
1. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ  องค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คนโดยใหผู้้บังคับบัญชา หรอืผู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของต าแหนง่ รว่มเป็นกรรมการดว้ย 
ส าหรับ ส านักงานมหาวทิยาลัย  ส านักงานสภามหาวทิยาลัย และส านกังานการตรวจสอบภายใน  ให้อธิการบดี 
เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

2. คณะกรรมการฯ พิจารณาประเมินค่าภาระงาน ก าหนดอัตราค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานฯ ไม่เกินอัตราที่ก าหนดตามขนาดของส่วนงาน 

ประเภทของส่วนงาน ระดับ   1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 

• ส่วนงานท่ีมีหนา้ที่เกี่ยวกับการเรียน 
การสอน (คณะ วทิยาลัย และ 
บัณฑิตวทิยาลัย) 

ไมเ่กิน 2,500   
บาท/เดอืน 

ไมเ่กิน 3,000   
บาท/เดอืน 

ไมเ่กิน 3,500   
บาท/เดอืน 

ไมเ่กิน  4,000   
บาท/เดอืน 

• ส่วนงานท่ีไม่มหีนา้ที่เกี่ยวกับการเรียน 
การสอน (สถาบัน และส านัก)  
ดังน้ี 

ไมเ่กิน 2,500 
บาท/เดอืน 

ไมเ่กิน 3,000   
บาท/เดอืน 

ไมเ่กิน 3,500   
บาท/เดอืน 

- 

• ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงาน
มหาวทิยาลัย  และส านักงานการ
ตรวจสอบภายใน  

ไมเ่กิน 4,000  
บาท/เดอืน 

โดยมีเกณฑ์การพจิารณาประเมนิคา่ภาระงาน ดังนี้ 
(1) ภาระงาน (ความรับผิดชอบ  ความยากงา่ยของงาน หรือเป็นลักษณะงานที่ตอ้งประยกุตใ์ช้ความรู ้และประสบการณ์)   
(2) ผลการประเมินผลการปฏบิัติงานของต าแหนง่หวัหนา้งาน หรอืเทียบเทา่ 

3. เสนอคณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงาน พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินค่าภาระงานตามข้อ 2 

โดยใหเ้ป็นดลุยพินิจของสว่นงาน 
ที่พจิารณาตามความเหมาะสม  
(แต่ละส่วนงานอาจมีความแตกต่างกัน) 
ส าหรับส านกังานสภามหาวิทยาลยั   
ส านักงานมหาวิทยาลยั  
และส านักงานการตรวจสอบภายใน  
ให้อยู่ในดลุยพินิจของอธิการบดี 

หมายเหตุ หากภาระงานของต าแหนง่ที่มีการประเมนิคา่ภาระงานไปแลว้ แต่มีภาระงาน
 เปลี่ยนแปลงไป อาจจะให้มกีารทบทวนประเมินค่าภาระงานใหม่ก็ได้  ตามความเหมาะสม 

ดูหลักการ / ขั้นตอน   
การประเมินภาระงาน 
ตามเอกสารแนบ 2 

เอกสารแนบ 1 
หนา้ 1 



6.  การจ่ายเงนิค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานบริหารของต าแหน่ง (ตามความเหมาะสม)  

กรณีจา่ยรายเดอืน 

กรณีเหมาจ่ายรายปี 

ต้องมีการประเมินผลการปฏบิัตงิานบรหิารของต าแหนง่ กอ่นที่จะมีการจ่ายเงินในแตล่ะเดอืน ทั้งนี ้อาจจะมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานบรหิารของต าแหนง่ในแตล่ะเดอืนก็ได้ 

ใหม้ีการประเมนิผลการปฏิบัตงิานบรหิารของต าแหนง่กอ่นสิน้ปีงบประมาณ  และให้มกีารจ่ายเงินตอบแทนบรหิารยอ้นหลงั 
ตั้งแต่วันที่ไดร้ับการแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหนง่  แต่ไมก่อ่นวันที่ประกาศฉบับนีใ้ช้บังคับ 

7.  หลักเกณฑ์   วิธีการเบิกจ่าย  และเงื่อนไขการได้รับเงนิค่าตอบแทนฯ  

 ต้องเป็นต าแหนง่ที่ไดก้ าหนดไว้ในโครงสรา้งของหนว่ยงาน  ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัเชียงใหมแ่ลว้   
 ผูท้ี่ด ารงต าแหนง่ผู้บริหารระดบัตน้ จะต้องเป็นผู้ที่ผา่นกระบวนการคัดเลอืก ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ. ก าหนด และมหาวทิยาลยัไดม้คี าสัง่

แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหนง่แลว้ 
 การรับเงินคา่ตอบแทนผลการปฏบิัติงานบรหิารของต าแหนง่ตามประกาศนี ้ไมต่ัดสทิธิการรับเงินคา่ตอบแทน หรือเงินอื่นในลกัษณะเดียวกัน 

ตามสิทธิที่พงึจะไดร้ับ 
 ให้มกีารจา่ยจากงบประมาณเงินรายได้ของสว่นงาน  ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เรียกว่า “เงินคา่ตอบแทนผลการปฏิบัติงานบริหาร

ของต าแหน่งผูบ้ริหารระดับต้น (หัวหนา้งาน หรอืเทียบเท่า)”   ส าหรับส่วนส านักงานสภามหาวิทยาลัย   ส านักงานมหาวิทยาลัย  และ
ส านักงานการตรวจสอบภายใน  ใหเ้บิกจา่ยจากเงนิรายได้ของมหาวิทยาลัย  
 

5.  เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาผลการปฏิบัติงานบริหารของต าแหน่งแล้ว ใหม้ีการประกาศผลการพจิารณาให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมสั่ง 
     การให้มีการเบิกจ่าย ต่อไป 

4. คณะกรรมการฯ พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานบริหารในต าแหน่งท่ีผ่านมาของแต่ละปี  เพื่อเป็นข้อมูลการประกอบการพจิารณาใน 
การจ่ายค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานบริหารของต าแหน่ง 

หนา้ 2 



เอกสารแนบ 2 หนา้ 1 

การประเมินภาระงาน 
 การประเมินภาระงาน เป็นวิธีการด าเนินการอยา่งเป็นระบบในการจัดช้ันงาน เพื่อก าหนดอัตราค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานฯ ได้อย่างสมเหตุสมผล 
เกิดความเป็นธรรม โดยการน างานของต าแหน่งมาวิเคราะห์ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานที่ เป็นปัจจุบัน  โดยก าหนดเป็น
องคป์ระกอบ เพื่อใช้ในการประเมินภาระงาน 
หลักการในการประเมินภาระงาน       ผูป้ระเมินต้องมีความเข้าใจลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยจะต้องมีการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) การประเมินภาระงานจะต้อง
ค านึงถึง “งานของต าแหน่ง” เท่านั้น  ซึ่งเป็นการพิจารณาความเหมาะสมกับ ขนาด  หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพของงานในต าแหน่งนั้นๆ  ซึ่งเป็นการประเมิน 
ค่า “ภาระงาน”  ไม่ใช่ประเมินค่า “คน”  การประเมินภาระงานต้องมีมาตรฐาน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ใช้วิธีการประเมินภาระงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้แล้ว 
เนื่องจากการประเมินภาระงานเป็นการด าเนินการของคณะกรรมการ ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องใช้ดุลยพินิจของการตัดสินใจ ดังนั้น คณะกรรมการจะต้องมีการด าเนินการ
วิเคราะห์งาน  และตีคา่ภาระงานของต าแหน่งอย่างเป็นธรรม โดยไม่น าความรู้สึกส่วนตัวมาพิจารณาประเมินภาระงาน เพื่อความเที่ยงตรงและแม่นย าในการประเมิน
ภาระงาน และควรตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้าย 
ขั้นตอนในการประเมินค่างานของต าแหน่ง  จะต้องมีการด าเนินการกอ่นการประเมินค่างาน   
 การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) การวิเคราะห์งานเป็นการศึกษาลักษณะงาน ขอบเขต และหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง นั้น  มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. วิเคราะห์โครงสรา้ง  ภารกิจ  ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง  เป็นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ถึงเหตุผลความจ าเป็นของการมีต าแหน่งนั้น  โดย
อาจแสดงความเช่ือมโยงกับนโยบายขององคก์ร  โดยแสดงให้เห็นถงึโครงสร้าง  การจัดแบ่งส่วนงานภายใน  สายการบังคับบัญชา  ความสัมพันธ์ในแนวระนาบและ
แนวดิ่งของต าแหน่งในโครงสรา้งของหน่วยงานนั้น ๆ  
 2. วิเคราะห์ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นการวิเคราะห์ถงึกระบวนการ ขั้นตอน  และวิธีการปฏิบัติงาน  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  (Nature of 
Work) เพื่อจะได้พจิารณาก าหนดสายงานและคุณสมบัติผู้ที่จะแต่งตั้งให้มาด ารงต าแหน่งได้อย่างเหมาะสม  รวมทั้งกระบวนการท างานดังกล่าว  สมควรมีการปรับ
บทบาท ภารกิจของหน่วยงานหรือปรับปรุง ขั้นตอนและวิธีการท างานให้เหมาะสมหรือไม่เพียงใด ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการออกแบบกระบวนการท างานใหม่ เพิ่ม
ขนาดความรับผดิชอบ (Job  Enlargement) การขยายงาน (Job - enrichment) ของต าแหน่ง 
 3. การวิเคราะห์คุณภาพและความยุง่ยากซับซอ้นของงาน  เป็นการวเิคราะหถ์งึระดบัความรับผดิชอบ  ระดับของการตัดสินใจ  ระดับของผลกระทบ  
และระดับของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในงาน  การวิเคราะห์ในส่วนนี้ อาจพิจารณาถึงผลลัพธ์ของการท างาน  การใช้ความรู้  ความสามารถและประสบการณ์   
ที่ต าแหน่งนั้นต้องการ  ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติที่ยุ่งยาก หรอืเทคนิควิธีการที่ซับซอ้น  มีการใช้ความคิดริเริ่มที่ต้องการในงานมากน้อยเพียงใด  และหากเทียบเคียงกับ
หน่วยงานอื่น  มีความเหมือนกันหรอืแตกต่างกันอย่างไร 
 4. การจัดท าแบบบรรยายลักษณะงาน  (Job Description) เป็นการเขียนลักษณะงานที่ปฏิบัติ  หน้าที่ความรับผิดชอบ ความยุ่งยากของงาน โดย
น าเอาข้อ 1  ถงึข้อ  3 มาเขียน 


