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๓. องค์ประกอบและสัดสว่นคะแนนท่ีใช้ในการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
เพื่อดํารงตําแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ มีดังนี ้
 ๓.๑ การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน ๕๐ คะแนน (๑๐๐ ÷ ๒) 
 ๓.๒ ประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน ๕๐  คะแนน 
 ๓.๓ การประเมินสมรรถนะ ๑๐๐  คะแนน ประกอบด้วย 
  (ก) สมรรถนะหลัก (๕๐ คะแนน) ประกอบด้วย 
   (ก.๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์  ๑๐  คะแนน 
   (ก.๑) บริการที่ด ี                             ๑๐  คะแนน 
   (ก.๓) การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ        ๑๐  คะแนน 
   (ก.๔) การยึดมั่นในความถูกตอ้งชอบธรรม และจริยธรรม ๑๐  คะแนน 
    (ก.๕) การทํางานเป็นทีม ๑๐  คะแนน           

(ข) สมรรถนะประจําตําแหน่ง (๕๐ คะแนน) ประกอบด้วย                                                  
  (ข.๑) การคิดวิเคราะห์ ๑๐  คะแนน                           
  (ข.๒) การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น                    ๑๐  คะแนน                           
  (ข.๓) การสืบเสาะหาข้อมลู                            ๑๐  คะแนน            
  (ข.๔) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ                          ๑๐  คะแนน 
  (ข.๕) ความผูกพันทีม่ีตอ่สถาบันอดุมศึกษา       ๑๐  คะแนน 

             

๔. การประเมินผลงานทีแ่สดงความเป็นชํานาญการ ได้แก ่คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อย 
หนึ่งเล่ม (๑๐๐ คะแนน) 

๕. พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่จะได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ ต้องได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ยจากคณะกรรมการประเมิน ดังน้ี 

๑)  ต้องได้คะแนนสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งตามข้อ ๓.๓ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๕  
คะแนนการประเมินตามข้อ ๓.๑ – ๓.๓ รวมกันแล้วไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐ และผ่านการประเมินผลงาน  
โดยคุณภาพของผลงานกรณีปกติอยู่ในระดับดี กรณีพิเศษอยู่ในระดับดีมาก 

๒)  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของผลงาน ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ คะแนนประเมินไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐  
และเกณฑ์อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

๖. ผู้ มีสิทธิ เสนอขอกําหนดตําแหน่งตามประกาศฯ ต้องย่ืนเอกสารหรือผลงาน 
ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ในวันที่มาสมัครเท่าน้ัน รายละเอียดมีดังนี้ 

๑) แบบขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสงูข้ึน ตามข้อ ๓ จํานวน ๕ ชุด 
๒) ผลงานที่แสดงความเป็นชํานาญการ ตามข้อ ๔ จํานวน ๓ ชุด 
๓) แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จํานวน ๑ ฉบับ (ฉบับจริง) 

             /๔)  บันทึกข้อความ... 
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๔) บันทึกข้อความขอส่งผลงานฯ จํานวน ๑ ฉบับ (ฉบับจริง) 
  ทั้งน้ี เอกสารและผลงานต้องผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน/ผู้บังคับบัญชา
ก่อนการย่ืนเอกสารและผลงาน)          

๗. การรับสมัคร 
   ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินฯ ในครั้งน้ี ต้องยื่นเอกสารและผลงานตามข้อ ๖ ให้ครบถ้วน 
สมบูรณ์ในวันที่มาสมัครเท่าน้ัน ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ  
ณ งานการเจ้าหน้าท่ีและสวัสดิการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ชั้น ๒ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที ่๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 


