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คานา
ด้ ว ย ก.พ.อ.ได้ ป รั บ ระบบบริ ห ารงานบุ ค คลของข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
จากระบบจ าแนกตาแหน่งตามมาตรฐานกลาง สิบเอ็ดระดับ เป็นระบบจาแนกตาแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน
ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาจึงไม่มีระบบซีตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ดังนั้น จึงจาเป็นต้อง
ปรับปรุงมาตรฐานกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานบุคคลใหม่
ในการนี้คณะกรรมการจัดทาการจัดการความรู้ภ ายในองค์กร (KM) จึงได้ดาเนินการจัดทา
เอกสารการเตรี ย มความพร้ อ มในการเสนอขอก าหนดต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น ของข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น
อุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ได้รับความรู้และความเข้าใจในการเสนอขอกาหนดตาแหน่งให้สูงขึ้น โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลกรุ ง เทพว่ า ด้ ว ยการก าหนดระดั บ ต าแหน่ ง และการแต่ ง ตั้ งข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๔

คณะกรรมการจัดทาการจัดการความรู้ในองค์กร (KM)
พฤษภาคม ๒๕๕๗

บทที่ ๑
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ มีมติให้ปรับระบบบริหารงาน
บุ ค คลของข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา โดยยกเลิ ก การจ าแนกต าแหน่ ง ตามมาตรฐานกลาง
๑๑ ระดับ เป็นการจาแนกตาแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ มีการจัด
ประชุมเตรียมความพร้อมในการปรับระบบบริหารงานบุคคล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ เพื่อเป็นการเตรียมการให้การจัดตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ และตาแหน่งประเภททั่วไป ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
ดั ง นั้ น ก.พ.อ. ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๓ มี ม ติ ใ ห้
สถาบั น อุดมศึกษาหยุ ดการดาเนิ น การออกคาสั่ งใดๆ ในการบริห ารงานบุคคลไว้ก่อนเป็นระยะเว ลา ๑๕ วัน
นับตั้งแต่วันถัดจากวั นที่กฎ ก.พ.อ. ดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา
มีเวลาในการดาเนินการปรับบุคลากรเข้าสู่ระบบบริหารงานบุคคลใหม่
ต่อมา ก.พ.อ. ได้ มีป ระกาศ ก.พ.อ. เรื่ อง มาตรฐานการก าหนดระดับ ตาแหน่ งและการแต่ งตั้ ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๓ โดยให้ปรับปรุงมาตรฐานกาหนดระดับ
ตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับระบบ
บริ หารงานบุ คคลใหม่ โดยได้กาหนดมาตรฐานขั้นต่าในการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับ
ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้ น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดระดับตาแหน่งและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ตามหลักประเมินค่างานและหลักสมรรถนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กองบริหารงานบุคคลในฐานะที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย มี หน้าที่ดาเนินการจัดทาข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
เสนอต่อสภามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคลกรุงเทพ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม
๒๕๕๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบในข้อบังคับดังกล่าว และได้จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้ ดารงตาแหน่ งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๔ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริห ารงานบุคคลประจามหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยี ร าชมงคลกรุ งเทพในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ พิจารณาให้
ความเห็นชอบในประกาศดังกล่าว

๒
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นแนวทางให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนศึกษาหาความรู้ในการเสนอขอกาหนดระดับตาแหน่งให้สูงขึ้น
๒. เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ได้ศึกษาหาความรู้ในเอกสารการเตรียมความพร้อมในการเสนอขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้น
๓. ผู้ที่ต้องการศึกษาหรือค้นคว้าเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ ก.พ.อ.สามารถนาไป
เป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ได้รับทราบ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอขอกาหนดระดับตาแหน่ง ชานาญงาน ชานาญงานพิเศษ ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญชาญพิเศษ ได้อย่างชัดเจน
๒. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลได้รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการ สามารถอธิบาย
ให้ผู้เสนอขอกาหนดระดับตาแหน่งเข้าใจรายละเอียดที่กฎระเบียบกาหนดไว้
๓. เพื่อต้องการให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับความก้าวหน้าในการเสนอขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้น

บทที่ ๒
หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
๑. โครงสร้างตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๘ ตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามีดังต่อไปนี้
(ก) ตาแหน่งวิชาการ ซึ่งทาหน้าที่สอน ได้แก่
(๑) ศาสตราจารย์
(๒) รองศาสตราจารย์
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(๔) อาจารย์
(๕) ตาแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
(ข) ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่
(๑) อธิการบดี
(๒) รองอธิการบดี
(๓) คณบดี
(๔) หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
(๕) ผู้ช่วยอธิการบดี
(๖) รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
(๗) ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต ผู้อานวยการกอง
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองตามที่ ก.พ.อ.กาหนด
(๘) ตาแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
(ค) ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ได้แก่
(๑) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
(๒) ระดับเชี่ยวชาญ
(๓) ระดับชานาญการพิเศษ
(๔) ระดับชานาญการ
(๕) ระดับปฏิบัติการ
(๖) ระดับอื่นตามที่ ก.พ.อ กาหนด

๔
๑. ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นตาแหน่งดังต่อไปนี้
๑.๑ ตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษ
(ก) ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชานาญงาน ทักษะ
และประสบการณ์สูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และต้องทาการศึกษาค้นคว้า ทดลอง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิดวิธีการ เพื่อการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ หรือพัฒนางานในหน้าที่และงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง หรือแก้ไขปัญหาในงานหลัก
ที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวาง
(ข) ตาแหน่ งหัวหน้างานที่มีลั กษณะงานที่ใช้วิชาชีพและมิได้ใช้วิช าชีพ ซึ่งมีห น้าที่
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทางาน
ที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก ตลอดจนกากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์
๑.๒ ตาแหน่งระดับชานาญการ
(ก) ต าแหน่ ง ส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บัติ ง านที่ ต้ องใช้ค วามรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทั ก ษะ
และประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และต้องทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์
หรือวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
หรือพัฒนางานในหน้าที่และงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางหรือแก้ไขปัญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุ่งยาก
และมีขอบเขตกว้างขวาง
(ข) ตาแหน่งหัวหน้างานที่มีลักษณะงานที่ใช้วิชาชีพและมิได้ใช้วิชาชีพ ซึ่งมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลากหลาย และมีขั้นตอนการทางาน
ที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก ตลอดจนกากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์
๑.๓ ตาแหน่งระดับปฏิบัติการ
ได้แก่ ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถในการทางาน ปฏิบัติงานภายใต้
การกากับ ตรวจสอบเฉพาะที่จาเป็น
๒. ตาแหน่งประเภททั่วไป
ได้แก่ ตาแหน่งในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาเพื่อ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตาแหน่งนั้น โดยมีการจาแนกตามลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เป็นหลักหรือตาแหน่งอื่นที่กาหนดให้เป็นตาแหน่งประเภททั่วไปตามประกาศ ก.พ.อ. นี้ ตาแหน่งประเภททั่วไป
มี ๓ ระดับ ดังต่อไปนี้
(ก) ตาแหน่งระดับชานาญงานพิเศษ ได้แก่ ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถ ความชานาญงาน ทักษะ หรือประสบการณ์สูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง
และต้องทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล

๕
แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ หรือพัฒนางานในหน้าที่และงานเฉพาะด้านหรือ
เฉพาะทาง หรือแก้ไขปัญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง
(ข) ตาแหน่งชานาญงาน
(ก) ต าแหน่ ง ส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถ ประสบการณ์ ต ลอดจน
ให้คาปรึกษาแนะนา และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน
(ข) ต าแหน่ ง ส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถ ความช านาญงาน ทั ก ษะ
หรือประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และต้องทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์
สังเคราะห์ หรือวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการเพื่อการปฏิบัติงานตามมาตร ฐาน
ที่กาหนดไว้ หรือพัฒนางานในหน้าที่และงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางหรือแก้ไขปัญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมี
ความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง
(ค) ตาแหน่งระดับปฏิบัติงาน
(ก) ต าแหน่ ง ส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านภายใต้ ก ารก ากั บ ตรวจสอบ หรื อ ตามค าสั่ ง หรื อ แบบ
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือ
(ข) ตาแหน่ งส าหรั บผู้ ปฏิบัติ งานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ ความรู้ความสามารถตลอดจน
ให้คาปรึกษาแนะนา และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน
๒. โครงสร้ า งต าแหน่ ง พนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ) เป็ น ไปตามโครงสร้ า ง
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑
กาหนดการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย)
มาตรา ๖๕/๑ การก าหนดต าแหน่ งระบบการจ้ า ง การบรรจุ และการแต่ ง ตั้ งอั ต ราค่ าจ้ า งและ
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มและสวัสดิการ การเลื่อนตาแหน่ง การเปลี่ยนและการโอนย้ายตาแหน่ง การลา จรรยาบรรณ
วินัยและการรักษาวินัย การดาเนิ นการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ และการอื่น
ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๖๕/๒ พนักงานในสถาบันศึกษา(พนักงานมหาวิทยาลัย) มีสิทธิ์ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งตามมาตรา ๑๘ หรือตาแหน่งอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่ออกตาม
มาตรา ๖๕/๑ และมีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรื อนในสถาบั น อุดมศึกษา ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กาหนดให้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
(พนักงานมหาวิทยาลัย) มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งให้สูงขึ้นได้มีดังนี้

๖
(ก) ตาแหน่งวิชาการ ซึ่งทาหน้าที่สอนและวิจัยได้แก่
(๑) ศาสตราจารย์
(๒) รองศาสตราจารย์
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(๔) ตาแหน่งอาจารย์
(ข) ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

อธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดี
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ผู้ช่วยอธิการบดี
รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ผู้อานวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขต ผู้อานวยการกอง
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
(๘) ตาแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
(ค) ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะได้แก่
(๑) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
(๒) ระดับเชี่ยวชาญ
(๓) ระดับชานาญการพิเศษ
(๔) ระดับชานาญการ
(๕) ระดับปฏิบัติการ
(๖) ระดับอื่นตามที่ ก.พ.อ.กาหนด
ให้กาหนดตาแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นตาแหน่งประเภททั่วไปตามาตรา ๑๘ (ค) (๕) ตามกฎ ก.พ.อ.
ว่าด้วยการกาหนดตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้แก่
(๑) ระดับชานาญงานพิเศษ
(๒) ระดับชานาญงาน
(๓) ระดับปฏิบัติการ

๗
๓. หลักเกณฑ์แ ละวิธีการกาหนดตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
และพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๔
๓.๑ การกาหนดระดับตาแหน่งให้มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) หลักเกณฑ์และการกาหนดระดับตาแหน่งต้องสอดคล้องกับกรอบของตาแหน่งและ
แผนพัฒนา กาลังคนที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
(๒) การก าหนดระดั บ ต าแหน่ ง ให้ สู ง ขึ้ น ต าแหน่ ง นั้ น จะต้ อ งมี ห น้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบคุณภาพ และความยุ่งยากของงานในตาแหน่งที่เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญกับขนาดที่จะต้อง
กาหนดตาแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น โดยต้องดาเนินการอย่างโปร่งใส ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๒.๑ ต้ อ งเป็ น ต าแหน่ ง ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรฐานการจ าแนกต าแหน่ ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย
๒.๒ ไม่มีผลให้มีการเพิ่มงบประมาณหมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจา
๒.๓ ไม่มีผลให้อัตรากาลังเพิ่ม
๒.๔ ต้องคานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ช้าซ้อนและความประหยัด
(๓) การกาหนดระดับตาแหน่ง ต้องยึดหลักการวิ เคราะห์ภารกิจของหน่วยงานและ
ประเมินค่างานเพื่อวัดคุณภาพของตาแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของ
งาน ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน โดยกาหนดหลักเกณฑ์ การวิเคราะห์
ภารกิจของหน่วยงาน และหลักเกณฑ์การประเมินค่างานตามประเภทตาแหน่ง ดังนี้
๓.๑ ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และระดับชานาญงานพิเศษ
ตาแหน่งประเภทวิชาชีพหรือวิชาชีพเฉพาะ ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ กาหนดให้มีทั้ง
หน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่สอน วิจัย ให้บริการงานวิชาการและ
หน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
๓.๒ ตาแหน่งประเภทวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ กาหนดให้มีได้เฉพาะหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่
สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการ และสานักงานอธิการบดี
๓.๓ ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพ
และไม่ได้ใช้วิชาชีพ
๔. การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ต้องเป็นตาแหน่งที่มหาวิทยาลัยได้ประเมินค่างานแล้ว
โดยประเมินตามประเภทตาแหน่งดังนี้
๔.๑ ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้
๑. ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตาแหน่งที่ครองอยู่
๒. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งที่จะประเมิน
๓. สมรรถนะทางการบริหาร

๘
ตาแหน่งประเภทบริหาร ต้องผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตาแหน่ง
ที่ครองอยู่ ความรู้ความสามรถ ทักษะ สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง และสมรรถนะทางการบริหารรวมกัน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
๔.๒ ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน ระดับชานาญงานพิเศษ
ประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้
๑. ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตาแหน่งที่ครองอยู่
๒. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งที่จะประเมิน
ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ต้องผ่านการประเมินผลสั มฤทธิ์ของงานตาม
ตัวชี้วัดของตาแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็น สาหรับตาแหน่งรวมกันไม่ต่า
กว่า
ร้อยละ ๖๐ ระดับ ชานาญงานพิเศษ ต้องผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของ
ตาแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งรวมกันไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
และต้องผ่าน
การประเมินผลงาน โดยคุณภาพของผลงานกรณีปกติอยู่ในระดับดี กรณีพิเศษอยู่ในระดับดี
มาก
๔.๓ ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต้องประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้
๑. ระดับชานาญการ ต้องประเมินตามองค์ประกอบดังนี้
๑. ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของงานที่ครองอยู่
๒. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งที่จะประเมิน
ระดับชานาญการ ต้องผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของ
ตาแหน่ง
ที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง รวมกัน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
และผ่านการประเมินผลงาน โดยคุณภาพของผลงานในกรณีปกติอยู่ในระดับดี
กรณีพิเศษอยูในระดับดีมาก
๒. ระดับชานาญการพิเศษ ต้องประเมินตามองค์ประกอบดังนี้
๑. ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีว้ ัดของงานที่ครองอยู่
๒. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งที่จะประเมิน
ระดับชานาญการพิเศษ ต้องผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของ
ตาแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งรวมกันไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
และผ่านการประเมินผลงานโดยคุณภาพของผลงานกรณีปกติอยู่ในระดับดี กรณีพิเศษอยู่ในระดับดีมาก
๓. ระดับเชี่ยวชาญ ต้องประเมินตามองค์ประกอบดังนี้
๑. ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตาแหน่งที่ครองอยู่
๒. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งที่จะประเมิน

๙
ระดั บเชี่ยวชาญ ต้องผ่ านการประเมินผลสั มฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตาแหน่ง
ที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งรวมกันไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
และผ่านการประเมินผลงานโดยคุณภาพของงานผลงานกรณีปกติอยู่ในระดับดี กรณีพิเศษอยู่ในระดับดีมาก
๔. ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้
๑. ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตาแหน่งที่ครองอยู่
๒. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งที่จะประเมิน
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของงานตามตัวชี้วัดของตาแหน่ง
ที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งรวมกันไม่ต่ากว่าร้อยละ ๙๐ และผ่าน
การประเมินผลงาน โดยคุณภาพของผลงานกรณีปกติอยู่ในระดับดีมาก กรณีพิเศษอยู่ในระดับดีเด่น
๕. ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชานาญงาน และผู้ชานาญงานพิเศษ ได้แก่
ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชานาญงาน
ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชานาญการพิเศษ
๑. ระดับชานาญงานต้องการมีคู่มือปฏิบัติงานหลัก
๑. ระดับชานาญงานพิเศษต้องมีคู่มือปฏิบัติงานหลัก
อย่างน้อย ๑ เล่ม
อย่างน้อย ๑ เล่ม
๒. ผลงานเชิงวิเคราะห์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนา
งานในหน้าที่ อย่างน้อย ๑ เรื่อง

๖. ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชานาญการ และผู้ชานาญการพิเศษ ได้แก่
ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชานาญการ
ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชานาญการพิเศษ
๑. คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อย ๑ เล่ม
๑. ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็น
๒. ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย ถึงการพัฒนางานของหน่วยงานอย่างน้อย ๑ เรื่อง
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่อย่างน้อย ๒. งานวิจัย หรือผลงานลักษณะอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อ
๑ เรื่อง
หน่วยงานอย่างน้อย ๑ เรื่อง/รายการ

๑๐
๗. ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ผลงานที่แสดงความเชี่ยวชาญพิเศษ

๑. ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือผลงาน
ลั ก ษณะอื่ น ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การพั ฒ นางานของ
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย ๑ เรื่อง/รายการ
๒. งานวิจัย ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติอย่างน้อย ๑ เรื่อง
๓. การใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถในงานสนั บ สนุ น
งานบริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพบริการต่อ สังคม
เช่ น การให้ ค วามเห็ น ค าแนะน า หรื อ เสนอแนะ
การให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าการอบรม และเผยแพร่
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การแนวทาง ระบบ รู ป แบบ
เทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนา
งานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้น

๑. ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือผลงาน
ลั ก ษณะอื่ น ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การพั ฒ นางานของ
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย ๑ เรื่อง/รายการ
๒. งานวิจัย ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติอย่างน้อย ๑ เรื่อง
๓. การใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถในงานสนั บ สนุ น
งานบริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพ บริการต่อสังคม
เช่ น การให้ ค วามเห็ น ค าแนะน า หรื อ เสนอแนะ
การให้ ค าปรึ ก ษาแนะน า การอบรมและเผยแพร่
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การ แนวทาง ระบบ รู ป แบบ
เทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหา หรือ การพัฒนา
งานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้น

๘. ตาแหน่งระดับชานาญงาน ระดับชานาญงานพิเศษ ระดับชานาญการ ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องคานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
๑. ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพ ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียน
ผลงานของผู้อื่น รวมทั้งไม่นาผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือวิชาชีพมากกว่า
หนึ่งฉบับในลักษณะที่จะทาให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่
๒. ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ในผลงานทางวิ ชาชีพของ
ตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า
๓. ต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาชีพจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นและ
สิทธิมนุษยชน
๔. ผลงานทางวิ ช าชี พ ต้ อ งได้ ม าจากการศึ ก ษาโดยใช้ ห ลั ก วิ ช าชี พ เป็ น เกณฑ์ ไม่ มี อ คติ
มาเกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย
โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยาย
ข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาชีพ
๕. ต้องนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

๑๑
๙. กรณีปฏิบัติหน้าทีห่ ัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ใช้วิชาชีพ
๑ ดารงตาแหน่ งระดับชานาญการ ระดับชานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญที่ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าหน่วยงาน ต้องประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตาแหน่งที่ครองอยู่ และแนวคิดในการพัฒนา
ปรับปรุงงานในตาแหน่งใหม่
๑.๒ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งที่จะประเมิน
๑.๓ สมรรถนะทางการบริหาร
กรณีตาแหน่งหัวหน้างานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพ หรือไม่ใช้วิชาชีพ
๑. ระดับชานาญการ ต้องผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ของานตามตัวชี้วัดของตาแหน่งที่ครองอยู่
ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับ ตาแหน่ง และสมรรถนะทางการบริหารรวมกันไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๗๐
๒. ระดับชานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ต้องผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตาม
ตัวชี้วัดของตาแหน่งที่ครองอยู่และแนวคิดในการพัฒนางาน ปรับปรุงงานในตาแหน่งใหม่ ความรู้ ความสามารถ
ทักษะ สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง และสมรรถนะทางบริหารรวมกันไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
๑๐. ผลงานที่นาเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา อย่างน้อยต้องมีเงื่อนไข ดังนี้
๑. ต้องมิใช่ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและฝึกอบรม
๒. ต้องมิใช่ผลงานเดิมที่เคยใช้ในการประเมินแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นมาแล้ว
๓. กรณีเป็นผลงานร่วมต้องระบุการมีส่วนร่วมและมีคารับรองจากผู้มีส่วนร่วม
คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งและระยะเวลาดารงตาแหน่ง
๑. ตาแหน่งประเภททั่วไป
๑.๑ ระดับชานาญงาน
(๑) มีวุฒิ ปวช. ต้องดารงตาแหน่งในระดับปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
(๒) มีวุฒิ ปวท. ต้องดารงตาแหน่งในระดับปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
(๓) มีวุฒิ ปวส. ต้องดารงตาแหน่งในระดับปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี
(๔) เงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของระดับที่จะแต่งตั้ง
๑.๒ ระดับชานาญงานพิเศษ
(๑) ต้องดารงตาแหน่งระดับชานาญงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
(๒) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าระดับที่จะแต่งตั้ง

๑๒
๒. ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
๒.๑ ระดับชานาญการ
(๑) มีวุฒิ ป.ตรี ต้องดารงตาแหน่งในระดับปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
(๒) มีวุฒิ ป.โท ต้องดารงตาแหน่งในระดับปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี
(๓) มีวุฒิ ป.เอก ต้องดารงตาแหน่งในระดับปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๒.๒ ระดับชานาญการพิเศษ
(๑) ต้องดารงตาแหน่งระดับชานาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี
(๒) เงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของระดับที่จะแต่งตั้ง
๒.๓ ระดับเชี่ยวชาญ
(๑) ต้องดารงตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
(๒) เงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของระดับที่จะแต่งตั้ง
๒.๔ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
(๑) ต้องดารงตาแหน่งเชี่ยวชาญมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๒) เงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของระดับที่จะแต่งตั้ง

บทที่ ๓
วิธีการเสนอขอตาแหน่งและเกณฑ์การประเมิน
๑. วิธีการเสนอขอกาหนดตาแหน่ง
การกาหนดระดับตาแหน่งต้องยึดหลักการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน และประเมิน ค่างาน
เพื่อวัดคุณภาพของตาแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงาน ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน โดยกาหนดหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ ภารกิจของ
หน่วยงานและหลักเกณฑ์การประเมินค่างาน
คณะกรรมการประเมินค่างาน
ก.บ.ม. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน ตาแหน่งระดับชานาญงาน ระดับชานาญงานพิเศษ
ระดับชานาญการ ระดับชานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ตามองค์ประกอบ ดังนี้
๑. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
ประธานกรรมการ
๒. ผู้เชี่ยวชาญในลักษณะงานของตาแหน่งที่จะประเมิน จานวน ๒ คน กรรมการ
๓. ผู้บังคับบัญชาของตาแหน่งที่ขอกาหนดให้สูงขึ้น
กรรมการ
๔. หัวหน้างานที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
๕. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการประเมินค่างาน
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินค่างานตาแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ตามองค์ประกอบดังนี้
๑. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๒. รองอธิการบดี จานวน ๓ คน
กรรมการ
ให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลเป็นเลขานุการ
๒. หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน
๒.๑ หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสาหรับตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน
และระดับชานาญงานพิเศษ
องค์ประกอบหลักของการประเมินค่างาน
๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑.๑ ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน)
๑.๒ ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากโดยอาศัยคาแนะนา แนวทาง หรือคู่มือปฏิบัติงานที่มีอยู่
(๑๖-๒๐ คะแนน)
๑.๓ ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปรับใช้วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ได้ (๒๑-๒๕ คะแนน)
๑.๔ ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขต เนื้อหาค่อนข้างหลากหลาย โดยปรับวิธีการ
หรือแนวทางปฏิบัติงานที่มีอยู่ (๒๖-๓๐ คะแนน)

๑๔
๒. ความยุ่งยากของงาน (๓๐ คะแนน)
๒.๑ เป็นงานไม่ยุ่งยาก มีคาแนะนา คู่มือ และแนวทางปฏิบตั ิที่ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน)
๒.๒ เป็นงานที่ค่อนข้างยากมีแนวทางปฏิบัติที่หลากหลาย (๑๖-๒๐ คะแนน)
๒.๓ เป็นงานที่ยุ่งยากต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการเลือกใช้วิธีการและ
แนวทางให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน)
๒.๔ เป็นงานที่มคี วามยุ่งยากซับซ้อนมาก มีความหลากหลายและมีขั้นตอนวิธีการที่
ยุ่งยากต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนวิธีการและแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน)
๓. การกากับตรวจสอบ (๒๐ คะแนน)
๓.๑ ได้รับการกากับ แนะนาตรวจสอบอย่างใกล้ชิด (๑-๕ คะแนน)
๓.๒ ได้รับการกากับ แนะนาสอบการปฏิบัติงานบ้าง (๖-๑๐ คะแนน)
๓.๓ ได้รับการกากับ แนะนา ตรวจสอบเฉพาะบางเรื่องที่มีความสาคัญ (๑๑-๑๕ คะแนน)
๓.๔ ได้รับการกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานน้อยมาก (๑๖-๒๐ คะแนน)
๔. การตัดสินใจ (๒๐ คะแนน)
๔.๑ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบ้าง โดยจะได้รับคาแนะนาในกรณีที่มีปัญหา
(๑-๕ คะแนน)
๔.๒ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบางส่วน โดยให้มีการรายงานผลการตัดสินใจ
เป็นระยะ (๖-๑๐ คะแนน)
๔.๓ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจค่อนข้างมาก โดยให้มีการรายงานผลการตัดสินใจ
ในเรื่องสาคัญ (๑๑-๑๕ คะแนน)
๔.๔ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจค่อนข้างมาก สามารถวางแผนและกาหนด
แนวทางการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ (๑๖-๒๐ คะแนน)
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับชานาญงาน ได้คะแนน ๖๔ คะแนนขึ้นไป
ระดับชานาญงานพิเศษ ได้คะแนน ๘๔ คะแนนขึ้นไป
๒.๒ หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสาหรับตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ
องค์ประกอบหลักการประเมินค่างาน
๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ (๓๐ คะแนน)
๑.๑ ปฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น โดยต้ อ งใช้ ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม ประกอบกั บ วิ ธี ก ารหรื อ
แนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ (๑๐-๑๕ คะแนน)

๑๕
๑.๒ ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก หรืองานที่มีขอบเขต เนื้อหาค่อนข้างหลากหลายโดยต้อง
ใช้ความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวทางปฏิบัติน้อยมาก (๑๖-๒๐ คะแนน)
๑.๓ ปฏิบัติงานที่ยาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาหลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเริ่ม
ในการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน)
๑.๔ ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย โดยต้องใช้ความคิด
ริเริ่มในการกาหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน)
๒. ความยุ่งยากของงาน (๓๐ คะแนน)
๒.๑ เป็นงานที่ไม่ยุ่งยาก มีแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน)
๒.๒ เป็ น งานที่ ค่อนข้า งยุ่ งยากซับซ้ อน และมีขั้ นตอนวิ ธีก ารค่อ นข้า งหลากหลาย
(๑๖-๒๐ คะแนน)
๒.๓ เป็ น งานที่ ยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ น ต้ อ งประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ใ นการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน)
๒.๔ เป็ น งานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์
ในการกาหนดหรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน)
๓. การกากับตรวจสอบ (๒๐ คะแนน)
๓.๑ ได้รับการกากับ แนะนา ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด (๑-๕ คะแนน)
๓.๒ ได้รับการกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานบ้าง (๖-๑๐ คะแนน)
๓.๓ ได้รับการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานเป็นระยะตามที่
กาหนดในแผนปฏิบัติงาน (๑๑-๑๕ คะแนน)
๓.๔ ได้รับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
(๑๖-๒๐ คะแนน)
๔ การตัดสินใจ (๒๐ คะแนน)
๔.๑ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบ้าง (๑-๕ คะแนน)
๔.๒ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองค่อนข้างมาก วางแผนและกาหนด
แนวทางแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบ (๖-๑๐ คะแนน)
๔.๓ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระ สามารถปรับเปลี่ยน
แนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ (๑๑-๑๕ คะแนน)
๔.๔ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระในการริเริ่มพัฒนาแนวทาง
และวิธีการปฏิบัติงาน (๑๖-๒๐ คะแนน)
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับชานาญการ ได้คะแนน ๖๔ คะแนนขึ้นไป
ระดับชานาญการพิเศษ ได้คะแนน ๘๔ คะแนนขึ้นไป

๑๖
๒.๓ หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสาหรับตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
การประเมินคุณภาพของตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ
และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่างานของตาแหน่งตามลั กษณะงานหน้าที่และความ
รับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน
โดยกาหนดองค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑๐ องค์ประกอบย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน
ดังต่อไปนี้
๑. ด้ า นความรู้ แ ละทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในงาน หมายถึ ง ระดั บ และขอบเขตของความรู้
ความสามารถ ความรอบรู้ ความชานาญงาน และทักษะที่พัฒ นาขึ้นจากประสบการณ์การทางานและฝึ กฝน
ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งนั้นต้องมีพื้นฐาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้ าที่ของตาแหน่งนั้นได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจาแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อยได้ ๓ องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๑
ความรู้และความชานาญงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู้ ความสามารถ
ความรู้ ความชานาญงานและทักษะที่จะต้ องมีเพื่อปฏิบัติงานให้สาเร็จลุล่วงไปได้โดยพิจารณาจากสภาพงานของ
ตาแหน่งนั้น ดังนี้ (๔๐ คะแนน)
๑. เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ หรือใช้ทักษะระดับสูงในงานเชิงเทคนิ คหรือ
งานฝีมือเฉพาะทางระดับสูง ความชานาญในงานจะพัฒนาขึ้นจากการสั่งสมประสบการณ์และการสั่ง สมทักษะใน
เชิงลึก (๑-๑๐ คะแนน)
๒. เป็ น งานที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ใ นเชิ ง วิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ เฉพาะ ซึ่ ง เป็ น งานที่ ต้ อ งใช้
กระบวนการแนวคิด ทฤษฎีหรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพ (๑๑-๒๐ คะแนน)
๓. เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะหรือ
ทักษะ และความชานาญเฉพาะตัวสู งมากในตาแหน่งหน้าที่ที่รับผิ ดชอบ รวมทั้งเป็นงานที่จะต้องแก้ไขปัญหา
ที่ยุ่งยากซับซ้อนและให้คาปรึกษาได้ (๒๑-๓๐ คะแนน)
๔. เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญจนสามารถนามาวางแผนกลยุทธ์หรือนโยบาย
ของหน่ ว ยงานได้ รวมทั้ ง เป็ น งานที่ ต้อ งเป็ น ผู้ น าในการพั ฒ นา หรื อการริ เริ่ ม โครงการที่ เกิ ดประโยชน์ สู ง สุ ด
ต่อพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา (๓๑-๔๐ คะแนน)
องค์ประกอบที่ ๒

การบริหารจัดการ หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู้ ความสามารถในการบริหาร
จัดการที่ต้องการของตาแหน่งนั้นๆ โดยพิจารณาจากลักษณะงานและการบริหารจัดการในการวางแผน กากับ
ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานดังนี้ (๒๐ คะแนน)
๑. เป็ น งานที่ต้องปฏิบัติที่มีความหลากหลายในเนื้องาน เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของหน่วยงาน (๑-๕ คะแนน)
๑๗
๒. เป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้านการวางแผน ติดตาม ประสานความร่วมมือ รวมทั้งการให้
คาแนะนาผู้ปฏิบัติงานอื่น เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์หรือภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในเชิงกลยุทธ์
ของหน่วยงาน (๖-๑๐ คะแนน)
๓. เป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้านการวางแผน ติดตาม บริหารจัดการงานวิชาการ
ให้คาปรึกษาและประสานงานระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย (๑๑-๑๕ คะแนน)
องค์ประกอบที่ ๓
การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ หมายถึงระดับและขอบเขตของความรู้ ความสามารถและ
ทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของงานเป็นสาคัญดังนี้ (๒๐ คะแนน)
๑. เป็นงานที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับทีม บุคคลภายนอก หรือผู้รับบริการ โดยการนาเสนอ
ความคิดหรือการเป็นผู้ฟังที่ดี เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้ (๑-๕ คะแนน)
๒. เป็นงานที่ต้องสามารถให้คาแนะนา หรือคาปรึกษาแก่บุคคลอื่น รวมทั้งสามารถสอน
งานแก่ทีมได้ (๖-๑๐ คะแนน)
๓. เป็นงานที่ต้องสามารถติดต่อสื่อสารในระดับที่โน้มน้าวและส่งผลต่อการตัดสินใจของ
หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า (๑๑-๑๕ คะแนน)
๔. เป็นงานที่ต้องสามารถติดต่อสื่อสารในระดับที่โน้มน้าวและส่งผลต่อการตัดสินใจ
ในระดับกลยุทธ์และนโยบายที่นาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของสถาบันอุดมศึกษา (๑๖-๒๐ คะแนน)
๒. ด้านความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา หมายถึง ระดับและขอบเขตของการ
ใช้ความคิดและการตัดสินใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการ ขั้นตอนที่ตาแหน่งนั้นจะต้ องนาความรู้มาใช้ในการ
แก้ปัญหา เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งจาแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อยได้ ๓ องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๔
กรอบแนวความคิ ด ในการแก้ ปั ญ หา หมายถึ ง ระดั บ และขอบเขตของความคิ ด
เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติงานหรือการแก้ปัญหาในงานของตาแหน่ง โดยพิจารณาจากการได้รับอานาจ
ในการปฏิบัติงานนั้นตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือตามกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนี้ (๔๐ คะแนน)
๑. เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาในภาพรวม โดยมีอิสระที่จะกาหนดทางเลือก วิธีการหรือ
แนวทางภายใต้กรอบแนวคิดของหน่วยงาน (๑-๑๐ คะแนน)

๒. เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาภายใต้นโยบาย และเป้าหมายระยะสั้นของหน่วยงานซึ่งเป็น
งานที่ มี อิ ส ระในการคิ ด แนวทาง แผนงาน กระบวนการ หรื อ ขั้ น ตอนใหม่ ๆ เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์
ที่กาหนดไว้ (๑๑-๒๐ คะแนน)
๓. เป็ น งานที่ ต้อ งแก้ ปัญ หาภายใต้น โยบาย พัน ธกิ จ และเป้ า หมายระยะยาวของ
หน่ ว ยงาน ซึ่งเป็ น งานที่มีอิส ระในการก าหนดกลยุ ทธ์ แผนงาน หรือ โครงการเพื่อให้ บรรลุ ตามวั ต ถุประสงค์
ที่กาหนดไว้ (๒๑-๓๐ คะแนน)

๑๘
๔. เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาภายใต้ทิศทาง และพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นงาน
ที่อิส ระในการบู ร ณาการและกาหนดนโยบายหรือเป้าหมายต่างๆ เพื่อให้ บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
(๓๑-๔๐ คะแนน)
องค์ประกอบที่ ๕
อิสระในการคิด หมายถึง ระดับของการคิด หรือการตัดสินใจที่จะพิจารณาดาเนินการ
ตามกรอบและแนวทางที่มีอยู่ หรือกาหนดแนวทาง ทิศทาง หรือนโยบายในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดังนี้
(๒๐ คะแนน)
๑. เป็นงานที่ต้องคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจในการใช้ระบบ แนวคิด เทคนิคหรือ
วิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้ได้ (๑-๕ คะแนน)
๒. เป็นงานที่ต้องคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจในการกาหนดแนวทางหรือเป้าหมาย
ของหน่วยงาน รวมทั้งงานอื่นที่อาจต้องคิดค้นองค์ความรู้ ระบบ แนวคิด หรือกระบวนการใหม่ ๆ
เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้ได้ (๖-๑๐ คะแนน)
๓. เป็นงานที่ต้องคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจในการปรับนโยบายหรือกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้ได้ (๑๑-๑๕ คะแนน)
๔. เป็นงานที่ต้องคิดหรือตัดสินใจในการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ หรือภารกิจใหม่ ๆ
ของสถาบันอุดมศึกษา (๑๖-๒๐ คะแนน)
องค์ประกอบที่ ๖
ความท้าทายในการคิดแก้ปัญหา หมายถึง ระดับของความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการ
แก้ไขหรือจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของตาแหน่งตามความรับผิดชอบหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ให้ลุล่วงไปได้ โดยพิจารณาจากลักษณะงาน สภาพงาน รูปแบบของการคิด และกระบวนการจัดการข้อมูลของ
ตาแหน่งดังนี้ (๒๐ คะแนน)
๑. เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ที่มีรูปแบบค่อนข้างแน่นอนหรือมีลักษณะ
คล้ายคลึงกับสถานการณ์ในอดีตเป็นส่วนใหญ่ (๑-๕ คะแนน)

๒. เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ที่อาจต้องคิดหาเหตุผล เพื่อทบทวนหรือ
แก้ปัญหาหรือแนวทางที่เคยปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด (๖-๑๐ คะแนน)
๓. เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ที่ต้องมีการประเมินและตีความโดยใช้
วิจารณญาณ เพื่อตัดสินใจหาทางแก้ปัญหาที่อาจมีความเสี่ยงและไม่มีคาตอบเพียงคาตอบเดียว (๑๑-๑๕ คะแนน)
๔. เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์พิเศษที่อาจไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งต้องใช้
ความคิดสร้างสรรค์ หรือความคิดนอกกรอบ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับสถาบันอุดมศึกษา (๑๖-๒๐ คะแนน)

๑๙
๓. ด้านภาระงานที่รับผิดชอบ หมายถึง ระดับและขอบเขตของผลกระทบที่เกิดจากงาน
ความรับผิดชอบหรือคุณภาพของงานที่เกิดขึ้น รวมถึง ความอิสระหรือข้อจากัดในการปฏิบัติงานของตาแหน่งนั้น
ซึง่ จาแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อยได้ ๓ องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๗
การวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง ระดับและขอบเขตของลักษณะงานที่ต้องใช้กระบวนการ
คิด พิจารณา จาแนก สังเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและนโยบาย
ของหน่วยงานดังนี้ (๔๐ คะแนน)
๑. เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งในเชิงปริมาณหรือ
เชิงคุณภาพ สาหรับจัดทาข้อเสนอหรือรายงานรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานระดับกองหรือ
เทียบเท่า (๑-๑๐ คะแนน)
๒. เป็ น งานที่ ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเ คราะห์ และสั งเคราะห์ ข้อ มูล เพื่ อ
กาหนดหลักการหรือแนวทาง ออกแบบกระบวนการหรือระบบที่สาคัญ หรือสร้างแบบจาลองเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยงาน (๑๑-๒๐ คะแนน)
๓. เป็นงานที่ต้องใช้ ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน (๒๑-๓๐ คะแนน)
๔. เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้ อมูลสาหรับ
การประเมินสถานการณ์ เพื่อกาหนดทิศทางในเชิงกลยุทธ์และนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา (๓๑-๔๐ คะแนน)
องค์ประกอบที่ ๘
อิสระในการปฏิบัติงาน หมายถึงระดับและขอบเขตของการวินิจฉัยหรือตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากการได้รับอานาจ การควบคุม กากับ ตรวจสอบและการบังคับบัญชาภายใต้เงื่อนไข
หรือข้อจากัดทางกฎหมายที่กาหนดไว้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานดังนี้ (๒๐ คะแนน)
๑. เป็นงานที่มีอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายของหน่วยงาน โดยอาจต้องรายงาน
ผลสัมฤทธิ์หรือขอคาปรึกษาตามสมควร (๑-๕ คะแนน)

๒. เป็นงานที่มีอิสระในการปฏิบัติงานหรือให้คาปรึกษาภายใต้นโยบายของหน่วยงาน
โดยอาจต้องรายงานผลสัมฤทธิ์ และขอคาปรึกษาตามสมควร (๖-๑๐ คะแนน)
๓. เป็ น งานที่มีอิส ระในการบริห ารงานให้ได้ผ ลสั มฤทธิ์ตามเป้าหมายของหน่ว ยงาน
(๑๑-๑๕ คะแนน)
๔. เป็นงานที่มีอิสระในการบริหารงานให้ ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
สถาบัน อุดมศึกษา (๑๖-๒๐ คะแนน)

๒๐
องค์ประกอบที่ ๙
ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของผลกระทบที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานของตาแหน่งนั้น ซึ่งส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหลักของหน่วยงานโดยพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ของตาแหน่งงานต่อหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาดังนี้ (๔๐ คะแนน)
๑. เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบหลายส่วนของวัตถุประสงค์ หรือภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน (๑-๑๐ คะแนน)
๒. เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน แผนปฏิบัติงานหรือการวางแผนกลยุทธ์
โดยรวมของหน่วยงาน (๑๑-๒๐ คะแนน)
๓. เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน แผนปฏิบัติงานหรือการวางแผนกลยุทธ์
โดยรวมของสถาบันอุดมศึกษา (๒๑-๓๐ คะแนน)
๔. เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานโดยรวมทั้งหมดของภาครัฐ และยังส่งผลต่อ
การกาหนดแผนกลยุทธ์และแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา (๓๑-๔๐ คะแนน)
องค์ประกอบที่ ๑๐
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่ง หมายถึง ลักษณะสาคัญของหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตาแหน่งซึ่งส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยพิจารณาจากลักษณะ
หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและผลสั ม ฤทธิ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ของต าแหน่ ง นั้ น ต่ อ ภารกิ จ โดยรวมของหน่ ว ยงานและ
สถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ (๔๐ คะแนน)
๑. เป็นงานสนับสนุน ประสาน ให้คาปรึกษาแนะนาแก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นตาม
กรอบความรู้หรือแนวทางที่กาหนดไว้ (๑-๑๐ คะแนน)
๒. เป็นงานพัฒนาและกาหนดหลักเกณฑ์ ระบบ ต้นแบบ คู่มือ แนวทาง หรือนโยบายต่าง ๆ
เพื่อให้สามารถนาไปใช้ได้ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน (๑๑-๒๐ คะแนน)

๓. เป็นงานบริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ การตัดสินใจมีความสาคัญมากกว่า
กระบวนการที่กาหนดไว้ (๒๑-๓๐ คะแนน)
๔. เป็นงานให้คาปรึกษาโดยใช้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในสายอาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
กาหนดกลยุทธ์ของหน่วยงาน (๓๑-๔๐ คะแนน)
เกณฑ์การตัดสิน
-

ระดับเชี่ยวชาญ ได้คะแนน ๑๗๐ คะแนนขึ้นไป
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ได้คะแนน ๒๓๕ คะแนนขึ้นไป

๒๑
หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสาหรับตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชานาญการ ระดับชานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ
ในกรณีตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
องค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน
๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ (๒๐ คะแนน)
๑.๑ ปฏิบัติงานระดับต้น โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มประกอบกับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติ
ที่มีอยู่ (๑-๕ คะแนน)
๑.๒ ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก หรืองานที่มีขอบเขต เนื้อหาค่อนข้างหลากหลายโดยต้ องใช้
ความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวทางปฏิบัติน้อยมาก (๖-๑๐ คะแนน)
๑.๓ ปฏิบัติงานที่ยาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาหลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๑๑-๑๕ คะแนน)
๑.๔ ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย โดยต้องใช้ ความคิดริเริ่ม
ในการกาหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๑๖-๒๐ คะแนน)
๒. ความยุ่งยากของงาน (๒๐ คะแนน)
๒.๑ เป็นงานที่ไม่ยุ่งยาก มีแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน (๑-๕ คะแนน)
๒.๒ เป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน และมีขั้นตอนวิธีการค่อนข้างหลากหลาย
(๖-๑๐ คะแนน)
๒.๓ เป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยน
วิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๑๑-๑๕ คะแนน)
๒.๔ เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการ
กาหนดหรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ (๑๖-๒๐ คะแนน)

๓. การกากับตรวจสอบ (๒๐ คะแนน)
๓.๑ ได้รับการกากับ แนะนา ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด (๑-๕ คะแนน)
๓.๒ ได้รับการกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานบ้าง (๖-๑๐ คะแนน)
๓.๓ ได้รับการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานเป็นระยะตามที่กาหนด
ในแผนปฏิบัติงาน (๑๑-๑๕ คะแนน)
๓.๔ ได้ รั บ การตรวจสอบ ติ ดตามผลสั ม ฤทธิ์ ข องการปฏิ บั ติง านตามแผนงาน/โครงการ
(๑๖-๒๐ คะแนน)
๔. การตัดสินใจ (๒๐ คะแนน)
๔.๑ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบ้าง (๑-๕ คะแนน)

๒๒
๔.๒ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองค่อนข้างมาก วางแผนและกาหนดแนวทาง
แก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบ (๖-๑๐ คะแนน)
๔.๓ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ((๑๑-๑๕ คะแนน)
๔.๔ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระในการริเริ่มพัฒนาแนวทางและ
วิธีการปฏิบัติงาน (๑๖-๒๐ คะแนน)
๕. การบริหารจัดการ (๒๐ คะแนน)
๕.๑ เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยมีความหลากหลายในเนื้องาน เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของหน่วยงาน (๑-๕ คะแนน)
๕.๒ เป็ นงานที่ต้องปฏิบัติด้านการวางแผน ติดตาม ประสานความร่วมมือ รวมทั้งการให้
คาแนะนาผู้ปฏิบัติงานอื่น เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์หรือภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในเชิงกลยุทธ์
ของหน่วยงาน (๖-๑๐ คะแนน)
๕.๓ เป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้านการวางแผน ติดตาม บริหารจัดการงานวิชาการ ให้คาปรึกษา
และประสานงานระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย (๑๑-๑๕ คะแนน)
๕.๔ เป็นงานที่ต้องบริหารจัดการงานวิชาการหรือวิชาชีพและเป็นผู้นาในเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษา (๑๖-๒๐ คะแนน)
เกณฑ์การติดสิน
หัวหน้าหน่วยงานระดับชานาญการ ได้คะแนน ๖๐ คะแนนขึ้นไป
หัวหน้าหน่วยงานระดับชานาญการพิเศษ ได้คะแนน ๗๐ คะแนนขึ้นไป
หัวหน้าหน่วยงานระดับเชี่ยวชาญ ได้คะแนน ๘๐ คะแนนขึ้นไป
๑. คณะกรรมการประเมินบุคคลมีหน้าที่ดังนี้

๑. พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างาน ตามกรอบตาแหน่ง เว้นแต่กรอบเชี่ยวชาญพิเศษ
๒. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตาแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งที่จะประเมิน เช่น ระดับชานาญงาน ระดับชานาญงานพิเศษ ระดับชานาญการ
และระดับชานาญการพิเศษ และประเมินผลสมรรถนะทางการบริห ารสาหรับตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดาเนินการแทนได้ตามความเหมาะสมโดยคณะกรรมการดังกล่าวประเมิน
ดังนี้
ส่วนที่ ๑
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมินประกอบด้วย
๑. ประวัติส่วนตัว
๒. ประวัติการรับราชการ
๒๓
ส่วนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตาแหน่งที่ครองอยู่
- ภาระงานตามข้อตกลง เอกสารอ้างอิง แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ส่วนที่ ๓ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
๑. การคิดวิเคราะห์

ระบุเอกสารหรือกรณีอ้างอิง

๒. การมองตามองค์รวม
แบบประเมินการแต่งตั้ง
ส่วนที่ ๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตาแหน่งที่ครองอยู่
(ประเมินจากส่วนที่ ๒ ของแบบคาขอรับ การกาหนดระดับตาแหน่ง)
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
พิจารณาจากงานที่ปฏิบัติได้ผลผลิตตามเป้าหมายและเกิดผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์
ผลการประเมิน ๑-๑๐
ส่วนที่ ๒ การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
(ประเมินจากส่วนที่ ๓ ของแบบคาขอรับการกาหนดระดับตาแหน่ง)
๑. การคิดวิเ คราะห์ พิจารณาจากการทาความเข้าใจ และวิเคราะห์ส ถานการณ์ประเด็นปัญหา
แนวคิดโดยการแยกรายประเด็นออกเป็นส่วนย่อย ๆ หรือทีละขั้นตอนรวมถึงการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ
ระเบี ย บเปรี ย บเทีย บแง่มุมต่าง ๆ สามารถล าดับความส าคัญ ช่ว งเวลา เหตุและผลที่มาที่ไปของกรณีต่าง ๆ
ได้ผลการประเมิน ๑-๑๐
๒. การมองภาพองค์รวม พิจารณาจากการคิดในเชิงสังเคราะห์มองภาพองค์รวม โดยการจับประเด็น
สรุปรูปแบบเชื่อมโยง หรือประยุกต์แนวทางมาจากสถานการณ์ข้อมูล หรือทักษะต่าง ๆ จนได้เป็นกรอบความคิด
หรือแนวคิดใหม่ ผลการประเมิน ๑-๑๐
ส่วนที่ ๓ สรุปผลการประเมิน

คะแนนการประเมิน

ค่าคะแนนที่ได้ x ๑๐๐

= ? คะแนน

๓๐
ผ่านการประเมิน
ไม่ผ่านการประเมิน

๒๔
ความเห็น
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................ประธานกรรมการ
(...................................................)
ลงชื่อ...................................................กรรมการ
(...................................................)
ลงชื่อ...................................................กรรมการ
(...................................................)

ลงชื่อ...................................................กรรมการ
(........................................ ...........)
ลงชื่อ...................................................กรรมการ
(........................................ ...........)
ลงชื่อ...................................................กรรมการ
(........................................ ...........)

๒. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑. ตาแหน่งระดับชานาญงาน หรือชานาญการแต่งตั้งจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัย แต่ต้องอยู่
ต่างสังกัดหน่วยงาน กับผู้ขอกาหนดตาแหน่ง และกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยหนึ่งคน
๒. ตาแหน่งระดับชานาญงานพิเศษ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ แต่งตั้งจาก
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ตามบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กาหนด
กรณีมีเหตุผลและความจาเป็นที่ไม่อาจแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามบัญชีรายชื่อ ดังกล่าวได้
ให้เสนอ ก.พ.อ. พิจารารณาในความเห็นชอบ

๓. การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นให้ดาเนินการได้ ๒ วิธี ดังนี้
๑. วิธีปกติ ผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(ก) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
(ข) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่าของระดับที่จะแต่งตั้ง

๒๕
๒. วิธีพิเศษ ได้แก่ การแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงานและระดับ
ชานาญงานพิเศษ และตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับ เชี่ย วชาญ และระดั บ เชี่ย วชาญพิเศษ ที่มี คุณสมบัติเฉพาะส าหรับ ตาแหน่งแตกต่างไปจากที่กาหนดไว้
ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขั้นต่า ของระดับที่จะ
แต่งตั้งในกรณี ดังนี้
(ก) การแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งชานาญงานกรณีที่คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งไม่ครบตามที่
กาหนดไว้ หรือ
(ข) การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษ กรณีที่ผู้ได้รับแต่งตั้งมิได้ดารงตาแหน่ง
ระดับชานาญการมาก่อน
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และผลงานที่มีระดับคุณภาพสูงกว่าวิธีปกติ
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
วิธีปกติ
ระดับ
๑. ตาแหน่งระดับชานาญงาน/ชานาญการ

กรรมการ

- กรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่งตั้งจาก
(ก) บุ ค คลภายในมหาวิ ท ยาลั ย แต่ ต้ อ งอยู่ ต่ า ง
หน่วยงานกับผู้ขอกาหนดตาแหน่ง
(ข) กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ คน
๒. ต าแหน่ ง ระดั บ ช านาญการพิ เ ศษ/เชี่ ย วชาญ/ - กรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่งตั้งจาก
เชี่ยวชาญพิเศษ
(ก) บุ คคลภายนอกมหาวิ ท ยาลั ยตามบั ญชี ร ายชื่ อ
ก.พ.อ.ที่กาหนดไว้

(ข) กรณีมีเหตุผ ล และความจาเป็นที่ไม่อาจแต่งตั้ง
กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ตามบัญชีรายชื่อดังกล่ าวให้
เสนอ ก.พ.อ.พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นกรณีไป

๒๖
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
วิธีพิเศษ
ระดับ
กรรมการ
๑. ต าแหน่ ง ระดั บ ช านาญงาน/ช านาญงานพิ เ ศษ/ - กรรมการไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่งตั้งจาก
ชานาญการ/ชานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญ (ก) บุ ค คลภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ตามบั ญ ชี ร ายชื่ อ
พิเศษ
ก.พ.อ.
(ข) กรณี มี เ หตุ ผ ลและความจ าเป็ น ที่ ไ ม่ อ าจแต่ ง ตั้ ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามบัญชีรายชื่อดังกล่าวได้ ให้
เสนอ ก.พ.อ.พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นกรณีไป

การประเมินผลงานในตาแหน่งระดับชานาญงาน ระดับชานาญงานพิเศษ ระดับชานาญการ ระดับ
ชานาญการพิเศษ ให้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่ล ะคนทาการประเมินแล้ วส่ งผลการประเมินให้ คณะกรรมการ
ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นพิจารณา โดยไม่ทาการประชุมก็ได้
การประเมินผลงานในตาแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จะต้องจัดให้มีการพิจารณาผลงานร่วมกัน
เกณฑ์การตัดสิน
๑. ตาแหน่งระดับชานาญงาน ระดับชานาญงานพิเศษ ระดับชานาญการ ระดับชานาญการพิเศษ
และระดับเชี่ยวชาญ คุณภาพผลงานอยู่ในเกณฑ์ดีโดยถือเสียงข้างมาก
๒. ตาแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ คุณภาพผลงานอยู่ในเกณฑ์ดีมากโดยถือเสียงข้างมาก

๓. ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ปรับปรุงผลงาน ให้ผู้ขอกาหนดตาแหน่งปรับปรุง
ผลงานได้ภายในระยะเวลาสามเดือน นับตั้งแต่วันที่รับทราบมติยกเว้นกรณีมีเหตุผลและความจาเป็นอาจขอขยาย
ระยะเวลาออกไปได้ อี ก ไม่ เ กิ น สามเดื อ น ทั้ ง นี้ ห ากผลการพิ จ าณาผลงานที่ ป รั บ ปรุ ง สมบู ร ณ์ แ ล้ ว มี คุ ณ ภาพ
วันที่แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต้องเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานฉบับที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว ผลงานที่ใช้ปรับปรุง
หมายถึงการให้ปรับปรุงผลงานชิ้นเดิมที่ยังไม่เข้าเกณฑ์เฉพาะส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องเท่านั้น มิใช่เป็นการ
ทาผลงานชิ้นใหม่หรือส่งผลงานชิ้นใหม่ให้พิจารณาแทน

๒๗
การลงโทษ
มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้ขอกาหนดตาแหน่งอันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้กระทาผิดทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณ อันเกี่ยวกับผลงานทางวิชาชีพและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการ
พิจารณาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ให้ ก.บ.ม. พิจารณาดาเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีตรวจพบว่าผู้ขอกาหนดตาแหน่งระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริง
หรือมีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่นหรือนาผลงานของผู้อื่นไปใช้ในการเสนอขอตาแหน่งโดยอ้าง
ว่าเป็นผลงานของตนเองให้ ก.บ.ม. มีมติให้งดการพิจารณาการขอตาแหน่งในครั้งนั้น และดาเนินการทางวินัยตาม
ข้ อ เท็ จ จริ ง และความร้ า ยแรงแห่ ง การกระท าผิ ด เป็ น กรณี ไ ป และห้ า มผู้ ก ระท าผิ ด นั้ น เสนอขอต าแหน่ ง
มีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ ก.บ.ม. มีมติ
(๒) กรณีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ดารงตาแหน่งไปแล้ว หากภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบว่า
ผลงานที่ใช้ในการเสนอขอตาแหน่งครั้งนั้น เป็นการลอกเลียนผลงานของผู้อื่นหรือนาเอาผลงานของผู้อื่นไปใช้โดย
อ้างว่าเป็นผลงานของตนเองให้ ก.บ.ม. มีมติถอดถอนตาแหน่งระดับชานาญงาน ระดับชานาญงานพิเศษ ระดับ
ชานาญการ ระดับชานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ
การขอทบทวน
(๑) ในกรณี ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ด ารงต าแหน่ ง เนื่ อ งจากคุ ณ ภาพของผลงานการใช้ ค วามรู้
ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคมหรือความเป็นที่ยอมรับในงาน
ด้านนั้น หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. กาหนด ผู้ขอกาหนดตาแหน่งมีสิทธิขอให้ ก.บ.ม.
พิจาณาทบทวนได้ไม่เกินสองครั้ง โดยในคาขอทบทวนนั้ นต้องแสดงข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และเหตุผลที่ สนับสนุน
คาขอ และจะต้องยื่นเรื่องขอทบวนภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รับทราบมติ

เมื่ อ ก.บ.ม. ได้ รั บ เรื่ อ งค าขอให้ ท บทวนผลการพิ จ ารณาผลงานแล้ ว ให้ ส่ ง ค าขอนั้ น
แก่คณะกรรมการประเมิน หากคณะกรรมการประเมินดังกล่าวมีความเห็นประการใดให้เสนอต่อ ก.บ.ม. พิจารณา
ผลการพิจารณาของ ก.บ.ม.ให้เป็นที่สุด
(๒) เมื่อคณะกรรมการประเมินได้รับเรื่องการขอทบทวนแล้วให้ดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ การพิจารณาทบทวน ครั้งที่ ๑
(ก) กรณีที่เห็นว่าคาขอทบทวนขาดข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และเหตุผลที่สนับสนุนคาขอให้มี
มติไม่รับพิจารณา
(ข) กรณี ที่ เ ห็ น ว่ า ค าขอทบทวนมี ข้ อ เท็ จ จริ ง ข้ อ อ้ า ง และเหตุ ผ ลที่ ส นั บสนุ น
คาขอให้มีมติรับไว้พิจารณา โดยมอบคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมพิจารณา

๒๘
๒.๒ การพิจารณาทบทวน ครั้งที่ ๒
(ก) กรณีที่เห็นว่าคาขอทบทวนขาดข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และไม่มีเหตุผล
ที่สนับสนุนคาขอเพิ่มเติมจากครั้งที่ ๑ ให้มีมติรับไว้พิจารณา
(ข) กรณีที่เห็นว่าคาขอทบทวนมีข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และเหตุผลที่สนับสนุน
คาขอเพิ่มเติมจากครั้งที่ ๑ ให้มีมติรับไว้พิจารณาให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่โดยมีจานวน
กรรมการเท่ากับชุดเดิมเพื่อพิจารณา
(ค) เมื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ได้พิจารณาคาขอทบทวนแล้ว
ให้ ก.บ.ม. นาผลการพิจารณาของชุดใหม่และชุดเดิมเสนอคณะกรรมการประเมินเพื่อพิจารณาต่อไป
ผลงานในลักษณะต่าง ๆ ที่ควรทราบ
๑. คู่มือปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เอกสารแสดงเส้นทางการทางานในงานหลักของตาแหน่งตั้งแต่
จุดเริ่ มต้นจนสิ้นสุ ดกระบวนการ โดยระบุขั้น ตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจน แนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานดังกล่าว
ซึ่งต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานแล้ว และต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน
๒. ผลงานเชิงวิเคราะห์ หมายถึง ผลงานที่แสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของเรื่องอย่าง
มี ร ะบบ มี ก ารศึ ก ษาในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบ และความสั ม พั น ธ์ ข ององค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้
ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา
๓. ผลงานเชิ ง สั ง เคราะห์ หมายถึ ง ผลงานที่ แ สดงการรวบรวมเนื้ อ หาสาระต่ า ง ๆ หรื อ
องค์ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบหรือโครงสร้างเบื้องต้น

เพื่ อ ให้ เ กิ ด แนวทางหรื อ เทคนิ ค วิ ธี ก ารใหม่ ๆ ในเรื่ อ งนั้ น ๆ ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ งานของหน่ ว ยงานหรื อ
สถาบันอุดมศึกษา
๔. ผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการ
วิจัยเป็นที่ยอมรับและมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลคาตอบหรือข้อสรุปรวมที่เ ป็นประโยชน์และ
นาไปสู่การปรับปรุงพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในงานของหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา
๕. ผลงานในลักษณะอื่น หมายถึง สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ หรือผลงานด้านศิลปะตกแต่ง
ซ่อ มบ ารุ ง ซึ่ง มิใ ช่มี ลั ก ษณะเป็ น เอกสาร หนั งสื อ คู่มื อ หรือ งานวิ จัย โดยผลงานที่ เสนอจะต้ อ งประกอบด้ ว ย
บทวิเคราะห์ที่อธิบาย และชี้ให้เห็นว่างานดังกล่าวเป็นประโยชน์และนาไปสู่การปรับปรุงพัฒนางาน หรือแก้ปัญหา
ในงาน ทั้งนี้ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานที่ผ่านการพิสูจน์หรือมีหลักฐานที่แสดงถึงคุณค่าของผลงานนั้น

๒๙
การมีส่วนร่วมในผลงาน
การมีส่วนร่วมในผลงาน หมายถึง การมีบุคคลมากกว่า ๑ คน ทางานสิ่งเดียวกันอย่างใกล้ชิด
โดยแบ่งงานกันทาในด้านต่าง ๆ แต่ทุกคนมีส่วนรู้เห็นและเข้าใจงานทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนจนถึงงานเขียน
ผู้มีส่วนร่วมทุกคนจะต้องลงนามรับรองว่ามีส่วนร่วมจริงในผลงานนั้นร้อยละเท่าใด และเปลี่ยนแปลงไม่ได้
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ ผู้เสนอขอกาหนดตาแหน่งจะต้องเป็นเจ้าของ
ผลงานวิจัยร้อยละ ๑๐๐ หากงานวิจัยที่ผู้ขอกาหนดตาแหน่งทาร่วมกับผู้อื่นต้องมีสัดส่วนการมีส่วนร่วมแล้วไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๑๐๐ โดยเป็นงานวิจัย ที่ผู้ ขอกาหนดตาแหน่งมีส่ วนร่ว มไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ จานวนหนึ่งเรื่อง
ซึ่งผลงานวิจัยทั้งหมดต้องมีคุณภาพไม่ต่ากว่าระดับดี
การเผยแพร่งานวิจัย
การเผยแพร่งานวิจัย หมายถึง การเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(๑) เผยแพร่ ใ นรู ป ของบทความวิ จั ย ในวารสารทางวิ ช าการ ทั้ ง นี้ วารสารทางวิ ช าการนั้ น
อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม สิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกาหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอน ชัดเจน
(๒) เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มีบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพ
(๓) น าเสนอเป็ นบทความวิจัยต่อที่ประชุมวิช าการ ซึ่งภายหลั งจากการประชุมวิชาการได้มี
การบรรณาธิการและนาไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ของการ
ประชุมทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ

(๔) การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดและความยาวต้องแสดงหลักฐานว่า
ได้ ผ่ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพโดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละแสดงหลั ก ฐานว่ า ได้ เ ผยแพร่ ไ ปยั ง วงวิ ช าการและวิ ช าชี พ
ในสาขาวิชานั้น ๆ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง
เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้พิจารณาประเมินคุณภาพของงาน “วิจัย ” นั้นแล้ ว
การนา “งานวิจัย” นั้น มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อนาเสนอกาหนดตาแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น
และให้มีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทาไม่ได้

ภาคผนวก

๓๑
หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการเสนอขอกาหนดตาแหน่งให้สูงขึ้น (ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน ) ดังนี้
๑. การประเมินค่างาน แบบประเมินค่างาน และเกณฑ์การประเมินค่างาน
ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกาหนดตาแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วย การกาหนดระดับ
ตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตาแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ความสามารถ ทั กษะ
สมรรถนะ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
กาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๔
๓. ประเภทผลงาน และเกณฑ์การประเมินผลงาน
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
กาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น ประกาศเมื่อ
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๑
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ ว่าด้วยการกาหนดระดับ
ตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๔

๓๒
การขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันในการทาผลงาน
เนื่ องด้วย ก.พ.อ. ได้มีห นังสื อเวียนแจ้ง ขยายช่ว งระยะเวลาผ่ อนผั นให้ ข้าราชการข้าราชการ
พลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา เสนอขอก าหนดต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น โดยใช้ ผ ลงานตามข้ อ บั ง คั บ หรื อ ประกาศ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้เดิมดังนี้
๑. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๓ ลงวันที่
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
- ได้กาหนดแนวปฏิบัติให้มีช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการเสนอขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้น
โดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่กาหนดไว้เดิมไปพลางก่อนมีกาหนด ๑ ปี ตัง้ แต่วันที่
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๕ ลงวันที่
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
- ได้แจ้งขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเสนอขอกาหนด
ตาแหน่ งสูงขึ้น โดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศมหาวิทยาลั ยที่กาหนดไว้เดิมไปพลางก่อนจนถึงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
๓. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๗ ลงวันที่
๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

- แจ้งว่า ก.พ. ยังมิได้นาเรื่องเสนอผลงานวิจัยมากาหนดใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมิน
ให้ ดารงตาแหน่ ง สู ง ขึ้น ของข้า ราชการพลเรื อนสามัญ ดัง นั้น จึง มีม ติเ ห็ น ชอบให้ ข ยายช่ว งระยะเวลาผ่ อนผั น
ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเสนอขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้น โดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้เดิมไปพลางก่อนจนกว่า ก.พ.จะนาหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดเกี่ยวกับการเสนอ
ผลงานวิจัยมาใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลกรุ งเทพ เรื่ อง หลักเกณฑ์แ ละวิธี การและ
วิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
ประกาศเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๑ ได้กาหนดเกี่ยวกับประเภทผลงานไว้ดังนี้
๑. ประเภทของผลงานที่เสนอขอกาหนดตาแหน่งระดับชานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษมีดังนี้
(๑) คู่มือปฏิบัติงาน
(๒) ผลงานวิจัย
(๓) ตารา
(๔) หนังสือ

๓๓
(๕) งานแปลตารา หรือหนังสือ
(๖) งานวิเคราะห์ หรืองานพัฒนา
(๗) บทความทางวิชาการ
(๘) เอกสารกรณีศึกษา
(๙) ผลงานในลักษณะอื่น ๆ ที่เทียบได้กับผลงานตามข้อ (๑) ถึง (๘)
๒. กาหนดจานวนผลงานที่เสนอขอไว้ดังนี้
๑. ผู้เสนอขอตาแหน่งระดับชานาญการ ให้เสนอผลงานประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือผลงาน
หลายประเภทตามข้อ (๑) - (๙) จานวนไม่น้อยกว่า ๒ ชิ้นงาน
๒. ผู้เสนอขอตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษ ให้เสนอผลงานประเภทใดประเภทหนึ่งหรือ
หลายประเภทตามข้อ(๑) - (๙) จานวนไม่น้อยกว่า ๒ ชิ้นงาน
๓. การเผยแพร่ผลงานเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์และป้องกันการลอกเลียน
๑. คู่มือปฏิบัติงาน ตารา หนังสือ งานแปลตาราหนังสือ งานวิเคราะห์ งานพัฒนาและเอกสาร
กรณีศึกษา ต้องเผยแพร่ให้กับหน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพที่เสนอ
โดยการสาเนาไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง หรือเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย หากพิมพ์จากโรงพิมพ์ถือว่า
เป็นการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

๒. บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานในลักษณะอื่นต้องเผยแพร่ในวารสารทั่วไป
เอกสารข่าว จุลสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย หรือเสนอในที่ประชุมสัมมนา

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

เอกสารอ้างอิง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจาแนกตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
๔. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓
๕. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกาหนดตาแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้ดารงตาแหน่งสูงขึน้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
๖. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๑๔๒๙ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เรื่อง แนวทางปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในระบบบริหารงานบุคคล
๗. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและการ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นประกาศเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๑
๘. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่ งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๔
๙. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดระดับตาแหน่งและ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๐. จุลสารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๔ เรื่อง การเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้น

ในระบบใหม่ “ระบบแท่ง” ตอนที่ ๑
๑๑. www.personnel.rmutk.ac.th

การขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้น

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

คณะกรรมการผู้จัดทา (KM)
ที่ปรึกษา
นางสุดารัตน์ ผดุง

ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล

จัดทาโดย
๑. นางบุษบา

สาลี

๒. นางสาวปัญชิกา

สุวรรณนาคร ตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

๓. ว่าที่ร.ต.หญิงนฤมล แก้วซิ้ม

ตาแหน่งบุคลากรชานาญการ
ตาแหน่งบุคลากร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๔. นางสาววิจิตรา

พีรฉัตรวุฒิกุล ตาแหน่งนิติกร

กรรมการ

๕. นางสาวปวีณา

แจ้งสกุล

ตาแหน่งนิติกร

กรรมการ

ตาแหน่งบุคลากร

กรรมการและเลขานุการ

๖. นางสาวปราณปรียา ปิ่นโต

