
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการก าหนดระดบัต าแหน่ง             

และการแตง่ตั้งขา้ราชการพลเรอืน

ในสถาบนัอุดมศึกษาใหด้  ารงต าแหน่งสูงข้ึน

นายอารมย ์ จนีนอ้ย

ผูอ้  านวยการกองการบริหารงานบุคคล



ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกอบด้วย 4 ข้อบังคับ ดังนี้

1. หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.2554

2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน           
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร

3. หลักเกณฑแ์ละวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่งและการตัดโอน
ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

4. มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554



ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร

1. หลักเกณฑ์ วิธีการก าหนดระดับต าแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการประเภท
ทั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
พ.ศ.2554

2. หลักเกณฑ์ วิธีการก าหนดระดับต าแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการประเภท
ผู้บริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีต าแหน่งหัวหน้า
หน่วยงาน ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554



ปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ

 ตามที่ ก.พ.อ.ได้ปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ จาก ระบบจ าแนก
ต าแหน่งตามาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับ (ระบบซี) เป็น ระบบจ าแนกต าแหน่ง
ตามกลุ่มลักษณะงาน (ระบบแท่ง) และได้มีการปรับหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคลขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ.ในเรื่องต่าง ๆ 
มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงได้ด าเนินการออกข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้บุคลากรได้มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้



โครงสร้างต าแหน่งใหม่ ประกอบด้วย 4 ประเภท ดังนี้  

เชี่ยวชาญพิเศษ

ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญ

รองศาสตราจารย์
ผอ.ส านักงาน

อธิการบดี
ช านาญการพิเศษ ช านาญงานพิเศษ

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ผูอ้ านวยการกอง ช านาญการ ช านาญงาน

อาจารย์
/หวัหน้าส านักงาน

เลขานุการ
ปฏิบติัการ ปฏิบติังาน

วิชาการ บริหาร
วิชาชีพเฉพาะ/

เชี่ยวชาญฉพาะ
ทัว่ไป



ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ 
ประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554

 การก าหนดระดับต าแหน่ง ระดับช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ  ช านาญการ 
ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ให้วิเคราะห์ภารกิจของ
หน่วยงานและประเมินค่างานตามองค์ประกอบที่ก าหนดไว้

หลักเกณฑ์



การก าหนดระดับต าแหน่ง

 ต าแหน่งประเภททั่วไป : ระดับช านาญงาน ระดับช านาญการพิเศษ
 ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ : ระดับช านาญการ ระดับ

ช านาญการพิเศษ

 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ความยุ่งยากของงาน
 การก ากับตรวจสอบ
 การตัดสินใจ

ให้วิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานและประเมินค่างานตามองค์ประกอบ ดังนี้



ต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ

ด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นในคน1

 ความรู้และความช านาญงาน
 การบริหารจัดการ

 การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์

ด้านความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา

 กรอบแนวความคิดในการตัดสินใจและแก้ปัญหา

 อิสระในการคิด

 ความท้าทายในงาน



ต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ (ต่อ)

ด้านภาระงานที่รับผิดชอบ3

 การคิดวิเคราะห์ข้อมูล
 อิสระในการปฏิบัติงาน
 ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง



หน่วยงานระดับไหนก าหนดระดับต าแหน่งได้บ้าง

ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ
ต าแหน่งประเภทวิชาเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ 

ก าหนดให้มีได้ทั้งหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่ท าหน้าที่
สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการ และหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เช่น 
หน่วยงานในส านักงานเลขานุการคณะหรือหน่วยงาน ที่เทียบเท่าหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีหรือ
หน่วยงานทีเ่ทียบเท่า

ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ก าหนดใหม้ีได้เฉพาะหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น หน่วยงานที่ท า

หน้าที่สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการและส านักงานอธิการบดี



การแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง

กระท าได้ 2 วิธี คือ
1. วิธีปกติ ผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
และได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ ากว่าระดับที่จะแต่งตั้ง รวมการแต่งตั้ง ผู้ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติงานเป็น
ต าแหน่งระดับช านาญงาน หรือต าแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นต าแหน่งระดับช านาญการต้องได้รับเงินเดือน
ไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับที่จะแต่งตั้งด้วยเช่นกัน

บาท บาท บาท บาท บาท

ขั้นสูง 24,450 39,630 53,080 62,760 67,560

ขั้นต่ า 8,340 15,050 22,140 31,400 43,810

ขั้นต่ า
ชั่วคราว

- 13,160 19,860 24,400 29,980

ระดับ ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษ



การแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง(ต่อ)

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

บาท บาท บาท บาท บาท

ขั้นสูง 36,680 59,450 79,620 94,140 101,340

ขั้นต่ า 11,820 14,100 29,790 36,600 44,970

ต าแหน่ง ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ



การแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง(ต่อ)

2. วิธีพิเศษ

ได้แก่ การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ทั้งน้ี มีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องได้รับเงินเดือนไมต่่ ากว่าข้ันต่ าของ
ระดับที่จะแต่งตั้ง

 จ านวนผลงานที่ใช้เสนอขอก าหนดต าแหน่ง

ประเภททั่วไป
ระดับช านาญงาน คู่มือปฏิบัติงานหลัก อย่างน้อย 1 เล่ม

ระดับช านาญงานพิเศษ คู่มือปฏิบัติงานหลัก อย่างน้อย 1 เล่ม และ

ผลงานเชิงวิเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการ

พัฒนางานในหน้าที่ อย่างน้อย 1 เรื่อง



การแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง(ต่อ)

ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ระดับช านาญการ คู่มือปฏิบัติงานหลัก อย่างน้อย 1 เล่ม และ

ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่ อย่างน้อย 1 เรื่อง

ระดับช านาญการพิเศษ ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ ซึ่งแสดง

ให้เห็นถึงการพัฒนางานของหน่วยงาน อย่างน้อย 

1 เล่ม และ งานวิจัย หรือผลงานลักษณะอื่น

ที่เป็นประโยขน์ต่อหน่วยงาน อย่างน้อย 1 เรื่อง/รายการ



การแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง(ต่อ)

ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ระดับเชี่ยวชาญ ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือผลงาน
ลักษณะอื่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของ
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 เรื่อง/รายการ และ
งานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือผลงาน
ลักษณะอื่นซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของ
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 เรื่อง/รายการ และ
งานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง



การแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัช านาญงาน และระดบัช านาญงานพิเศษ

ต าแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดบัช านาญการ และระดบัช านาญการพิเศษ

ใหป้ระเมินตามองคป์ระกอบดงัน้ี (8)

1. ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่

2. ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน

3. ผลงานที่แสดงความช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ ช านาญการ และช านาญการพิเศษ

4. ค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด



การแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะระดบัเช่ียวชาญ

ใหป้ระเมินตามองคป์ระกอบ ดงัน้ี (9)

1. ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่

2. ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน

3. ผลงานที่แสดงความเชี่ยวชาญการใช้ความรู้ ความสามารถในงานสนับสนุนงาน

บริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม

4. ค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด



การแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ

ระดบัเช่ียวชาญพิเศษ ใหป้ระเมินตามองคป์ระกอบ ดงัน้ี (10)

1. ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่

2. ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน

3. ผลงานที่แสดงความเชี่ยวชาญพิเศษ

4. การใช้ความรู้ ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพ
บริการต่อสังคม

5. ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้นๆ หรือในวงวิชาการ หรือวิชาชีพ

6. ค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด



เกณฑ์การแต่งตั้ง

 ระดับช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ ต้องผ่าน
การประเมินผลสมัฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งทีค่รองอยู่ ความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมินรวมกัน
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 และผ่านการประเมนิผลงาน โดยคุณภาพของผลงาน
กรณีปกติอยู่ในระดับด ีกรณีพิเศษอยู่ในระดบัดมีาก

 ระดับเชี่ยวชาญ ต้องผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของ
ต าแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งที่จะประเมิน การใช้ความรู้ ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการ
วิชาการ หรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม รวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 และ
ผ่านการประเมินผลงาน โดยคุณภาพของผลงานกรณีปกติอยู่ในระดับดี 
กรณีพิเศษอยู่ในระดับดีมาก



เกณฑ์การแต่งตั้ง (ต่อ)

 ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตวัชี้วัดของ

ต าแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับ

ต าแหน่งที่จะประเมนิ การใช้ความรู้ ความสามารถในงานสนบัสนุนงานบริการ

วิชาการ หรืองานวิชาชีพบริการตอ่สงัคม ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนัน้ ๆ 

หรือในวงวิชาชีพ รวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 และผ่านการประเมินผลงาน 

โดยคุณภาพของผลงานกรณีปกตอิยู่ในระดับดีมาก กรณีพิเศษอยู่ในระดบั

ดีเด่น



กรอบต าแหน่ง

 ระดับช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ ช านาญการ และช านาญการพิเศษให้
ก าหนดกรอบได้ทุกต าแหน่ง โดยให้หน่วยงานเสนอ ก.บ.ม.เพื่ออนุมัติกรอบและระดับ
ต าแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ให้หน่วยงานเสนอ ก.บ.ม. เพื่อให้ความ
เห็นชอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติกรอบและต าแหน่ง



วิธีการ

ให้ ก.บ.ม. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก าหนดระดับต าแหน่งและประเมินค่างานต าแหน่งระดับ
ช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับ        

เชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ โดยมีองค์ประกอบดังนี้  (19)

1. คณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ

2. ผู้แทนจากคณะกรรมการประจ าคณะ จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ

3. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ขอรับการประเมิน เป็นกรรมการ

4. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย       เป็นกรรมการและ
เลขานุการ

(ก) ระดับคณะ มีองค์ประกอบดังนี้



วิธีการ (ต่อ)

ให้ ก.บ.ม. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก าหนดระดับต าแหน่งและประเมินค่างานต าแหน่งระดับ
ช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับ        

เชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ โดยมีองค์ประกอบดังนี้  (ต่อ 19)

1. รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง เป็นประธานกรรมการ
2. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นกรรมการ
3. ผู้อ านวยการกองของผู้ขอรับการประเมิน เป็นกรรมการ
4. ผู้อ านวยการกองที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการ
5. ผู้อ านวยการกองการบริหารงานบุคคล เป็นกรรมกเลขานุการ

(ข) ระดับส านักงานอธิการบดี มีองค์ประกอบดังนี้



วิธีการ (ต่อ)

โดยให้คณะกรรมการตามข้อ (ก) และ (ข) มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้

1. ประเมินค่างาน
2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน
3. กลั่นกรองการก าหนดระดับต าแหน่ง ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ 

ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ก่อนเสนอคณะกรรมการประเมิน              
เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นพิจารณา และเสนอ ก.บ.ม. อนุมัติต่อไป

4. กลั่นกรองการก าหนดระดับต าแหน่ง ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ก่อนเสนอคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นพิจารณา 
เสนอ ก.บ.ม. ให้ความเห็นชอบและเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติก าหนดกรอบ
ต าแหน่งที่จะประเมินต่อไป



วิธีการ (ต่อ)

ให้ ก.บ.ม. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก าหนดระดับต าแหน่งและประเมินค่างาน
ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต าแหน่งที่ปรึกษา โดยมีองค์ประกอบดังนี้ (20)

1. อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการ

3. รองอธิการบดีฝ่ายบริการ เป็นกรรมการ

4. รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นกรรมการ

5. ผู้อ านวยการกองการบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ



วิธีการ (ต่อ)

โดยให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้
1. ประเมินค่างาน

2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน

3. กลั่นกรองการก าหนดระดับต าแหน่ง ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต าแหน่ง ที่ปรึกษา
ก่อนเสนอให้ ก.บ.ม. เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติก าหนดกรอบ
ต าแหน่ง ที่ปรึกษา ต่อไป



วิธีการ (ต่อ)

ให้ ก.บ.ม. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น

ต าแหน่งระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ

ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ (18)

1. รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ

2. ก.บ.ม. จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ

3. หัวหน้าหน่วยงานที่ผู้ขอรับการประเมินสังกัด เป็นกรรมการ

4. ผู้อ านวยการกองการบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ



วิธีการ (ต่อ)

โดยให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (18)

1. พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างานและการก าหนดกรอบต าแหน่ง ระดับ ช านาญงาน ระดับ
ช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญ
พิเศษ ก่อนเสนอ ก.บ.ม.

2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน

3. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ

4. แจ้งผู้ขอก าหนดระดับต าแหน่ง หากมีการปรับปรุง แก้ไขผลงานหรือขอผลงานเพิ่มเติม



วิธีการ (ต่อ)

โดยให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (ต่อ 18)

5. แจ้งความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยบรรณ
ทางวิชาชีพให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทราบ

6. พิจารณาสรุปผลเพื่อเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอนุมัติ



วิธีการ (ต่อ)

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชพี

ข้อ 21 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพ่ือพิจารณาผลงานในต าแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. ต าแหน่งระดับช านาญงาน หรือระดับช านาญการ กรรมการจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรู้ความสามารถและความช านาญตรงกับวิชาชีพของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
และต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือเทียบเท่า ซึ่งจะต้องเป็น
บุคคลภายในมหาวิทยาลัยแต่อยู่ต่างหน่วยงานกับผู้เสนอขอแต่งตั้ง (หน่วยงานระดับ
คณะ วิทยาลัย หรือส านัก) จ านวน 2 คน (โดยวิธีพิเศษ จ านวน 3 คน) และ
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน (โดยวิธีพิเศษ จ านวน 2 คน)



วิธีการ (ต่อ)

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ (ต่อ)

2. ต าแหน่งระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ  ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
กรรมการจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถ ความช านาญ หรือความเชี่ยวชาญตรง
กับวิชาชีพของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง และต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือ
เทียบเท่า ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 3 คน (โดยวิธีพิเศษ จ านวน 5 คน) 
ตามบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นที่ไม่อาจแต่งตั้ง
กรรมการตามบัญชีดังกล่าวได้ ให้เสนอ ก.พ.อ. พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นกรณีไป

วิธีการประเมินผลงานในต าแหน่งระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญ
การ หรือระดับช านาญการพิเศษ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมิน ผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพแต่ละคนท าการประเมินแล้วส่งผลการประเมินให้คณะกรรมการประเมินเพื่อ
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นตามข้อ 18 พิจารณาโดยจะไม่ท าการประชุมก็ได้



วิธีการ(ต่อ)

กรณีการประเมินผลงานต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
จะต้องจัดให้มีการประชุมพิจารณาผลงานร่วมกัน

ข้อ 22 เกณฑ์การตัดสินให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก เว้นแต่โดยวิธีพิเศษ 
ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงาน
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ



ตารางการรับเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555

ต าแหน่ง อัตราเงินประจ าต าแหน่ง (บาท/เดือน) หมายเหตุ

1. ประเภทวิชาการ

ศาสตราจารย์
15,600

13,000

รองศาสตราจารย์ 9,900

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5,600

2. ประเภทผู้บริหาร

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า 10,000

ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 5,600

3. ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ

ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000

ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ 9,900

ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ 5,600

ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการ 3,500



ส าหรับแบบประเมินต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่
1. นายอารมย์  จีนน้อย โทรภายใน 1409
2. น.ส.วิสุทธิณี  อัครวงษ์ โทรภายใน 1112 หรือ 1178
3. น.ส.วชิราภรณ์  เชื้อปู่คง โทรภายใน 1112 หรือ 1178

กองการบริหารงานบุคคล


