
โครงการซักซ้อมความเข้าใจการเข้าสู่ตาํแหน่งทสูีงขึน
ของบุคลากรสายสนับสนุน
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ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
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กรอบตาํแหน่ง

ส่วนงาน

• สว่นงานวิชาการ

• สถาบนัปฏิบตัิการชมุชน                

เพือการศกึษาแบบบรูณาการ

• สาํนกัคอมพิวเตอร์

• สาํนกัหอสมดุ

หน่วยงาน

• ฝ่ายวิชาการ

• ฝ่ายบรหิารวิทยาเขตพทัลงุ*
• ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขต

สงขลา

สว่นงาน/หน่วยงาน ทีไดร้บัการกาํหนดกรอบตาํแหน่ง

* กรอบตาํแหน่ง ระดบัชาํนาญงาน ชาํนาญการและชาํนาญการพิเศษ



คณุสมบตัิ

ผลงาน



ระดับตําแหน่งพนักงาน

ประเภทวชิาการ

ปฏิบัติการ

ชํานาญการ

ชํานาญการพเิศษ

เชียวชาญ

เชียวชาญพเิศษ

ประเภททัวไป

ปฏิบัติงาน

ชํานาญงาน

ชํานาญงานพเิศษ





คณุสมบติัเฉพาะตาํแหน่งระดบัชาํนาญงาน

• วฒุ ิปวช./ปวท./ปวส.

• ดาํรงตําแหน่งประเภททวัไประดบัปฏบิตังิานมาแลว้  

    ( 6 ปี สาํหรบัวฒุปิวช. / 5 ปี สาํหรบัวุฒปิวท. /4 ปี สาํหรบัวฒุปิวส.)

• ปฏบิตังิานดา้น.................ไมน้่อยกวา่ 1 ปี

• เงนิเดอืนไมต่าํกวา่ระดบัชํานาญงาน

    (พนกังาน  13,250 บาท)

ผลงานทีแสดงความเป็นผูช้าํนาญงาน

• คู่มือปฏิบติังานหลกัอยา่งนอ้ย 1 เล่ม (เป็นเจา้ของเพียงคนเดียว)



คณุสมบติัเฉพาะตาํแหน่งระดบัชาํนาญงานพิเศษ

• ดาํรงตําแหน่งประเภททวัไประดบัชาํนาญงานมาแลว้  ไมน้่อยกวา่ 6 ปี

• ปฏบิตังิานดา้น.................ไมน้่อยกวา่ 1 ปี

• เงนิเดอืนไมต่าํกวา่ระดบัชํานาญงานพเิศษ

    (พนกังาน  20,040 บาท)

ผลงานทีแสดงความเป็นผูช้าํนาญงานพิเศษ

• คู่มือปฏิบติังานหลกัอยา่งนอ้ย 1 เล่ม (เป็นเจา้ของเพียงคนเดียว) และ

• ผลงานเชิงวเิคราะห์ ซึงแสดงใหเ้ห็นถึงการพฒันางานในหนา้ที     
อยา่งนอ้ย 1  เรือง (เป็นเจา้ของเพียงคนเดียว) 
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• ดาํรงตาํแหน่งระดบัปฏบิตักิารมาแลว้  (วุฒ ิป.ตรี 6  ปี/วุฒ ิป.โท 4 ปี                                  

วุฒปิ.เอก 2 ปี)

• ปฏบิตัิงานดา้น.................ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี

• เงนิเดอืนไมต่าํกว่าระดบัชาํนาญการ  (พนกังาน  19,570 บาท)

ชาํนาญการ

• ดาํรงตาํแหน่งระดบัชาํนาญการมาแลว้  ไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี

• ปฏบิตัิงานดา้น.................ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี

• เงนิเดอืนไมต่าํกว่าระดบัชาํนาญการพเิศษ (พนกังาน  28,790 บาท)
ชาํนาญการพเิศษ

• ดาํรงตาํแหน่งระดบัชาํนาญการพเิศษมาแลว้  ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี

• ปฏบิตัิงานดา้น.................ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี

• เงนิเดอืนไมต่าํกว่าระดบัเชยีวชาญ(พนกังาน  40,820 บาท)
เชยีวชาญ

• ดาํรงตาํแหน่งระดบัเชยีวชาญมาแลว้  ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี

• ปฏบิตัิงานดา้น.................ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี

• เงนิเดอืนไมต่าํกว่าระดบัเชยีวชาญพเิศษ (56,960 บาท)
เชยีวชาญพเิศษ

คุณสมบัตเิฉพาะตําแหน่ง 





ผลงานทแีสดงความเป็นผูช้าํนาญการ

1. คู่มือปฏิบติังานหลกัอยา่งนอ้ย 1 เล่ม (เป็นเจา้ของเพียงคนเดียว)  และ

2. ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ (เป็นเจา้ของเพียงคนเดียว) หรือ

    งานวิจยัซึงแสดงใหเ้ห็นการพฒันางานในหนา้ทีอยา่งนอ้ย  1 เรือง

    (กรณีทีมิไดเ้ป็นเจา้ของเพียงคนเดียว ตอ้งเป็นผูด้าํเนินการวิจยัหลกั 

    และมีชือเป็นชือแรกในเจา้ของผลงานวิจยันนั และตอ้งมีผลงานวิจยั  

    เรืองอืนเพิมอีกรวมแลว้ไม่นอ้ยกว่า 100 %)



ผลงานทแีสดงความเป็นผูช้าํนาญการพเิศษ

1.    ผลงานเชิงวิเคราะหห์รอืสงัเคราะห ์ซงึแสดงใหเ้หน็การพฒันา
งานของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 เรอืง/รายการ (เป็นเจา้ของเพยีง
คนเดยีว) และ

 2.   งานวิจยั/ผลงานลกัษณะอืนทีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน  

       อยา่งน้อย 1 เรอืง/รายงาน (กรณีทมีไิดเ้ป็นเจา้ของเพยีงคนเดยีว 

       ตอ้งเป็นผูด้าํเนินการวจิยัหลกั และมชีอืเป็นชอืแรกในเจา้ของ

       ผลงานวจิยันนั และตอ้งมผีลงานวจิยัหรอืผลงานลกัษณะอนืเรอืง
อนืเพมิอกี รวมแลว้ไม่น้อยกวา่ 100 %)



ผลงานทแีสดงความเป็นผูเ้ชยีวชาญ
1. ผลงานเชิงวเิคราะห์หรือสังเคราะห์ อยา่งนอ้ย 1 เรือง/รายการ  (เป็นเจา้ของเพียงคนเดียว) 

    หรือผลงานลกัษณะอืนซึงใหเ้ห็นการพฒันางานของม. อยา่งนอ้ย 1 เรือง/รายการ 

    (กรณีทีมิไดเ้ป็นเจา้ของเพียงคนเดียว ตอ้งเป็นผูด้าํเนินการหลกั และมีชือเป็นชือแรก

    ในเจา้ของผลงานนนั และตอ้งมีผลงานลกัษณะอืนเรืองอืนเพิมอีกรวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 100 %) 

    และ

2. งานวิจัย ซึงได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ในระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติ อยา่งนอ้ย 1 เรือง/
รายการ 

    (กรณีทีมิไดเ้ป็นเจา้ของเพียงคนเดียว ตอ้งเป็นผูด้าํเนินการวจิยัหลกั และมีชือเป็นชือแรก

    ในเจา้ของผลงานวิจยันนั และตอ้งมีผลงานวิจยัเรืองอืนเพิมอีกรวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 100 %)



ผลงานทแีสดงความเป็นผูเ้ชยีวชาญพเิศษ

1.  ผลงานเชิงวิเคราะหห์รอืสงัเคราะห ์อยา่งน้อย 1 เรอืง/รายการ                     

    (เป็นเจา้ของเพยีงคนเดยีว) หรอืผลงานลกัษณะอืนซงึแสดงใหเ้หน็                   

    การพฒันางานของม. อยา่งน้อย 1 เรอืง/รายการ (กรณีทมีไิดเ้ป็นเจา้ของ

    เพยีงคนเดยีว ตอ้งเป็นผูด้าํเนินการหลกั และมชีอืเป็นชอืแรกในเจา้ของ

    ผลงานนนั และตอ้งมผีลงานลกัษณะอนืเรอืงอนืเพมิอกีรวมแลว้

    ไม่น้อยกวา่ 100 %) และ

2. งานวิจยั ซึงได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติ 

    อย่างน้อย 1 เรอืง/รายการ (กรณีทมีไิดเ้ป็นเจา้ของเพยีงคนเดยีว                  

    ตอ้งเป็นผูด้ําเนินการวจิยัหลกั และมชีอืเป็นชอืแรกในเจา้ของผลงานวจิยันนั 

    และตอ้งมผีลงานวจิยัเรอืงอนืเพมิอกี รวมแลว้ไมน้่อยกวา่ 100 %)



โครงร่างคู่มือปฏิบติังานหลกั 

บทท ี1 บทนํา 

• ความเป็นมา/ความจาํเป็น/ความสาํคญั

• วตัถุประสงค์

• ประโยชน์

• ขอบเขต

• นิยามศพัทเ์ฉพาะ/คาํจาํกดัความ

บทที 2 โครงสร้าง ภารกิจของหน่วยงานและบทบาทหน้าทคีวามรับผดิชอบของตาํแหน่ง

• โครงสร้างหน่วยงาน

• ภาระหนา้ทีของหน่วยงาน

• บทบาทหนา้ทีความรับผดิชอบของตาํแหน่ง

• ลกัษณะงานทีปฏิบติั



บทท ี3 หลกัเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงือนไข

• หลกัเกณฑก์ารปฏิบติังาน

• เงือนไข/ขอ้สงัเกต/ขอ้ควรระวงั/สิงทีควรคาํนึงในการปฏิบติังาน

บทท ี4 เทคนิคในการปฏิบัติงาน

• แผนและกรอบเวลาการปฏิบตัิงาน

• ขนัตอนและวธีิการปฏิบติังาน

• การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน

• จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบตัิงาน

• จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบตัิงาน
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

• ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังาน

• ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงหรือพฒันางาน



บรรณานุกรม

ภาคผนวก (ถ้าม)ี

ประวตัผู้ิเขียน



โครงร่างผลงานเชิงวิเคราะห์

บทท ี1 บทนํา 

• ความเป็นมา/ความจาํเป็น/ความสาํคญั

• วตัถุประสงค์

• ขอบเขตการวิเคราะห์ 

• ขอ้ตกลงเบืองตน้ (ถา้มี)

• นิยามศพัทเ์ฉพาะ/คาํจาํกดัความ

บทท ี2 แนวคิด ทฤษฎ ีงานวิเคราะห์หรืองานวิจัย ทีเกยีวข้อง



บทท ี 3 วธีิดําเนินการวเิคราะห์ 

• วิธีการหรือขนัตอนการวิเคราะห์

• เครืองมือทีใชใ้นการวิเคราะห์

• การเก็บรวบรวมขอ้มูล

• การวิเคราะห์ขอ้มูล

บทที 4  ผลการวเิคราะห์ 

บทท ี5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 



บรรณานุกรม

ภาคผนวก 



โครงร่างผลงานเชิงสงัเคราะห์

บทท ี1 บทนํา 

• ความเป็นมา/ความจาํเป็น/ความสาํคญั

• วตัถุประสงค์

• ขอบเขตของการสังเคราะห์ 

• ขอ้ตกลงเบืองตน้ (ถา้มี)

• นิยามศพัทเ์ฉพาะ/คาํจาํกดัความ

บทท ี2 แนวคิด ทฤษฎ ีงานสังเคราะห์หรืองานวจิัย ทเีกยีวข้อง



บทท ี 3 วธีิดําเนินการสังเคราะห์ 

• วิธีการหรือขนัตอนการสังเคราะห์

• เครืองมือทีใชใ้นการสังเคราะห์

• การเก็บรวบรวมขอ้มูล

• การสงัเคราะห์ขอ้มูล

บทที 4  ผลการสังเคราะห์ 

บทท ี5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 



บรรณานุกรม

ภาคผนวก 
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ผูท้าํผลงานเพอืขอกาํหนดระดบัตาํแหน่งทีสูงขึน 

สามารถปรับเปลียนโครงร่างผลงานได้

ตามความเหมาะสม และโครงร่างนี

ไม่ถือเป็นเงือนไขในการประเมิน 



                   สรุปผลงานประกอบการขอกาํหนดตําแหน่ง

ระดับตาํแหน่ง
คู่มือ

ปฏิบัติ

งานหลกั

ผลงานเชิง

วเิคราะห์        

ซึงแสดง

ให้เห็นถึง

การพฒันา

งานในหน้าที

ผลงานเชิงวเิคราะห์หรือสังเคราะห์

(หรืองานวจิัย กรณชํีานาญการ)

(หรือผลงานลกัษณะอืน กรณีเชียวชาญ

และเชียวชาญพเิศษ)

ซึงแสดงให้เห็นถึงการพฒันางานในระดบั

งานวจิยัหรือ

ผลงานอืน

ทเีป็น

ประโยชน์ต่อ

หน่วยงาน

งานวจิยัทีได้รับ

การตพีมิพ์

เผยแพร่

ระดับชาตหิรือ

นานาชาติงานใน

หน้าที

งานของ

หน่วยงาน

งานของ

มหาวทิยาลยั

ชํานาญการ  

ชํานาญการพเิศษ  

เชียวชาญ  

เชียวชาญพเิศษ  



การเผยแพร่ผลงาน
ผลงานเชิงวเิคราะห์

หรือสังเคราะห์
คู่มือปฏบิัติงานหลัก

• เผยแพร่ด้วยวธีิการพมิพ์ 

     โดยโรงพมิพ์ หรือ สํานักพมิพ์

     หรือ

•  จัดทําเป็นสําเนาเยบ็เล่มและ

   ได้ส่งเผยแพร่ภายในมหาวทิยาลยั

   และภายนอกมหาวิทยาลยั

   รวมกันไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 

•  เผยแพร่ในรูปของบทความ

   ในวารสารทางวชิาการ หรือ

•  เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความ

   ทางวชิาการ หรือ

•  เผยแพร่ใน Proceedings หรือ 

•  จัดทําเป็นสําเนาเยบ็เล่มและ

   ได้ส่งเผยแพร่ภายในมหาวทิยาลยั

   และภายนอกมหาวิทยาลยั

   รวมกันไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 
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การเผยแพร่ผลงาน

ผลงานลกัษณะอืนงานวิจยั

•  เผยแพร่ในรูปของบทความ

   ในวารสารทางวิชาการ หรือ

•  เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัย 

   หรือ

•  เผยแพร่ใน Proceedings หรือ 

•  จัดทาํเป็นรายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์

   ทมีีรายละเอียดและความยาว

   เป็นเล่มหนังสือ และได้ส่งเผยแพร่

   ภายในมหาวทิยาลัยและภายนอก   

   มหาวทิยาลัยรวมกันไม่น้อยกว่า 

5 แห่ง 

•  เผยแพร่โดยมีการนําไปใช้ภายใน 

   หน่วยงานและหน่วยงานภายนอก   

   หรือ

•  เผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ 

   หรือการจัดแสดง  หรือ

•  เผยแพร่โดยวิธีการพมิพ์โดยโรงพมิพ์  

   หรือสํานักพมิพ์   หรือ 

•  จัดทําเป็นสําเนาเยบ็เล่มและได้ส่ง

   เผยแพร่ภายในมหาวิทยาลยัและ

   ภายนอกมหาวิทยาลยัรวมกนั

   ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 
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เงือนไขของผลงาน

ตอ้งมิใช่ผลงานเดิมทีเคยประเมินแต่งตงั

ให้ดาํรงตาํแหน่งในระดบัทีสูงขนึมาแลว้
2

   กรณีทีเป็นผลงานร่วมตอ้งระบุการมีส่วนร่วม

และมีคาํรับรองจากผูมี้ส่วนร่วม
3

   ตอ้งมิใช่ผลงานทีทาํเป็นส่วนหนึงของ

การศึกษาและการฝึกอบรม
1



                จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชีพ

1. 1. ตอ้งมีความซือสตัยท์างวิชาชีพ ไม่นาํผลงานของผูอื้นมาเป็นของตน

และไม่ลอกเลียนผลงานของผูอื้น

2. ตอ้งใหเ้กียรติและอา้งถึงบุคคลหรือแหล่งทีมาของขอ้มูล2. ตอ้งใหเ้กียรติและอา้งถึงบุคคลหรือแหล่งทีมาของขอ้มูล

3. 3. ตอ้งไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผูอื้น

4. ตอ้งเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่มีอคติและเบียงเบนผล4. ตอ้งเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่มีอคติและเบียงเบนผล

5. 5. ตอ้งนาํผลงานไปใชป้ระโยชน์ในทางทีชอบธรรมและชอบดว้ยกฎหมาย 



การประเมินเพือแต่งตงับุคคลให้ดาํรงตําแหน่งทสูีงขนึ

 ผลสัมฤทธิของงานตามตวัชีวดัของตาํแหน่งทีดาํรงอยู่

 ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะทีจาํเป็น

       สาํหรับตาํแหน่งทีจะประเมิน

 ผลงาน

 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

 การใชค้วามรู้ ความสามารถในงานสนบัสนุนงานบริการวิชาการ

       หรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม 

       (กรณีระดบัเชียวชาญและระดบัเชียวชาญพิเศษ)

 ความเป็นทียอมรับในงานหรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ

       (กรณีระดบัเชียวชาญและระดบัเชียวชาญพิเศษ)



เกณฑ์การประเมินบุคคลเพือเข้าสู่ตําแหน่งทสูีงขึน

ประเภทตําแหน่ง

เกณฑ์ผ่านการประเมนิ/

คุณภาพผลงาน

วิธีปกติ วธีิพเิศษ

ระดับชํานาญการ ดี ดมีาก

ระดับชํานาญการพเิศษ ดี ดมีาก

ระดับเชียวชาญ ดี ดมีาก

ระดับเชียวชาญพเิศษ ดมีาก ดีเด่น

กรรมการ 3 คน 5 คน

ผลการประเมนิ เสียงข้างมาก ≥ 4 ใน 5



บัญชีเงินเดือนขนัตาํขนัสูงของพนักงานมหาวทิยาลยั 

ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน

เงินเดือน

(บาท)

เงินเดือน

(บาท)

เงินเดือน

(บาท)

เงินเดือน

(บาท)

เงินเดือน

(บาท)

ขนัสูง 34,970 56,680 75,910 89,760 96,620

ขนัตาํ 10,850 19,570 28,790 40,820 56,960

ระดบั

ตําแหน่ง

ปฏิบัตกิาร ชํานาญการ ชํานาญการ

พเิศษ

เชียวชาญ เชียวชาญ

พเิศษ

เงินประจํา

ตําแหน่ง

- - - 9,900 13,000

ค่าตอบแทน - - 5,600 9,900 13,000



บัญชีเงินเดือนขนัตาํขนัสูงของพนักงานมหาวทิยาลยั ประเภททวัไป

เงินเดือน

(บาท)

เงินเดือน

(บาท)

เงินเดือน

(บาท)

ขนัสูง 27,320 50,380 71,270

ขนัตาํ 6,340 13,250 20,040

ระดบัตําแหน่ง ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน ชํานาญงานพเิศษ



      ทงันี การไดรั้บค่าตอบแทนพิเศษของพนกังานมหาวิทยาลยัระดบั

ชาํนาญการพิเศษ ระดบัเชียวชาญ หรือระดบัเชียวชาญพิเศษ จะตอ้งมี

ผลการปฏิบติังาน และ/หรือผลงานทางวิชาการ ในแต่ละรอบการ

ประเมินเป็นไปตามหลกัเกณฑที์มหาวทิยาลยักาํหนด



ขนัตอนการเข้าสู่ตําแหน่งทีสูงขนึ





การเตรียมตวั

         ผูป้ระสงคจ์ะขอกาํหนดระดบัตาํแหน่งทีสูงขึน จะตอ้งยนืเอกสารประกอบการพิจารณา 
ดงันี

         1. แบบแสดงหน้าทีและความรับผิดชอบของตาํแหน่ง ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน และตาํแหน่งประเภททวัไป ซึงผ่านความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการประจาํส่วนงาน 

         2. แบบคาํขอรับการกาํหนดระดบัตาํแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ เชียวชาญเฉพาะ
หรือตาํแหน่งประเภทวชิาการ หรือตาํแหน่งประเภททวัไป สายสนบัสนุน จาํนวน 1 ชุด

3.  ผลงานทางวิชาชีพ อยา่งละ 10 ชุด

4.  หลกัฐานการเผยแพร่ผลงาน จาํนวน 1 ชุด

5.  แบบประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปี ยอ้นหลงั 3 ปี จาํนวน 1 ชุด



การเขียนแบบแสดงหน้าทแีละความรับผดิชอบของตําแหน่ง

ส่วนท ี1 ขอ้มูลทวัไป

ส่วนท ี2 หนา้ทีและความรับผดิชอบของผูข้อกาํหนด

             ระดบัตาํแหน่งทีสูงขนึ

หน้าทแีละความรับผดิชอบของ

ตําแหน่ง………ระดบัชํานาญการ                           

ตามประกาศ ก.น.บ. 

• ใสข่อ้มลูภาระงานของตาํแหน่ง                    

ระดบัชาํนาญการตามประกาศ ก.

น.บ.

หน้าทแีละความรับผิดชอบ
ของผู้ขอกาํหนดตาํแหน่ง

• ภาระงานทีรบัผิดชอบ

• ภาระงานเมือดาํรง

ตาํแหน่งทีสงูขนึ

ส่วนท ี3 แนบคาํสงัมอบหมายภาระงาน



•   ตรวจสอบคุณสมบตัิ ผลงาน และเอกสารทีเกียวขอ้ง

•   กลนักรองหนา้ทีและความรับผดิชอบของผูข้อกาํหนดตาํแหน่ง

      กบักรอบตาํแหน่ง

 กรณีส่วนงาน คณะกรรมการประจาํส่วนงาน

 กรณีหน่วยงาน คณะกรรมการทีมหาวทิยาลยัแต่งตงั

40

การดาํเนินการของส่วนงาน/หน่วยงาน
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การประเมินค่างาน



1. หน้าทแีละความรับผดิชอบ

2. ความยุ่งยากของงาน

3. การกาํกบัตรวจสอบ

4. การตัดสินใจ

องค์ประกอบการประเมินค่างานองค์ประกอบการประเมินค่างาน

ระดบัชาํนาญงาน  ระดบัชาํนาญงานพิเศษ 

          ระดบัชาํนาญการ  ระดบัชาํนาญการพิเศษ



องคป์ระกอบการประเมินค่างาน

ระดบัเชียวชาญ และระดบัเชียวชาญพิเศษ              

ด้านความรู้และทกัษะ

ทีจาํเป็นในงาน

1

1. ความรู้และความชาํนาญ

งาน

2. การบริหารจดัการ

3. การสือสารและปฏิสมัพนัธ์

2

1.กรอบแนวความคิด

  ในการแก้ปัญหา

2.อิสระในการคิด

3.ความท้าทายในงาน

ด้านความสามารถในการ

ตดัสินใจและแก้ปัญหา

3

1.การวิเคราะหข้์อมูล

2.อิสระในการปฏิบติังาน

3.ผลกระทบจากการ

   ปฏิบติังาน

4.ลกัษณะงานทีปฏิบติั

  ของตาํแหน่ง

ด้านภาระงาน

ทีรบัผิดชอบ

 3 ด้าน 10 องคป์ระกอบ

ย่อย



เกณฑ์การตัดสิน

64/100 84/100 170/300 235/300

เชียวชาญ เชียวชาญ

พเิศษ

ชํานาญการ

พเิศษ

ชํานาญงาน

พเิศษ

ชํานาญการ

ชํานาญงาน



การจัดทาํข้อมูลรายละเอยีดเพือประเมินค่างาน
การจดัทาํขอ้มูลตามแบบประเมินค่างาน มีสาระสาํคญั ดงันี

1. ตาํแหน่งทีเสนอขอกาํหนดเป็นระดบัสูงขึน เดิมเป็นตาํแหน่งระดบัใดเสนอ

    ขอกาํหนดตาํแหน่งเป็นระดบัใด

2. หนา้ทีและความรับผิดชอบของตาํแหน่งเดิม และตาํแหน่งใหม่ 

    เดิมเป็นตาํแหน่งระดบัใด เสนอขอกาํหนดตาํแหน่งเป็นระดบัใด 

3.วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุง่ยากและความซบัซอ้นของงาน

   ทีเปลียนแปลงไป



แบบประเมินค่างานตําแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพเิศษ ระดับเชียวชาญ 

และระดับเชียวชาญพิเศษ

       

          1.ชือตาํแหน่ง .................................................... ระดบั...............................................  

      สังกดั........................................................................................................................

        ขอกาํหนดเป็นตาํแหน่ง ................................... ระดบั .............................................

ตัวอย่าง 
1.        ชือตาํแหน่ง เจา้หนา้ทีบริหารงาน             ระดบั  ชาํนาญการ 

              สังกดั   ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 

                ขอกาํหนดเป็นตาํแหน่ง เจา้หนา้ทีบริหารงาน    ระดบั ชาํนาญการพิเศษ





การประเมินค่างานของตําแหน่ง

องค์ประกอบ
คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทไีด้รับ
เหตุผลในการพจิารณา

1. หน้าทแีละความรับผดิชอบ

 ( )  ปฏิบติังานระดบัตน้โดยตอ้งใชค้วามคิดริเริม ประกอบกบั

      วิธีการหรือแนวทางปฏิบติัทีมีอยู ่  (10-15 คะแนน)

 ( )  ปฏิบติังานทีค่อนขา้งยาก หรืองานทีมีขอบเขตเนือหา

      ค่อนขา้งหลากหลาย โดยตอ้งใชค้วามคิดริเริมในงาน

      ทีมีแนวทางปฏิบติันอ้ยมาก  (16-20 คะแนน)

 ( )  ปฏิบติังานทียาก  หรืองานทีมีขอบเขตเนือหาหลากหลาย

       โดยตอ้งใชค้วามคิดริเริมในการปรับเปลียนวิธีการ   

       ปฏิบติังานใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์  (21-25 คะแนน)

 ( )  ปฏิบติังานทียากมาก หรืองานทีมีขอบเขตเนือหา  

       หลากหลาย  โดยตอ้งใชค้วามคิดริเริมในการกาํหนด

       หรือปรับเปลียนแนวทางปฏิบติังานใหเ้หมาะสมกบั

       สภาพการณ์  (26-30 คะแนน)

30

       



องค์ประกอบ
คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทไีด้รับ
เหตุผลในการพจิารณา

2. ความยุ่งยากของงาน

 ( )  เป็นงานทีไม่ยุง่ยาก มีแนวทางปฏิบติังาน

       ทีชดัเจน  (10-15 คะแนน)

 ( )  เป็นงานทีค่อนขา้งยุง่ยากซบัซอ้นและมีขนัตอน 

       วิธีการค่อนขา้งหลากหลาย (16-20 คะแนน)

 ( )  เป็นงานทียุง่ยากซบัซอ้น ตอ้งประยกุตใ์ช้

       ความรู้และประสบการณ์ในการปรับเปลียน

       วิธีการปฏิบติังานให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์   

       (21-25 คะแนน)

 ( )  เป็นงานทีมีความยุง่ยากซบัซอ้นมาก       

      ตอ้งประยกุตใ์ชค้วามรู้และประสบการณ์ในการ  

      กาํหนดหรือปรับเปลียนแนวทางปฏิบติังาน

      ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์   

       (26-30 คะแนน)

        30



องค์ประกอบ
คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทไีด้รับ
เหตุผลในการพจิารณา

3. การกํากับตรวจสอบ

 ( ) ไดรั้บการกาํกบั แนะนาํ ตรวจสอบ

      อยา่งใกลชิ้ด   (1-5 คะแนน)

 ( ) ไดรั้บการกาํกบั แนะนาํ ตรวจสอบ

      การปฏิบติังานบา้ง  (6-10 คะแนน)

 ( ) ไดรั้บการตรวจสอบ ติดตาม  

      ความกา้วหนา้ของการปฏิบติังาน

      เป็นระยะตามทีกาํหนดในแผนปฏิบติังาน

      (11-15 คะแนน)

 ( ) ไดรั้บการตรวจสอบ ติดตามผลสมัฤทธิ  

      ของการปฏิบติังานตามแผนงาน/โครงการ

      (16-20 คะแนน)

       20



องค์ประกอบ
คะแนน

เต็ม

คะแนน

ทไีด้รับ
เหตุผลในการพจิารณา

4. การตัดสินใจ

 ( ) ในการปฏิบตัิงานมีการตดัสินใจบา้ง 

       (1-5 คะแนน)

 ( )  ในการปฏิบติังานมีการตดัสินใจ

       ดว้ยตนเองค่อนขา้งมาก วางแผนและ

       กาํหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาในงาน

      ทีรับผดิชอบ  (6-10 คะแนน)

 ( ) ในการปฏิบตัิงานมีการตดัสินใจดว้ยตนเอง

       อยา่งอิสระ สามารถปรับเปลียนแนวทาง  

       และแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน

       ทีรับผดิชอบ  (11-15 คะแนน)

 ( ) ในการปฏิบตัิงานมีการตดัสินใจดว้ยตนเอง

       อยา่งอิสระในการริเริมพฒันาแนวทางและ   

       วิธีการปฏิบตัิงาน  (16-20 คะแนน)

        20



                             สรุปผลการประเมินค่างาน/เหตุผล

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

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

   (  ) ผา่นการประเมิน

   (  ) ไม่ผา่นการประเมิน 

                                 คณะกรรมการประเมนิค่างานลงนาม 

                                 1. ....................................................(ประธาน)

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

     2. ....................................................(กรรมการ)

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

 3. ....................................................(กรรมการ)

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

 4. ....................................................(กรรมการ)

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

   5. ....................................................(กรรมการและเลขานุการ)

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



สิงทหีน่วยงานตอ้งดาํเนินการ 

                   ดาํเนินการจดัทาํขอ้มลูการประเมินค่างาน                           
เพือกาํหนดกรอบตาํแหนง่

พนักงานมหาวิทยาลยั ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน
ขา้ราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ

ชาํนาญการ ชาํนาญการ
พิเศษ

เชียวชาญ 

(ถา้มี)

ชาํนาญงาน ชาํนาญงาน
พิเศษ

พนักงานมหาวิทยาลยัและขา้ราชการ ประเภททวัไป



1. โครงสร้างการปฏิบติังานของส่วนงาน/หน่วยงาน

2.  จาํนวนของพนกังานมหาวิทยาลยั ประเภทวิชาการ สายสนบัสนุนและ

ประเภททวัไป/ขา้ราชการประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ และประเภท

ทวัไป   จาํแนกตามชือตาํแหน่งและระดบัตาํแหน่ง

               3.  ระบุจาํนวนทีตอ้งการขอกรอบตาํแหน่ง จาํแนกตามชือตาํแหน่ง

      และระดบัตาํแหน่ง

               4.  แบบคาํขอรับการประเมินค่างาน (โดยจดัทาํเป็นภาพรวมของคณะ

      จาํแนกตามชือตาํแหน่ง

              5.  แบบแสดงปริมาณงาน

เอกสารทีใช้



รายละเอียดเพิมเติม 

http://capr.tsu.ac.th/
หวัขอ้ บริการขอ้มูลดา้นทรัพยากรบุคคล/

                  การเขา้สู่ตาํแหน่งทีสูงขึน-สายสนบัสนุน


