
                                                                                          
 
 

 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดระดับตําแหน่งและการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งประเภทท่ัวไป                

ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญงานพิเศษ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ                     
ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ัง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๗ และเพ่ือให้การกําหนดตําแหน่งและการประเมินเพ่ือแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งระดับ ชํานาญงาน 
ระดับชํานาญงานพิเศษ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ในการประชุมครั้งที่  
๕/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดระดับตําแหน่ง และการ
ประเมินเข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญงาน ระดับชํานาญงานพิเศษ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ ไว้ดังน้ี 
  ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดระดับ
ตําแหน่งและการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ระดับชํานาญงานพิเศษ ประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ และระดับ
เช่ียวชาญพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๘” 
 ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในประกาศน้ี 
         “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
         “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
         “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
         “ก.บ.ม.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
         “ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
         “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และหมายความรวมถึง 
พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างงบรายได้ สังกัดมหาวิทยาลัยรามคําแหง ด้วย 
          “คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังฯ” หมายความว่า คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังบุคคล
ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 



๒ 
 

          “ผู้ขอกําหนดระดับตําแหน่ง” หมายความว่า ข้าราชการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. 
กําหนดและได้ย่ืนเรื่องเพ่ือเสนอขอกําหนดระดับตําแหน่งเป็นระดับชํานาญงาน ระดับชํานาญงานพิเศษ             
ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ หรือระดับเช่ียวชาญพิเศษ เว้นแต่ลูกจ้างงบรายได้ 
ให้ขอกําหนดระดับตําแหน่งได้ไม่เกินระดับชํานาญการพิเศษ 
  “หน่วยงาน” หมายความว่า คณะ สํานัก สถาบัน ศูนย์ หรือ หน่วยงานที่เรียกช่ืออ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ สถาบัน สํานัก กองหรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากองในสํานักงานอธิการบดี ทั้งที่มีฐานะเป็น
ส่วนราชการและที่จัดต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ย่ืนขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญงาน ระดับชํานาญงานพิเศษ  ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ หรือระดับ
เช่ียวชาญพิเศษ 
  “การประเมินค่างาน” หมายความว่า กระบวนการวัดคุณค่างานของตําแหน่ง โดยนํางานมา
เปรียบเทียบกันภายใต้องค์ประกอบที่เป็นตัววัดหลักเพ่ือตีค่างาน 
  “ผลสัมฤทธ์ิของงาน” หมายความว่า งานที่ปฏิบัติได้ผลผลิตตามเป้าหมายและเกิดผลลัพธ์ตรง
ตามวัตถุประสงค์ 
  “สมรรถนะในการปฏิบัติงาน” หมายความว่า คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งกําหนดขึ้นเพ่ือหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
  “ผลงาน” หมายความว่า ผลงานที่เกิดขึ้นจากการค้นคว้า  รวบรวม เรียบเรียงจากการส่ังสม
ความรู้ ประสบการณ์ในการทํางานเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน จะเป็นผลงาน
ลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือหลายลักษณะ ที่ผู้ย่ืนขอกําหนดระดับตําแหน่ง ได้จัดทําขึ้นเพ่ือแสดงถึงความเป็น
ผู้ชํานาญงาน ผู้ชํานาญงานพิเศษ ผู้ชํานาญการ ผู้ชํานาญการพิเศษ ผู้เช่ียวชาญ หรือผู้เช่ียวชาญพิเศษ 
  “คู่มือปฏิบัติงานหลัก” หมายความว่า เอกสารแสดงเส้นทางการทํางานในงานหลักของ
ตําแหน่งต้ังแต่จุดเร่ิมต้นจนส้ินสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานดังกล่าว ซึ่งต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้ว และต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 
  “ผลงานเชิงวิเคราะห์” หมายความว่า ผลงานที่แสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของ
เรื่องอย่างมีระบบ มีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ เพ่ือให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องน้ันๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา  
  “ผลงานเชิงสังเคราะห์” หมายความว่า ผลงานที่แสดงการรวบรวมเน้ือหาสาระต่างๆ หรือ
องค์ประกอบต่างๆเข้าด้วยกัน โดยต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบหรือโครงสร้างเบ้ืองต้น
เพ่ือให้เกิดแนวทางหรือเทคนิควิธีการใหม่ๆ ในเรื่องน้ันๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของหน่วยงานหรือ
สถาบันอุดมศึกษา 



๓ 
 

  “ผลงานวิจัย” หมายความว่า ผลงานท่ีเป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธี
วิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล คําตอบหรือข้อสรุปรวมที่เป็น
ประโยชน์และนําไปสู่การปรับปรุงพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในงานของหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา 
  “ผลงานในลักษณะอ่ืน” หมายความว่า สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ หรือผลงานด้านศิลปะ 
ตกแต่ง ซ่อมบํารุง ซึ่งมิใช่มีลักษณะเป็นเอกสาร หนังสือ คู่มือ หรืองานวิจัย โดยผลงานที่เสนอจะต้อง
ประกอบด้วยบทวิเคราะห์ที่อธิบายและช้ีให้เห็นว่างานดังกล่าวเป็นประโยชน์และนําไปสู่การปรับปรุงพัฒนา
งานหรือแก้ไขปัญหาในงาน ทั้งน้ีผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานที่ผ่านการพิสูจน์หรือมีหลักฐานที่แสดงถึงคุณค่า
ของผลงานน้ัน 
  “ผลงานที่ให้ปรับปรุง” หมายความว่า การให้ปรับปรุงผลงานช้ินเดิมที่ยังไม่เข้าเกณฑ์ เฉพาะ
ส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง มิใช่เป็นการทําผลงานช้ินใหม่ หรือส่งผลงานช้ินใหม่ให้พิจารณาแทน 

 
หมวด ๑ 

การขอกําหนดระดับตําแหน่ง 
      

ข้อ ๔ หลักเกณฑ์การพิจารณาการขอกําหนดระดับตําแหน่ง  
        ๔.๑ การกําหนดระดับตําแหน่งต้องสอดคล้องกับกรอบของตําแหน่งและแผนพัฒนากําลังคนที่

สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
        ๔.๒ การกําหนดระดับตําแหน่งให้สูงขึ้น ตําแหน่งน้ันจะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบ

คุณภาพและความยุ่งยากของงานในตําแหน่งเพ่ิมขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญถึงขนาดท่ีจะต้องกําหนด
ตําแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น โดยต้องดําเนินการอย่างโปร่งใส ภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

     (๑) ต้องเป็นตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการจําแนกตําแหน่งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา 

      (๒) ไม่มีผลให้มีการเพ่ิมงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 
      (๓) ไม่มีผลทําให้อัตรากําลังเพ่ิมขึ้น 
      (๔) ต้องคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ไม่ซ้ําซ้อนและประหยัด 
      (๕) สภามหาวิทยาลัย ได้กําหนดกรอบของตําแหน่ง และจํานวนตําแหน่งในแต่ละระดับ

ตําแหน่งแล้ว 
        ๔.๓ การกําหนดระดับตําแหน่ง ให้ยึดหลักการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน และประเมินค่า

งานของตําแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงาน ความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน 

     หน่วยงานใด ที่ยังไม่ได้มีการกําหนดให้มีตําแหน่ง ระดับชํานาญงาน ระดับชํานาญงาน
พิเศษ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ หรือระดับเช่ียวชาญพิเศษ การขอกําหนดให้
มีตําแหน่งระดับชํานาญงาน ระดับชํานาญงานพิเศษ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับ



๔ 
 

เช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษของหน่วยงาน  ให้วิเคราะห์จากความจําเป็นตามภารกิจ ลักษณะงานของ
หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานของตําแหน่ง 

        ๔.๔ ให้มหาวิทยาลัยประกาศกรอบของตําแหน่งและจํานวนของตําแหน่งในแต่ละระดับ
ตําแหน่ง และประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น  

      กรณีที่มีผู้ขอกําหนดตําแหน่งมากกว่ากรอบของตําแหน่งให้หน่วยงานพิจารณาจัดอันดับ 
ผู้ที่เหมาะสมท่ีสุด เข้าสู่กระบวนการเพ่ือแต่งต้ังต่อไป 
       ผู้ที่ไม่ได้รบัการจัดอันดับเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเพ่ือแต่งต้ังให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ประเมินเพ่ือแต่งต้ังฯ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทราบผล หากพ้นกําหนดน้ีแล้วให้ถือว่าไม่ติดใจอุทธรณ์ 

 
หมวดที่ ๒ 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 
 

 ข้อ ๕ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
         ผู้เสนอขอกําหนดระดับตําแหน่ง จะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
         ๕.๑ มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ ก.พ.อ. กําหนด และ 
         ๕.๒ ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขั้นตํ่าของระดับตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง และ 
         ๕.๓ ในรอบ ๓ ปีย้อนหลัง แต่ละรอบจะต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่า 
ระดับดี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐) 
         ๕.๔ การนับระยะเวลาเมื่อได้รับการปรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
      กรณีที่ได้รับวุฒิการศึกษาเพ่ิมขึ้น วุฒิการศึกษาที่ได้รับต้องตรงกับตําแหน่งหน้าที่ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยหน่วยงานต้องเห็นชอบให้กําหนดตําแหน่งตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับ และมหาวิทยาลัย
ได้มีคําสั่งปรับวุฒิแล้วเท่าน้ัน จึงจะสามารถนับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งเดิมก่อนได้รับวุฒิ
เพ่ิมขึ้น และระยะเวลาท่ีได้ปฏิบัติหน้าที่หลังจากได้รับการปรับวุฒิเพ่ิมขึ้นรวมกันได้ตามอัตราส่วนของ
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และตําแหน่งที่ดํารงอยู่เดิมต้องเป็นตําแหน่งที่ได้มี
การกําหนดความจําเป็นของหน่วยงานให้มีตําแหน่งแต่ละประเภทไว้แล้ว และจะต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับเพ่ิมขึ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี จึงจะสามารถนับรวมระยะเวลาในการดํารง
ตําแหน่งเดิมได้ 
      กรณีที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ หรือ ฝึกอบรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศเต็มเวลา
ราชการ การลาติดตามคู่สมรส ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ หรือลาโดยไม่ได้รับเงินเดือน
ระหว่างลา ช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถนํามานับรวมเป็นระยะเวลาเพ่ือใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับ
การเสนอขอกําหนดระดับตําแหน่งได้ 
        ๕.๕ การนับระยะเวลาเมื่อเปลี่ยนตําแหน่ง 



๕ 
 

      กรณีที่มีคําสั่งให้เปลี่ยนตําแหน่งจากเดิมหรือย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ ไม่อาจนับ
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งเดิมเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง เพ่ือเสนอขอกําหนดระดับตําแหน่งแต่ละ
ประเภทได้ เว้นแต่ลักษณะงานที่ปฏิบัติในตําแหน่งเดิมมีลักษณะที่สอดคล้องกับตําแหน่งใหม่ และลักษณะงาน
อยู่ในกลุ่มเดียวกันและจะต้องเป็นตําแหน่งที่ได้กําหนดความจําเป็นให้มีตําแหน่งใหม่มาแล้ว โดยจะต้องมีคําสั่ง
มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งใหม่แล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี จึงจะสามารถนับรวม
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งเดิมได้ 
         ๕.๖ การดําเนินการกรณีการขอนับระยะเวลาเมื่อได้รับการปรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมขึ้น หรือเมื่อ
เปลี่ยนตําแหน่ง ให้คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังฯ พิจารณาการนับรวมระยะเวลาการดํารงตําแหน่งเดิม
กับตําแหน่งใหม่ก่อนที่จะเสนอขอประเมินบุคคลเข้าสู่ตําแหน่ง 

 
หมวด ๓ 

หลักเกณฑ์การประเมิน 
 

ข้อ ๖ หลักเกณฑ์การประเมิน 
        การประเมินตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศน้ี คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังฯ  

อาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ เพ่ือดําเนินการแทนได้  
        การประเมินเพ่ือเสนอขอกําหนดระดับตําแหน่งเป็นระดับชํานาญงาน ระดับชํานาญงานพิเศษ  

ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ หรือระดับเช่ียวชาญพิเศษ แต่ละระดับต้องมีการ
ประเมินค่างานโดยใช้หลักเกณฑ์และแบบประเมินค่างานตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด เพ่ือประเมินคุณค่างานกับ
ความเหมาะสมของตําแหน่ง โดยให้ดําเนินการประเมินตามองค์ประกอบแต่ละระดับดังน้ี 

 ตําแหน่งประเภททั่วไป 
 ๖.๑ ระดับชํานาญงาน 
       (๑) ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ 
       (๒) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน 
             (๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญงาน ได้แก่ 
   (ก) คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อย ๑ เล่ม 
       (๔) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๘ 
 ๖.๒ ระดับชํานาญงานพิเศษ 
       (๑) ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ 
       (๒) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน 
       (๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญงานพิเศษ  ได้แก่ 
   (ก) คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อย ๑ เล่ม และ 
   (ข) ผลงานเชิงวิเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาในหน้าที่อย่างน้อยหน่ึงเรื่อง 



๖ 
 

        (๔) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๘  
  
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  

กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง 
 ๖.๓ ระดับชํานาญการ 
       (๑) ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ 
       (๒) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน 
       (๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญการ ได้แก่ 
   (ก) คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อย ๑ เล่ม และ 
   (ข) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนา

งานในหน้าที่ อย่างน้อยหน่ึงเรื่อง 
       (๔) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๘ 
 ๖.๔ ระดับชํานาญการพิเศษ 
                 (๑) ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ 
                 (๒) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน 
        (๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญการพิเศษ  ได้แก่ 
   (ก) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของ

หน่วยงาน อย่างน้อยหน่ึงเรื่อง และ    
 (ข) งานวิจัย หรือผลงานลักษณะอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างน้อยหน่ึง 

เรื่อง/รายการ 
       (๔) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๘ 
 ๖.๕ ระดับเชี่ยวชาญ 
       (๑) ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ 
       (๒) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน 
       (๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เช่ียวชาญ ได้แก่ 
   (ก) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือผลงานลักษณะอ่ืนซึ่งแสดงให้เห็นถึง

การพัฒนางานของสถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อยหน่ึงเรื่อง/รายการ และ 
   (ข) งานวิจัย  ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่าง

น้อยหน่ึงเรื่อง/รายการ 
       (๔) การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพ

บริการต่อสังคม เช่น การให้ความเห็น คําแนะนําหรือเสนอแนะ การให้คําปรึกษาแนะนํา การอบรมและ
เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ  เทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหา หรือการ
พัฒนางานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพน้ันๆ 



๗ 
 

      (๕) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๘  
 ๖.๖ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  ได้แก่ 
       (๑) ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ 
       (๒) ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน 
       (๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เช่ียวชาญพิเศษ ได้แก่ 
   (ก) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือผลงานลักษณะอ่ืนซึ่งแสดงให้เห็นถึง

การพัฒนางานของสถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อยหน่ึงเรื่อง/รายการ และ 
   (ข) งานวิจัย  ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่าง

น้อยหน่ึงเรื่อง/รายการ 
       (๔) การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพ

บริการต่อสังคม เช่น การให้ความเห็น คําแนะนํา หรือเสนอแนะการให้คําปรึกษาแนะนํา การอบรมและ
เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ  เทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนา
งานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพน้ันๆ 

        (๕) ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านน้ันๆ หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ หมายถึง ผลงาน
ได้รับการยอมรับ ยกย่อง หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือผลการปฏิบัติงานสนับสนุน งานบริการวิชาการ
หรืองานวิชาชีพ หรือในงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับชาติหรือนานาชาติ 
             (๖) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๘ 
  

กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานท่ีมีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ 
  ๖.๗ สําหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป สามารถเข้าสู่การประเมินเพ่ือขอ
กําหนดระดับตําแหน่ง ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ หรือระดับเช่ียวชาญ ตามองค์ประกอบดังน้ี 
        (๑) ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ และแนวคิดในการพัฒนา
ปรับปรุงงานในตําแหน่งใหม่ 
        (๒) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน 
        (๓) สมรรถนะทางการบริหาร 
 ข้อ ๗ เงื่อนไขผลงานท่ีเสนอขอกําหนดระดับตําแหน่ง  มีดังนี้ 
         ๗.๑ ต้องมิใช่ผลงานที่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาและการฝึกอบรม 
         ๗.๒ ต้องมิใช่ผลงานเดิมที่เคยใช้ในการประเมินแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นมาแล้ว 
         ๗.๓ ผลงานที่เสนอขอย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันที่เสนอขอเข้ารับการประเมิน  
แต่คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังฯ อาจพิจารณาเป็นอย่างอ่ืนได้ตามท่ีเห็นสมควร 
         ๗.๔ กรณีที่เป็นผลงานร่วมผู้เสนอขอจะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ สําหรับผลงานแต่
ละเล่ม/เรื่อง/รายการ และต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักในเร่ืองน้ัน และต้องมีสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน
รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐%  



๘ 
 

         ๗.๕ การลงนามรับรองการมีส่วนร่วม หากมีผู้ร่วมการดําเนินการหลายคน ต้องให้ผู้ร่วม
ดําเนินการทุกคนลงนามรับรองว่าแต่ละคนมีส่วนร่วมร้อยละเท่าใด รวมท้ังระบุบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบและเมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ หากตรวจสอบพบว่าผู้เสนอขอระบุการมีส่วนร่วม
ไม่ตรงกับความเป็นจรงิ จะถือว่ากระทําผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมท่ีจะได้รับการพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
น้ัน 
         ๗.๖ การอ้างอิงและรายการอ้างอิงที่คัดลอกมาโดยตรงหรือประมวลความคิดของผู้อ่ืนมาไว้ใน
ผลงานของตน ไม่ว่าจะเป็นการอ้างอิงแบบแทรกในเน้ือหาเชิงอรรถ และรายการอ้างอิงที่สมบูรณ์ซึ่งอยู่ในส่วน
ของบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิงท้ายเล่ม จะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์              
โดยรูปแบบการอ้างอิงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การอ้างอิงตามหลักสากลและใช้รูปแบบเดียวกันตลอด                    
ทั้งเรื่อง/เล่ม 
         ๗.๗ การเผยแพร่งานวิจัย ให้เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ี 
      (๑) เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  ทั้งน้ีวารสารทางวิชาการน้ัน
อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม สิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกําหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 
      (๒) เผยแพร่ในหนังสือรวบรวมบทความวิจัยในรูปแบบอ่ืนที่มีบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพ 
      (๓) นําเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมทาง
วิชาการได้มีบรรณาธิการประเมินและนําไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ 
(Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
      (๔ )  การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ มี รายละเ อียดและความยาว 
เป็นเล่มหนังสือ ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้
เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขานั้น และสาขาวิชาที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวาง 
           เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ 
“งานวิจัย” น้ันแล้ว การนํา “งานวิจัย” น้ันมาแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหน่ึง เพ่ือนํามาเสนอขอ
กําหนดตําแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นและให้มีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” น้ันอีกคร้ังหน่ึงจะกระทําไม่ได้ 
                   ๗.๘ การเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานหรือคู่มือปฏิบัติงานหลัก ให้เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง
ดังน้ี 
        (๑) เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสํานักพิมพ์ 
        (๒) จัดทําเป็นสําเนาเย็บเล่มและเผยแพร่โดยการส่งให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย  
         ๗.๙ การเผยแพร่ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือผลงานเชิงสังเคราะห์ ให้เผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึงดังน้ี 
        (๑) เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสํานักพิมพ์ 

      (๒) เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการ 
        (๓) เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความทางวิชาการ  



๙ 
 

              (๔) เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางราชการ  (Proceedings) 
      (๕) จัดทําเป็นสําเนาเย็บเล่มและเผยแพร่โดยการส่งให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

                  ๗.๑๐ การเผยแพร่ผลงานในลักษณะอ่ืนๆ ให้เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ี 
       (๑) เผยแพร่โดยมีหลักฐานการนําไปใช้งาน 
       (๒) เผยแพร่โดยการจัดทํานิทรรศการหรือการจัดแสดง 
       (๓) เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสํานักพิมพ์ 
       (๔) จัดทําเป็นสําเนาเย็บเล่มและเผยแพร่โดยการส่งให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๘ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
         การประเมินเพ่ือขอกําหนดระดับตําแหน่งต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ดังน้ี 
         ๘.๑ ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพ ไม่นําผลงานของผู้ อ่ืนมาเป็นผลงานของตน และไม่          
ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน รวมทั้งไม่นําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการ              
หรือวิชาชีพมากกว่าหน่ึงฉบับในลักษณะที่จะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 
         ๘.๒ ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในผลงานทางวิชาชีพของ
ตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า 
         ๘.๓ ต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาชีพจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนและ
สิทธิมนุษยชน 
         ๘.๔ ผลงานต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาชีพเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้องและ
เสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย โดยหวัง
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อ
ค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาชีพ 
  ๘.๕ ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
  
      หมวด ๔ 

วิธีการประเมิน 
      

ข้อ ๙ วิธีการประเมิน 
        การประเมินเพ่ือเสนอขอกําหนดระดับตําแหน่ง ให้ดําเนินการอยู่ในช้ันความลับทุกขั้นตอน  

โดยสามารถเข้าสู่การประเมินได้ ๒ วิธี คือ 
        ๙.๑ วิธีปกติ  ผู้เสนอขอกําหนดระดับตําแหน่งต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งครบตาม

หลักเกณฑ์ ข้อ ๕ 



๑๐ 
 

         ๙.๒ วิธีพิเศษ ผู้เสนอขอกําหนดระดับตําแหน่งต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ในเรื่อง
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งต่างไปจากหลักเกณฑ์ตามข้อ ๕.๑ หรือกรณีการเสนอขอกําหนดระดับตําแหน่ง
มิได้เป็นไปตามลําดับตําแหน่ง และต้องได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขั้นตํ่าของระดับที่จะแต่งต้ัง 

ข้อ ๑๐ การประเมินเข้าสู่ตําแหน่ง 
 ๑๐.๑ ระดับชํานาญงาน 
         (๑) ผู้ประสงค์ขอกําหนดระดับตําแหน่ง ย่ืนแบบขอรับการประเมิน และผลงาน ตามที่ 

ก.พ.อ. กําหนด เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติในเบ้ืองต้น 
         (๒) เมื่อเห็นว่ามีคุณสมบัติและผลงานถูกต้อง ให้ส่งเรื่องให้กองการเจ้าหน้าที่               

เพ่ือดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินค่างาน จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน โดยมี
ผู้บังคับบัญชาร่วมเป็นกรรมการ บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านบริหารงานบุคคลทําหน้าที่เป็นเลขานุการ             
เพ่ือพิจารณาประเมินค่างานของตําแหน่งที่เสนอขอ ตามแบบที่ ก.พ.อ. กําหนด และให้เสนอผลการประเมิน  
ค่างานต่อ ก.บ.ม. เพ่ือพิจารณา 

         (๓) หน้าที่ของคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังฯ 
    (ก) ตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้รับการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
    (ข) พิจารณากลั่นกรองการประเมินค่างานของตําแหน่งที่เสนอขอ 
    (ค) ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ ตามผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนประจําปีสําหรับรอบปีที่ผ่านมา และความรู้ ความสามารถ ทักษะ
การทํางาน สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมินตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อน
เงินเดือนประจําปี สําหรับรอบปีที่ผ่านมาและผลการประเมินสมรรถนะของตําแหน่งที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

    (ง) พิจารณากลั่นกรองผลงานที่เสนอขอประเมินเข้าสู่ตําแหน่งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ ๖ และประโยชน์ที่หน่วยงานต้นสังกัดจะได้รับจากผลงานท่ีเสนอ โดยอาจให้
คําแนะนําเพ่ิมเติมเพ่ือให้ผู้เสนอขอรับการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งพัฒนาปรับปรุงแก้ไขคุณภาพของผลงาน
เพ่ิมเติมได้ 

    (จ) พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมอ่ืนๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน ผลงาน จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของผู้ขอกําหนดระดับตําแหน่ง 

         (๔) หากพิจารณาเห็นว่าผู้ขอกําหนดระดับตําแหน่งมีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ใหค้ณะกรรมการการประเมินเพ่ือแต่งต้ังฯ ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรู้ ความสามารถ ความชํานาญตรงกับวิชาชีพของตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง และต้องดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่า
ตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง หรือเทียบเท่า เพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงาน ตามข้อ ๖.๑ และจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ ตามข้อ ๘ จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน ซึ่งประกอบด้วย 

       (ก) บุคคลภายในมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ต่างหน่วยงานกับผู้เสนอขอ (หน่วยงาน
ระดับคณะ สํานัก สถาบัน) และ 



๑๑ 
 

       (ข) บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยหน่ึงคน 
 กรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณให้ปรับปรุง

ผลงาน ให้ผู้เสนอขอปรับปรุงผลงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่รับทราบมติ เว้นแต่มี
เหตุผลความจําเป็นอาจขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน ๙๐ วัน 

  (๕) คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังฯ สรุปผลการพิจารณาของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและรายงานผลการประเมินให้ ก.บ.ม. พิจารณา 

๑๐.๒ ระดับชํานาญงานพิเศษ 
                   (๑) ผู้ประสงค์ขอกําหนดระดับตําแหน่ง ย่ืนแบบขอรับการประเมินและผลงาน ตามที่ 
 ก.พ.อ. กําหนดเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติในเบ้ืองต้น 
          (๒) เมื่อเห็นว่ามีคุณสมบัติและผลงานถูกต้องให้ส่งเรื่องให้กองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือดําเนินการ
แต่งต้ังคณะกรรมาการประเมินค่างานจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน โดยมีผู้บังคับบัญชาร่วมเป็น
กรรมการ บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานด้านบริหารงานบุคคลทําหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือพิจารณา
ประเมินค่างานของตําแหน่งที่เสนอขอ ตามแบบที่ ก.พ.อ. กําหนดและให้เสนอผลการประเมินค่างานต่อ ก.บ.ม. 
เพ่ือพิจารณา 
          (๓) หน้าที่ของคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังฯ 
      (ก) ตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ขอรับการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
      (ข) พิจารณากลั่นกรองการประเมินค่างานของตําแหน่งที่เสนอขอ 
      (ค) ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะการทํางาน สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน ตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
เลื่ อน เงิ น เ ดือนประจํ า ปี  สํ าหรับรอบปีที่ ผ่ านมา  และผลการประ เมินสมรรถนะของ ตําแหน่ง 
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
      (ง) พิจารณากลั่นกรองผลงานที่เสนอขอประเมินเข้าสู่ตําแหน่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดในข้อ ๖ และประโยชน์ที่หน่วยงานต้นสังกัดจะได้รับจากผลงานท่ีเสนอ โดยอาจให้คําแนะนําเพ่ิมเติม
เพ่ือให้ผู้เสนอขอรับการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งพัฒนาปรับปรุงแก้ไขคุณภาพของผลงานเพ่ิมเติมได้ 
      (จ) พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ผลงาน จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของผู้ขอกําหนดระดับตําแหน่ง 
           (๔) หากพิจารณาเห็นว่าผู้ขอกําหนดระดับตําแหน่งมีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ให้คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังฯ ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความสามารถ ความชํานาญตรงกับวิชาชีพของตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง และต้องดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าตําแหน่งที่
จะแต่งต้ังหรือเทียบเท่า เพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงาน ตามข้อ ๖.๒ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ตามข้อ ๘ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยตามบัญชีรายช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนด จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน  



๑๒ 
 

 กรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณให้ปรับปรุง
ผลงาน ให้ผู้เสนอขอปรับปรุงผลงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่รับทราบมติ เว้นแต่มี
เหตุผลความจําเป็นอาจขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน ๙๐ วัน 

  (๕) คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังฯ สรุปผลการพิจารณาของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและรายงานผลการประเมินให้ ก.บ.ม. พิจารณา 

๑๐.๓ ระดับชํานาญการ 
(๑) ผู้ประสงค์ขอกําหนดระดับตําแหน่ง ย่ืนแบบขอรับการประเมิน และผลงาน  

ตามท่ี ก.พ.อ.กําหนด เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติในเบ้ืองต้น 
   (๒) เมื่อเห็นว่ามีคุณสมบัติและผลงานถูกต้องให้ส่งเรื่องให้ กองการเจ้าหน้าที่          
เ พ่ือดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมาการประเมินค่างานจํานวนไม่ น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่ เ กิน ๕ คน                    
โดยผู้บังคับบัญชาร่วมเป็นกรรมการ บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานด้านบริหารงานบุคคล ทําหน้าที่เป็นกรรมการ
และเลขานุการ เพ่ือพิจารณาประเมินค่างานของตําแหน่งที่เสนอขอ ตามแบบที่ ก.พ.อ. กําหนด และให้เสนอ
ผลการประเมินค่างานต่อ ก.บ.ม. เพ่ือพิจารณา 
   (๓) หน้าที่ของคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังฯ 
        (ก) ตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ขอรับการประเมินเข้าสู่
ตําแหน่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
        (ข) พิจารณากลั่นกรองการประเมินค่างานและกรอบตําแหน่งของตําแหน่งที่
เสนอขอ 

     (ค) ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ี วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่  
ตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนประจําปีสําหรับรอบปีที่ผ่านมา และความรู้ 
ความสามารถทักษะการทํางาน สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน โดยแนบผลการประเมิน      
ผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนประจําปีสําหรับรอบปีที่ผ่านมา ตามแบบผลการประเมินสมรรถนะ 
ของตําแหน่งที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

       (ง) พิจารณากลั่นกรองผลงานที่เสนอขอประเมินเข้าสู่ตําแหน่งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ ๖ รวมถึงประโยชน์ที่หน่วยงานต้นสังกัดจะได้รับจากผลงานที่เสนอ โดยอาจให้
คําแนะนําเพ่ิมเติมเพ่ือให้ผู้เสนอขอรับการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งพัฒนาปรับปรุงแก้ไขคุณภาพของผลงาน
เพ่ิมเติมได้ 

       (จ) พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน ผลงานจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของผู้ขอกําหนดระดับตําแหน่ง 

  (๔) หากพิจารณาเห็นว่าผู้ขอกําหนดระดับตําแหน่งมีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ให้คณะกรรมการการประเมินเพ่ือแต่งต้ังฯ ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรู้ ความสามารถ ความชํานาญตรงกับวิชาชีพของตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง และต้องดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่า



๑๓ 
 

ตําแหน่งที่จะแต่งต้ังหรือเทียบเท่า เพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานตามข้อ ๖.๓ และจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ ตามข้อ ๘ จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน ซึ่งประกอบด้วย 

       (ก) บุคคลภายในมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ต่างหน่วยงานกับผู้เสนอขอ (หน่วยงาน
ระดับคณะ สํานัก สถาบัน) และ 

       (ข) บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยหน่ึงคน 
  (๕) คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังฯ สรุปผลการพิจารณาของกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิและรายงานผลการประเมินให้ ก.บ.ม. พิจารณา 
๑๐.๔ ระดับชํานาญการพิเศษ 
        (๑) ผู้ประสงค์ขอกําหนดระดับตําแหน่ง ย่ืนแบบขอรับการประเมินและผลงาน ตามที่ ก.พ.อ.

กําหนด เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติในเบ้ืองต้น 
         (๒) เมื่อเห็นว่ามีคุณสมบัติและผลงานถูกต้องให้ส่งเรื่องให้กองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือดําเนินการ
แต่งต้ังคณะกรรมาการประเมินค่างานจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน โดยมีผู้บังคับบัญชาร่วมเป็น
กรรมการ บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านบริหารงานบุคคล ทําหน้าที่เป็นเลขานุการ เพ่ือพิจารณาประเมิน            
ค่างานของตําแหน่งที่เสนอขอ ตามแบบที่ ก.พ.อ. กําหนดและให้เสนอผลการประเมินค่างานต่อ ก.บ.ม. เพ่ือ
พิจารณา 
  (๓) หน้าที่ของคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังฯ 
       (ก) ตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ขอรับการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
       (ข) พิจารณากลั่นกรองการประเมินค่างานและกรอบตําแหน่งของตําแหน่งที่เสนอขอ 

     (ค) ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ  
ทักษะการทํางาน สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน ตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
เลื่อนเงินเดือนประจําปีสําหรับรอบปีที่ผ่านมา และผลการประเมินสมรรถนะของตําแหน่งที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

      (ง) พิจารณากล่ันกรองผลงานที่เสนอขอประเมินเข้าสู่ตําแหน่ง และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ ๖ และประโยชน์ที่หน่วยงานต้นสั่งกัดจะได้รับ
จากผลงานท่ีเสนอ โดยอาจให้คําแนะนําเพ่ิมเติมเพ่ือให้ผู้เสนอขอรับการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขคุณภาพของผลงานเพ่ิมเติมได้ 

      (จ) พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ผลงาน จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของผู้ขอกําหนดระดับตําแหน่ง 

๑๐.๕ ระดับเชี่ยวชาญ 
        (๑) ผู้ประสงค์ขอกําหนดระดับตําแหน่ง ย่ืนแบบขอรับการประเมินและผลงาน ตามท่ี ก.พ.อ. 

กําหนด เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติในเบ้ืองต้น 



๑๔ 
 

         (๒) เมื่อเห็นว่ามีคุณสมบัติและผลงานถูกต้องให้ส่งเรื่องให้ กองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือดําเนินการ
แต่งต้ังคณะกรรมาการประเมินค่างานจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน โดยผู้บังคับบัญชาร่วมเป็น
กรรมการ บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านบริหารงานบุคคล ทําหน้าที่เป็นเลขานุการเพ่ือพิจารณาประเมินค่างาน
ของตําแหน่งที่เสนอขอ ตามแบบที่ ก.พ.อ. กําหนดและให้เสนอผลการประเมินค่างานต่อ ก.บ.ม. เพ่ือพิจารณา 
          (๓) หน้าที่ของคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังฯ 
       (ก) ตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ขอรับการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
       (ข) พิจารณากลั่นกรองการประเมินค่างานของตําแหน่งที่เสนอขอและกรอบตําแหน่งของ
ตําแหน่งที่เสนอขอ 
        (ค) ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะการทํางาน สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน ตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
เลื่อนเงินเดือนประจําปีสําหรับรอบปีที่ผ่านมา และผลการประเมินสมรรถนะของตําแหน่งที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

     (ง)  พิจารณากลั่นกรองเบ้ืองต้นเก่ียวกับผลงานที่เสนอขอประเมินเข้าสู่ตําแหน่ง  การใช้ 
ความรู้ความสามารถมาสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพของผู้ขอกําหนดระดับตําแหน่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ  ๖  และ
ประโยชน์ที่หน่วยงานต้นสังกัดจะได้รับจากผลงานที่เสนอ 

          การพิจารณาของคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังฯ  อาจให้คําแนะนําเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้ผู้เสนอขอรับการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งพัฒนาปรับปรุงแก้ไขคุณภาพของผลงานเพ่ิมเติมได้ 
                        (จ)  พิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ผลงานจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของผู้ขอกําหนดระดับตําแหน่ง 

๑๐.๖ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
        (๑) หน่วยงานที่ประสงค์ขอกําหนดตําแหน่งระดับเช่ียวชาญพิเศษ  ให้ เสนอข้อมูล 

วิเคราะห์ความจําเป็นตามภารกิจ  ลักษณะงานของหน่วยงาน  หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานของ
ตําแหน่งที่ขอกําหนดระดับตําแหน่งต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือกลั่นกรองภาระงานของตําแหน่งก่อนเสนอ                  
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติกําหนดระดับตําแหน่ง 

(๒) เมื่อสภามหาวิยาลัยพิจารณาอนุมัติการกําหนดระดับตําแหน่ง  ให้กองการ 
เจ้าหน้าที่ดําเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือก 

(๓) กองการเจ้าหน้าที่  ตรวจสอบคุณสมบัติ  พิจารณากลั่นกรองผลสัมฤทธ์ิของงาน 
ตามตัวช้ีวัดของตําแหน่งที่ครองอยู่  ความรู้ความสามารถ  ทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะ
ประเมินผลงาน การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม 
ความเป็นที่ยอมรับงานด้านน้ันๆ หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพเบ้ืองต้น



๑๕ 
 

ให้ เ ป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนดในข้อ ๖ เสนอให้ ก .บ .ม .  กลั่นกรองให้ความเห็นชอบก่อนนํา                
สภามหาวิทยาลัย 
                  ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าผู้มีกําหนดระดับตําแหน่งมีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ให้กองการเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องการขอกําหนดระดับตําแหน่งพร้อมผลงานของผู้ขอกําหนดระดับ
ตําแหน่งให้คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังฯ ดําเนินการตามกระบวนการพิจารณาต่อไป 

 
                 กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานท่ีมีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ 
                  สําหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป  ที่ประสงค์จะเสนอขอกําหนดระดับ
ตําแหน่งเป็นระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ   หรือระดับเช่ียวชาญ  จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่งตามข้อ  ๕  และหลักเกณฑ์การประเมินตามข้อ  ๖ (๖.๗) 
                  ข้อ  ๑๑  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

           คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานระดับชํานาญการพิเศษ  ระดับเช่ียวชาญ            
หรือระดับเช่ียวชาญพิเศษ  ต้องเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถ  และความชํานาญ
ตรงกับวิชาชีพของตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง  และต้องดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าตําแหน่งที่จะแต่งต้ังหรือเทียบเท่า  
ตามบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กําหนด จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน โดยให้คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทําหน้าที่ประเมินตามข้อ  ๖.๔, ๖.๕, ๖.๖ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  ตามข้อ  ๘ 

          ส่วนวิธีพิเศษ  ให้ดําเนินการเช่นเดียวกับวิธีปกติโดยอนุโลม ยกเว้นจํานวนกรรมการ
ให้แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จํานวน ๕ คน เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน 

          กรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพมีมติให้ปรับปรุงผลงาน  ให้ผู้เสนอขอปรับปรุงผลงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน  นับแต่วันที่
รับทราบมติ  เว้นแต่มีเหตุผลความจําเป็นอาจขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน  ๙๐  วัน  

           การประเมินคุณภาพของแต่ละผลงานให้ใช้ แบบประเมินคุณภาพผลงานที่แนบท้าย
ประกาศน้ี 

ข้อ ๑๒  เกณฑ์การให้คะแนนของทุกประเภทตําแหน่ง 
          ๑๒.๑  การประเมินแต่ละองค์ประกอบ  กําหนดระดับคุณภาพ  ดังน้ี 
    ระดับคุณภาพ       คะแนน (ร้อยละ) 
              ควรปรับปรุง    ๕๐      
               พอใช้      ๕๑ – ๖๐     
               ดี       ๖๑ – ๗๔      
                  ดีมาก      ๗๕ – ๘๘       
               ดีเด่น        ๘๙ – ๑๐๐       
  



๑๖ 
 

 
            ๑๒.๒ คะแนนการประเมินกําหนดตามคุณภาพของผลงาน ในแต่ละระดับตําแหน่ง

ดังน้ี 
วิธีปกติ 
(๑) ผู้ที่จะได้รับการกําหนดตําแหน่งเป็นระดับชํานาญงาน หรือระดับชํานาญการ ต้องได้

คะแนนเฉล่ียรวมระดับดีไม่น้อยกว่า  ๖๑ คะแนน  โดยต้องได้คะแนนประเมินผลสัมฤทธ์ิของานตามตัวช้ีวัดของ
ตําแหน่งที่ครองอยู่  คะแนนประเมิน ความรู้ ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
สมรรถนะทางการบริหาร (ถ้ามี) ระดับดีไม่น้อยกว่า  ๖๑  คะแนน  ทั้งสององค์ประกอบ  ส่วนผลงานต้องได้
คะแนนประเมินรายบุคคล ในส่วนของผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญการระดับดีไม่น้อยกว่า  ๖๑ คะแนน  
และมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม 

(๒) ผู้ที่จะได้รับการกําหนดตําแหน่งเป็นระดับชํานาญงานพิเศษหรือระดับชํานาญการพิเศษ  
ต้องได้คะแนนเฉลี่ยรวมระดับดีไม่น้อยกว่า  ๖๘  คะแนน  โดยต้องได้คะแนนประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานตาม
ตัวช้ีวัดของตําแหน่งที่ครองอยู่  คะแนนประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับ
ตําแหน่งที่จะประเมิน  สมรรถนะทางการบริหาร (ถ้ามี) ระดับดีไม่น้อยกว่า  ๖๘  คะแนน ทั้งสององค์ประกอบ 
ส่วนผลงานต้องได้คะแนนประเมินรายบุคคลในส่วนของผลงานที่แสดงความเป็นชํานาญงานพิเศษหรือ
ผู้ชํานาญการพิเศษระดับดีไม่น้อยกว่า ๖๘  คะแนน และมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ อยู่ในเกณฑ์
เหมาะสม 

(๓) ผู้ที่จะได้รับการกําหนดตําแหน่งเป็นระดับเช่ียวชาญ  ต้องได้คะแนนเฉลี่ยรวมระดับ            
ดีมากไม่น้อยกว่า  ๗๕  คะแนน  โดยต้องได้คะแนนประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหน่งที่ครอง
อยู่  คะแนนประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน  
สมรรถนะทางการบริหาร (ถ้ามี) คะแนนประเมินการใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการ
วิชาการ หรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคมระดับดีมากไม่น้อยกว่า  ๗๕  คะแนน  ทั้งสามองค์ประกอบ  ส่วน
ผลงานต้องได้คะแนนประเมินรายบุคคลในส่วนของผลงานที่แสดงความเป็นผู้เช่ียวชาญระดับดีมากไม่น้อยกว่า  
๗๕  คะแนน  และมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม 

(๔) ผู้ที่จะได้รับการกําหนดตําแหน่งเป็นระดับเช่ียวชาญพิเศษ  ต้องได้คะแนนเฉล่ียรวม
ระดับดีมากไม่น้อยกว่า  ๘๑  คะแนน  โดยต้องได้คะแนนประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหน่งที่
ครองอยู่  คะแนนประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
สมรรถนะทางการบริหาร (ถ้ามี) คะแนนประเมินการใช้ความรู้ ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการ
วิชาการ หรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม  คะแนนประเมินความเป็นที่ยอมรับงานด้านน้ันๆ  หรือในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า  ๘๑  คะแนน  ทั้งสี่องค์ประกอบ  ส่วนผลงานต้องได้คะแนนประเมิน
รายบุคคลในส่วนของผลงานที่แสดงความเป็นผู้เช่ียวชาญพิเศษระดับดีมากไม่น้อยกว่า  ๘๑  คะแนน  และมี
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม 
 



๑๗ 
 

 
วิธีพิเศษ 
(๑) ผู้ที่จะได้รับการกําหนดตําแหน่งเป็นระดับชํานาญงานและระดับชํานาญการ  ต้องได้

คะแนนเฉล่ียรวมระดับดีไม่น้อยกว่า  ๖๘  คะแนน  โดยต้องได้คะแนนประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัด
ของตําแหน่งที่ครองอยู่  คะแนนประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง  
สมรรถนะทางการบริหาร (ถ้ามี) ระดับดีไม่น้อยกว่า  ๖๘  คะแนน ทั้งสององค์ประกอบ ส่วนผลงานต้องได้
คะแนนประเมินรายบุคคลในส่วนของผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญงานและผู้ชํานาญการระดับดีไม่น้อยกว่า  
๖๘  คะแนน  และมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม  

(๒) ผู้ที่จะได้รับการกําหนดตําแหน่งเป็นระดับชํานาญงานพิเศษและระดับชํานาญการพิเศษ  
ต้องได้คะแนนเฉลี่ยรวมระดับดีมากไม่น้อยกว่า  ๗๕  คะแนน โดยต้องได้คะแนนประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน
ตามตัวช้ีวัดของตําแหน่งที่ครองอยู่  คะแนนประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็น
สําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน  สมรรถนะทางการบริหาร (ถ้ามี) ระดับดีมากไม่น้อยกว่า  ๗๕  คะแนน ทั้งสอง
องค์ประกอบ ส่วนผลงานต้องได้คะแนนประเมินรายบุคคลในส่วนของผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญงาน
พิเศษและผู้ชํานาญการพิเศษระดับดีมากไม่น้อยกว่า  ๗๕  คะแนน และมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม 

(๓) ผู้ที่จะได้รับการกําหนดตําแหน่งเป็นระดับเช่ียวชาญ ต้องได้คะแนนเฉล่ียรวมระดับดีมาก
ไม่น้อยกว่า  ๘๑  คะแนน  โดยต้องได้คะแนนประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหน่งที่ครองอยู่  
คะแนนประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน  สมรรถนะ
ทางการบริหาร (ถ้ามี)  คะแนนประเมินการใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ หรือ
งานวิชาชีพบริการต่อสังคมระดับดีมากไม่น้อยกว่า  ๘๑  คะแนน  ทั้งสามองค์ประกอบ ส่วนผลงานต้องได้
คะแนนประเมินรายบุคคลในส่วนของผลงานที่แสดงความเป็นผู้เช่ียวชาญระดับดีมากไม่น้อยกว่า  ๘๑  คะแนน 
และมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม 

(๔) ผู้ที่จะได้รับการกําหนดตําแหน่งเป็นระดับเช่ียวชาญพิเศษ  ต้องได้คะแนนเฉล่ียรวม
ระดับดีเด่นไม่น้อยกว่า  ๘๙  คะแนน  โดยต้องได้คะแนนประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหน่งที่
ครองอยู่ คะแนนประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน 
สมรรถนะทางการบริหาร (ถ้ามี)  คะแนนประเมินการใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการ
วิชาการ หรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม  คะแนนประเมินความเป็นที่ยอมรับงานด้านน้ันๆ หรือในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพระดับดีเด่นไม่น้อยกว่า  ๘๙  คะแนน  ทั้งสี่องค์ประกอบ ส่วนผลงานต้องได้คะแนนประเมิน
รายบุคคลในส่วนของผลงานที่แสดงความเป็นผู้เช่ียวชาญพิเศษระดับดีเด่นไม่น้อยกว่า  ๘๙  คะแนน และมี
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม 

ข้อ  ๑๓  เกณฑ์การตัดสิน 
            ๑๓.๑  วิธีปกติ  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของผลงานให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้คะแนนผ่านตามเกณฑ์ ข้อ ๑๒  



๑๘ 
 

            ๑๓.๒  วิธีพิเศษ  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของผลงานใช้คะแนนเสียงของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า ๔ ใน ๕ ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ข้อ  ๑๔  การแต่งต้ังผู้ผ่านการประเมิน 
            ๑๔.๑  ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ เมื่อ ก.บ.ม. พิจารณาอนุมัติแล้วให้

อธิการบดีแต่งต้ังได้ไม่ก่อนวันที่กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่อง  หรือไม่ก่อนวันที่ได้รับผลงานเพ่ิมเติม  หรือไม่ก่อน
วันที่รับผลงานฉบับที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้วและมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด 

            ๑๔.๒  ระดับชํานาญงานพิเศษ  ระดับชํานาญการพิเศษ  และระดับเช่ียวชาญ   
เมื่อ ก.บ.ม. ได้พิจารณาอนุมัติแล้วให้อธิการบดีแต่งต้ังได้ไม่ก่อนวันที่กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่อง หรือไม่ก่อนวันที่
ได้รับผลงานเพ่ิมเติม หรือไม่ก่อนวันที่รับผลงานฉบับที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้วและมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด 

            ๑๔.๓  ระดับเช่ียวชาญพิเศษ เมื่อ ก.บ.ม. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมั ติให้นําเสนอ ก .พ .อ . ให้ความเห็นเพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งต้ัง 

 
หมวด  ๕ 
การลงโทษ 

 
ข้อ  ๑๕  กรณีที่ตรวจพบว่าผู้เสนอขอกําหนดระดับตําแหน่งมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอันส่อให้

เห็นว่าเป็นผู้กระทําผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเก่ียวข้องกับผลงานทางวิชาชีพตามข้อ  ๑๑  แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และในลักษณะต่างๆดังต่อไปน้ี               
ให้ถือว่าผู้ น้ันมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมท่ีจะได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญงาน ระดับ              
ชํานาญการ ระดับชํานาญงานพิเศษ  ระดับชํานาญการพิเศษ  ระดับเช่ียวชาญ  หรือระดับเช่ียวชาญพิเศษ คือ 

  ๑๕.๑  ให้ผู้อ่ืนทําผลงานให้ 
  ๑๕.๒  ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืนโดยไม่อ้างอิง 
  ๑๕.๓  นําผลงานของผู้อ่ืนไปเสนอขอตําแหน่งโดยอ้างว่าเป็นผลงานของเอง 
  ๑๕.๔  ระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริง 
ข้อ  ๑๖  กรณีที่ตรวจพบพฤติกรรมตามข้อ ๑๕  ระหว่างการพิจารณาให้อธิการบดีสั่งงดการ

พิจารณาและดําเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการทําผิดเป็นกรณีไป  และห้ามผู้กระทํา
ผิดน้ันเสนอขอตําแหน่งมีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  นับต้ังแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติว่าผู้น้ันมีพฤติกรรม
ไม่เหมาะสมท่ีจะได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญงาน  ระดับชํานาญการ  ระดับชาญงานพิเศษ  
ระดับชํานาญการพิเศษ  ระดับเช่ียวชาญหรือระดับเช่ียวชาญพิเศษ 

ข้อ ๑๗  กรณีที่ตรวจพบพฤติกรรตามข้อ  ๑๕  เมื่อพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งระดับ
ชํานาญงาน  ระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญงานพิเศษ  ระดับชํานาญการพิเศษ  ระดับเช่ียวชาญแล้ว                 



๑๙ 
 

ให้อธิการบดีสั่งถอดถอนตําแหน่ง  ส่วนระดับเช่ียวชาญพิเศษให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอความเห็นต่อ 
ก.พ.อ.  เพ่ือนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอนและดําเนินการทางวินัยตาม
ข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการการทําผิดเป็นกรณีไป 

ข้อ ๑๘  กรณีที่ผู้ บังคับบัญชามีเจตนากลั่นแกล้งหน่วงเหน่ียวไม่ประเมินผลงาน หรือ                 
สร้างกฎเกณฑ์ที่มิชอบ หรือขัดต่อหลักเกณฑ์ทําให้ผู้เสนอขอเสียโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ ให้อธิการบดี
ดําเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระทําผิด 

 
หมวด  ๖ 

การขอทบทวน 
     
ข้อ  ๑๙  กรณีที่ผู้เสนอขอเห็นว่าการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับความ

เป็นธรรม  เน่ืองจากคุณภาพของผลงานการใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุน  งานบริการวิชาการ หรือ  
งานวิชาชีพบริการต่อสังคม  หรือความเป็นที่ยอมรับในงานด้านน้ัน  หรือในวงวิชาการ  หรือวิชาชีพไม่อยู่ใน
เกณฑ์ที่กําหนด  ผู้เสนอขอมีสิทธิร้องขอต่อสภามหาวิทยาลัย ให้มีการพิจารณาทบทวนผลการประเมินได้ไม่
เกินสองครั้ง  โดยในคําขอทบทวนต้องแสดงข้อเท็จจริง  ข้ออ้างและเหตุผลที่สนับสนุนคําขอ และต้องย่ืนเรื่อง
ขอทบทวนภายใน  ๙๐  วัน  นับแต่วันที่ทราบมติว่าไม่ได้รับอนุมัติให้ดํารงตําแหน่งที่เสนอขอ 

      เมื่อสภามหาวิทยาลัย  ได้รับเรื่องคําขอให้ทบทวนผลการพิจารณาผลงานแล้ว ให้ส่ง
คําขอแก่คณะกรรมการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นพิจารณา หากคณะกรรมการดังกล่าวมี
ความเห็นประการใดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ผลการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นที่สุด 
  ข้อ  ๒๐ เมื่อคณะกรรมการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น  ได้รับ
เรื่องคําขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานตามข้อ  ๑๙  จากสภามหาวิทยาลัยแล้ว  ให้ดําเนินการดังน้ี 
            ๒๐.๑  การพิจารณาทบทวนครั้งที่หน่ึง 
            (๑)  กรณีที่ เห็นว่าคําขอทบทวนขาดข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และเหตุผลที่
สนับสนุนคําขอให้มีมติไม่รับพิจารณา 
             (๒)  กรณีที่เห็นว่าคําขอทบทวนมีข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และเหตุผลที่สนับสนุน
คําขอ ให้มีมติรับไว้พิจารณา และให้มอบกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพชุดเดิมพิจารณา 
   ๒๐.๒  การพิจารณาทบทวนครั้งที่สอง 
            (๑)  กรณีที่เห็นว่าคําขอทบทวนขาดข้อเท็จจริง  ข้ออ้าง  และไม่มีเหตุผลที่
สนับสนุนคําขอเพ่ิมเติมจากครั้งที่หน่ึง ให้มีมติไม่รับพิจารณา 

          (๒)  กรณีที่ เห็นว่าคําขอทบทวนมีข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และมีเหตุผลที่
สนับสนุนคําขอเพ่ิมเติมจากครั้งที่หน่ึง  ให้มีมติรับไว้พิจารณา และให้แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ



๒๐ 
 

ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพชุดใหม่  โดยให้มีจํานวนกรรมการเท่ากับชุดเดิม
พิจารณา 

          (๓)  เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ได้พิจารณาประเมินผลงานและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพแล้ว  ให้คณะกรรมการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 
พิจารณาและสรุปผลการพิจารณาของชุดใหม่และชุดเดิม  เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ผลการพิจารณา
ของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นที่สุด 

ข้อ  ๒๑  สิทธิและข้อจํากัดสิทธิของผู้ขอทบทวนให้ขอทบทวนได้เฉพาะตนเอง
เท่าน้ัน จะขอทบทวนแทนผู้อ่ืนหรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนขอทบทวนแทนไม่ได้ 

ข้อ  ๒๒  การขอทบทวนต้องทําเป็นหนังสือและลงลายมือช่ือ ที่อยู่ของผู้ขอทบทวน    
เสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัย  โดยให้ถือวันที่ งานสารบรรณ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ประทับตรา    
รับเรื่องเป็นวันย่ืนหนังสือขอทบทวน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่      ๑๐      กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  
 
      
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์) 
                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

 
 
 

   
 
 
 

 


