
สุรดี  เขียวหวาน

กองการเจา้หนา้ที่

เส้นทางความก้าวหน้า

ในอาชีพ



ตาํแหน่ง

วชิาการ

ตาํแหน่ง

ประเภทผู้บริหาร

ตาํแหน่งประเภท

วชิาชีพเฉพาะ

และเชี่ยวชาญเฉพาะ

ตาํแหน่ง

ประเภททัว่ไป

ศาสตราจารย์ ผูอ้าํนวยการ

สาํนกังานอธิการบดี/

วทิยาเขต

เชี่ยวชาญพิเศษ ชาํนาญงานพิเศษ

รองศาสตราจารย์ ผูอ้าํนวยการกอง

หรือ

หวัหนา้สาํนกังาน

เลขานุการคณะ/

สาํนกั

เชี่ยวชาญ ชาํนาญงาน

ผูช้่วยศาสตราจารย์ ชาํนาญการพิเศษ ปฏิบตัิงาน

อาจารย์ ชาํนาญการ

ปฏิบตัิการ

๒ ระดบั ๕ ระดบั ๓ ระดบั

โครงสร้างตามที ่ก.พ.อ. กาํหนด1



2 ความก้าวหน้าในอาชีพ

ตาํแหน่งวชิาการ ตาํแหน่งประเภทผู้บริหาร

ศาสตราจารย์

- รศ. สอนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๒ ปี
-  ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

อธิการบดี/วทิยาเขต

รองศาสตราจารย์

- ผศ. สอนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๒ ปี

- ผูอ้าํนวยการกอง หรือ

หวัหนา้สาํนกังาน

เลขานุการคณะ/สาํนกัผูช้่วยศาสตราจารย์

- อาจารย ์วฒุิป.ตรี สอนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๖ ปี

- อาจารย ์วฒุิป.โท สอนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๔ ปี

- อาจารย ์วฒุิป.เอก สอนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๑ ปี

อาจารย์



3 ประกาศทีเ่กีย่วข้อง

ตาํแหน่งวชิาการ = ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิีการ

พิจารณาแต่งตั้งบุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย ์พ.ศ. ๒๕๖๐

ตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหาร = ประกาศมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิีการกาํหนดระดบัตาํแหน่ง

และการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งประเภท

ผูบ้ริหาร ระดบัผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดีหรือเทียบเท่า 

ระดบัผูอ้าํนวยการกองหรือเทียบเท่า พ.ศ. ๒๕๕๖



4

ความก้าวหน้าในอาชีพ

ระดบัเชี่ยวชาญพิเศษ

ระดบัชาํนาญการพิเศษ

ระดบัปฏิบตัิการ

ตาํแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ระดบัชาํนาญงานพิเศษ

ตาํแหน่งประเภททัว่ไป- วฒุิ ป.เอก ๒ ปี

- วฒุิ ป. โท ๔ ปี

- วฒุิ ป.ตรี ๖ ปี

ระดบัชาํนาญการ

๔ ปี

๓ ปี

๒ ปี

ระดบัชาํนาญงาน

๖ ปี

ระดบัปฏิบตัิงาน

- ปวส. ๔ ปี

- ปวท. ๕ ปี

- ปวช. ๖ ปี

ระดบัเชี่ยวชาญ



ตาํแหน่ง

ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

หรือวชิาชีพเฉพาะ

เงนิเดอืน/ค่าจ้างขั้นตํา่ (บาท)

๑ เมษายน ๒๕๖๑

ข้าราชการ พนักงานมหาวทิยาลยั

ระดบัเชี่ยวชาญพิเศษ ๒๙,๙๘๐ ๔๔,๙๗๐

ระดบัเชี่ยวชาญ ๒๔,๔๐๐ ๓๖,๖๐๐

ระดบัชาํนาญการพิเศษ ๑๙,๘๖๐ ๒๙,๗๘๐

ระดบัชาํนาญการ ๑๓,๑๖๐ ๑๙,๗๔๐

ระดบัปฏิบตัิการ

- วฒุิ ป.ตรี

- วฒุิ ป.โท

- วฒุิ ป.เอก

- ๑๕,๐๐๐

- ๑๗,๕๐๐

- ๒๑,๕๐๐

- ๒๒,๕๐๐

- ๒๖,๒๕๐

- ๓๑,๕๐๐5



ตาํแหน่ง

ประเภททัว่ไป

เงนิเดอืน/ค่าจ้างขั้นตํา่ (บาท)

๑ เมษายน ๒๕๖๑

ข้าราชการ พนักงานมหาวทิยาลยั

ระดบัชาํนาญงานพิเศษ ๑๕,๔๑๐ ๒๓,๑๑๐

ระดบัชาํนาญงาน ๑๐,๑๙๐ ๑๕,๒๘๐

ระดบัปฏิบตัิงาน

- วฒุิ ปวส.

- วฒุิ ปวท.

- วฒุิ ปวช.

- ๑๑,๕๐๐

- ๑๐,๘๔๐

- ๙,๔๐๐

- ๑๗,๒๕๐

- ๑๖,๒๖๐

- ๑๔,๑๐๐6



7 การกาํหนดตาํแหน่งและเข้าสู่ตาํแหน่ง

๑. สภามหาวิทยาลัยรามคําแหงกําหนดกรอบตาํแหน่ง 

อนัดบัเงินเดือนและจาํนวนของขา้ราชการ/พนักงาน

มหาวิทยาลยั ภาระหนา้ที่ความรับผิดชอบของตาํแหน่ง

และคุณสมบตัิเฉพาะของตาํแหน่ง (๔ ปี)

๒. ประเมนิค่างาน (ยกเวน้ตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหาร)

- กรณีตาํแหน่งผูป้ฏิบตัิงานเฉพาะดา้นหรือเฉพาะทาง

- กรณีตาํแหน่งหวัหนา้งาน/ฝ่าย



8 การกาํหนดตาํแหน่งและเข้าสู่ตาํแหน่ง (ต่อ)

ประเมินค่างาน หมายความว่า กระบวนการวดัคุณค่า

งานของตาํแหน่ง โดยนาํงานมาเปรียบเทียบกนัภายใต้

องคป์ระกอบที่เป็นตวัวดัหลกั เพื่อตีค่างาน ประกอบดว้ย

๑. คุณภาพของงาน

๒. ความยุง่ยากและความซบัซอ้นของงาน

๓. การกาํกบัตรวจสอบ

๔. การตดัสินใจ



9 การกาํหนดตาํแหน่งและเข้าสู่ตาํแหน่ง (ต่อ)

๓. ประเมนิเพือ่แต่งตั้ง

- กรณีปฏิบตัิงานเฉพาะดา้นหรือเฉพาะทาง การประเมิน 

คือ

๑. ผลสมัฤทธิ์ของงานตามตวัชี้วดัของตาํแหน่งที่ครองอยู่

๒. ความรู้ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะ

๓. ผลงาน

๔. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชีพ



10 การกาํหนดตาํแหน่งและเข้าสู่ตาํแหน่ง (ต่อ)

๓. ประเมนิเพือ่แต่งตั้ง

- กรณีตาํแหน่งหวัหนา้งาน/ฝ่าย การประเมิน คือ

๑. ผลสมัฤทธิ์ของงานตามตวัชี้วดัของตาํแหน่งที่ครองอยู่

๒. ความรู้ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะ

๓. ขอ้เสนอแนวคิดเพื่อพฒันางาน และผลการดาํเนินงาน

ที่ผา่นมา

๔. สมรรถนะทางการบริหาร



11
การกาํหนดตาํแหน่งและเข้าสู่ตาํแหน่ง (ต่อ)

๔. เงินเดือน/ค่าจา้ง ถึงขั้นตํ่าของระดบั

ตาํแหน่งที่ขอกาํหนดตาํแหน่งใหสู้งขึ้น

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการกาํหนดระดบัตาํแหน่ง

และการแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา

ใหด้าํรงตาํแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม



12

ก.พ.อ. ผ่อนผนัให้ใช้ผลงานตามเกณฑ์เดมิ

ระดบัเชี่ยวชาญพิเศษ

ระดบัเชี่ยวชาญ

ระดบัชาํนาญการพิเศษ

ระดบัชาํนาญการ

ระดบัปฏิบตัิการ

ตาํแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะ

หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

๑. งานวจิยัหรือสิ่งประดิษฐห์รืองานสร้างสรรค ์และ

๒. ผลงานประเภทอื่น ๆ

๑. งานวจิยั และ ๒. คู่มือการปฏิบตัิงาน หรือ 

คู่มือการปฏิบตัิงาน ๒ เล่ม

๑. งานวจิยั และ ๒. คู่มือการปฏิบตัิงาน ๒ เล่ม

คู่มือการปฏิบตัิงาน ๑ เล่ม



13

ก.พ.อ. ผ่อนผนัให้ใช้ผลงานตามเกณฑ์เดมิ (ต่อ)

ระดบัชาํนาญงาน

พิเศษ

ระดบัชาํนาญงาน

ระดบัปฏิบตัิงาน

ตาํแหน่งประเภททัว่ไป

คู่มือปฏิบตัิงาน

๑. คู่มือปฏิบตัิงาน และ 

๒. ผลงานประเภทอื่น ๆ



การจดัทาํคู่มอืการปฏิบตังิาน
 - คาํนาํ 

 - สารบญั

 - สารบญัตาราง

 - สารบญัภาพประกอบ

บทที่ ๑  บทนาํ

บทที่ ๒ โครงสร้างและหนา้ที่ความรับผดิชอบ

บทที่ ๓  หลกัเกณฑว์ธิีปฏิบตัิงาน

บทที่ ๔  เทคนิคในการปฏิบตัิงาน

บทที่ ๕  ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ

ภาคผนวก

บรรณนานุกรม

ประวตัิผูเ้ขียน 14



การคดัเลอืกและประเมนิเพือ่แต่งตั้งหัวหน้างาน/ฝ่าย

๑. คณะ/สาํนกัตรวจสอบตาํแหน่งวา่ง เสนออธิการบดีแต่งตั้ง

คณะกรรมการคดัเลือกและประเมินแต่งตั้ง โดยใหเ้สนอ

บุคคลตามขอ้ ๑๕ โดยมีรองอธิการบดีที่อธิการบดี

มอบหมายเป็นประธานและกรรมการอื่น รวมแลว้ ๕ คน

๒. คณะกรรมการฯ ประกาศหลกัเกณฑ/์รับสมคัร ตามขอ้ ๑๖

๓. คณะกรรมการฯ ดาํเนินการคดัเลือกและประเมินแนวคิด

พฒันางาน

๔. กรณีแต่งตั้งหวัหนา้หน่วย คณะ/สาํนกั 

คดัเลือกและเสนออธิการบดีแต่งตั้ง 15



กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่ประเมนิผลงาน

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชีพ

๑. ระดบัชาํนาญงาน/ระดบัชาํนาญการ (โดยวธิีปกติ)

- กรรมการผูท้รงคุณวฒุิฯ จาํนวน ๓ – ๕ คน 

ดาํรงตาํแหน่งไม่ตํ่ากวา่ตาํแหน่งที่จะแต่งตั้ง

- แต่งตั้งบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย ๑ คน 

และบุคคลภายในต่างสงักดัของผูข้อกาํหนดตาํแหน่ง

16



กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่ประเมนิผลงาน

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชีพ (ต่อ)

๒. ระดบัชาํนาญงานพิเศษ ระดบัชาํนาญการพิเศษ 

ระดบัเชี่ยวชาญ และระดบัเชี่ยวชาญพิเศษ

- กรรมการผูท้รงคุณวฒุิฯ จาํนวน ๓ – ๕ คน 

ดาํรงตาํแหน่งไม่ตํ่ากวา่ตาํแหน่งที่จะแต่งตั้ง

- แต่งตั้งบุคคลภายนอกตามบญัชีรายชื่อผูท้รงคุณวฒุิ

ที่ ก.พ.อ. กาํหนด

๓. วธิีพิเศษ แต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒุิฯ จาํนวน ๕ คน

17



แผนผงัแสดงกระบวนการกาํหนดระดบัตาํแหน่ง

คณะ/หน่วยงาน

กองการเจา้หนา้ที่

ก.บ.ม.

คณะกรรมการประเมินค่างาน ๓ – ๕ คน

- ก.บ.ม. อนุมตัิประเมินค่างานและอนุมตัิกาํหนดระดบัตาํแหน่งแลว้

- เสนอแบบขอรับการประเมินเขา้สู่ตาํแหน่ง (สูงขึ้น)

- ส่งผลงานใหก้รรมการผูท้รงคุณวฒุิฯ พิจารณา 18

กรอบ

ตาํแหน่ง



มีหนา้ที่ ดงันี้

๑. กลัน่กรองผลการประเมินค่างาน

๒. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตวัชี้วดัของตาํแหน่ง

ที่ครองอยู ่ความรู้ ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะ

ที่จาํเป็นสําหรับตาํแหน่งที่จะประเมิน และประเมิน

สมรรถนะทางการบริหารสําหรับตาํแหน่งประเภท

ผูบ้ริหาร โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ดาํเนินการได ้

(ตามขอ้บงัคบัฯ ๑๖)

คณะกรรมการประเมนิเพือ่แต่งตั้งบุคคล

ให้ดาํรงตาํแหน่งสูงขึน้

19



มีหนา้ที่ ดงันี้ (ต่อ)

๓. แต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงาน

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ทาบทาม 

และส่งผลงาน

๔. สรุปผลเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาแต่งตั้งใหด้าํรง

ตาํแหน่ง

คณะกรรมการประเมนิเพือ่แต่งตั้งบุคคล

ให้ดาํรงตาํแหน่งสูงขึน้ (ต่อ)

20



๑. แต่งตั้งผูข้อกาํหนดตาํแหน่งฯ ตั้งแต่วนัที่กองการ

เจา้หนา้ที่รับเรื่องไวพ้ิจารณา

๒. กรณีที่กรรมการผูท้รงคุณวฒุิฯ ใหป้รับปรุงผลงาน 

ให้ปรับปรุงผลงานภายใน ๙๐ วนั (ขอขยายระยะเวลาได้

ไม่เกิน ๙๐ วนั) ให้แต่งตั้งตั้งแต่วนัที่กองการเจา้หนา้ที่

ไดร้ับผลงานฉบบัที่ปรับปรุงฉบบัสมบูรณ์

การแต่งตั้งผู้ขอกาํหนดตาํแหน่ง

ให้ดาํรงตาํแหน่งทีสู่งขึน้
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๑. ผลงานไม่เป็นไปตามข้อบังคับฯ หรือประกาศ

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง เรื่อง แนวปฏิบตัิในการแต่งตั้ง

ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนั อุดมศึกษาใหด้าํรง

ตาํแหน่งสูงขึ้น ประกาศ ณ วนัที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

๒. คุณภาพผลงาน

๓. การใชค้วามรู้ความสามารถในงานสนับสนุน

การไม่ได้รับอนุมตัแิต่งตั้ง

ให้ดาํรงตาํแหน่งสูงขึน้
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๔. งานบริการวิชาการ

๕. งานวิชาชีพบริการสังคม

๖. ความเป็นที่ยอมรับในงานดา้นนั้นหรือในวงวิชาการ

หรือวชิาชีพ

- ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. กาํหนด

- ผูข้อกาํหนดตาํแหน่งฯ มีสิทธิขอทบทวนต่อ ก.บ.ม. 

ไดไ้ม่เกิน ๒ ครั้ง และยืน่ขอทบทวนภายใน ๙๐ วนั 

นับแต่วนัที่ทราบมติ

เหตุผลของการไม่ได้รับอนุมตัแิต่งตั้ง

ให้ดาํรงตาํแหน่งสูงขึน้
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คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งฯ เห็นวา่ 

- เหตุผลของการขอทบทวนของผูข้อกาํหนดตาํแหน่ง 

ไม่สามารถดาํเนินการต่อไปได ้ใหม้ีมติไม่รับคาํขอทบทวน

- กรณีที่เหตุผลของการขอทบทวนของผูข้อกาํหนด

ตาํแหน่ง สามารถดาํเนินการต่อไปได ้ให้มีมติรับคาํ

ขอทบทวน และแต่งตั้งกรรมการผูท้รงวฒุิฯ (ชุดเดิม) 

ประเมินผลงาน

การพจิารณาทบทวน ครั้งที ่๑24



คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งฯ เห็นวา่ 

- เหตุผลของการขอทบทวนของผูข้อกาํหนดตาํแหน่ง 

(เพิ่มเติมจากครั้งที่ ๑) ไม่สามารถดาํเนินการต่อไปได ้

ใหม้ีมติไม่รับคาํขอทบทวน

- กรณีที่เหตุผลของการขอทบทวนของผู ้ขอกําหนด

ตาํแหน่ง (เพิ่มเติมจากครั้งที่ ๑) สามารถดาํเนินการ

ต่อไปได ้ให้มีมติรับคาํขอทบทวน และแต่งตั้งกรรมการ

ผูท้รงวฒุิฯ (ชุดใหม่) ประเมินผลงาน

การพจิารณาทบทวน ครั้งที ่๒25



เมื่อกรรมการผูท้รงคุณวุฒิฯ ชุดใหม่ ประเมิน 

ผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ของผูข้อกาํหนดตาํแหน่งฯ เสร็จแลว้ ใหน้าํผลการประเมิน 

(ชุดเดิมและชุดใหม่) เสนอคณะกรรมการประเมิน

เพื่อแต่งตั้งฯ พิจารณา

การพจิารณาทบทวน ครั้งที ่๒26



มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  

สายงานบริหารงานบุคคล ชื่อตาํแหน่งในสายงานบุคลากร

๑.  มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งบุคลากร ระดบัปฏิบตัิการ

๒.  มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งบุคลากร ระดบัชาํนาญการ

๓.  มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งบุคลากร ระดบัชาํนาญการพิเศษ

๔. มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งบุคลากร ระดบัเชี่ยวชาญ
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๑.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการจาํแนกตาํแหน่งขา้ราชการ

พลเรือนในสถาบนั อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒

๒. ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยการกาํหนดระดบั

ตาํแหน่งและการแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา

ใหด้าํรงตาํแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๕ และแกไ้ขเพิ่มเติม

๓.  ประกาศมหาวิทยาลยัรามคาํแหง  เรื่อง  แนวปฏิบตัิในการแต่งตั้ง

ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาให้ดาํรงตาํแหน่ง

สูงขึ้น ประกาศ ณ วนัที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 28

ข้อบังคบั/ประกาศ และเอกสารทีเ่กีย่วข้อง



๔. ประกาศมหาวิทยาลยัรามคาํแหง  เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธีการ

กาํหนดระดบัตาํแหน่งและการประเมินเขา้สู่ตาํแหน่งประเภท

ทัว่ไป ระดับชาํนาญงาน และระดับชาํนาญงานพิเศษ ประเภท

วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชาํนาญการ 

ระดับชํานาญการพิเศษ  ระดับเชี่ยวชาญ  และระดับ

เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แกไ้ขเพิ่มเติม

๕.  ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการแต่งตั้งหวัหนา้งาน 

หวัหนา้ฝ่ายหรือหวัหนา้หน่วย พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อบังคบั/ประกาศ และเอกสารทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ)
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๖.  ประกาศมหาวิทยาลยัรามคาํแหง  เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธีการ

กาํหนดระดบัตาํแหน่งและการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดาํรง

ตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหาร ระดบัผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี

หรือเทียบเท่า ระดบัผูอ้าํนวยการกองหรือเทียบเท่า พ.ศ. ๒๕๕๖

๗. มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งที่ ก.พ.อ. กาํหนดเมื่อวนัที่ 

๒๑ กนัยายน ๒๕๕๓

30

ข้อบังคบั/ประกาศ และเอกสารทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ)



ถาม-ตอบ


