-๑-

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
หรือสมรรถนะทางการบริหาร พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง หรือสมรรถนะทางการบริหาร เพื่อให้การแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิ ท ยาลั ย สายสนั บ สนุ น ให้ ด ารงต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง
การกาหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานสาหรับตาแหน่งบุคลากร
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ อาศัยอานาจตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกาหนดระดับตาแหน่ ง
และการแต่งตั้งพนัก งานมหาวิทยาลั ย สายสนับสนุ น ให้ดารงตาแหน่งสู งขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกั บ
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่
๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เ รีย กว่า “ประกาศมหาวิท ยาลัยพะเยา เรื่อง หลัก เกณฑ์ และวิธีก าร
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง หรือสมรรถนะทางการบริหาร
พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ประกาศนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“รองอธิการบดี” หมายความว่า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๓
“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานภายในส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
“หัวหน้าส่วนงาน”...

-๒“หัวหน้าส่วนงาน” หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญ ญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
“ผูอ้ านวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๗ (๑)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
“ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ” หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๗ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
“หัว หน้าหน่ว ยงาน” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงานตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
“ผูอ้ านวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงาน
ภายในส่วนงานตามมาตรา ๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
“พนัก งานมหาวิท ยาลัย ” หมายความว่า พนัก งานมหาวิท ยาลัย พะเยาสายสนั บ สนุ น
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตัง้ โดยมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔ พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การกาหนดระดับตาแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึน้ พ.ศ. ๒๕๖๔ และประสงค์ขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ให้ส่วนงานหรือหน่วยงาน
ต้ น สั ง กั ด ด าเนิ น การประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ต าแหน่ ง
หรือสมรรถนะทางการบริหาร
ข้อ ๕ ผู้ป ระเมินความรู้ความสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับ ตาแหน่ง
หรือสมรรถนะทางการบริหาร ได้แก่
ลาดับที่
ผู้ประเมิน
๑.
อธิการบดี
๒.
๓.

ผู้รับการประเมิน
ผู้อานวยการสานัก งานอธิก ารบดี หรือ ผู้อานวยการ
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
รองอธิ ก ารบดี ที่ ก ากั บ การบริ ห าร ผู้อานวยการกอง หรือ หัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีฐานะ
และสั่งการ
เทียบเท่า
หัวหน้าส่วนงาน ตามมาตรา ๗ (๓) หัวหน้าหน่วยงาน หรือเทียบเท่าในสังกัด
แ ล ะ ( ๔ ) แ ห่ ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓

๔. ผูอ้ านวยการ...

-๓ลาดับที่
ผู้ประเมิน
ผู้รับการประเมิน
๔.
ผู้ อ านวยการส านั ก งานอธิ ก ารบดี พนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัด
หรื อ หั ว หน้ า ส่ ว นงานอื่ น ที่ มี ฐ านะ
เที ย บเท่ า ผู้ อ านวยการกอง หรื อ
หั ว ห น้ า ห น่ ว ย ง า น อื่ น ที่ มี ฐ า น ะ
เทียบเท่า แล้วแต่กรณี
๕.
ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากผู้ ป ระเมิ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ในสั ง กั ด ที่ ถู ก ก าหนดให้ เ ป็ น
ตามลาดับที่ ๑-๔
ผูร้ ับการประเมิน
ทั้งนี้ ผูป้ ระเมินตามลาดับที่ ๑-๔ สามารถมอบอานาจให้ผทู้ ี่ได้รับมอบหมายตามลาดับที่ ๕
เป็ น ผู้ ป ระเมิ น แทนก็ ไ ด้ ต ามความเหมาะสม โดยต้ อ งเป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ไม่ ต่ ากว่ า ผู้ รั บ การประเมิ น
และต้องทาเป็นคาสั่งมอบอานาจไว้เป็นหลักฐานด้วย
ข้ อ ๖ ก าหนดองค์ ป ระกอบการประเมิ น และเกณฑ์ ก ารตั ด สิ น การประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งที่จะประเมิน หรือสมรรถนะทางการบริหาร
ดังนี้
(๑) กลุ่มตาแหน่งประเภททั่วไป
(๑.๑) ระดับชานาญงาน มีองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้
(๑.๑.๑) ความรูค้ วามสามารถ และทักษะ
(๑.๑.๒) สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งที่จะประเมิน ได้แก่
(ก) สมรรถนะหลัก
(ข) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(๑.๒) ระดับชานาญงานพิเศษ มีองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้
(๑.๒.๑) ความรูค้ วามสามารถ และทักษะ
(๑.๒.๒) สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งที่จะประเมิน ได้แก่
(ก) สมรรถนะหลัก
(ข) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ผูผ้ า่ นการประเมินต้องได้รับคะแนนประเมินไม่ต่ากว่าระดับความคาดหวังที่มหาวิทยาลัยกาหนด
โดยใช้ แ บบประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น
สาหรับกลุ่มตาแหน่งประเภททั่วไป ตามเอกสารแนบ ๑ ท้ายประกาศนี้

(๒) กลุ่มตาแหน่ง...

-๔(๒) กลุ่มตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
(๒.๑) ระดับชานาญการ มีองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้
(๒.๑.๑) ความรูค้ วามสามารถ และทักษะ
(๒.๑.๒) สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งที่จะประเมิน ได้แก่
(ก) สมรรถนะหลัก
(ข) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(๒.๒) ระดับชานาญการพิเศษ มีองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้
(๒.๒.๑) ความรูค้ วามสามารถ และทักษะ
(๒.๒.๒) สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งที่จะประเมิน ได้แก่
(ก) สมรรถนะหลัก
(ข) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(๒.๓) ระดับเชี่ยวชาญ มีองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้
(๒.๓.๑) ความรูค้ วามสามารถ และทักษะ
(๒.๓.๒) สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งที่จะประเมิน ได้แก่
(ก) สมรรถนะหลัก
(ข) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(๒.๔) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ มีองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้
(๒.๔.๑) ความรูค้ วามสามารถ และทักษะ
(๒.๔.๒) สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งที่จะประเมิน ได้แก่
(ก) สมรรถนะหลัก
(ข) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ผูผ้ า่ นการประเมินต้องได้รับคะแนนประเมินไม่ต่ากว่าระดับความคาดหวังที่มหาวิทยาลัยกาหนด
โดยใช้ แ บบประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น
สาหรับกลุ่มตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามเอกสารแนบ ๒ ท้ายประกาศนี้
(๓) กลุ่มบริหารจัดการ
(๓.๑) ผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีฐ านะเทียบเท่า มีองค์ประกอบ
การประเมิน ดังนี้
(๓.๑.๑) ความรูค้ วามสามารถ และทักษะ
(๓.๑.๒) สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งที่จะประเมิน ได้แก่ สมรรถนะหลัก
(๓.๑.๓) สมรรถนะทางการบริหาร
(๓.๒) ผูอ้ านวยการ…

เอกสารแนบ ๑
ท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง หรือสมรรถนะทางการบริหาร พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
สาหรับกลุ่มตาแหน่งประเภททั่วไป
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน
๑. ชื่อ.....................................................................................................................................................
๒. ตาแหน่ง.............….................................... ระดับ................................... ตาแหน่งเลขที่....................
๓. สังกัด................................................................................................................................................
๔. ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง...............................................................................................
ส่วนที่ ๒ ความรู้ความสามารถ และทักษะ (ระดับ ๑ - ๓)
รายการประเมิน

ระดับ
ที่คาดหวัง

ระดับ
ที่แสดงออก

ระดับ
ที่คาดหวัง

ระดับ
ที่แสดงออก

๑. ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
๒. ความรูเ้ รื่องกฎหมายและกฎระเบียบ
๓. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๔. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ส่วนที่ ๓ สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
(ก) สมรรถนะหลัก (ระดับ ๑ - ๓)
รายการประเมิน
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

-๒(ข) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ระดับ ๑ - ๓)
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกาหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็น
ในการปฏิบัติงานสาหรับตาแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ อาจให้เป็นไปตามที่ส่วนงานกาหนด
(ควรกาหนดอย่างน้อย ๔ - ๖ ด้าน)

ระดับ
ที่คาดหวัง

รายการประเมิน

ระดับ
ที่แสดงออก

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
ผลการประเมิน  ผ่านการประเมิน

 ไม่ผ่านการประเมิน

บันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับสมรรถนะของบุคคล
๑. จุดเด่น
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. จุดที่ควรพัฒนา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ข้อคิดเห็น
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ...............................................................
(...............................................................)
ผูป้ ระเมิน
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ...............

เอกสารแนบ ๒
ท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง หรือสมรรถนะทางการบริหาร พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
สาหรับกลุ่มตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน
๑. ชื่อ.....................................................................................................................................................
๒. ตาแหน่ง.............….................................... ระดับ................................... ตาแหน่งเลขที่....................
๓. สังกัด................................................................................................................................................
๔. ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง...............................................................................................
ส่วนที่ ๒ ความรู้ความสามารถ และทักษะ (ระดับ ๑ - ๕)
รายการประเมิน

ระดับ
ที่คาดหวัง

ระดับ
ที่แสดงออก

ระดับ
ที่คาดหวัง

ระดับ
ที่แสดงออก

๑. ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
๒. ความรูเ้ รื่องกฎหมายและกฎระเบียบ
๓. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๔. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ส่วนที่ ๓ สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
(ก) สมรรถนะหลัก (ระดับ ๑ - ๕)
รายการประเมิน
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

-๒(ข) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ระดับ ๑ - ๕)
ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกาหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จาเป็น
ในการปฏิบัติงานสาหรับตาแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ อาจให้เป็นไปตามที่ส่วนงานกาหนด
(ควรกาหนดอย่างน้อย ๔ - ๖ ด้าน)

ระดับ
ที่คาดหวัง

รายการประเมิน

ระดับ
ที่แสดงออก

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
ผลการประเมิน  ผ่านการประเมิน

 ไม่ผ่านการประเมิน

บันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับสมรรถนะของบุคคล
๑. จุดเด่น
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. จุดที่ควรพัฒนา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ข้อคิดเห็น
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ...............................................................
(...............................................................)
ผูป้ ระเมิน
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ...............

เอกสารแนบ ๓
ท้ายประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง หรือสมรรถนะทางการบริหาร พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
สาหรับกลุ่มบริหารจัดการ ผูอ้ านวยการสานักงานอธิการบดี หรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่มฐี านะเทียบเท่า
ผูอ้ านวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน
๑. ชื่อ.....................................................................................................................................................
๒. ชื่อตาแหน่งประเภทผูบ้ ริหาร.............…..............................................................................................
๓. ตาแหน่ง.............….................................... ระดับ................................... ตาแหน่งเลขที่....................
๔. สังกัด................................................................................................................................................
๕. ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง...............................................................................................
ส่วนที่ ๒ ความรู้ความสามารถ และทักษะ (ระดับ ๑ - ๕)
รายการประเมิน

ระดับ
ที่คาดหวัง

ระดับ
ที่แสดงออก

ระดับ
ที่คาดหวัง

ระดับ
ที่แสดงออก

๑. ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
๒. ความรูเ้ รื่องกฎหมายและกฎระเบียบ
๓. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๔. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ส่วนที่ ๓ สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
สมรรถนะหลัก (ระดับ ๑ - ๕)
รายการประเมิน
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม

-๒ส่วนที่ ๔ สมรรถนะทางการบริหาร (ระดับ ๑ - ๕)
ระดับ
ที่คาดหวัง

รายการประเมิน

ระดับ
ที่แสดงออก

๑. สภาวะผูน้ า
๒. วิสัยทัศน์
๓. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
๔. ศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลี่ยน
๕. การควบคุมตนเอง
๖. การสอนงานและการมอบหมายงาน
ผลการประเมิน  ผ่านการประเมิน

 ไม่ผ่านการประเมิน

บันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับสมรรถนะของบุคคล
๑. จุดเด่น
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. จุดที่ควรพัฒนา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ข้อคิดเห็น
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ...............................................................
(...............................................................)
ผูป้ ระเมิน
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ...............

