การกําหนดระดับตําแหนงตําแหนงที่สูงขึ้น
-----------------------------------------------------กําหนดหลักเกณฑการวิเคราะหภารกิจของหนวยงานและหลักเกณฑการประเมินคางานตามประเภท
ตําแหนง ดังตอไปนี้
(1) ตําแหนงประเภททัว่ ไป ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญงานพิเศษ ตําแหนงประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ
กําหนดใหมีไดทั้งหนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยซึ่งเปนหนวยงานทําหนาที่ สอน วิจัย
ใหบริการทางวิชาการ และหนวยงานที่ปฏิบัติสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เชน หนวยงานใน
สํานักงานคณบดีหรือหนวยงานที่เทียบเทาหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีหรือหนวยงานที่เทียบเทา โดย
กําหนดองคประกอบหลักในการประเมินคางานและแบบประเมินคางาน ดังนี้
(ก) องคประกอบหลักในการประเมิน
(ก1) หนาที่และความรับผิดชอบ
(ก2) ความยุง ยากของงาน
(ก3) การกํากับตรวจสอบ
(ก4) การตัดสินใจ
(ข) แบบประเมินคางานตามประเภทตําแหนง
(ข1) ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญงานพิเศษ
โดยใชแบบประเมินคางานตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงาน และระดับ
ชํานาญงานพิเศษ (แบบ 1)
(ข2) ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ และ
ระดับชํานาญการพิเศษโดยใชแบบประเมินคางานตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับ
ชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ (แบบ 2)
(2) ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชีย่ วชาญเฉพาะ ระดับเชีย่ วชาญและระดับเชี่ยวชาญ
พิเศษ
กําหนดใหมีเฉพาะหนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนหนวยงานที่ทําหนาที่สอน
วิจัยใหบริการทางวิชาการ และสํานักงานอธิการบดี โดยกําหนดองคประกอบหลักในการประเมินคางานสาม
ดานประกอบดวยสิบองคประกอบยอย ดังนี้
(ก) ดานความรูและทักษะที่จําเปนในงาน
(ก1) ความรูและความชํานาญงาน
(ก2) การบริหารจัดการ
(ก3) การสื่อสารและปฏิสัมพันธ
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(ข) ดานความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหา
(ข1) กรอบแนวคิดในการแกปญหา
(ข2) อิสระในการคิด
(ข3) ความทาทายในงาน
(ค) ดานภาระงานที่รับผิดชอบ
(ค1) การวิเคราะหขอมูล
(ค2) อิสระในการปฏิบัติงาน
(ค3) ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน
(ค4) ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง
โดยใชแบบประเมินคางานตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
เชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (แบบ 3)
(3) ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชีย่ วชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีตําแหนงหัวหนาหนวยงานที่มีลักษณะใชวิชาชีพและไมไดใชวิชาชีพ
กําหนด
องคประกอบในการประเมินคางาน ดังนี้
(ก) หนาที่และความรับผิดชอบ
(ข) ความยุงยากของงาน
(ค) การกํากับตรวจสอบ
(ง) การตัดสินใจ
(จ) การบริหารจัดการ
โดยใชแบบประเมินคางานตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ
ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีตําแหนงหัวหนาหนวยงานที่มีลักษณะใชวิชาชีพ
และไมไดใชวิชาชีพ (แบบ 4)
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หลักเกณฑและการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
ตองเปนตําแหนงที่มหาวิทยาลัยไดประเมินคางานแลว ทั้งนี้ใหพิจารณาจากองคประกอบ ดังตอไปนี้
(1) การประเมินคางาน
(2) ผลสัมฤทธิข์ องงาน
(3) ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงที่จะประเมิน
(4) สําหรับตําแหนงระดับชํานาญงาน ระดับชํานาญงานพิเศษ ระดับชํานาญการ
ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ จะตองมีองคประกอบดานผลงาน
ที่แสดงความเปนผูชํานาญงาน ผูชํานาญงานพิเศษ ผูชํานาญการ ผูชํานาญการพิเศษ ผูเชี่ยวชาญ และ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ
หลักเกณฑการประเมินเพื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น กําหนดตามประเภทตําแหนง ดังนี้
(1) ตําแหนงประเภทผูบริหาร ตองประเมินตามองคประกอบดังนี้
(ก) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหนงที่ครองอยู
(ข) ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงที่จะประเมิน
(ค) สมรรถนะทางการบริหาร
โดยใชแบบประวัติสวนตัวเพื่อขอประเมินเขาสูตําแหนงประเภทบริหาร ระดับผูอํานวยการ
กองหรือเทียบเทา และระดับผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเทา (แบบ 5)
(2) ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญงานพิเศษตองประเมินตาม
องคประกอบดังนี้
(ก) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหนงที่ครองอยู
(ข) ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงที่จะประเมิน
(ค) ผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญงาน หรือผูชํานาญงานพิเศษ ไดแก
(ค1) ระดับชํานาญงาน ตองมีคูมือปฏิบัติงานหลักอยางนอยหนึ่งเลม
(ค2) ระดับชํานาญงานพิเศษ ตองมีคูมือปฏิบัติงานหลัก อยางนอยหนึ่งเลม และ
ผลงานเชิงวิเคราะห ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานในหนาที่ อยางนอยหนึ่งเรื่อง
(ง) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ การพิจารณากําหนดตําแหนงระดับ
ชํานาญงานและระดับชํานาญงานพิเศษ ตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพตามที่กําหนดไวในขอ 9
โดยใชแบบประวัติสวนตัวและผลงานเพื่อประเมินตําแหนงระดับชํานาญงาน ระดับ
ชํานาญงานพิเศษ (แบบ 6)
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(3) ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
(ก) กรณีปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง
(ก1) ระดับชํานาญการ ตองประเมินตามองคประกอบดังนี้
(ก1.1) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหนงที่ครองอยู
(ก1.2) ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ที่จะประเมิน
(ก1.3) ผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการ ไดแก
(ก1.3.1) คูมือปฏิบัติงานหลัก อยางนอยหนึ่งเลม และ
(ก1.3.2) ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห หรืองานวิจัย ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานในหนาที่ อยางนอยหนึ่งเรื่อง
(ก1.4) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ การพิจารณากําหนด
ตําแหนงระดับชํานาญการ ตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพตามที่กําหนดไวในขอ 9
โดยใชแบบประวัติสวนตัวและผลงานเพื่อขอประเมินกําหนดตําแหนงระดับ
ชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ (แบบ 7)
(ก2) ระดับชํานาญการพิเศษ ตองประเมินตามองคประกอบ ดังนี้
(ก2.1) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหนงที่ครองอยู
(ก2.2) ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปน
สําหรับตําแหนงที่จะประเมิน
(ก2.3) ผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการพิเศษ ไดแก
(ก2.3.1) ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห ซึ่งแสดงใหเห็น
ถึงการพัฒนางานของหนวยงาน อยางนอยหนึ่งเรื่อง และ
(ก2.3.2) งานวิจัย หรือผลงานลักษณะอื่นที่เปนประโยชน
ตอหนวยงาน อยางนอย 1 เรื่อง
(ก2.4) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพการพิจารณากําหนด
ตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ ตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพตามที่กําหนดไวโดยใชแบบประวัติสวนตัวและผลงานเพื่อขอ
ประเมินกําหนดตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ
(แบบ 7)
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(ก3) ระดับเชี่ยวชาญ ตองประเมินตามองคประกอบ ดังนี้
(ก3.1) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหนงที่ครองอยู
(ก3.2) ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ที่จะประเมิน
(ก3.3) ผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญ ไดแก
(ก3.3.1) ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห หรือผลงานลักษณะ
อื่นซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยอยางนอย
หนึ่งเรื่อง/รายการ และ
(ก3.3.2) งานวิจัย ซึ่งไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ อยางนอยหนึ่งเรื่อง/รายการ
(ก3.4) การใชความรูความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรือ
งานวิชาชีพบริการตอสังคม เชน การใหความเห็น คําแนะนํา หรือเสนอแนะ
การใหปรึกษาคําแนะนํา การอบรมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักการ
แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการแกไข
ปญหาหรือการพัฒนางานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้น
ๆ
(ก3.5) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพการพิจารณากําหนดตําแหนง
ระดับเชี่ยวชาญตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่
กําหนดไวในขอ 9โดยใชแบบประวัติสวนตัวและผลงานเพื่อขอประเมิน
กําหนดตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
(แบบ 8)
(ก4) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ตองประเมินตามองคประกอบ ดังนี้
(ก4.1) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหนงที่ครองอยู
(ก4.2) ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับ
ตําแหนงที่จะประเมิน
(ก4.3) ผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษ ไดแก
(ก4.3.1) ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห หรือผลงานลักษณะ
อื่นซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย อยางนอย
หนึ่งเรื่อง/รายการ และ
(ก4.3.2) งานวิจัย ซึ่งไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ อยางนอยหนึ่งเรื่อง
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(ก4.4) การใชความรูความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรือ
งานวิชาชีพบริการตอสังคม เชน การใหความเห็น คําแนะนํา หรือเสนอแนะ
การใหคําปรึกษาแนะนํา การอบรมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักการ
แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการแกไขปญหาหรือการ
พัฒนางานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้น ๆ
(ก4.5) ความเปนที่ยอมรับในงานดานนั้น ๆ หรือในวงวิชาการ หรือวิชาชีพ
หมายถึงผลงานที่ไดรับการยอมรับ ยกยอง หรือไดรับรางวัลในระดับชาติ
หรือผลการปฏิบัติงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพหรือใน
งานที่เกี่ยวของซึ่งเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ
(ก4.6) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพการพิจารณากําหนด
ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพตามที่กําหนดไวในขอ 7โดยใชแบบประวัติสวนตัวและผลงานเพื่อขอ
ประเมินกําหนดตําแหนงระดับเชี่ยวชาญระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (แบบ 8)
(ข) กรณีปฏิบัติหนาที่หัวหนาหนวยงานที่มีลักษณะใชวิชาชีพและไมไดใชวิชาชีพ
(ข1) ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษและระดับเชี่ยวชาญ
ที่ปฏิบัติหนาที่หัวหนาหนวยงาน ตองประเมินตามองคประกอบดังนี้
(ข1.1) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหนงที่ครองอยูและแนวคิด
ในการพัฒนาปรับปรุงงานในตําแหนงใหม
(ข1.2) ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงที่
จะประเมิน
(ข1.3) สมรรถนะทางการบริหาร
โดยใชแบบประวัติสวนตัวและผลงานเพื่อขอประเมินเขาสูตําแหนงกรณีปฏิบัติหนาที่
หัวหนาหนวยงานที่มีลักษณะใชวิชาชีพและไมไดใชวิชาชีพ ระดับชํานาญการ ระดับ
ชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ (แบบ 9)
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ผลงานที่นําเสนอ
ผลงานที่นําเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาผูขอจะตองมีสวนรวมไมนอยกวารอยละหาสิบ โดยตองมีเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
(1) ตองมิใชผลงานที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาและฝกอบรม
(2) ตองมิใชผลงานเดิมที่เคยใชในการประเมินและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ
ที่สูงขึ้นมาแลว
(3) กรณีเปนผลงานรวมตองระบุการมีสวนรวมและมีคํารับรองจากผูมีสวนรวม
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
การประเมินเพื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และชํานาญ
งานพิเศษ หรือตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ตามขอ 8(2) และ (3)(ก) ตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ ดังนี้
(1) ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาชีพ ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนผลงานของตนและไมลอกเลียน
ผลงานของผูอื่น รวมทัง้ ไมนาํ ผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรในวารสารวิชาการหรือวิชาชีพ
มากกวาหนึ่งฉบับในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม
(2) ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในผลงานทางวิชาชีพของ
ตนเองและแสดงหลักฐานการคนควา
(3) ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาชีพจนละเลยหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูอื่นและ
สิทธิมนุษยชน
(4) ผลงานทางวิชาชีพตองไดมาจากการศึกษาโดยหลักวิชาชีพเปนเกณฑ ไมมีอคติมาเกี่ยวของ
และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาวิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย โดยหวัง
ผลประโยชนสวนตัว หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอื่น และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมขยายขอ
คนพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาชีพ
(5) ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย
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หลักเกณฑและวิธีการประเมิน
เกณฑการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปน
สําหรับตําแหนงที่จะประเมิน หรือสมรรถนะทางการบริหาร เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ใหเปนไปตามช
เอกสารแนบ 7
• คุณภาพของผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญงาน ผูชํานาญงานพิเศษ ผูชํานาญการ
ผูชํานาญการพิเศษ ผูเชี่ยวชาญ และผูเชี่ยวชาญพิเศษ ตองอยูในระดับดีขึ้นไป
• วิธีตัดสินคุณภาพของผลงานใหใชคะแนนเสียงขางมาก เวนแตโดยวิธีพิเศษตองใชคะแนน
ไมนอยกวาสี่ในหาของที่ประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ
การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
ใหกระทําไดสองวิธี คือ วิธีปกติ และวิธีพิเศษ ดังนี้
(1) วิธีปกติ ผูไดรับการแตงตั้งตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(ก) มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
(ข) ไดรับเงินเดือนถึงคากลางของตําแหนงที่ครองอยู เวนแตการแตงตั้งผูดํารงตําแหนง
ระดับปฏิบัติงานเปนตําแหนงชํานาญงาน หรือผูดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการเปนตําแหนง
ระดับชํานาญการตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับที่จะแตงตั้ง
(2) วิธีพิเศษ ไดแก การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน
ระดับชํานาญงานพิเศษ และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะดาน
หรือเฉพาะทางระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ทีม่ ี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงแตกตางไปจากทีก่ ําหนดไว ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ทั้งนี้ มีเงือ่ นไขวาผู
ไดรับการแตงตั้ง ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับที่จะแตงตั้ง เชน การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ระดับชํานาญงาน กรณีที่คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไมครบตามที่กําหนดไว หรือการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ โดยที่ผูนั้นมิไดดํารงตําแหนง ระดับชํานาญการมากอน เปนตน ผลงานจะตอง
มีคุณภาพไมต่ํากวาระดับดีมาก
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วิธีการประเมินคางานของตําแหนง
• ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคางาน จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหา
คน โดยรองอธิการบดีที่รับผิดชอบดานการบริหารงานบุคคล ผูบังคับบัญชาโดยตรงของ
ตําแหนงที่เสนอขอกําหนดระดับตําแหนงสูงขึ้นรวมเปนคณะกรรมการ และหัวหนา
หนวยงานที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลเปนกรรมการและเลขานุการ
• การประเมินคางานของตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษในตําแหนงที่ปรึกษาใหสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคางาน ประกอบดวยผูดํารงตําแหนงอธิการบดี
รองอธิการบดี ภายในมหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหาคน แลวนําผลการ
ประเมินคางานเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติกําหนดกรอบตําแหนงที่ปรึกษา

จัดทําโดย
นายสุภกิจ ขาวเนตร
ชางเทคนิค (ชํานาญงาน)
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