10/2/2015

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานบุคคลตามระบบบริหารงานบุคคล

Part 1

• ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน
• เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ สายสนับสนุน

Part 2

• การกําหนดกรอบระดับตําแหน่ง
• การประเมินค่างาน

Part 3

• กระบวนการแต่งตั้ง (กรณีมีคนครอง)
• กระบวนการแต่งตั้ง (กรณีตําแหน่งว่าง)

Part 4

• การเผยแพร่ผลงาน
• ระบบส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้า
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ผู้บริหาร

วิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ

ผู้อํานวยการ
สํานักงาน
อธิการบดีหรือ
เทียบเท่า

เชี่ยวชาญพิเศษ

ชํานาญงานพิเศษ

เชี่ยวชาญ
ชํานาญการพิเศษ

ชํานาญงาน

ชํานาญการ

ผู้อํานวยการกอง
หรือเทียบเท่า

Part 1

ทั่วไป

ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติการ

Part 2

Part 3

Part 4
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ผู้บริหาร

วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
เชี่ยวชาญพิเศษ

ผอ.สอธ. หรือเทียบเท่า

เชี่ยวชาญ

หัวหน้าหน่วยงาน

ผอ. กอง หรือเทียบเท่า

ชํานาญการพิเศษ

หัวหน้าหน่วยงาน

ชํานาญการ

หัวหน้างาน

ปฏิบัติการ
Part 1

Part 2

วิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ

Part 3

Part 4

ทั่วไป

เชี่ยวชาญพิเศษ
เชี่ยวชาญ

Part 1

ชํานาญการพิเศษ

ชํานาญงานพิเศษ

ชํานาญการ

ชํานาญงาน

ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงาน

Part 2

Part 3

Part 4

3

10/2/2015

กําหนด
กรอบ
ตําแหน่ง
ประเมิน
ค่างาน
กระบวนการ
ประเมินเพื่อ
แต่งตั้ง

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4
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การกําหนดกรอบระดับตําแหน่ง หมายถึง การกําหนดกรอบให้
ตําแหน่งที่มีอยู่ในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอาจมีระดับตําแหน่งต่างๆ
ได้โดยคํานึงถึงความความเหมาะสมด้านอัตรากําลัง ความจําเป็นและ
ต้ อ งการของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน โดยยึ ด หลัก การวิเ คราะห์ ภ ารกิ จ ของ
หน่ ว ยงานเป็ น สํ า คั ญ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบอั ต รากํ า ลั ง ในการพิ จ ารณา
แต่งตั้งบุคลากรให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น โดยตําแหน่งใดจะเหมาะสม
กําหนดให้มีระดับตําแหน่งสูงขึ้นตามกรอบนั้น จะต้องมีการประเมินค่า
งานของตําแหน่งนั้น
Part 1

หน่วยงาน
บค.
กชท.

Part 2

Part 3

Part 4

ข้อมูลประกอบการพิจารณา เช่น ภารกิจของหน่วยงาน โครงสร้าง
อัตรากําลัง ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งที่จะกําหนดระดับ
ตําแหน่ง เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องมีระดับตําแหน่งสูงขึ้น

ยกเว้นตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ในตําแหน่งที่ปรึกษา
ให้คณะกรรมการประเมินค่างานทําหน้าที่แทน กชท.

กบค.
สภา
สถาบัน
Part 1

ดําเนินการประเมินค่างาน
หน่วยงาน
Part 2

Part 3

Part 4
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การประเมิ น ค่ า งาน คื อ การประเมิ น เพื่ อ วั ด คุ ณ ภาพของ
ตําแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพ ความ
ยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ต้องการใน
การปฏิบัติงาน

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

หน่วยงาน
คณะกรรมการประเมินค่างาน ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการประเมิ
รองอธิการบดีตามสายงาน
นประธานกรรมการ
นค่าเป็งาน
ตําแหน่งที่ปรึกษา ประกอบด้
บค. วย
(กรณีตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน-รองอธิการบดีตามสายบังคับบัญชา)
1. อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
2. ผู้บังคับบัญชาโดยตรง 1 คน เป็นกรรมการ
คณะกรรมการประเมินค่างาน
รองอธิ
ว่างวินชาการ
นกรรมการ
3. 2.
ผู้ทรงคุ
ณวุฒกิภารบดี
ายในสถาบั
ระดับชํเป็
านาญการพิ
เศษขึ้นไป
3.
รองอธิจการณาคั
ารบดีดฝเลื่าอยวางแผน
นกรรมการ
ประธานพิ
ก 2 คน เป็นเป็กรรมการ
หน่วยงาน
4. 4.
ผู้อํารองอธิ
นวยการกองบริ
เป็นกรรมการและเลขานุ
การบดีฝหารทรั
่ายบริพหยากรบุ
าร เป็คนคลกรรมการและเลขานุ
การการ
5. 5.
เจ้าผู
หน้้อาําทีนวยการกองบริ
่กองบริหารทรัพยากรบุ
ค
คล
เป็
น
ผู
ช
้
ว
่
ยเลขานุ
ก
าร
หารทรัพยากรบุคคล
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ดําเนินการประเมินตัวบุคคล

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4
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Part 1

Part 2

Part 3

Part 4
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1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นรองประธานกรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็นรองประธานกรรมการ
4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่
ก.พ.อ. กําหนด ไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ
5. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ซึ่งดํารงตําแหน่งระดับชํานาญงาน
พิเศษ/ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ 2 – 4 คน
เป็นกรรมการ
6. ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
7. เจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

1. ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานกรรมการ
2. นางอัจชญา สิงคาลวาณิช เป็นกรรมการ
3. นางพรทิพย์ กาญจนานนท์ เป็นกรรมการ
4. นายพลาพรรณ คําพรรณ์ เป็นกรรมการ
5. นายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวดารินทร์ สุขแก้ว เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4
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คุณสมบัติ

1

องค์ประกอบการประเมิน

2

ผลงาน

3

วิธีการประเมิน

4
Part 1

Part 2

เวลาดํารงตําแหน่ง

เชี่ยวชาญพิเศษ

เชี่ยวชาญมาแล้ว 2 ปี

เชี่ยวชาญ

ชํานาญการพิเศษ
มาแล้ว 3 ปี

ชํานาญการพิเศษ

ชํานาญการมาแล้ว 4 ปี

ป. เอก 2 ปี

ชํานาญการ

ป. โท 4 ปี
ป. ตรี 6 ปี

ชํานาญงานพิเศษ

ชํานาญงานมาแล้ว 6 ปี

ปวส. 4 ปี

ชํานาญงาน

ปวท. 5 ปี

Part 3

Part 4

เงินเดือน

ประสบการณ์

ขั้นต่ําของตําแหน่งที่จะ

พนักงานสถาบั
แต่งตั้ง นไม่ได้
กําหนดคุณสมบัติเรื่อง
เงินเดือนขั้นต่ํา คือ เมื่อ ปฏิบัติงานด้านที่จะ
แต่งตั้งหรืองานอื่นที่
มีคุณสมบัติเกี่ยวกับ
เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสม
ขัระยะเวลาดํ
้นต่ําของชํานาญการ
ารง
กับหน้าที่ความ
ตําแหน่งและ
รับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่
ประสบการณ์ครบก็
ขั้นต่ําของชํานาญงานพิเศษ
น้อยกว่า 1 ปี
สามารถขอได้เลย
ขั้นต่ําของชํานาญงาน

ปวช. 6 ปี

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4
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ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
หัวหน้าหน่วยงาน/ กลุ่มงาน

ตําแหน่งประเภททั่วไป

เฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง

ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งทีจ่ ะประเมิน

ใช้คะแนนเฉลี่ยของผลการ
คณะกรรมการคั
ดาน
เลื
อนก
ประเมิ
น
ผลการปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
ผู
ท
้
รงคุ
ณ
วุ
ฒ
เ
ิ
ป็
ผูผู้บ้ทังรงคุ
คับบัณญวุฒ
ชาเป็
ระเมินน
ิเพิป็จนนารณา
ผูผู้ป้ปผูระเมิ
ย้อนหลัง 3 ปี้พิจารณา
ผลงาน

สมรรถนะทางการบริหาร

การใช้ความรู้ความสามารถในงาน
สนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองาน
วิชาชีพต่อสังคม

ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้นๆ หรือ
ในวงวิชาการหรือวิชาชีพ

Part 1

Part 2

Part 3

ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน

คู่มือปฏิบัติงาน 100%
หรือ

งานวิจัย หรือผลงานเชิง
วิเคราะห์หรือสังเคราะห์
หรือผลงานลักษณะอื่น 50%

เชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญพิเศษ

Part 4

ตําแหน่งประเภททั่วไป
ระดับชํานาญงาน

เฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง

สาขาวิจคูัย่มือปฏิบัติงาน 100%
1. งานวิจัย 1 และ
เรื่อง (ไม่น้อยกว่
50%)

คู่มือปฏิบัติงาน 100%

งานวิจัย หรือผลงานเชิง
วิ
สาขาอื่นเคราะห์หรือสังเคราะห์
หรือผลงานลักษณะอื่น 50%

1. งานวิเคราะห์ 1 เรื่อง และ
2. คู่มือปฏิบัตหรื
ิงานหรื
อผลงาน
อ
ลักษณะอื่น 1 เรื่อง
บทความทางวิชาการ 100%

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4
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ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ

หัวหน้าหน่วยงาน

งานวิจัย หรือผลงานเชิง
วิเคราะห์หรือสังเคราะห์ 50%

Part 1

ตําแหน่งประเภททั่วไป
ระดับชํานาญงานพิเศษ

เฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง

สาขาวิจัย
งานวิจัย หรือผลงานลักษณะอื่น
1. งานวิจัย 1 100%
เรื่อง (100%)
หรือ 50% 1 เรื่องและเรื่องอื่น
อีกรวมแล้วไม่และ
น้อยกว่า 100%
สาขาอืผลงานเชิ
่น งวิเคราะห์หรือ
1. งานวิจสััยงเคราะห์
1 เรื่อง100%
(50%) และ
2. งานวิจัย (50%) หรืองาน
วิเคราะห์ หรือคู่มือปฏิบัติงาน
หรือผลงานลักษณะอื่น 1 เรื่อง
Part 2

Part 3

คู่มือปฏิบัติงาน 100%
และ

ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือ
สังเคราะห์ 100%

Part 4

ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ
หัวหน้าหน่วยงาน

เฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง

งานวิจัย หรือผลงานเชิง
วิเคราะห์หรือสังเคราะห์ 50%

Part 1

Part 2

สาขาวิจัย
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
1. งานวิจัย 1 เรื
่อง (100%)
1 เรืห่อรืงอ และ
เผยแพร่
ในระดับชาติ
2. งานวิจัยเรื่องอื่นนานาชาติ
อีกไม่น้อ100%
ยกว่า 2 เรื่อง
สาขาอื่น
และ
1. งานวิจัย 1 เรื่อง (100%) และ
2. งานวิเคราะห์ผลงานเชิ
หรือผลงานลั
งวิเคราะห์กหษณะอื
รือ ่น อีก 2
เรื่อง หรือ สังเคราะห์ หรือผลงานลักษณะ
อื่น 100% เคราะห์/ ผลงาน
3. งานวิจัย 1 เรื่อง และงานวิ
ลักษณะอื่น 1 เรื่อง
Part 3

Part 4
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ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
เฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง

สาขาวิจัย
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
นระดับชาติหรือ
1. งานวิจัย 1 เรื่อง (100%) 2เผยแพร่
เรื่อง ใและ
นานาชาติ
2. งานวิจัยเรื่องอื่นอีกไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 100%
สาขาอื่น
และ
1. งานวิจัย 1 เรื่อง (100%) และ
2. งานวิเคราะห์ หรือผลงานลัผลงานเชิ
กษณะอืง่นวิเคราะห์
อีก 2 หเรืรือ่อง หรือ
สังเคราะห์ หรือผลงานลักษณะ
3. งานวิจัย 1 เรื่อง และงานวิเคราะห์
/ ผลงานลักษณะอื่น 1 เรื่อง
อื่น 100%
Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะที่ปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และตําแหน่งประเภททั่วไป

บุคลากรผู้ขอ
กรณีขอ
ผลงาน
เพิ่มเติม
หรือแก้ไข
ผลงานเดิม
หรือ
ดําเนินการ
อย่างใด
อย่างหนึ่ง

หน่วยงาน

บค. ตรวจสอบคุณสมบัติและผลงาน

หน่วยงานติดตามผลการปฏิบัติราชการ
ตามมาตรฐานภาระงาน และหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กกช.

กชท.
ประเมินตามองค์ประกอบข้อ 2.

บุคลากรผู้ขอ/
หน่วยงาน

สกอ.
เพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

กรณีไม่ผ่าน

แต่งตั้ง Reader
Reader ประเมินผลงานและประชุม

บค. ทําคําสั่งแต่งตั้ง

กชท.

กบค.

Part 1

สถาบัน/ บค.

Part 2

Part 3

กรณีผ่านใน
ตําแหน่งระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ

สภาสถาบัน

Part 4
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ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะที่ปฏิบัติหน้าที่หวั หน้าหน่วยงาน/ หัวหน้ากลุ่มงาน
หน่วยงานติดตามผลการปฏิบัติราชการ
ตามมาตรฐานภาระงาน และหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กรณีขอ
ผลงาน
เพิ่มเติม
หรือแก้ไข
ผลงานเดิม
หรือ
ดําเนินการ
อย่างใด
อย่างหนึ่ง

บุคลากรผู้ขอ

หน่วยงาน

บค. ตรวจสอบคุณสมบัติและผลงาน

บุคลากรผู้ขอ/
หน่วยงาน
กรณีไม่ผ่าน

คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้
ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

บค. ทําคําสั่งแต่งตั้ง

ประเมินตามองค์ประกอบข้อ 2.

กบค.

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4
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สอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อดําเนินการแต่งตั้งเป็น 3 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1

กรณีที่ 2

กรณีที่ 3

กรณีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกดํารงตําแหน่ง
ระดับเดียวกันกับ
ตําแหน่งที่จะคัดเลือก

กรณีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ดํารงตําแหน่งระดับต่ํากว่า
ตําแหน่งที่จะคัดเลือก
สําหรับตําแหน่งที่ปฏิบัติ
หน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน/
กลุ่มงาน

กรณีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกดํารงตําแหน่ง
ระดับต่ํากว่าตําแหน่งที่จะ
คัดเลือกสําหรับตําแหน่งที่
ปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือ
เฉพาะทาง

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

เช่น
คณะ ก. เปิดสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง

ระดับชํานาญการ*

และหลังจากการสอบคัดเลือกโดยการสอบ
ข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์แล้วปรากฏว่า ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก
ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ*อยู่แล้ว ให้ดําเนินการเพื่อ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ดังนี้
* ทั้งที่เป็นตําแหน่งเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และตําแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน/ หัวหน้ากลุ่มงาน

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4
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เฉพาะกรณีหัวหน้าหน่วยงาน

กลับไปปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ครองอยู่เดิม

แต่งตั้งให้รักษาการได้อีกไม่เกิน 6 เดือน

คณะกรรมการฯ ประเมิน
1. ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่
2. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็น
สําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
3. สมรรถนะทางการบริหาร(เฉพาะกรณีตําแหน่งหัวหน้า
หน่วยงาน)

กรณีไม่ผ่านการประเมิน

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

กบค. พิจารณาอนุมัติ

แต่งตั้งให้รักษาการไม่เกิน 6 เดือน

ประกาศผลการคัดเลือกและเปิดโอกาสให้มีการ
ทักท้วง

แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
กรณีไม่ผ่านการคัดเลือก

หน่วยงานติดตามผลการปฏิบัตริ าชการตามมาตรฐาน
ภาระงาน และหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Part 1

Part 2

หน่วยงาน/
ผู้สมัคร

Part 3

Part 4

เช่น
คณะ ก. เปิดสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานระดับชํานาญการ และหลังจากการสอบ
คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์แล้วปรากฏว่า ผู้ที่ผ่าน
การสอบคัดเลือกดํารงตําแหน่งระดับปฏิบัติการ ให้ดําเนินการเพื่อ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ดังนี้
Part 1

Part 2

Part 3

Part 4
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เฉพาะกรณีหัวหน้าหน่วยงาน
กลับไปปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ครองอยู่เดิม

แต่งตั้งให้รักษาการได้อีกไม่เกิน 6 เดือน

คณะกรรมการฯ ประเมิน
1. ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่
2. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็น
สําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
3. สมรรถนะทางการบริหาร
4. ผลงาน

กรณีไม่ผ่านการประเมิน

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

กบค. พิจารณาอนุมัติ

แต่งตั้งให้รักษาการไม่เกิน 6 เดือน

ประกาศผลการคัดเลือกและเปิดโอกาสให้มีการ
ทักท้วง

แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
หน่วยงานติดตามผลการปฏิบัติราชการตามมาตรฐาน
ภาระงาน และหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Part 1

Part 2

หน่วยงาน/
ผู้สมัคร

Part 3

กรณีไม่ผ่านการคัดเลือก

Part 4

เช่น
คณะ ก. เปิดสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง

ระดับชํานาญการ

(ตําแหน่งเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง) และ
หลังจากการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์แล้ว
ปรากฏว่า ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกดํารงตําแหน่งระดับปฏิบัติการ
ให้ดําเนินการเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ดังนี้

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4
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คณะกรรมการฯ ประเมิน
1. ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่
2. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
กชท. แต่งตั้ง Reader ประเมินผลงาน

หน่วยงานติดตามผลการปฏิบัตริ าชการตามมาตรฐาน
ภาระงาน และหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Reader ประเมินผลงาน
กรณีไม่ผ่านการคัดเลือก

หน่วยงาน/
ผู้สมัคร

ประชุม Reader
กชท.

แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง

กบค. พิจารณาอนุมัติ

สกอ. เพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ประกาศผลและให้มีการทักท้วง

สภาสถาบัน
เฉพาะตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4
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คู่มือปฏิบัติงาน
ผลงานเชิงวิเคราะห์
ผลงานเชิงสังเคราะห์
ผลงานวิจัย
ผลงานลักษณะอื่น
บทความทางวิชาการ
Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

คู่มือปฏิบัติงาน
1. เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสํานักพิมพ์
2. จัดทําเป็นสําเนาเย็บเล่มและส่งเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในสถาบัน และหรือภายนอก
สถาบันรวมกันไม่น้อยกว่า 5 แห่ง ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและรับรอง
โดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว
3. จัดทําเป็นสําเนาเย็บเล่มและเผยแพร่โดยการส่งให้หอ้ งสมุดของสถาบันอุดมศึกษาอย่าง
น้อย 3 แห่ง ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้บังคับบัญชาแล้ว
4. เผยแพร่คู่มือทั้งเล่มทางเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ตามที่ กชท. รับรอง ซึ่งก่อนเผยแพร่
ได้ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว
Part 1

Part 2

Part 3

Part 4
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ผลงานเชิงวิเคราะห์
1. เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสํานักพิมพ์
2. จัดทําเป็นสําเนาเย็บเล่มและส่งเผยแพร่หน่วยงานภายในสถาบัน และหรือภายนอกสถาบันรวมกันไม่
น้อยกว่า 5 แห่ง ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้บังคับบัญชาแล้ว
3. จัดทําเป็นสําเนาเย็บเล่มและเผยแพร่โดยการส่งให้ห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อย 3 แห่ง
ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว
4. เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ตามที่ กชท. รับรอง ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว
5. เผยแพร่เป็นบทความในหนังสือประมวลผลการประชุมวิชาการ (Proceedings) วารสารทาง
วิชาการ หนังสือรวมบทความ จุลสาร หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประมวลผลการประชุมวิชาการ
(E-Proceedings)

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

ผลงานเชิงสังเคราะห์
1. เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสํานักพิมพ์
2. จัดทําเป็นสําเนาเย็บเล่มและส่งเผยแพร่หน่วยงานภายในสถาบัน และหรือภายนอกสถาบันรวมกันไม่
น้อยกว่า 5 แห่ง ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้บังคับบัญชาแล้ว
3. จัดทําเป็นสําเนาเย็บเล่มและเผยแพร่โดยการส่งให้ห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อย 3 แห่ง
ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว
4. เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ตามที่ กชท. รับรอง ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว
5. เผยแพร่เป็นบทความในหนังสือประมวลผลการประชุมวิชาการ (Proceedings) วารสารทาง
วิชาการ หนังสือรวมบทความ จุลสาร หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประมวลผลการประชุมวิชาการ
(E-Proceedings)

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4
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ผลงานวิจัย
1. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้ วารสารทางวิชาการนัน้ อาจ
เผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น เช่น เว็บไซต์ หรือซีดีรอม ที่มี
กําหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน (การขอแต่งตั้งตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญ และ
เชี่ยวชาญพิเศษ จะต้องเป็นวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ)
2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพ (การขอแต่งตั้งตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ จะต้องเป็น
วารสารทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ)
3. นําเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมทางวิชาการ
ได้มีการบรรณาธิการและนําไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ
(Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

ผลงานวิจัย (ต่อ)
4. การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดและความยาวเป็นเล่มหนังสือ ต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการ
และวิชาชีพในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในประเทศหรือต่างประเทศอย่างกว้างขวาง
5. จัดทําเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และส่งเผยแพร่หน่วยงานภายในสถาบันและภายนอกสถาบันรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 5 แห่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและรับรองโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว (ยกเว้นการขอแต่งตั้งตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ไม่
สามารถเสนอผลงานที่เผยแพร่ตามความในข้อนี้ได้)
6. จัดทําเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อหน่วยงานที่จ้างและผ่านกระบวนการตรวจสอบ และหรือ
ตรวจรับงานจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการของหน่วยงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่รวมถึงงานวิจัยที่
เสนอต่อผู้ให้ทุนกรณีการรับทุนสนับสนุนการวิจัย (การขอแต่งตั้งตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญ
พิเศษ ไม่สามารถเสนอผลงานที่เผยแพร่ตามความในข้อนี้ได้)

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4
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ผลงานลักษณะอื่น
1. เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสํานักพิมพ์
2. เผยแพร่ด้วยการจัดทําเป็นสําเนาเย็บเล่มและส่งเผยแพร่หน่วยงานภายในสถาบัน และหรือ
ภายนอกสถาบันรวมกันไม่น้อยกว่า 5 แห่ง ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและ
รับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว
3. เผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น เช่น การเผยแพร่ในรูปแบบของซีดีรอม หรือเว็บไซต์ที่
กชท. รับรอง ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้บังคับบัญชาแล้ว
4. เผยแพร่โดยมีการนําไปใช้ภายในหน่วยงานและหน่วยงานภายนอก
5. เผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการหรือการจัดแสดง เช่น สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานศิลปะ เป็นต้น
Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

บทความทางวิชาการ
1. เผยแพร่ในรูปแบบของบทความในวารสารทางวิชาการ หนังสือ หรือจุลสาร ทั้งนี้ วารสาร
ทางวิชาการ หนังสือ หรือจุลสารนั้น อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อื่น เช่น ซีดีรอม หรือเว็บไซต์
2. เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) หรือเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ซงึ่ ประมวลผลการประชุมวิชาการ (E-Proceedings)
3. เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ตามที่ กชท. รับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน
ซึ่งก่อนเผยแพร่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4
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เงินรางวัลได้
ตําแหน่งสูงขึ้น

พัฒนาด้าน
วิชาการและให้
ความรู้

ช่องทางการ
เผยแพร่
ผลงาน

สนับสนุนเงิน
ซื้อหนังสือ
เงินสนับสนุน
การทํา
ผลงาน

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การทําผลงานวิจัยสําหรับการขอตําแหน่ง
ชํานาญการฯ”
 การประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นของบุคลากร
สายสนับสนุน


Part 1

Part 2

Part 3

Part 4
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บุคลากรสายสนับสนุน ประเภทผู้บริหาร และตําแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ไม่เกินคนละ
2,250 บาทต่อปีงบประมาณ

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

1. ทุนส่งเสริมการเขียนเอกสารวิชาการ
 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลงานสําหรับนําไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนางานหรือระบบงานของสถาบัน
 บุคลากรคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี
 ค่าตอบแทน ร้อยละ 25 ของเงินเดือน ไม่เกิน 3,000
บาทต่อเดือน ระยะเวลา ไม่เกิน 6 เดือน
 ผู้ขอรับทุนมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา 1 คน
Part 1

Part 2

Part 3

Part 4
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2. ทุนส่งเสริมงานวิจัยสมบูรณ์แบบ สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน
 เพื่อให้บุคลากรของสถาบันได้พัฒนาความรู้และผลิตผลงานวิจัย
ที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสถาบัน
 เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรได้คิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน
 วงเงิ น สนั บ สนุ น ไม่ เ กิ น โครงการละ 80,000 บาท อั ต รา
ค่าตอบแทน หัวหน้าโครงการ 5,000 บาทต่อเดือน
 ระยะเวลาดําเนินการไม่เกิน 8 เดือน
Part 1



Part 2

Part 3

Part 4

อํานวยความสะดวกในการเผยแพร่ผลงานใน

http://www.km.nida.ac.th/home/index.php
ห้องความรู้/เอกสารเผยแพร่
 ตรวจสอบแบบเสนอขอตําแหน่งสูงขึ้น

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4
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เชี่ยวชาญพิเศษ 75,000 บาท
เชี่ยวชาญ 40,000 บาท
ชํานาญการพิเศษ/ ชํานาญงานพิเศษ
20,000 บาท
ชํานาญการ 10,000 บาท
ชํานาญงาน 5,000 บาท

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

พนักงานสถาบันต่อไปนี้สถาบันจะพิจารณาต่อสัญญาจ้างไปจนกว่าจะมี
อายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์
 พนักงานสถาบันตําแหน่งประเภทผู้บริหาร
 พนักงานสถาบันตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะซึ่ง
ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับ
เชี่ยวชาญ ในกรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานทีม่ ลี ักษณะงานทีใ่ ช้วชิ าชีพและ
มิได้ใช้วิชาชีพ
 พนักงานสถาบันตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะซึ่ง
ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ ในกรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง
 พนักงานสถาบันตําแหน่งประเภททั่วไปซึ่งดํารงตําแหน่งระดับชํานาญงาน
พิเศษ
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Part 1

ระดับ
7
8
9
10

Part 2

Part 3

Part 4

วิชาชีพเฉพาะ
เชี่ยวชาญเฉพาะ
3,500 บาท
5,600 บาท 3,500 บาท (ค่าตอบแทนพิเศษ)
9,900 บาท
9,900 บาท*
13,000 บาท
13,000 บาท*

*29 ตําแหน่ง เช่น การโภชนาการ รังสีเทคนิค เวชสถิติ วิทยาศาสตร์การแพทย์
อาชีวบําบัด วิทยาศาสตร์ สัตวบาล ช่างภาพการแพทย์
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สติของเรามักถูกนําไปใช้ในทางตําหนิคนอื่น
แก้ต่างให้กับตัวเอง นี่คือพฤติกรรมของคนโง่ที่อวดฉลาด
คนฉลาดที่แสร้งโง่กลับจะพยายามกดตัวเองให้ต่ํา
และใช้สติปกป้องคนอื่น
นี่ก็คือการเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวที่เล็กน้อย
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวที่ยิ่งใหญ่
...อิบูคิ ทาคาชิ...
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บุคลากรชํานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติการศึกษา:
2557 วิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต (เกียรติ นิยม) สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
จากสถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์
2552 ประกาศนี ยบัตรวิ ชาว่าความ
จากสํานักฝึ กอบรมวิ ชาว่าความแห่งสภาทนายความ
2551 นิ ติศาสตรบัณฑิ ต
จากมหาวิ ทยาลัยรามคําแหง

สถานที่ติดต่อ
กองบริ หารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2727 3582 (สํานักงาน), 08 6068 8688 (มือถือ), E-mail: tonnida4@gmail.com
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