แผนภูมิ ขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงาน การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานฯ

ชํานาญการ

เชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญพิเศษ

สวนงาน
1 ผูประสงคขอกําหนดตําแหนง
รวบรวมผลงานเพื่อเสนอขอ
(ตามเกณฑการกําหนดตําแหนงฯ)

มหาวิทยาลัย
เสนอ มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการกลั่นกรอง
การขอกําหนดระดับตําแหนง
สวนงานแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
วิเคราะหภารกิจหนวยงาน พิจารณากรอบฯ
และแผนพัฒนากําลังคน
พิจารณาลักษณะงานในความรับผิดชอบ

2
หนวยงานที่ประสงคขอกําหนดตําแหนง
วิเคราะหภารกิจหนวยงาน หนาที่
เสนอ
ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบคุณภาพ/ สวนงาน
ความยุงยาก/ซับซอนของงาน
ตําแหนงเดิม-ตําแหนงใหม
1 (ตามแบบประเมินคางานฯ)

4

คณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งบุคคลฯ
มหาวิทยาลัย แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งบุคคลฯ
กลั่นกรองผลการประเมินคางาน
และการกําหนดกรอบตําแหนง
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะฯ
(จากแบบประเมินคางานฯ
4
และเอกสารผลงาน)

ผลการพิจารณา

ประเมินผลงาน

ทบทวน
แกไขผลงาน

ผานการประเมิน

คณะกรรมการประเมินคางาน
3
สวนงานแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคางาน
ประเมินคุณภาพของตําแหนง ความรู
ความสามารถ และประสบการณที่ตองการ
(จากแบบประเมินคางานฯ)

กลับไปทบทวน
ปรับแกไข

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งบุคคลฯ
เสนอแตงตั้ง คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อประเมินผลงาน และจริยธรรมฯ
5
(จากเอกสารผลงาน)

คณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งบุคคลฯ
6 6 สรุปผลเสนอ ก.บ.

ผานการพิจารณา
เสนอ มหาวิทยาลัย

8
1 กรณีที่หนวยงาน มีบุคลากรที่ตองการขอกําหนดตําแหนงอยูแลว และผูขอกําหนดตําแหนง มีผลงานพรอมเสนอขอ
สามารถดําเนินการไปในคราวเดียวกันไดเลย
1 การวิเคราะหภารกิจหนวยงานฯ เพื่อประเมินคางานฯ ใหเปนขอตกลงภายในหนวยงานนั้นๆ วา หนวยงานจะเปน
ผูดําเนินการ หรือมอบหมายใหผูประสงคขอกําหนดตําแหนง ดําเนินการจัดทําเสนอผานหนวยงาน

อธิการบดี
มีคําสั งแต่งตัง

ก.บ. (คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
7 7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1. อนุมัติกรอบตําแหน่ง
2. อนุมัติการแต่งตั งให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึน

แผนภูมิ ขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงาน การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
ขาราชการ

ประเภททั่วไป
ชํานาญงาน
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชียวชาญเฉพาะ

ชํานาญงานพิเศษ
ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

สวนงาน
1 ผูประสงคขอกําหนดตําแหนง
รวบรวมผลงานเพื่อเสนอขอ
(ตามเกณฑการกําหนดตําแหนงฯ)

คณะกรรมการกลั่นกรอง
การขอกําหนดระดับตําแหนง
สวนงานแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
วิเคราะหภารกิจหนวยงาน
พิจารณากรอบฯ ลักษณะงาน
ประเมินคางานเบื้องตน
2 (ตามแบบประเมินคางานฯ)

กลับไปทบทวน
ปรับแกไข

เชี่ยวชาญพิเศษ

มหาวิทยาลัย
เสนอ มหาวิทยาลัย

หนวยงานที่ประสงคขอกําหนดตําแหนง
วิเคราะหภารกิจหนวยงาน หนาที่
ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบคุณภาพ/ เสนอ
สวนงาน
ความยุงยาก/ซับซอนของงาน
ตําแหนงเดิม-ตําแหนงใหม
1
(ตามแบบประเมินคางานฯ)

เชี่ยวชาญ

4

ผานการพิจารณา
เสนอ มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งบุคคลฯ
มหาวิทยาลัย แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งบุคคลฯ
กลั่นกรองผลการประเมินคางาน
และการกําหนดกรอบตําแหนง
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะฯ
(จากแบบประเมินคางานฯ
4
และเอกสารผลงาน)
3 คณะกรรมการประเมินคางาน
มหาวิทยาลัย
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคางาน
วัดคุณภาพของตําแหนง วัดความรู
ความสามารถ และประสบการณที่ตองการ
(จากแบบประเมินคางานฯ)

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งบุคคลฯ
เสนอแตงตั้ง คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อประเมินผลงาน และจริยธรรมฯ
5
(จากเอกสารผลงาน)

ประเมินผลงาน

ทบทวน
แกไขผลงาน

ผานการประเมิน
คณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งบุคคลฯ
6 6 สรุปผลเสนอ กบม.

ผลการพิจารณา

8
1 กรณีที่หนวยงาน มีบุคลากรที่ตองการขอกําหนดตําแหนงอยูแลว และผูขอกําหนดตําแหนง มีผลงานพรอมเสนอขอ
สามารถดําเนินการไปในคราวเดียวกันไดเลย
1 การวิเคราะหภารกิจหนวยงานฯ เพื่อประเมินคางานฯ ใหเปนขอตกลงภายในหนวยงานนั้นๆ วา หนวยงานจะเปน
ผูดําเนินการ หรือมอบหมายใหผูประสงคขอกําหนดตําแหนง ดําเนินการจัดทําเสนอผานหนวยงาน

อธิการบดี
มีคําสั งแต่งตัง

กบม. (คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1. อนุมัติกรอบตําแหน่ง
2. อนุมัติการแต่งตั งให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึน
7 7

เกณฑการกําหนดระดับตําแหนงใหสูงขึ้น ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประเภท
ตําแหนง
หนวยงานทีม่ ีได

หลักเกณฑที่
หนวยงานตอง
ดําเนินการ

คุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนง
(เอกสารสรุปจากกอง
บริหารงานบุคคล)

ประเภททั่วไป
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชํานาญงาน
ระดับชํานาญการ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับชํานาญงานพิเศษ
ระดับชํานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
มีไดในหนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย (หนวยงานที่ทําหนาที่สอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการ)
มีไดเฉพาะหนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของ
หนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เชน หนวยงานในสํานักงานสวนงาน หนวยงาน
มหาวิทยาลัย (หนวยงานที่ทําหนาที่สอน วิจัย
ในสํานักงานมหาวิทยาลัย
ใหบริการทางวิชาการ)
*** ครอบคลุมถึงถึงระดับคณะฯ แลว ***
1. ตองวิเคราะหภารกิจของหนวยงาน และตองสอดคลองกับกรอบของตําแหนงและแผนพัฒนากําลังคนที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. ตําแหนงนั้นจะตองมีหนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานในตําแหนงเพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ ที่จะตองกําหนดตําแหนงเปน
ระดับสูงขึ้น ภายใตเงื่อนไข ตองเปนตําแหนงตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการจําแนกตําแหนง ไมมีผลใหมีการเพิ่มงบประมาณหมวดเงินเดือน และคาจางประจํา ไมมี
ผลทําใหอัตรากําลังเพิ่มขึน้ คํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไมซ้ําซอน และความประหยัด
3. ต องประเมิน คางานเพื่อวัดคุ ณ ภาพของตํา แหน งตามลัก ษณะงาน หนาที่ และความรับผิ ดชอบ คุณ ภาพ และความยุงยากของงาน ความรู ความสามารถ และ
ประสบการณ ที่ตองการในการปฏิบัติงาน
ชํานาญงาน
ชํานาญการ
เชี่ยวชาญ
เงินเดือนถึงขั้นต่ําระดับชํานาญงาน (10,190.-)
เงินเดือนถึงขั้นต่ําระดับชํานาญการ (15,050.-)
เงินเดือนถึงขั้นต่ําระดับเชี่ยวชาญ (31,400.-)
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงชํานาญการพิเศษ ≥ 3 ป
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ≥ 6 ป
- ปริญญาตรี ≥ 6 ป
เชี่ยวชาญพิเศษ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ≥ 5 ป
- ปริญญาโท ≥ 4 ป
เงินเดือนถึงขั้นต่ําระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (43,810.-)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ≥ 4 ป
- ปริญญาเอก ≥ 2 ป
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงเชี่ยวชาญ ≥ 2 ป
ชํานาญงานพิเศษ
ชํานาญการพิเศษ
เงินเดือนถึงขั้นต่ําระดับชํานาญงานพิเศษ (15,410.-) เงินเดือนถึงขั้นต่ําระดับชํานาญการพิเศษ (22,140.-)
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงชํานาญงาน ≥ 6 ป
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงชํานาญการ ≥ 4 ป
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ประเภท
องคประกอบหลักใน
การประเมิน
การประเมินคางาน

เกณฑการตัดสิน
ผลงานที่แสดงถึง
ความชํานาญ/
เชี่ยวชาญ

ประเภททั่วไป

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
1. อธิบายหนาที่ความรับผิดชอบของ ตําแหนงเดิม – ตําแหนงใหม
2. วิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพของงาน และความยุงยากและความซับซอนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป

เอกสารแนบ 1 แบบประเมินคางานตําแหนงประเภท
ทั่วไป ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญงาน
พิเศษ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
1. หนาที่ความรับผิดชอบ 30 คะแนน
2. ความยุงยากของงาน 30 คะแนน
3. การกํากับตรวจสอบ 20 คะแนน
4. การตัดสินใจ 20 คะแนน

เอกสารแนบ 2 แบบประเมินคางานตําแหนงประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญ
การ และระดับชํานาญการพิเศษ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
1. หนาที่ความรับผิดชอบ 30 คะแนน
2. ความยุงยากของงาน 30 คะแนน
3. การกํากับตรวจสอบ 20 คะแนน
4. การตัดสินใจ 20 คะแนน

เอกสารแนบ 3 แบบประเมินคางานตําแหนงประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ
และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
คะแนนเต็ม 300 คะแนน

64 คะแนนขึ้นไป – ระดับชํานาญงาน
84 คะแนนขึ้นไป – ระดับชํานาญงานพิเศษ
ชํานาญงาน
1. มีคมู ือปฏิบัติงานหลักอยางนอย 1 เลม

64 คะแนนขึ้นไป – ระดับชํานาญการ
84 คะแนนขึ้นไป – ระดับชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
1. มีคมู ือปฏิบัติงานหลักอยางนอย 1 เลม และ
2. ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห หรืองานวิจัยซึ่ง
แสดงถึงการพัฒนางานในหนาที่อยางนอย 1 เรื่อง

170 คะแนนขึ้นไป – ระดับเชี่ยวชาญ
235 คะแนนขึ้นไป – ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
เชี่ยวชาญ
1. ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห หรือผลงาน
ลักษณะอื่นซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานของ
มหาวิทยาลัย อยางนอย 1 เรื่อง/รายการ และ
2. งานวิจัย ซึ่งไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ อยางนอย 1 เรื่อง

1. ความรูและความชํานาญงาน 40 คะแนน
2. การบริหารจัดการ 20 คะแนน
3.การติดตอสื่อสารและปฏิสัมพันธ 20 คะแนน
4. กรอบแนวคิดในการแกปญหา 40 คะแนน
5. อิสระในการคิด 20 คะแนน
6. ความทาทายในการคิดแกปญหา 20 คะแนน
7. การวิเคราะหขอมูล 40 คะแนน
8. อิสระในการปฏิบัตงิ าน 20 คะแนน
9. ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน 40 คะแนน
10. ลักษณะงานที่ปฏิบัตขิ องตําแหนง 40 คะแนน
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ประเภท

ประเภททั่วไป
ชํานาญงานพิเศษ
1. มีคมู ือปฏิบัติงานหลักอยางนอย 1 เลม และ
2. ผลงานเชิงวิเคราะหซึ่งแสดงถึงการพัฒนางานใน
หนาที่อยางนอย 1 เรื่อง

การประเมินอื่นๆ

1. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ชํานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญพิเศษ
1. ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห ซึ่งแสดงใหเห็น 1. ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห หรือผลงาน
ถึงการพัฒนางานของหนวยงานอยางนอย 1 เรื่อง
ลักษณะอื่นซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานของ
และ
มหาวิทยาลัย อยางนอย 1 เรื่อง/รายการ และ
2. งานวิจัย หรือผลงานลักษณะอื่นซึ่งเปนประโยชนตอ 2. งานวิจัย ซึ่งไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ
หนวยงานอยางนอย 1 เรือ่ ง/รายการ
หรือระดับนานาชาติ อยางนอย 1 เรื่อง
1. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ
2. การใชความรู ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการ
วิชาการหรืองานวิชาชีพบริการตอสังคม เชน การให
ความเห็น คําแนะนํา หรือเสนอแนะ การใหคําปรึกษา
แนะนํา การอบรม และเผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักการ
แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการแกไข
ปญหา หรือการพัฒนางานสนับสนุนงานบริการวิชาการ
หรืองานวิชาชีพนั้นๆ

เชี่ยวชาญพิเศษ
3. ความเปนที่ยอมรับในงานดานนั้นๆ หรือในวงวิชาการ หรือ
วิชาชีพ กลาวคือ ผลงานไดรับการยอมรับ ยกยอง หรือ
ไดรับรางวัลในระดับชาติ หรือผลการปฏิบัตงิ านสนับสนุน
งานบริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพ หรือในงานที่เกี่ยวของ
ซึ่งเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ
ที่มา –ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2555
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เกณฑการกําหนดระดับตําแหนงใหสูงขึน้ ของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม กลุมปฏิบตั ิการและวิชาชีพ
ตําแหนง
หนวยงานที่มไี ด

หลักเกณฑที่
หนวยงานตอง
ดําเนินการ

คุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนง
(เอกสารสรุปจากกอง
บริหารงานบุคคล)

องคประกอบหลักใน
การประเมิน

ระดับชํานาญการ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
มีไดในหนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
มีไดเฉพาะหนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย (หนวยงานที่ทําหนาที่สอน วิจัย ใหบริการทาง
(หนวยงานที่ทําหนาที่สอน วิจัย
วิชาการ)
ใหบริการทางวิชาการ)
*** ปจจุบันครอบคลุมถึงระดับคณะฯ แลว ***
หนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย เชน หนวยงานในสํานักงานสวนงาน
หนวยงานในสํานักงานมหาวิทยาลัย
1. ตองวิเคราะหภารกิจของหนวยงาน และตองสอดคลองกับกรอบของตําแหนงและแผนพัฒนากําลังคนที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. ตําแหนงนั้นจะตองมีหนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานในตําแหนงเพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ ที่จะตองกําหนดตําแหนงเปน
ระดับสูงขึ้น ภายใตเงื่อนไข ตองเปนตําแหนงตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการจําแนกตําแหนง ไมมีผลใหมีการเพิ่มงบประมาณหมวดเงินเดือน และคาจางประจํา ไมมี
ผลทําใหอัตรากําลังเพิ่มขึน้ คํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไมซ้ําซอน และความประหยัด
3. ต องประเมิน คางานเพื่อวัดคุ ณ ภาพของตํา แหน งตามลัก ษณะงาน หนาที่ และความรับผิ ดชอบ คุณ ภาพ และความยุงยากของงาน ความรู ความสามารถ และ
ประสบการณ ที่ตองการในการปฏิบัติงาน
เงินเดือนถึงขั้นต่ําระดับชํานาญการ (27,640.-)
เงินเดือนถึงขั้นต่ําระดับเชี่ยวชาญ (32,920.-)
เงินเดือนถึงขั้นต่ําระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (43,810.-)
ระยะเวลาปฏิบัติการ ≥ 9 ป
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงชํานาญการ ≥ 3 ป
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงเชี่ยวชาญ ≥ 2 ป
กลุมวิชาชีพเฉพาะ (เชน พยาบาล นักวิชาการคอมฯ) กลุมวิชาชีพเฉพาะ (เชน พยาบาล นักวิชาการคอมฯ)
เงินเดือนถึงขั้นต่ําระดับชํานาญการ (29,600.-)
เงินเดือนถึงขั้นต่ําระดับเชี่ยวชาญ (33,260.-)
- ปริญญาตรี ≥ 9 ป
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงชํานาญการ ≥ 3 ป
- ปริญญาโท ≥ 5 ป
- ปริญญาเอก ≥ 2 ป
1. อธิบายหนาที่ความรับผิดชอบของ ตําแหนงเดิม – ตําแหนงใหม
2. วิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพ และความยุงยากและความซับซอนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป
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ตําแหนง
การประเมินคางาน

เกณฑการตัดสิน
ผลงานที่แสดงถึง
ความชํานาญ/
เชี่ยวชาญ

ระดับชํานาญการ
แบบประเมินคางานตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย
สายปฏิบัติการ(กลุมปฏิบัติการและวิชาชีพ) ระดับ
ชํานาญการ
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
1. หนาที่ความรับผิดชอบ 30 คะแนน
2. ความยุงยากของงาน 30 คะแนน
3. การกํากับตรวจสอบ 20 คะแนน
4. การตัดสินใจ 20 คะแนน

ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
แบบประเมินคางานตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ(กลุมปฏิบัติการและวิชาชีพ) ระดับเชี่ยวชาญ
และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
คะแนนเต็ม 300 คะแนน แบงเปนคางาน 3 ดาน สิบองคประกอบยอย
ดานความรูและทักษะที่จําเปนในงาน
1. ความรูและความชํานาญงาน 40 คะแนน
2. การบริหารจัดการ 20 คะแนน
3. การติดตอสื่อสารและปฏิสัมพันธ 20 คะแนน
ดานความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหา
4. กรอบแนวคิดในการแกปญหา 40 คะแนน
5. อิสระในการคิด 20 คะแนน
6. ความทาทายในการคิดแกปญหา 20 คะแนน
ดานภาระงานที่รับผิดชอบ
7. การวิเคราะหขอมูล 40 คะแนน
8. อิสระในการปฏิบัติงาน 20 คะแนน
9. ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน 40 คะแนน
10. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง 40 คะแนน
84 คะแนนขึ้นไป – ระดับชํานาญการ
170 คะแนนขึ้นไป – ระดับเชี่ยวชาญ
235 คะแนนขึ้นไป – ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ชํานาญการ
เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญพิเศษ
1. ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห ซึ่งแสดงใหเห็น 1. ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห หรือผลงาน
1. ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห หรือผลงาน
ถึงการพัฒนางานของหนวยงานอยางนอย 1 เรื่อง
ลักษณะอื่นซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานของ
ลักษณะอื่นซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานของ
และ
มหาวิทยาลัย อยางนอย 1 เรื่อง/รายการ และ
มหาวิทยาลัย อยางนอย 1 เรื่อง/รายการ และ
2. งานวิจัย หรือผลงานลักษณะอื่นซึ่งเปนประโยชน
2. งานวิจัย ซึ่งไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่อยู 2. งานวิจัย ซึ่งไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่อยู
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ตําแหนง

การประเมินอื่นๆ

ระดับชํานาญการ
ตอหนวยงานอยางนอย 1 เรื่อง/รายการ และไดรับ
การตีพิมพ หรือเผยแพรตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
1. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ในฐานขอมูลสากลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
ในฐานขอมูลสากลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
อยางนอย 1 เรื่อง หรือ อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/
อยางนอย 1 เรื่อง หรือ อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/
ลิขสิทธิ์ อยางนอย 1 รายการ
ลิขสิทธิ์ อยางนอย 1 รายการ
1. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
2. การใชความรู ความสามารถในงานสนับสนุนงาน
2. การใชความรู ความสามารถในงานสนับสนุนงาน
บริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการตอสังคม เชน
บริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการตอสังคม เชน
การใหความเห็น คําแนะนํา หรือเสนอแนะ การให
การใหความเห็น คําแนะนํา หรือเสนอแนะ การให
คําปรึกษา แนะนํา การอบรม และเผยแพรความรู
คําปรึกษา แนะนํา การอบรม และเผยแพรความรู
เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิค
เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิค
และวิธีการในการแกไขปญหา หรือการพัฒนางาน
และวิธีการในการแกไขปญหา หรือการพัฒนางาน
สนับสนุนงานบริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพนั้นๆ
สนับสนุนงานบริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพนั้นๆ
3. ความเปนที่ยอมรับในงานดานนั้นๆ หรือในวง
วิชาการ หรือวิชาชีพ กลาวคือ ผลงานไดรับการ
ยอมรับ ยกยอง หรือไดรับรางวัลในระดับชาติ หรือ
ผลการปฏิบัติงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ หรือ
งานวิชาชีพ หรือในงานที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนที่ยอมรับ
อยางกวางขวางในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

ที่มา –ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม กลุม ปฏิบัตกิ ารและวิชาชีพ ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2555
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