ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดาํ รงตําแหน่งสูงขึ้น
พ.ศ. ๒๕๕๗
-----------------------------------------เพื่ออนุวัตตามมาตรา ๖๕/๑ และ มาตรา ๖๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนด
ระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกั บ ข้ อ บั ง คั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ว่ า ด้ ว ย การบริ ห ารงานบุ ค คล
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๕ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่
๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การกําหนดระดับ
ตําแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“ก.บ.ม.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
“คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ”ิ หมายความว่า คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงาน
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
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“ตําแหน่ง” หมายความว่า ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยตามโครงสร้างตําแหน่ง
ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
“หน่วยงาน” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา
ข้อ ๕ หลักเกณฑ์และการกําหนดระดับตําแหน่งต้องสอดคล้องกับกรอบของตําแหน่ง
และแผนพัฒนากําลังคนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๖ การกําหนดระดับตําแหน่งใดให้สูงขึน้ ตําแหน่งนั้นจะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
คุณภาพและความยุ่งยากของงานในตําแหน่งเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญถึงขนาดที่จะต้องกําหนด
ตําแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น โดยต้องดําเนินการอย่างโปร่งใส ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเป็นตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการจําแนกตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
(๒) ไม่มีผลทําให้อัตรากําลังคนเพิ่มขึ้น
(๓) ต้องคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ําซ้อน และความประหยัด
ข้อ ๗ การกําหนดระดับตําแหน่ง ต้องยึดหลักการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน
และประเมินค่างานเพื่อวัดคุณภาพของตําแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพ
และความยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน โดยกําหนด
หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานและหลักเกณฑ์การประเมินค่างานตามประเภทตําแหน่ง ดังนี้
(๑) ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญงานพิเศษ ตําแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ กําหนดให้มีได้ทั้งหน่วยงาน
ที่ปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดองค์ประกอบหลัก
ในการประเมินค่างานของตําแหน่ง และแบบประเมินค่างาน ดังนี้
(ก) องค์ประกอบหลักในการประเมิน
(ก ๑) หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
(ก ๒) ความยุ่งยากของงาน
(ก ๓) การกํากับตรวจสอบ
(ก ๔) การตัดสินใจ
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(ข) แบบประเมินค่างาน
(ข ๑) ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญงานพิเศษ
ใช้แบบประเมินค่างานตามเอกสารแนบ ๑ ท้ายระเบียบนี้
(ข ๒) ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ
และระดับชํานาญการพิเศษ ใช้แบบประเมินค่างานตามเอกสารแนบ ๒ ท้ายระเบียบนี้
(๒) ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญ
พิเศษ กําหนดให้มีได้เฉพาะหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่สอน
วิจัย ให้บริการทางวิชาการ และสํานักงานอธิการบดี โดยกําหนดองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย
ในการประเมินค่างาน ดังนี้
(ก) ด้านความรู้และทักษะที่จําเป็นในงาน
(ก ๑) ความรู้และความชํานาญงาน
(ก ๒) การบริหารจัดการ
(ก ๓) การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์
(ข) ด้านความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปญ
ั หา
(ข ๑) กรอบแนวความคิดในการแก้ปัญหา
(ข ๒) อิสระในการคิด
(ข ๓) ความท้าทายในงาน
(ค) ด้านภาระงานที่รับผิดชอบ
(ค ๑) การวิเคราะห์ข้อมูล
(ค ๒) อิสระในการปฏิบัติงาน
(ค ๓) ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน
(ค ๔) ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่ง
โดยใช้แบบประเมินค่างาน ตามเอกสารแนบ ๓ ท้ายระเบียบนี้
(๓) ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ
และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพ และไม่ได้ใช้วิชาชีพ
ให้ยึดองค์ประกอบหลักในการประเมินค่างานของตําแหน่ง และแบบประเมินค่างาน ดังนี้
(ก) หน้าที่และความรับผิดชอบ
(ข) ความยุ่งยากของงาน
(ค) การกํากับตรวจสอบ
(ง) การตัดสินใจ
(จ) การบริหารจัดการ
โดยใช้แบบประเมินค่างาน ตามเอกสารแนบ ๔ ท้ายระเบียบนี้
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ข้อ ๘ หลักเกณฑ์และการแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ต้องเป็นตําแหน่งที่มหาวิทยาลัย
ได้ประเมินค่างานแล้ว ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้
(๑) การประเมินค่างาน
(๒) ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(๓) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
(๔) สําหรับตําแหน่งระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
และเชี่ยวชาญพิเศษ จะต้องมีองค์ประกอบด้านผลงานที่แสดงความเป็น ผู้ชํานาญงาน ผู้ชํานาญงานพิเศษ
ผู้ชํานาญการ ผู้ชํานาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ข้อ ๙ หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น กําหนดองค์ประกอบ
ตามประเภทตําแหน่ง ดังนี้
(๑) ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ต้องประเมินตามองค์ประกอบดังนี้
(ก) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่
(ข) ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
(ค) สมรรถนะทางการบริหาร
(๒) ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญงานพิเศษ ต้องประเมินตาม
องค์ประกอบดังนี้
(ก) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่
(ข) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
(ค) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญงาน หรือชํานาญงานพิเศษ ได้แก่
(ค ๑) ระดับชํานาญงานต้องมีคู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม
(ค ๒) ระดับชํานาญงานพิเศษต้องมีคู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม
และผลงานเชิงวิเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่ อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง
(ง) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ การพิจารณากําหนดตําแหน่งระดับชํานาญงาน
และระดับชํานาญงานพิเศษ ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่กําหนดในข้อ ๑๑
(๓) ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
(ก) กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง
(ก ๑) ระดับชํานาญการ ต้องประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้
(ก ๑.๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่
(ก ๑.๒) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับ
ตําแหน่งที่จะประเมิน
(ก ๑.๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญการ ได้แก่
(ก ๑.๓.๑) คูม่ อื ปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม และ
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(ก ๑.๓.๒) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่ อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง
(ก ๑.๔) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ การพิจารณากําหนดตําแหน่ง
ระดับชํานาญการ ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๑
(ก ๒) ระดับชํานาญการพิเศษ ต้องประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้
(ก ๒.๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่
(ก ๒.๒) ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
ที่จะประเมิน
(ก ๒.๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญการพิเศษ ได้แก่
(ก ๒.๓.๑) ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการ
พัฒนางานของหน่วยงานอย่าง น้อยหนึ่งเรื่อง และ
(ก ๒.๓.๒) งานวิจัย หรือผลงานลักษณะอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ
(ก ๒.๔) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ การพิจารณากําหนดตําแหน่ง
ระดับชํานาญการพิเศษ ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๑
(ก ๓) ระดับเชี่ยวชาญ ต้องประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้
(ก ๓.๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่
(ก ๓.๒) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับ
ตําแหน่งที่จะประเมิน
(ก ๓.๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่
(ก ๓.๓.๑) ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ หรือผลงานลักษณะอื่น
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ และ
(ก ๓.๓.๒) งานวิจัย ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง
(ก ๓.๔) การใช้ความรู้ ความสามารถ ในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการ
หรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม เช่น การให้ความเห็น คําแนะนํา หรือเสนอแนะ การให้คําปรึกษาแนะนํา
การอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหา
หรือการพัฒนางานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้น ๆ
(ก ๓.๕) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ การพิจารณากําหนดตําแหน่ง
ระดับเชี่ยวชาญ ต้องคํานึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๑
(ก ๔) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องประเมินตามองค์ประกอบดังนี้
(ก ๔.๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่

๖
(ก ๔.๒) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
ที่จะประเมิน
(ก ๔.๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ได้แก่
(ก ๔.๓.๑) ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ หรือผลงานลักษณะอื่น
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ และ
(ก ๔.๓.๒) งานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง
(ก ๔.๔) การใช้ความรู้ ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการ
หรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม เช่น การให้ความเห็น คําแนะนํา หรือเสนอแนะ การให้คําปรึกษาแนะนํา
การอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหา
หรือการพัฒนางานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้นๆ
(ก ๔.๕) ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้น ๆ หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
หมายถึง ผลงานได้รับการยอมรับ ยกย่อง หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือผลการปฏิบัติงานสนับสนุน
งานบริการวิชาชีพหรืองานวิชาชีพ หรือในงานที่เกี่ยวข้อง ซึง่ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ
(ก ๔.๖) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ การพิจารณากําหนดตําแหน่ง
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๑
(ข) กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
(ข ๑) ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ
ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน ต้องประเมินตามองค์ประกอบดังนี้
(ข ๑.๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่และแนวคิด
ในการพัฒนาปรับปรุงงานในตําแหน่งใหม่
(ข ๑.๒) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาํ เป็นสําหรับตําแหน่ง
ที่จะประเมิน
(ข ๑.๓) สมรรถนะทางการบริหาร
ข้อ ๑๐ ผลงานที่นําเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา อย่างน้อยต้องมีเงื่อนไขดังนี้
(๑) ต้องมิใช่ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและการฝึกอบรม
(๒) ต้องมิใช่ผลงานเดิมที่เคยใช้ในการประเมินแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นมาแล้ว
(๓) กรณีที่เป็นผลงานร่วมต้องระบุการมีส่วนร่วมและมีคํารับรองจากผู้มีส่วนร่วมทุกคน
ข้อ ๑๑ การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
และชํานาญงานพิเศษ หรือตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ

๗
ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ตามข้อ ๙ (๒) และ (๓) (ก)
ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ดังนี้
(๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพ ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน
และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น รวมทั้งไม่นําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
หรือวิชาชีพมากกว่าหนึ่งฉบับในลักษณะที่จะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่
(๒) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งทีม่ าของข้อมูลทีน่ ํามาใช้ในผลงานทางวิชาชีพ
ของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า
(๓) ต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาชีพจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
และสิทธิมนุษยชน
(๔) ผลงานทางวิชาชีพต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาชีพเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมา
เกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย
โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง
ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาชีพ
(๕) ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ ๑๒ เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็น
สําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน หรือสมรรถนะทางการบริหาร รวมทั้งแบบประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
สูงขึ้น ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๑๓ ให้สภามหาวิทยาลัยกําหนดระดับคุณภาพของผลงาน
การกําหนดระดับคุณภาพของผลงานให้ ก.บ.ม. ดําเนินการโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
และจัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
วิธีการตัดสินคุณภาพของผลงาน ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก เว้นแต่โดยวิธีพิเศษต้องใช้คะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียงของที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ข้อ ๑๔ การแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ให้กระทําได้สองวิธี คือวิธีปกติและวิธีพิเศษ ดังนี้
(๑) วิธีปกติ ผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(ก) มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
(ข) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้นต่ําของระดับที่จะแต่งตั้ง
(๒) วิธีพิเศษ ได้แก่ การแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งตามข้อ ๙ (๒) และ (๓) (ก)
ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งแตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับ
การแต่งตั้งต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้นต่ําของระดับที่จะแต่งตั้ง เช่น การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับ
ชํานาญงาน กรณีที่คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งไม่ครบตามกําหนดไว้ หรือ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งชํานาญ
การพิเศษ โดยที่ผู้นั้นมิได้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการมาก่อน เป็นต้น โดยการกําหนดหลักเกณฑ์

๘
และวิธีการแต่งตั้ง และผลงานที่มีระดับคุณภาพสูงกว่าวิธีปกติ ให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ม. กําหนด โดยจัดทํา
เป็นประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๕ การประเมินค่างานของตําแหน่งตามข้อ ๗ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินค่างาน จํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน โดยมีผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตําแหน่งที่เสนอ
ขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้นร่วมเป็นคณะกรรมการและผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ การประเมินค่างานของตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษในตําแหน่งทีป่ รึกษา
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน ประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร
ตามมาตรา ๑๗ (ข) (๑) และ (๒) ภายในมหาวิทยาลัยจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน
แล้วนําผลการประเมินค่างานเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบตําแหน่งที่ปรึกษา
ข้อ ๑๖ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นตามข้อ ๙ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น โดยมีองค์ประกอบตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
เป็นรายกรณีไป
ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๑๖ มีอาํ นาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างานและการกําหนดกรอบตําแหน่ง เว้นแต่
กรอบตําแหน่งตามข้อ ๑๕ วรรคสอง
(๒) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน และประเมินสมรรถนะทางการบริหารสําหรับตําแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดําเนินการแทนได้ตามความเหมาะสม
(๓) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
(๔) พิจารณาสรุปผลเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่ออนุมัติ
ข้อ ๑๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามข้อ ๑๗ (๓) เพื่อพิจารณาผลงานในตําแหน่งต่าง ๆ ให้แต่งตั้งดังนี้
(๑) กรณีการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญงาน หรือระดับชํานาญการ กรรมการต้อง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและความชํานาญตรงกับวิชาชีพของตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง และต้อง
ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าตําแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือเทียบเท่า
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายในของมหาวิทยาลัย
แต่ต้องอยู่ต่างสังกัดหน่วยงานกับผู้เสนอขอแต่งตั้ง และกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอีกอย่างน้อยหนึ่งคน
รวมจํานวนกรรมการทั้งหมดไม่น้อยกว่าสามคน
(๒) กรณีการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญงานพิเศษ ระดับชํานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับเชี่ยวชาญพิเศษ กรรมการจะต้องประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้

๙
ความสามารถ ความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญตรงกับวิชาชีพของตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง และต้องดํารง
ตําแหน่งไม่ต่ํากว่าตําแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือเทียบเท่า
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน ที่ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า
ตําแหน่งระดับที่เสนอขอ ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยตามบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.
กําหนด ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นที่ไม่อาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามบัญชีดังกล่าวได้ ให้เสนอ ก.พ.อ.
พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณีไป
ข้อ ๑๙ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๑๔ (๒) ให้คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามข้อ ๑๗ (๓) มีจํานวน
กรรมการไม่นอ้ ยกว่าห้าคน
วิธีการประเมินผลงานในตําแหน่งระดับชํานาญงาน ระดับชํานาญงานพิเศษ ระดับชํานาญการ
หรือระดับชํานาญการพิเศษ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพแต่ละคนทําการประเมินแล้วส่งผลการประเมินให้คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคล
ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นตามข้อ ๑๖ พิจารณาโดยจะไม่ทําการประชุมก็ได้
กรณีการประเมินผลงานตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพจะต้องจัดให้มีการประชุมพิจารณา
ผลงานร่วมกัน
ข้อ ๒๐ คํานิยาม และแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานให้เป็นไปตามเอกสารแนบ ๕
และ เอกสารแนบ ๖ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๒๑ การแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งตามข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอาํ นาจสั่งแต่งตั้ง เว้นแต่การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ข้อ ๒๒ เมื่อมีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นแล้ว ให้มีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานของตําแหน่ง
ที่ได้รับแต่งตั้งด้วย
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพมีมติให้ปรับปรุงผลงาน ให้ผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งปรับปรุงผลงานได้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่
ได้รับทราบมติ ยกเว้นกรณีมีเหตุผลและความจําเป็น อาจขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสามเดือน
ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาผลงานที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้วมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
วันที่แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต้องเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัยรับผลงานฉบับที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว
ผลงานที่ให้ปรับปรุง หมายถึง การให้ปรับปรุงผลงานชิ้นเดิมที่ยังไม่เข้าเกณฑ์เฉพาะส่วนที่ยัง
ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องเท่านั้น มิใช่เป็นการทําผลงานชิ้นใหม่ หรือส่งผลงานชิ้นใหม่ให้พิจารณาแทน

๑๐
ข้อ ๒๔ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้ขอกําหนด
ตําแหน่งอันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้ที่กระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาชีพ
และเป็นผู้ทมี่ ีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นตามข้อ ๙ (๒)
และ (๓) (ก) ดังนี้
(๑) กรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้ขอกําหนดตําแหน่งระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับ
ความเป็นจริงหรือมีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่นหรือนําผลงานของผู้อื่นไปใช้ในการเสนอ
ขอตําแหน่งโดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติให้งดการพิจารณาการขอตําแหน่งในครั้ง
นั้นและดําเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระทําผิดเป็นกรณี ๆ ไป และห้าม
ผู้กระทําผิดนั้น เสนอขอตําแหน่งมีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ
(๒) กรณีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ดํารงตําแหน่งไปแล้ว หากภายหลังตรวจสอบ
พบหรือทราบว่าผลงานที่ใช้ในการเสนอขอตําแหน่งครั้งนั้น เป็นการลอกเลียนผลงานของผู้อื่นหรือนําเอา
ผลงานของผู้อื่นไปใช้ โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติถอดถอนตําแหน่งระดับ
ชํานาญงานระดับชํานาญงานพิเศษ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ส่วนตําแหน่ง
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ถอดถอน และดําเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระทําผิดเป็นกรณี ๆ ไป
และห้ามผู้กระทําผิดนั้นเสนอขอตําแหน่งมีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ
ให้ถอดถอน หรือนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติให้ดํารงตําแหน่ง เนื่องจากคุณภาพของผลงานการใช้ความรู้
ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม หรือความเป็นที่ยอมรับ
ในงานด้านนั้น หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด ผู้ขอกําหนดตําแหน่ง
มีสิทธิขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนได้ไม่เกินสองครั้ง โดยในคําขอทบทวนนั้นต้องแสดงข้อเท็จจริง
ข้ออ้าง และเหตุผลที่สนับสนุนคําขอและจะต้องยื่นเรื่องขอทบทวนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับทราบมติ
เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่องคําขอให้ทบทวนผลการพิจารณาผลงานแล้ว ให้ส่งคําขอนั้น
แก่คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น หากคณะกรรมการดังกล่าวมีความเห็น
ประการใดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ผลการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นที่สุด
ข้อ ๒๖ เมื่อคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นได้รับเรื่องการ
ขอทบทวนตามข้อ ๒๕ แล้ว ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) การพิจารณาทบทวนครั้งที่หนึ่ง
(ก) กรณีที่เห็นว่าคําขอทบทวนขาดข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และเหตุผลที่สนับสนุนคําขอ
ให้มีมติไม่รับพิจารณา

๑๑
(ข) กรณีที่เห็นว่าคําขอทบทวนมีข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และเหตุผลทีส่ นับสนุนคําขอ
ให้มีมติรับไว้พิจารณา โดยมอบคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพชุดเดิมเพื่อพิจารณา
(๒) การพิจารณาทบทวนครั้งที่สอง
(ก) กรณีที่เห็นว่าคําขอทบทวนขาดข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และไม่มีเหตุผลที่สนับสนุนคําขอ
เพิ่มเติมจากครั้งที่หนึ่ง ให้มีมติไม่รับพิจารณา
(ข) กรณีที่เห็นว่าคําขอทบทวนมีข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และเหตุผลทีส่ นับสนุนคําขอเพิ่มเติม
จากครั้งที่หนึ่ง ให้มมี ติรับไว้พิจารณา และให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพชุดใหม่ โดยมีจํานวนกรรมการเท่ากับชุดเดิมเพื่อพิจารณา
(ค) เมื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพชุดใหม่ได้รับพิจารณาคําขอทบทวนแล้ว ให้มหาวิทยาลัยนําผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่และชุดเดิมเสนอต่อคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
พิจารณา
ข้อ ๒๗ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
บุญรัตน์ วงศ์ใหญ่
(นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ทําหน้าที่แทน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๑๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกระเบียบฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดระดับ
ตําแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๖๕/๑ และ มาตรา
๖๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และสอดคล้อง
กับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งควรดําเนินการให้สอดคล้องกับ
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ ก.พ.อ. กํ า หนด ประกอบกั บ ความในมาตรา ๑๘ (๒)แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจในการออกกฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยได้ และมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้สภามหาวิทยาลัย
มีอํานาจในการพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้ จึงจําเป็นต้องออกระเบียบนี้

เอกสารแนบ ๑
ท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดาํ รงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ....
--------------------------------------------------หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสําหรับตําแหน่งประเภททั่วไป
ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญงานพิเศษ
องค์ประกอบหลักการประเมินค่างาน
๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ (๓๐ คะแนน)
๑.๑ ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานชัดเจน (๑๐ – ๑๕ คะแนน)
๑.๒ ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากโดยอาศัยคําแนะนํา แนวทาง หรือคู่มือปฏิบัติงานที่มีอยู่
(๑๖ – ๒๐ คะแนน)
๑.๓ ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปรับใช้วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ได้ (๒๑ – ๒๕ คะแนน)
๑.๔ ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขต เนื้อหาค่อนข้างหลากหลาย โดยปรับวิธีการ
หรือแนวทางปฏิบัติงานที่มีอยู่ (๒๖ – ๓๐ คะแนน)
๒. ความยุ่งยากของงาน (๓๐ คะแนน)
๒.๑ เป็นงานที่ไม่ยุ่งยาก มีคําแนะนํา คู่มือ และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน (๑๐ – ๑๕ คะแนน)
๒.๒ เป็นงานที่ค่อนข้างยากมีแนวทางปฏิบัติที่หลากหลาย (๑๖ – ๒๐ คะแนน)
๒.๓ เป็นงานที่ยุ่งยากต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการเลือกใช้วิธีการ และแนวทาง
ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๑ – ๒๕ คะแนน)
๒.๔ เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก มีความหลากหลายและมีขั้นตอนวิธีการที่ยุ่งยาก
ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ ในการปรับเปลี่ยนวิธีการและแนวทางปฏิบัติงาน
ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๖ – ๓๐ คะแนน)
๓. การกํากับตรวจสอบ (๒๐ คะแนน)
๓.๑ ได้รับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด (๑ – ๕ คะแนน)
๓.๒ ได้รับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานบ้าง (๖ – ๑๐ คะแนน)
๓.๓ ได้รับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบเฉพาะบางเรื่องที่มีความสําคัญ (๑๑ – ๑๕ คะแนน)
๓.๔ ได้รับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบภาคปฏิบัติงานน้อยมาก (๑๖ – ๒๐ คะแนน)

๒
๔. การตัดสินใจ (๒๐ คะแนน)
๔.๑ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบ้าง โดยจะได้รับคําแนะนําในกรณีที่มีปัญหา (๑ – ๕ คะแนน)
๔.๒ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบางส่วน โดยให้มีการรายงานผลการตัดสินใจเป็นระยะ
(๖ – ๑๐ คะแนน)
๔.๓ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจค่อนข้างมาก โดยให้มกี ารรายงานผลการตัดสินใจในเรื่อง
ที่สําคัญ (๑๑ – ๑๕ คะแนน)
๔.๔ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจค่อนข้างมาก สามารถวางแผนและกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ (๑๖ – ๒๐ คะแนน)
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับชํานาญงาน ได้คะแนน ๖๔ คะแนนขึน้ ไป
ระดับชํานาญงานพิเศษ ได้คะแนน ๘๔ คะแนนขึ้นไป

๓
แบบประเมินค่างานตําแหน่งประเภททั่วไป
ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญงานพิเศษ
๑. ตําแหน่งเลขที่ ..................
ชื่อตําแหน่ง ......................................................................... ระดับ .................................................
สังกัด .................................................................................................................................................
ขอกําหนดเป็นตําแหน่ง ............................................................... ระดับ............................................
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ตําแหน่งเดิม
ตําแหน่งใหม่
๑. …………………………………………………………………… ๑. ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
๒. …………………………………………………………………… ๒. ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
๓. …………………………………………………………………… ๓. ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
งานเดิม
งานใหม่
๑. คุณภาพของงาน .................................................. ๑. คุณภาพของงาน ..................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน ............... ๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน ...............
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

๔
๔. การประเมินค่างานของตําแหน่ง
องค์ประกอบ
๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ
( ) ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติและ
มาตรฐานชัดเจน (๑๐ – ๑๕ คะแนน)
( ) ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก โดยอาศัยคําแนะนํา
แนวทางหรือคู่มือปฏิบัติงานที่มีอยู่
(๑๖ – ๒๐ คะแนน)
( ) ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปรับใช้วิธีการหรือแนวทาง
ปฏิบัติที่มอี ยู่ได้ (๒๑ – ๒๕ คะแนน)
( ) ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขต
เนื้อหาหลากหลาย โดยปรับวิธีการ หรือ
แนวทางปฏิบัติงานที่มีอยู่ (๒๖ – ๓๐ คะแนน)
๒. ความยุ่งยากของงาน
( ) เป็นงานทีไ่ ม่ยุ่งยาก มีคําแนะนํา คู่มือ และ
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน (๑๐ – ๑๕ คะแนน)
( ) เป็นงานทีค่ ่อนข้างยาก มีแนวทางปฏิบัติที่
หลากหลาย (๑๖ – ๒๐ คะแนน)
( ) เป็นงานทีย่ ุ่งยาก ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ในการเลือกใช้วิธีการ และ
แนวทางให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
(๒๑ – ๒๕ คะแนน)
( ) เป็นงานทีม่ ีความยุ่งยากซับซ้อนมาก มีความ
หลากหลาย และมีขั้นตอนวิธีการที่ยุ่งยาก
ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการ
ปรับเปลีย่ นวิธีการและแนวทางปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๖ – ๓๐ คะแนน)
๓. การกํากับตรวจสอบ
( ) ได้รับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
(๑ – ๕ คะแนน)
( ) ได้รับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานบ้าง (๖ – ๑๐ คะแนน)

คะแนน
เต็ม
๓๐

๓๐

๒๐

คะแนน
ที่ได้รับ

เหตุผลในการ
พิจารณา

๕
องค์ประกอบ
( ) ได้รับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบเฉพาะ
บางเรื่องที่มีความสําคัญ (๑๑ – ๑๕ คะแนน)
( ) ได้รับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานน้อยมาก (๑๖ – ๒๐ คะแนน)
๔. การตัดสินใจ
( ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบ้างโดยจะได้รับ
คําแนะนําในกรณีที่มีปญ
ั หา (๑ – ๕ คะแนน)
( ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบางส่วน โดยให้มี
การรายงานผลการตัดสินใจเป็นระยะ
(๖ – ๑๐ คะแนน)
( ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจค่อนข้างมาก
โดยให้มีการรายงานผลการตัดสินใจในเรื่องที่
สําคัญ (๑๑ – ๑๕ คะแนน)
( ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจค่อนข้างมาก
สามารถวางแผนและแก้ไขปัญหาในงานที่
รับผิดชอบ (๑๖ – ๒๐ คะแนน)
รวม

คะแนน
เต็ม

๒๐

๑๐๐

คะแนน
ที่ได้รับ

เหตุผลในการ
พิจารณา

๖
สรุปผลการประเมินค่างาน / เหตุผล
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
( ) ผ่านการประเมิน
( ) ไม่ผ่านการประเมิน
คณะกรรมการประเมินค่างานลงนาม

ลงชื่อ ......................................................... (ประธานคณะกรรมการ)
(.........................................................)

ลงชื่อ ......................................................... (กรรมการ)
(.........................................................)

ลงชื่อ ......................................................... (กรรมการ)
(.........................................................)

ลงชื่อ ......................................................... (กรรมการ)
(.........................................................)

ลงชื่อ ....................................................... (กรรมการและเลขานุการ)
(.......................................................)
(ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล)

เอกสารแนบ ๒
ท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดาํ รงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ....
--------------------------------------------------หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ
องค์ประกอบหลักการประเมินค่างาน
๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ (๓๐ คะแนน)
๑.๑ ปฏิ บัติงานระดับต้น โดยต้องใช้ค วามคิ ดริเริ่มประกอบกับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบั ติที่มี อยู่
(๑๐ – ๑๕ คะแนน)
๑.๒ ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาค่อนข้างหลากหลาย โดยต้องใช้ความคิด
ริเริ่มในงานที่มีแนวทางปฏิบัติน้อยมาก (๑๖ – ๒๐ คะแนน)
๑.๓ ปฏิบัติงานที่ยาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาค่อนข้างหลากหลาย โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพกาณ์ (๒๑ – ๒๕ คะแนน)
๑.๔ ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการ
กําหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๖ – ๓๐ คะแนน)
๒. ความยุ่งยากของงาน (๓๐ คะแนน)
๒.๑ เป็นงานที่ไม่ยุ่งยาก มีแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน (๑๐ – ๑๕ คะแนน)
๒.๒ เป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน และมีขั้นตอนวิธีการหลากหลาย (๑๖ – ๒๐ คะแนน)
๒.๓ เป็ นงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ ในการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๑ – ๒๕ คะแนน)
๒.๔ เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ ในการกําหนด
หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการณ์ (๒๖ – ๓๐ คะแนน)
๓. การกํากับตรวจสอบ (๒๐ คะแนน)
๓.๑ ได้รับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด (๑ – ๕ คะแนน)
๓.๒ ได้รับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานบ้าง (๖ – ๑๐ คะแนน)
๓.๓ ได้รับการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานเป็นระยะตามที่กําหนดในแผน
ปฏิบัติงาน (๑๑ – ๑๕ คะแนน)
๓.๔ ได้ รั บ การตรวจสอบ ติ ด ตามผลสั ม ฤทธิ์ ข องการปฏิ บั ติ ง านตามแผนงาน / โครงการ
(๑๖ – ๒๐ คะแนน)

๒
๔. การตัดสินใจ (๒๐ คะแนน)
๔.๑ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบ้าง (๑ – ๕ คะแนน)
๔.๒ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองค่อนข้างมาก วางแผนและกําหนดแนวทางแก้ไข
ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ (๖ – ๑๐ คะแนน)
๔.๓ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ (๑๑ – ๑๕ คะแนน)
๔.๔ ในการปฎิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระในการริเริ่มพัฒ นาแนวทางและวิธีการ
ปฏิบัติงาน (๑๖ – ๒๐ คะแนน)
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับชํานาญการ ได้คะแนน ๖๔ คะแนนขึน้ ไป
ระดับชํานาญการพิเศษ ได้คะแนน ๘๔ คะแนนขึ้นไป

๓
แบบประเมินค่างานตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ
๑. ตําแหน่งเลขที่ ..................
ชื่อตําแหน่ง........................................................................................ ระดับ...........................................
สังกัด.......................................................................................................................................................
ขอกําหนดเป็นตําแหน่ง....................................................................... ระดับ.........................................
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ตําแหน่งเดิม
ตําแหน่งใหม่
๑. …………………………………………………………………… ๑. ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
๒. …………………………………………………………………… ๒. ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
๓. …………………………………………………………………… ๓. ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
งานเดิม
งานใหม่
๑. คุณภาพของงาน .................................................. ๑. คุณภาพของงาน ..................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน ............... ๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน ...............
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

๔
๔. การประเมินค่างานของตําแหน่ง
องค์ประกอบ
๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ
( ) ปฏิบัติงานระดับต้น โดยต้องใช้ความคิดริเริ่ม
ประกอบกับวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่
(๑๐ – ๑๕ คะแนน)
( ) ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก หรืองานที่มี
ขอบเขตเนื้อหาค่อนข้างหลากหลายโดยต้อง
ใช้ความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวทางปฏิบัติ
น้อยมาก (๑๖ – ๒๐ คะแนน)
( ) ปฏิบัติงานที่ยาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหา
หลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการ
ปรับเปลีย่ นวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ (๒๑ – ๒๕ คะแนน)
( ) ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขต
หลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการ
กําหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงาน
ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
(๒๖ – ๓๐ คะแนน)
๒. ความยุ่งยากของงาน
( ) เป็นงานทีไ่ ม่ยุ่งยาก มีแนวทางปฏิบัติงานที่
ชัดเจน (๑๐ – ๑๕ คะแนน)
( ) เป็นงานทีค่ ่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน และมี
ขั้นตอนวิธีการค่อนข้างหลากหลาย
(๑๖ – ๒๐ คะแนน)
( ) เป็นงานทีย่ ุ่งยากซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้
ความรู้และประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยน
วิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ (๒๑ – ๒๕ คะแนน)

คะแนน
เต็ม
๓๐

๓๐

คะแนน
ที่ได้รับ

เหตุผลในการ
พิจารณา

๕
องค์ประกอบ
( ) เป็นงานทีม่ ีความยุ่งยากซับซ้อนมาก ต้อง
ประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการ
กําหนดหรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงาน
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการณ์
(๒๖ – ๓๐ คะแนน)
๓. การกํากับตรวจสอบ
( ) ได้รับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอย่าง
ใกล้ชิด (๑ – ๕ คะแนน)
( ) ได้รับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานบ้าง (๖ – ๑๐ คะแนน)
( ) ได้รับการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้า
ของการปฏิบัติงานเป็นระยะตามที่กําหนดใน
แผนปฏิบตั ิงาน (๑๑ – ๑๕ คะแนน)
( ) ได้รับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธิข์ อง
การปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการ
(๑๖ – ๒๐ คะแนน)
๔. การตัดสินใจ
( ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบ้าง
(๑ – ๕ คะแนน)
( ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเอง
ค่อนข้างมาก วางแผนและกําหนดแนวทาง
แก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบ
(๖ – ๑๐ คะแนน)
( ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเอง
อย่างอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
(๑๑ – ๑๕ คะแนน)
( ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเอง
อย่างอิสระในการริเริ่มพัฒนาแนวทางวิธีการ
ปฏิบัติงาน (๑๖ – ๒๐ คะแนน)
รวม

คะแนน
เต็ม

๒๐

๒๐

๑๐๐

คะแนน
ที่ได้รับ

เหตุผลในการ
พิจารณา

๖
สรุปผลการประเมินค่างาน / เหตุผล
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
( ) ผ่านการประเมิน
( ) ไม่ผ่านการประเมิน
คณะกรรมการประเมินค่างานลงนาม

ลงชื่อ ......................................................... (ประธานคณะกรรมการ)
(.........................................................)

ลงชื่อ ......................................................... (กรรมการ)
(.........................................................)

ลงชื่อ ......................................................... (กรรมการ)
(.........................................................)

ลงชื่อ ......................................................... (กรรมการ)
(.........................................................)

ลงชื่อ ....................................................... (กรรมการและเลขานุการ)
(.......................................................)
(ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล)

เอกสารแนบ ๓
ท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดาํ รงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ....
--------------------------------------------------หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ
การประเมินคุณภาพงานของตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ
และเชี่ ยวชาญพิ เศษ ให้ ใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ค่ างานของตํ าแหน่ งตามลั ก ษณะงานหน้ าที่ แ ละความ
รับ ผิดชอบ คุณ ภาพและความยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่ต้องการในการ
ปฏิบัติงาน โดยกําหนดองค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑๐ องค์ประกอบย่อยที่
มีความสัมพันธ์กันดังต่อไปนี้
๑. ด้านความรู้และทักษะที่จําเป็นในงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู้ ความสามารถ
ความรอบรู้ ความชํ า นาญงาน และทั ก ษะที่ พั ฒ นาขึ้ น มาจากประสบการณ์ ก ารทํ า งานและการฝึ ก ฝน
ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งนั้นต้องมีเป็นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตําแหน่งนั้นได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจําแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อยได้ ๓ องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ ป ระกอบที่ ๑ ความรู้ แ ละความชํ า นาญงาน หมายถึ ง ระดั บ และขอบเขตของความรู้
ความสามารถ ความรอบรู้ ความชํานาญงาน และทักษะที่จะต้องมีเพื่อปฏิบัติงานให้สําเร็จลุล่วงไปได้ โดย
พิจารณาจากสภาพงานของตําแหน่งนั้น ดังนี้ (๔๐ คะแนน)
(๑) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ หรือใช้ทักษะระดับสูงในงานเชิงเทคนิค หรืองาน
ฝีมือเฉพาะทางระดับสูง ความชํานาญในงานจะพัฒนาขึ้นจากการสั่งสมประสบการณ์และการสั่งสมทักษะใน
เชิงลึก (๑ – ๑๐ คะแนน)
(๒) เป็นงานทีต่ ้องใช้ความรู้ในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้กระบวนการ
แนวคิด ทฤษฎีหรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพ (๑๑ – ๒๐ คะแนน)
(๓) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ หรือทักษะ
และชํานาญเฉพาะตัวสูงมากในตําแหน่งที่รับผิดชอบ รวมทั้งเป็นงานที่จะต้องแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน และ
ให้คําปรึกษาได้ (๒๑ – ๓๐ คะแนน)
(๔) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญจนสามารถนํามาวางแผนกลยุทธ์หรือนโยบายของ
หน่ วยงานได้ รวมทั้งเป็ นงานที่ต้องเป็ นผู้นําในการพัฒ นา หรือการริเริ่มโครงการที่ เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อ
พันธกิจมหาวิทยาลัย (๓๑ – ๔๐ คะแนน)
องค์ประกอบที่ ๒ การบริหารจัดการ หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู้ ความสามารถในการ
บริหารจัดการที่ต้องการของตําแหน่งนั้น ๆ โดยพิจารณาจากลักษณะงานและการบริหารจัดการในการวางแผน
กํากับ ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานดังนี้ (๒๐ คะแนน)

๒
(๑) เป็นงานที่ต้องปฏิบัติที่มีความหลากหลายในเนื้องาน เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์อย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างของหน่วยงาน (๑ – ๕ คะแนน)
(๒) เป็ นงานที่ต้อ งปฏิบั ติด้านการวางแผน ติดตาม ประสานความร่วมมื อ รวมทั้ งการให้
คําแนะนําผู้ปฏิบัติงานอื่น เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ หรือภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างในเชิง
กลยุทธ์ของหน่วยงาน (๖ – ๑๐ คะแนน)
(๓) เป็นงานทีต่ ้องปฏิบัติด้านการวางแผน ติดตาม บริหารจัดการงานวิชาการ ให้คําปรึกษา
และประสานงานระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย (๑๑ – ๑๕ คะแนน)
(๔) เป็นงานที่ต้องบริหารจัดการงานวิชาการหรือวิชาชีพ และเป็นผู้นําในเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพของมหาวิทยาลัย (๑๖ – ๒๐ คะแนน)
องค์ประกอบที่ ๓ การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู้ ความสามารถ
และทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของงานเป็นสําคัญ ดังนี้ (๒๐ คะแนน)
(๑) เป็นงานที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับทีม บุคคลภายนอกหรือผู้รับบริการ โดยการนําเสนอ
ความคิดหรือการเป็นผู้ฟังที่ดี เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้ (๑ – ๕ คะแนน)
(๒) เป็นงานที่ต้องสามารถให้คําแนะนํา หรือคําปรึกษาแก่บุคคลอื่นรวมทั้งสอนงานแก่ทีมได้
(๖ – ๑๐ คะแนน)
(๓) เป็นงานที่ต้องสามารถติดต่อสื่อสารในระดับที่โน้มน้าวและส่งผลต่อการตัดสินใจของ
หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า (๑๑ – ๑๕ คะแนน)
(๔) เป็นงานที่ต้องสามารถติดต่อสื่อสารในระดับที่โน้มน้าวและส่งผลต่อการตัดสินใจในระดับ
กลยุทธ์และนโยบายที่นําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย (๑๖ – ๒๐ คะแนน)
๒ . ด้ า นความสามารถในการตั ด สิ น ใจและแก้ ปั ญ หา หมายถึ ง ระดั บ และขอบเขตของการใช้
ความคิดและการตัดสินใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการ ขั้นตอนที่ตําแหน่งนั้นจะต้องนําความรู้มาใช้ในการ
แก้ปัญหา เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งจําแนกเป็นองค์ประกอบย่อย ๓ องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๔ กรอบแนวความคิดการแก้ปัญหา หมายถึง ระดับและขอบเขตของความคิดเพื่อ
ตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติงานหรือการแก้ปัญหาในงานของตําแหน่งโดยพิจารณาจากการได้รับอํานาจ
ในการปฏิบัติงานนั้นตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือตามกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนี้ (๔๐ คะแนน)
(๑) เป็ น งานที่ ต้ อ งแก้ ปั ญ หาในภาพรวมโดยมี อิ ส ระ ที่ จ ะกํ าหนดทางเลื อ ก วิธี ก ารหรื อ
แนวทางภายใต้กรอบแนวคิดของหน่วยงาน (๑ – ๑๐ คะแนน)
(๒) เป็นงานที่ต้องแก้ไขปัญหาภายใต้นโยบาย และเป้าหมายระยะสั้นของหน่วยงาน ซึ่งเป็น
งานที่ ต้ อ งมี อิ ส ระในการคิ ด และแนวทาง แผนงาน กระบวนการ หรื อ ขั้ น ตอนใหม่ ๆ เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ (๑๑ – ๒๐ คะแนน)

๓
(๓) เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาภายใต้นโยบาย พันธกิจ และเป้าหมายระยะยาวของหน่วยงาน
ซึ่งเป็นงานที่มีอิสระในการกําหนดกลยุทธ์ แผนงานหรือโครงการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
(๒๑ – ๓๐ คะแนน)
(๔) เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาภายใต้ทิศทางและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นงานที่มีอิสระ
ในการบู ร ณาการและกํ า หนดนโยบายหรื อ เป้ า หมายต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ กํ า หนดไว้
(๓๑ – ๔๐ คะแนน)
องค์ ป ระกอบที่ ๕ อิ ส ระในการคิ ด หมายถึ ง ระดั บ ของการคิ ด หรื อ การตั ด สิ น ใจที่ จ ะพิ จ ารณา
ดําเนินการตามกรอบและแนวทางที่มีอยู่ หรือกําหนดแนวทาง ทิศทาง หรือนโยบายในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน ดังนี้ (๒๐ คะแนน)
(๑) เป็นงานที่ต้องคิด พิ จารณาเลือก หรือตัดสินใจในการใช้ระบบ แนวคิด เทคนิค หรือ
วิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไว้ได้ (๑ – ๕ คะแนน)
(๒) เป็นงานที่ต้องคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจในการกําหนดแนวทางหรือเป้าหมายของ
หน่วยงาน รวมทั้งงานอื่นที่อาจต้องคิดค้นองค์ความรู้ ระบบ แนวคิด หรือกระบวนการใหม่ ๆ เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่
กําหนดไว้ได้ (๖ – ๑๐ คะแนน)
(๓) เป็ น งานที่ ต้อ งคิ ด พิ จารณาเลื อก หรือ ตัดสิ น ใจในการปรับ นโยบายหรือกลยุท ธ์ข อง
หน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไว้ได้ (๑๑ – ๑๕ คะแนน)
(๔) เป็นงานทีต่ ้องคิดหรือตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย กลยุทธ์หรือภารกิจใหม่ ๆ ของ
มหาวิทยาลัย (๑๖ – ๒๐ คะแนน)
องค์ประกอบที่ ๖ ความท้าทายในการคิดแก้ปัญหา หมายถึง ระดับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
แก้ไข หรือจัดการกับปัญ หาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของตําแหน่งตามความรับผิดชอบหรือตามที่ได้รับ
มอบหมายให้บรรลุไปได้ โดยพิจารณาจากลักษณะงาน สภาพงาน รูปแบบ ดังนี้ (๒๐ คะแนน)
(๑) เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ที่มีรูปแบบค่อนข้างแน่นอนหรือมีลักษณะคล้ายคลึง
กับสถานการณ์ในอดีตเป็นส่วนใหญ่ (๑ – ๕ คะแนน)
(๒) เป็นงานที่จัดการกับสถานการณ์ที่อาจต้องคิดหาเหตุผล เพื่อทบทวนหรือแก้ปัญหาหรือ
แนวทางที่เคยปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด (๖ – ๑๐ คะแนน)
(๓) เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ที่ต้องมีการประเมินและตีความโดยใช้วิจารณญาณ
เพื่อตัดสินใจหาทางแก้ไขปัญหาที่อาจมีความเสี่ยงและไม่มีคําตอบเพียงคําตอบเดียว (๑๑ – ๑๕ คะแนน)
(๔) เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์พิเศษที่อาจไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งต้องใช้ความคิด
สร้างสรรค์ หรือความคิดนอกกรอบ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในมหาวิทยาลัย (๑๖ – ๒๐ คะแนน)
๓. ด้ านภาระงานที่ รับ ผิ ด ชอบ หมายถึง ระดั บ และขอบเขตของผลกระทบที่ เกิ ด จากงานความ
รับผิดชอบหรือคุณภาพของงานที่เกิดขึ้น รวมถึงความอิสระหรือข้อจํากัดในการปฏิบัติงานของตําแหน่งนั้น
ซึ่งจําแนกเป็นองค์ประกอบย่อยได้ ๓ องค์ประกอบ ดังนี้

๔
องค์ ป ระกอบที่ ๗ การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล หมายถึ ง ระดั บ และขอบเขตของลั ก ษณะงานที่ ต้ อ งใช้
กระบวนการคิ ด พิ จ ารณา จํ าแนก สั งเคราะห์ ข้ อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจ เพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต าม
เป้าหมายและนโยบายของหน่วยงาน ดังนี้ (๔๐ คะแนน)
(๑) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณหรือเชิง
คุณภาพ สําหรับการจัดทําข้อเสนอหรือรายงานรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานระดับกอง
หรือเทียบเท่า (๑ – ๑๐ คะแนน)
(๒) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อกําหนด
หลักการหรือแนวทาง ออกแบบกระบวนการหรือระบบที่สําคัญ หรือสร้างแบบจําลองเพื่อสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน (๑๑ – ๒๐ คะแนน)
(๓) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของหน่วยงาน (๒๑ – ๓๐ คะแนน)
(๔) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล สําหรับการ
ประเมินสถานการณ์ เพื่อกําหนดทิศทางในเชิงกลยุทธ์และนโยบายของมหาวิทยาลัย (๓๑ – ๔๐ คะแนน)
องค์ประกอบที่ ๘ อิสระในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของการวินิจฉัยหรือตัดสินใจ
ในการปฏิบัติงาน โดยพิ จารณาจากการได้รับอํานาจ การควบคุม กํากับ ตรวจสอบ และการบังคับบั ญ ชา
ภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจํากัดทางกฎหมายที่กําหนดไว้เป็นกรอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ (๒๐ คะแนน)
(๑) เป็นงานที่มีอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายของหน่วยงาน โดยอาจต้องรายงาน
ผลสัมฤทธิ์หรือขอคําปรึกษาตามสมควร (๑ – ๕ คะแนน)
(๒) เป็นงานที่มีอิสระในการปฏิบัติงานหรือให้คําปรึกษาภายใต้นโยบายของหน่วยงาน โดย
อาจต้องรายงานผลสัมฤทธิ์และขอคําปรึกษาตามสมควร (๖ – ๑๐ คะแนน)
(๓) เป็ น งานที่ มี อิ ส ระในการบริ ห ารงานให้ ได้ ผ ลสั ม ฤทธ์ ต ามเป้ า หมายของหน่ ว ยงาน
(๑๑ – ๑๕ คะแนน)
(๔) เป็ น งานที่ มี อิ ส ระในการบริห ารงานให้ ได้ผ ลสั ม ฤทธิ์ต ามเป้ าหมายของมหาวิท ยาลั ย
(๑๖ – ๒๐ คะแนน)
องค์ประกอบที่ ๙ ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของผลกระทบที่เกิด
จากการปฏิบัติงานของตําแหน่งนั้น ซึ่งส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน โดย
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของตําแหน่งงานต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัยดังนี้ (๔๐ คะแนน)
(๑) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบหลายส่วนของวัตถุประสงค์ หรือภารกิจหลักของ
หน่วยงาน (๑ – ๑๐ คะแนน)
(๒) เป็ น งานที่ ส่ งผลกระทบต่ อ การดํ าเนิ น งาน แผนปฏิ บั ติ งานหรือ การวางแผนกลยุ ท ธ์
โดยรวมของหน่วยงาน (๑๑ – ๒๐ คะแนน)
(๓) เป็ น งานที่ ส่ งผลกระทบต่ อ การดํ าเนิ น งาน แผนปฏิ บั ติ งานหรือ การวางแผนกลยุ ท ธ์
โดยรวมของมหาวิทยาลัย (๒๑ – ๓๐ คะแนน)

๕
(๔) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานโดยรวมทั้งหมดของภาครัฐ และยังส่งผลต่อการ
กําหนดแผนกลยุทธ์และแผนงานของมหาวิทยาลัย (๓๑ – ๔๐ คะแนน)
องค์ประกอบที่ ๑๐ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่ง หมายถึง ลักษณะสําคัญ ของหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตําแหน่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยพิจารณา
จากลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นของตําแหน่งนั้นต่อภารกิจโดยรวมของส่วนงานและ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ (๔๐ คะแนน)
(๑) เป็นงานสนับสนุน ประสาน ให้คําปรึกษาแนะนําแก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นตามกรอบ
ความรู้หรือแนวทางที่กําหนดไว้ (๑ – ๑๐ คะแนน)
(๒) เป็นงานพัฒนาและกําหนดหลักเกณฑ์ ระบบต้นแบบ คู่มือ แนวทาง หรือนโยบายต่าง ๆ
เพื่อให้สามารถนําไปใช้ได้ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน (๑๑ – ๒๐ คะแนน)
(๓) เป็นงานบริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ การตัดสินใจมีความสําคัญมากกว่า
กระบวนการที่กําหนดไว้ (๒๑ – ๓๐ คะแนน)
(๔) เป็นงานที่ให้คําปรึกษาโดยใช้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในสายอาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
กําหนดกลยุทธ์ของหน่วยงาน (๓๑ – ๔๐ คะแนน)
เกณฑ์การตัดสิน
- ระดับเชี่ยวชาญ ได้คะแนน ๑๗๐ คะแนนขึ้นไป
- ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ได้คะแนน ๒๓๕ คะแนนขึ้นไป

๖
แบบประเมินค่างานตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
๑. ตําแหน่งเลขที่ ..................
ชื่อตําแหน่ง........................................................................................ ระดับ...........................................
สังกัด.......................................................................................................................................................
ขอกําหนดเป็นตําแหน่ง........................................................................ ระดับ........................................
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ตําแหน่งเดิม
ตําแหน่งใหม่
๑. …………………………………………………………………… ๑. ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
๒. …………………………………………………………………… ๒. ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
๓. …………………………………………………………………… ๓. ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
งานเดิม
งานใหม่
๑. คุณภาพของงาน .................................................. ๑. คุณภาพของงาน ..................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน ............... ๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน ...............
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

๗
๔. การประเมินค่างานของตําแหน่ง
องค์ประกอบ
๔.๑ องค์ประกอบด้านความรู้และความชํานาญงาน
( ) เป็นงานทีต่ ้องใช้ความรู้ ความสามารถ หรือใช้ทักษะ
ระดับสูงในงานเชิงเทคนิค หรืองานฝีมอื เฉพาะทาง
ระดับสูง ความชํานาญในงานจะพัฒนาขึ้นจากการ
สั่งสมประสบการณ์และการสั่งสมทักษะในเชิงลึก
(๑ – ๑๐ คะแนน)
( ) เป็นงานทีต่ ้องใช้ความรู้ในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
เฉพาะ ซึง่ เป็นงานที่ต้องใช้กระบวนการแนวคิด ทฤษฎี
หรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพ
(๑๑ – ๒๐ คะแนน)
( ) เป็นงานทีต่ ้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในงานเชิง
วิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ หรือทักษะ และ
ความชํานาญเฉพาะตัวสูงมากในตําแหน่งที่รับผิดชอบ
รวมทั้งเป็นงานที่จะต้องแก้ไขปัญหาทีย่ ุ่งยาก ซับซ้อน
และให้คําปรึกษาได้ (๒๑ – ๓๐ คะแนน)
( ) เป็นงานทีต่ ้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญจนสามารถ
นํามาวางแผนกลยุทธ์หรือนโยบายของหน่วยงานได้
รวมทั้งเป็นงานที่ต้องเป็นผู้นําในการพัฒนา หรือ
การริเริ่มโครงการที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย (๓๑ – ๔๐ คะแนน)
๔.๒ องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ
( ) เป็นงานทีต่ ้องปฏิบัติที่มีความหลากหลายในเนื้องาน
เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างของหน่วยงาน (๑ – ๕ คะแนน)
( ) เป็นงานทีต่ ้องปฏิบัติด้านการวางแผน ติดตาม ประสาน
ความร่วมมือรวมทั้งการให้คําแนะนําผู้ปฏิบัติงานอื่น
เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์หรือภารกิจอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน
(๖ – ๑๐ คะแนน)

คะแนน
เต็ม
๔๐

๒๐

คะแนน
ที่ได้รับ

เหตุผลการให้
ค่าคะแนน

๘
องค์ประกอบ
( ) เป็นงานทีต่ ้องปฏิบัติด้านการวางแผน ติดตาม บริหาร
จัดการงานวิชาการ ให้คําปรึกษาและประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย
(๑๑ – ๑๕ คะแนน)
( ) เป็นงานทีต่ ้องบริหารจัดการงานวิชาการหรือวิชาชีพ
และเป็นผู้นําในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพของ
มหาวิทยาลัย (๑๖ – ๒๐ คะแนน)
๔.๓ องค์ประกอบด้านการติดต่อสื่อสารและปฏิสัมพันธ์
( ) เป็นงานทีต่ ้องติดต่อสัมพันธ์กับทีม บุคคลภายนอกหรือ
ผู้รับบริการ โดยการนําเสนอความคิดหรือการเป็นผู้ฟัง
ที่ดีเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ ตามที่กําหนดไว้
(๑ – ๕ คะแนน)
( ) เป็นงานทีต่ ้องสามารถให้คําแนะนําหรือคําปรึกษาแก่
บุคคลอื่น รวมทั้งสอนงานให้แก่ทีมได้
(๖ – ๑๐ คะแนน)
( ) เป็นงานทีต่ ้องสามารถติดต่อสื่อสารในระดับที่โน้มน้าว
และส่งผลต่อการตัดสินใจของหน่วยงานระดับกอง
หรือเทียบเท่า (๑๑ – ๑๕ คะแนน)
( ) เป็นงานทีต่ ้องสามารถติดต่อสื่อสารในระดับที่โน้มน้าว
และส่งผลต่อการตัดสินใจในระดับกลยุทธ์และนโยบาย
ที่นําไปสูผ่ ลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย
(๑๖ – ๒๐ คะแนน)
๔.๔ องค์ประกอบด้านกรอบแนวคิดในการแก้ปัญหา
( ) เป็นงานทีต่ ้องแก้ปัญหาในภาพรวมโดยมีอิสระ ที่จะ
กําหนดทางเลือก วิธีการ หรือแนวทางภายใต้กรอบ
แนวคิดของหน่วยงาน (๑ – ๑๐ คะแนน)
( ) เป็นงานทีต่ ้องแก้ปัญหาภายใต้นโยบายและเป้าหมาย
ระยะสั้นของหน่วยงาน ซึ่งเป็นงานที่ต้องมีอิสระในการ
คิดและแนวทางแผนงาน กระบวนการ หรือ
ขั้นตอนใหม่ ๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้ (๑๑ – ๒๐ คะแนน)

คะแนน
เต็ม

๒๐

๔๐

คะแนน
ที่ได้รับ

เหตุผลการให้
ค่าคะแนน

๙
องค์ประกอบ
( ) เป็นงานทีต่ ้องแก้ปัญหาภายใต้นโยบาย พันธกิจ และ
เป้าหมายระยะยาวของหน่วยงาน ซึ่งเป็นงานที่มีอิสระ
ในการกําหนดกลยุทธ์ แผนงาน หรือโครงการเพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ (๒๑ – ๓๐ คะแนน)
( ) เป็นงานทีต่ ้องแก้ปัญหาภายใต้ทิศทางและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นงานที่มีอิสระในการบูรณาการและ
กําหนดนโยบายหรือเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ (๓๑ – ๔๐ คะแนน)
๔.๕ องค์ประกอบด้านอิสระในการคิด
( ) เป็นงานทีต่ ้องคิดพิจารณาเลือกหรือตัดสินใจในการใช้
ระบบแนวคิด เทคนิค หรือวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไว้ได้ (๑ – ๕ คะแนน)
( ) เป็นงานทีต่ ้องคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจในการ
กําหนดแนวทาง หรือเป้าหมายของหน่วยงาน รวมทั้ง
งานอื่นทีอ่ าจต้องคิดค้นองค์ความรู้ ระบบ แนวคิดหรือ
กระบวนการใหม่ ๆ เพือ่ ผลสัมฤทธิ์ทกี่ ําหนดไว้ได้
(๖ – ๑๐ คะแนน)
( ) เป็นงานทีต่ ้องคิดพิจารณาเลือกหรือตัดสินใจในการปรับ
นโยบายหรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางให้
ส่วนราชการบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไว้ได้
(๑๑ – ๑๕ คะแนน)
( ) เป็นงานทีต่ ้องคิดหรือตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย
กลยุทธ์หรือภารกิจใหม่ ๆ ของมหาวิทยาลัย
(๑๖ – ๒๐ คะแนน)
๔.๖ องค์ประกอบด้านความท้าทายในการคิดแก้ปัญหา
( ) เป็นงานทีต่ ้องจัดการกับสถานการณ์ทมี่ ีรูปแบบค่อนข้าง
แน่นอน หรือมีลักษณะคล้ายคลึงกับสถานการณ์ในอดีต
เป็นส่วนใหญ่ (๑ – ๕ คะแนน)

คะแนน
เต็ม

๒๐

๒๐

คะแนน
ที่ได้รับ

เหตุผลการให้
ค่าคะแนน

๑๐
องค์ประกอบ
( ) เป็นงานทีต่ ้องจัดการกับสถานการณ์ทอี่ าจต้องคิดหา
เหตุผลเพือ่ ทบทวนหรือแก้ปัญหา หรือแนวทางที่เคย
ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
(๖ – ๑๐ คะแนน)
( ) เป็นงานทีต่ ้องจัดการกับสถานการณ์ทตี่ ้องมีการ
ประเมินและตีความโดยใช้วิจารณญาณ เพื่อตัดสินใจ
หาทางแก้ไขปัญหาที่อาจมีความเสี่ยงและไม่มคี ําตอบ
เพียงคําตอบเดียว
(๑๑ – ๑๕ คะแนน)
( ) เป็นงานทีต่ ้องจัดการกับสถานการณ์พิเศษที่อาจไม่เคย
เกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ หรือ
ความคิดนอกกรอบเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับ
มหาวิทยาลัย (๑๖ – ๒๐ คะแนน)
๔.๗ องค์ประกอบด้านวิเคราะห์ข้อมูล
( ) เป็นงานทีต่ ้องใช้ความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์
ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ สําหรับจัดทํา
ข้อเสนอหรือรายงานรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า
(๑ – ๑๐ คะแนน)
( ) เป็นงานทีต่ ้องใช้ความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูล เพือ่ กําหนดหลักการหรือแนวทาง
ออกแบบกระบวนการหรือระบบที่สําคัญ หรือสร้าง
แบบจําลองเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
(๑๑ – ๒๐ คะแนน)
( ) เป็นงานทีต่ ้องใช้ความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูล เพือ่ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
ภารกิจของหน่วยงาน (๒๑ – ๓๐ คะแนน)
( ) เป็นงานทีต่ ้องใช้ความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูล สําหรับการประเมินสถานการณ์
เพื่อกําหนดทิศทางในเชิงกลยุทธ์และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย (๓๑ – ๔๐ คะแนน)

คะแนน
เต็ม

๔๐

คะแนน
ที่ได้รับ

เหตุผลการให้
ค่าคะแนน

๑๑
องค์ประกอบ
๔.๘ องค์ประกอบด้านอิสระในการปฏิบัตงิ าน
( ) เป็นงานทีม่ ีอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายของ
หน่วยงานโดยอาจต้องรายงานผลสัมฤทธิ์หรือขอ
คําปรึกษาตามสมควร (๑ – ๕ คะแนน)
( ) เป็นงานทีม่ ีอิสระในการปฏิบัติงานหรือให้คําปรึกษา
ภายใต้นโยบายของหน่วยงาน โดยอาจต้องรายงาน
ผลสัมฤทธิ์และขอคําปรึกษาตามสมควร
(๖ – ๑๐ คะแนน)
( ) เป็นงานทีม่ ีอิสระในการบริหารงานให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของหน่วยงาน (๑๑ – ๑๕ คะแนน)
( ) เป็นงานทีม่ ีอิสระในการบริหารงานให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย (๑๖ – ๒๐ คะแนน)
๔.๙ องค์ประกอบด้านผลกระทบจากการปฏิบัติงาน
( ) เป็นงานทีส่ ่งผลกระทบต่อองค์ประกอบหลายส่วนของ
วัตถุประสงค์หรือภารกิจหลักของหน่วยงาน
(๑ – ๑๐ คะแนน)
( ) เป็นงานทีส่ ่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน แผนปฏิบัติ
งานหรือการวางแผนกลยุทธ์โดยรวมของหน่วยงาน
(๑๑ – ๒๐ คะแนน)
( ) เป็นงานทีส่ ่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน
แผนปฏิบตั ิงาน หรือการวางแผนกลยุทธ์โดยรวมของ
มหาวิทยาลัย (๒๑ – ๓๐ คะแนน)
( ) เป็นงานทีส่ ่งผลกระทบต่อการดําเนินงานโดยรวม
ทั้งหมดของภาครัฐ และยังส่งผลต่อการกําหนดแผน
กลยุทธ์และแผนงานของมหาวิทยาลัย
(๓๑ – ๔๐ คะแนน)
๔.๑๐ องค์ประกอบด้านลักษณะงานทีป่ ฏิบัติของตําแหน่ง
( ) เป็นงานสนับสนุน ประสาน ให้คําปรึกษาแนะนําแก่
บุคคลหรือหน่วยงานอื่นตามกรอบความรู้หรือแนวทาง
ที่กําหนดไว้ (๑ – ๑๐ คะแนน)

คะแนน
เต็ม
๒๐

๔๐

๔๐

คะแนน
ที่ได้รับ

เหตุผลการให้
ค่าคะแนน

๑๒
องค์ประกอบ
( ) เป็นงานพัฒนาและกําหนดหลักเกณฑ์ ระบบ ต้นแบบ
คู่มือแนวทาง หรือนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้สามารถ
นําไปใช้ได้ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
(๑๑ – ๒๐ คะแนน)
( ) เป็นงานบริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์
การตัดสินใจมีความสําคัญมากกว่ากระบวนการที่
กําหนดไว้ (๒๑ – ๓๐ คะแนน)
( ) เป็นงานให้คําปรึกษาโดยใช้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษใน
สายอาชีพซึ่งจะส่งผลต่อการกําหนดกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน (๓๑ – ๔๐ คะแนน)
รวม

คะแนน
เต็ม

๓๐๐

คะแนน
ที่ได้รับ

เหตุผลการให้
ค่าคะแนน

๑๓
สรุปผลการประเมินค่างาน / เหตุผล
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
( ) ผ่านการประเมิน
( ) ไม่ผ่านการประเมิน
คณะกรรมการประเมินค่างานลงนาม

ลงชื่อ ......................................................... (ประธานคณะกรรมการ)
(.........................................................)

ลงชื่อ ......................................................... (กรรมการ)
(.........................................................)

ลงชื่อ ......................................................... (กรรมการ)
(.........................................................)

ลงชื่อ ......................................................... (กรรมการ)
(.........................................................)

ลงชื่อ ....................................................... (กรรมการและเลขานุการ)
(.......................................................)
(ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล)

เอกสารแนบ ๔
ท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดาํ รงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ....
--------------------------------------------------หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ
ในกรณีตาํ แหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มลี ักษณะใช้วชิ าชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
องค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน
๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ (๒๐ คะแนน)
๑.๑ ปฏิบัติงานระดับต้น โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มประกอบกับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่
(๑ – ๕ คะแนน)
๑.๒ ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก หรืองานที่มขี อบเขต เนื้อหาหลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในงาน
ที่มีแนวทางปฏิบัติน้อยมาก (๖ – ๑๐ คะแนน)
๑.๓ ปฏิบัติงานที่ยาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาหลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพกาณ์ (๑๑ – ๑๕ คะแนน)
๑.๔ ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขตหลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการกําหนดหรือ
ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๑๖ – ๒๐ คะแนน)
๒. ความยุ่งยากของงาน (๒๐ คะแนน)
๒.๑ เป็นงานที่ไม่ยุ่งยาก มีแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน (๑ – ๕ คะแนน)
๒.๒ เป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน และมีขั้นตอนวิธีการที่หลากหลาย (๖ – ๑๐ คะแนน)
๒.๓ เป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๑๑ – ๑๕ คะแนน)
๒.๔ เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการกําหนดหรือ
ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการณ์ (๑๖ – ๒๐ คะแนน)
๓. การกํากับตรวจสอบ (๒๐ คะแนน)
๓.๑ ได้รับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด (๑ – ๕ คะแนน)
๓.๒ ได้รับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานบ้าง (๖ – ๑๐ คะแนน)
๓.๓ ได้รับการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานเป็นระยะตามที่กําหนดใน
แผนปฏิบัติงาน (๑๑ – ๑๕ คะแนน)
๓.๔ ได้รับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการ
(๑๖ – ๒๐ คะแนน)

๒
๔. การตัดสินใจ (๒๐ คะแนน)
๔.๑ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบ้าง (๑ – ๕ คะแนน)
๔.๒ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองค่อนข้างมาก วางแผนและกําหนดแนวทางแก้ไข
ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ (๖ – ๑๐ คะแนน)
๔.๓ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ (๑๑ – ๑๕ คะแนน)
๔.๔ ในการปฎิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระในการริเริ่มพัฒ นาแนวทางและวิธีการ
ปฏิบัติงาน (๑๖ – ๒๐ คะแนน)
๕. การบริหารจัดการ (๒๐ คะแนน)
๕.๑ เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยมีความหลากหลายในเนื้องาน เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของหน่วยงาน (๑ – ๕ คะแนน)
๕.๒ เป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้านการวางแผน ติดตาม ประสานความร่วมมือ รวมทั้งการให้คําแนะนํา
ผู้ปฏิบัติงานอื่น เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์หรือภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในเชิง
กลยุทธ์ของหน่วยงาน (๖ – ๑๐ คะแนน)
๕.๓ เป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้านการวางแผน ติดตาม บริหารจัดการงานวิชาการ ให้คําปรึกษาและ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย (๑๑ – ๑๕ คะแนน)
๕.๔ เป็นงานที่ต้องบริหารจัดการงานวิชาการหรือวิชาชีพและเป็นผู้นําในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพของ
มหาวิทยาลัย (๑๖ – ๒๐ คะแนน)
เกณฑ์การตัดสิน
หัวหน้าหน่วยงานระดับชํานาญการ ได้คะแนน ๖๐ คะแนนขึ้นไป
หัวหน้าหน่วยงานระดับชํานาญการพิเศษ ได้คะแนน ๗๐ คะแนนขึ้นไป
หัวหน้าหน่วยงานระดับเชี่ยวชาญ ได้คะแนน ๘๐ คะแนนขึ้นไป

๓
แบบประเมินค่างานตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ
ในกรณีตาํ แหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มลี ักษณะใช้วชิ าชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
๑. ตําแหน่งเลขที่ ..................
ชื่อตําแหน่ง........................................................................................ ระดับ...........................................
สังกัด.......................................................................................................................................................
ขอกําหนดเป็นตําแหน่ง........................................................................ ระดับ........................................
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ตําแหน่งเดิม
ตําแหน่งใหม่
๑. …………………………………………………………………… ๑. ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
๒. …………………………………………………………………… ๒. ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
๓. …………………………………………………………………… ๓. ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
งานเดิม
งานใหม่
๑. คุณภาพของงาน .................................................. ๑. คุณภาพของงาน ..................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน ............... ๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน ...............
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

๔
๔. การประเมินค่างานของตําแหน่ง
องค์ประกอบ
๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ
( ) ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติและ
มาตรฐานชัดเจน (๑ – ๕ คะแนน)
( ) ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก โดยอาศัยคําแนะนํา
แนวทางหรือคู่มือปฏิบัติงานที่มีอยู่
(๖ – ๑๐ คะแนน)
( ) ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปรับใช้วิธีการ หรือแนวทาง
ปฏิบัติที่มอี ยู่ได้ (๑๑ – ๑๕ คะแนน)
( ) ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหา
ค่อนข้างหลากหลายโดยปรับวิธีการ หรือ
แนวทางปฏิบัติงานที่มีอยู่ (๑๖ – ๒๐ คะแนน)
๒. ความยุ่งยากของงาน
( ) เป็นงานทีไ่ ม่ยุ่งยาก มีคําแนะนํา คู่มือ และ
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน (๑ – ๕ คะแนน)
( ) เป็นงานทีค่ ่อนข้างยาก มีแนวทางปฏิบัติที่
หลากหลาย (๖ – ๑๐ คะแนน)
( ) เป็นงานทีย่ ุ่งยาก ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ในการเลือกใช้วิธีการ และ
แนวทางให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
(๑๑ – ๑๕ คะแนน)
( ) เป็นงานทีม่ ีความยุ่งยากซับซ้อนมาก มีความ
หลากหลาย และมีขั้นตอนวิธีการที่ยุ่งยาก
ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการ
ปรับเปลีย่ นวิธีการและแนวทางปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๑๖ – ๒๐ คะแนน)

คะแนน
เต็ม
๒๐

๒๐

คะแนน
ที่ได้รับ

เหตุผลการให้
ค่าคะแนน

๕
องค์ประกอบ
๓. การกํากับตรวจสอบ
( ) ได้รับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
(๑ – ๕ คะแนน)
( ) ได้รับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานบ้าง (๖ – ๑๐ คะแนน)
( ) ได้รับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบเฉพาะ
บางเรื่องที่มีความสําคัญ (๑๑ – ๑๕ คะแนน)
( ) ได้รับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานน้อยมาก (๑๖ – ๒๐ คะแนน)
๔. การตัดสินใจ
( ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบ้างโดยจะได้รับ
คําแนะนําในกรณีที่มีปญ
ั หา (๑ – ๕ คะแนน)
( ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบางส่วน โดยให้มี
การรายงานผลการตัดสินใจเป็นระยะ
(๖ – ๑๐ คะแนน)
( ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจค่อนข้างมาก
โดยให้มีการรายงานผลการตัดสินใจในเรื่องที่
สําคัญ (๑๑ – ๑๕ คะแนน)
( ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจค่อนข้างมาก
สามารถวางแผนและแก้ไขปัญหาในงานที่
รับผิดชอบ (๑๖ – ๒๐ คะแนน)
๕. การบริหารจัดการ
( ) เป็นงานทีต่ ้องปฏิบัติโดยมีความหลากหลายใน
เนื้องาน เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์อย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างของหน่วยงาน
(๑ – ๕ คะแนน)
( ) เป็นงานทีต่ ้องปฏิบัติด้านการวางแผน ติดตาม
ประสานความร่วมมือ รวมทั้งการให้คาํ แนะนํา
ผู้ปฏิบัติงานอื่น เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์หรือ
ภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างใน
เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน (๖ – ๑๐ คะแนน)

คะแนน
เต็ม
๒๐

๒๐

๒๐

คะแนน
ที่ได้รับ

เหตุผลการให้
ค่าคะแนน

๖
องค์ประกอบ
( ) เป็นงานทีต่ ้องปฏิบัติด้านการวางแผน ติดตาม
บริหารจัดการงานวิชาการ ให้คําปรึกษาและ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย
(๑๑ – ๑๕ คะแนน)
( ) เป็นงานทีต่ ้องบริหารจัดการงานวิชาการหรือ
วิชาชีพและเป็นผู้นําในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
ของสถาบันอุดมศึกษา (๑๖ – ๒๐ คะแนน)
รวม

คะแนน
เต็ม

๑๐๐

คะแนน
ที่ได้รับ

เหตุผลการให้
ค่าคะแนน

๗
สรุปผลการประเมินค่างาน / เหตุผล
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
( ) ผ่านการประเมิน
( ) ไม่ผ่านการประเมิน
คณะกรรมการประเมินค่างานลงนาม

ลงชื่อ ......................................................... (ประธานคณะกรรมการ)
(.........................................................)

ลงชื่อ ......................................................... (กรรมการ)
(.........................................................)

ลงชื่อ ......................................................... (กรรมการ)
(.........................................................)

ลงชื่อ ......................................................... (กรรมการ)
(.........................................................)

ลงชื่อ ....................................................... (กรรมการและเลขานุการ)
(.......................................................)
(ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล)

เอกสารแนบ ๕
ท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดาํ รงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ....
--------------------------------------------------คํานิยาม
๑. การประเมินค่างาน หมายถึง กระบวนการวัดคุณค่างานของตําแหน่ง โดยนํางานมาเปรียบเทียบ
กันภายใต้องค์ประกอบที่เป็นตัววัดหลักเพื่อตีค่างาน
๒. ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน หมายถึ ง งานที่ ป ฏิ บั ติ ได้ ผ ลผลิ ต ตามเป้ า หมายและเกิ ด ผลลั พ ธ์ตรงตาม
วัตถุประสงค์
๓. สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง าน หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง พฤติ ก รรมที่ ส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ง าน
ซึ่งกําหนดขึ้นเพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
๔. ผลงานในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
๔.๑ คู่มือปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เอกสารแสดงเส้นทางการทํางานในงานหลักของตําแหน่ง
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ
ในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานดังกล่าว ซึ่งต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้ว และต้องมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน
๔.๒ ผลงานเชิงวิเคราะห์ หมายถึง ผลงานที่แสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของเรื่อง
อย่างมีระบบ มีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา
๔.๓ ผลงานเชิงสังเคราะห์ หมายถึง ผลงานที่แสดงการรวบรวมเนื้อหาสาระต่าง ๆ หรือ
องค์ ป ระกอบต่ าง ๆ เข้ าด้ ว ยกั น โดยต้ อ งอาศั ย ความคิ ด สร้างสรรค์ ในการสร้ างรูป แบบหรือ
โครงสร้างเบื้องต้น เพื่ อให้ เกิดแนวทางหรือเทคนิควิธีการใหม่ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็ นประโยชน์
ต่องานของหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา
๔.๔ ผลงานวิจั ย หมายถึ ง ผลงานที่ เป็ น งานศึ ก ษาหรือ งานค้ น คว้ า อย่ างมี ร ะบบด้ ว ยวิ ธี
วิท ยาการวิจั ยที่ เป็ น ที่ ย อมรับ และมี วัต ถุป ระสงค์ ที่ ชั ด เจนเพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่งข้ อมู ล คํ าตอบหรือ
ข้อสรุปรวมที่เป็นประโยชน์และนําไปสู่การปรับปรุงพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในงานของหน่วยงาน
หรือสถาบันอุดมศึกษา
๔.๕ ผลงานในลักษณะอื่น หมายถึง สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ หรือผลงานด้านศิลปะ
ตกแต่ง ซ่อมบํารุง ซึ่งมิใช่มีลักษณะเป็นเอกสาร หนังสือ คู่มือ หรืองานวิจัย โดยผลงานที่เสนอ
จะต้องประกอบด้วยบทวิเคราะห์ที่อธิบายและชี้ให้เห็นว่างานดังกล่าวเป็นประโยชน์และนําไปสู่
การปรับปรุงพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาในงาน ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานที่ผ่านการ
พิสูจน์หรือมีหลักฐานที่แสดงถึงคุณค่าของผลงานนั้น
๕. การเผยแพร่งานวิจัย หมายถึง การเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

๒
๕.๑ เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้ งนี้ วารสารทางวิชาการนั้ น
อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกําหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอน
ชัดเจน
๕.๒ เผยแพร่ ใ นหนั ง สื อ รวมบทความในรู ป แบบอื่ น ที่ มี ก ารบรรณาธิ ก ารประเมิ น และ
ตรวจสอบคุณภาพ
๕.๓ นํ าเสนอเป็ น บทความวิจัยต่อที่ ประชุม ทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุ มทาง
วิชาการได้มีการบรรณาธิการและนําไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทาง
วิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
๕.๔ การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบั บสมบู รณ์ ที่มีรายละเอียดและความยาว ต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและ
วิชาชีพในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง
เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานวิจัย” นั้น แล้ว
การนํา “งานวิจัย” นั้น มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหน่งเป็น
ระดับสูงขึ้นและให้มีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้น อีกครั้งหนึ่งจะกระทําไม่ได้

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

เอกสารแนบ ๖
ท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดาํ รงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ....
--------------------------------------------------แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
 คู่มือ

 งานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์

 งานวิจัย

 ผลงานลักษณะอื่น

ผู้ร่วมงาน จํานวน .............. คน แต่ละคนมีส่วนร่วม ดังนี้ :
ชื่อผู้ร่วมงาน

ปริมาณงานร้อยละ และหน้าที่ความรับผิดชอบ

หมายเหตุ

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

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

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

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

