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 ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

  กรอบตาํแหน่ง 

  การประเมินค่างาน  

  คุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่งและผลงาน 

  เกณฑก์ารประเมิน 

  ขั้นตอนการแต่งตั้งขา้ราชการและพนกังาน สายสนบัสนุน 

      ใหด้าํรงตาํแหน่งสูงข้ึน 
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ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง (กรณข้ีาราชการ) 

  ประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งและการแต่งตั้ง 

     ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาใหด้าํรงตาํแหน่งสูงข้ึน พ.ศ. 2553   

     ลงวนัท่ี  22  ธนัวาคม  2553 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2554 

 ประกาศ ก.น.บ. เร่ือง การกาํหนดระดบัตาํแหน่งและการแต่งตั้ง 

     ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาใหด้าํรงตาํแหน่งสูงข้ึน พ.ศ. 2554 

     ลงวนัท่ี 1  กนัยายน 2554 

 ประกาศ ก.น.บ. เร่ือง การกาํหนดระดบัตาํแหน่งและแต่งตั้ง 

     ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาใหด้าํรงตาํแหน่งสูงข้ึน  

     (แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1) พ.ศ. 2556  ลงวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 
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 ประกาศ ก.บ.ม. เร่ือง หลกัเกณฑว์ิธีการกาํหนดระดบัตาํแหน่งและแต่งตั้ง   

    ขา้ราชการใหด้าํรงตาํแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ  

    ระดบัชาํนาญการ ระดบัชาํนาญการพิเศษ ระดบัเช่ียวชาญ  

    และระดบัเช่ียวชาญพิเศษ ลงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2555 

 ประกาศ ก.บ.ม. เร่ือง หลกัเกณฑว์ิธีการกาํหนดระดบัตาํแหน่งและแต่งตั้ง  

    ขา้ราชการใหด้าํรงตาํแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัชาํนาญงาน  

    และระดบัชาํนาญงานพิเศษ  ลงวนัท่ี  25  มิถุนายน  2555  

ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง (กรณข้ีาราชการ) 
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ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง (กรณพีนักงาน) 

  ประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งและการแต่งตั้ง 

     ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาใหด้าํรงตาํแหน่งสูงข้ึน พ.ศ. 2553   

     ลงวนัท่ี  22  ธนัวาคม  2553 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2554 

 ประกาศ ก.น.บ. เร่ือง การกาํหนดระดบัตาํแหน่งและการแต่งตั้งพนกังาน   

     มหาวิทยาลยั ตาํแหน่งประเภทวิชาการ สายสนบัสนุน และตาํแหน่ง 

     ประเภททัว่ไป ใหด้าํรงตาํแหน่งสูงข้ึน พ.ศ. 2555 ลงวนัท่ี  7  มิถุนายน 2555   

 ประกาศ ก.น.บ. เร่ือง การกาํหนดระดบัตาํแหน่งและแต่งตั้งพนกังานมหาวิทยาลยั  

    ตาํแหน่งประเภทวิชาการ สายสนบัสนุน และตาํแหน่งประเภททัว่ไป  

    ใหด้าํรงตาํแหน่งสูงข้ึน (แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1) พ.ศ. 2556    

    ลงวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 
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 ประกาศ ก.บ.ม. เร่ือง หลกัเกณฑว์ิธีการกาํหนดระดบัตาํแหน่งและแต่งตั้ง   

    ขา้ราชการใหด้าํรงตาํแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ  

    ระดบัชาํนาญการ ระดบัชาํนาญการพิเศษ ระดบัเช่ียวชาญ  

    และระดบัเช่ียวชาญพิเศษ ลงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2555 

 ประกาศ ก.บ.ม. เร่ือง หลกัเกณฑว์ิธีการกาํหนดระดบัตาํแหน่งและแต่งตั้ง  

    ขา้ราชการใหด้าํรงตาํแหน่งประเภททัว่ไป  ระดบัชาํนาญงาน  

    และระดบัชาํนาญงานพิเศษ  ลงวนัท่ี  25  มิถุนายน  2555  

ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง (กรณพีนักงาน) 
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ระดบัตาํแหน่งข้าราชการ/พนักงาน 
ประเภทวิชาการ  

สายสนับสนุน 
ประเภททัว่ไป 

• ระดบัปฏิบติังาน 

• ระดบัชาํนาญงาน 

• ระดบัชาํนาญงานพิเศษ 

• ระดบัปฏิบติัการ 

• ระดบัชาํนาญการ 

• ระดบัชาํนาญการพิเศษ 

• ระดบัเช่ียวชาญ 

• ระดบัเช่ียวชาญพิเศษ 
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กรอบตาํแหน่ง  
  เป็นไปตามประกาศ ก.น.บ. เร่ือง กาํหนดกรอบตาํแหน่งทางวิชาการ  

     สายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัทกัษิณ  ลงวนัท่ี  22  พ.ย. 2555  

  ระดบัตาํแหน่งชาํนาญการ  ไม่กาํหนดจาํนวนกรอบตาํแหน่ง 

  ระดบัตาํแหน่งชาํนาญการพิเศษ  กาํหนดจาํนวนตาํแหน่ง  

      แต่ไม่ระบุจาํนวนอตัรา 

  ระดบัตาํแหน่งเช่ียวชาญ  กาํหนดจาํนวนตาํแหน่ง และระบุจาํนวนอตัรา 

  ระดบัตาํแหน่งเช่ียวชาญพิเศษ  ไม่มี 

  ตาํแหน่งประเภททัว่ไป  ระดบัชาํนาญงานและระดบัชาํนาญงานพิเศษ 

     อยูร่ะหวา่งกาํหนดกรอบตาํแหน่ง 
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การกาํหนดระดบัตาํแหน่ง 

ต้องยดึหลกัการวเิคราะห์ภารกจิของหน่วยงาน 

ต้องประเมินค่างาน 
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การประเมนิค่างาน 
  ส่วนงาน ฝ่าย งาน เสนอขอ้มูลการประเมินค่างานของตาํแหน่ง  

  คณะกรรมการประเมินค่างาน 

  รองอธิการบดีท่ีกาํกบัดูแลดา้นทรัพยากรบุคคล                    ประธาน       

   ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของตาํแหน่งท่ีเสนอขอ                     กรรมการ 

              (คณบดีหรือเทียบเท่าข้ึนไป)  

  หวัหนา้ฝ่ายแผนงาน                    กรรมการ      

  ก.บ.ม. (ผูแ้ทนผูป้ฏิบติังานในมหาวทิยาลยั 1 คน)                กรรมการ 

  หวัหนา้หน่วยงานท่ีรับผดิชอบการบริหารงานบุคคล            กรรมการและเลขานุการ 

  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลของมหาวทิยาลยั                    ผูช่้วยเลขานุการ  
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1. หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

2. ความยุ่งยากของงาน 

3. การกาํกบัตรวจสอบ 

4. การตดัสินใจ 

องค์ประกอบการประเมนิค่างาน 
ระดบัชาํนาญงาน  ระดบัชาํนาญงานพิเศษ  

          ระดบัชาํนาญการ  ระดบัชาํนาญการพิเศษ 
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องคป์ระกอบการประเมินค่างาน 
ระดบัเช่ียวชาญ และระดบัเช่ียวชาญพิเศษ               

ด้านความรู้และทกัษะ 

ทีจ่ําเป็นในงาน 

1 

1. ความรู้และความชํานาญงาน 

2. การบริหารจดัการ 

3. การส่ือสารและปฏิสัมพนัธ์ 

2 

1.กรอบแนวความคดิ 

  ในการแก้ปัญหา 

2.อสิระในการคดิ 

3.ความท้าทายในงาน 

 

 
ด้านความสามารถในการ 

ตัดสินใจและแก้ปัญหา 

3 

1.การวเิคราะห์ข้อมูล 

2.อสิระในการปฏิบัตงิาน 

3.ผลกระทบจากการ 

   ปฏิบัตงิาน 

4.ลกัษณะงานที่ปฏิบัต ิ

  ของตาํแหน่ง 

ด้านภาระงาน 

ทีรั่บผดิชอบ 

 3 ด้าน 10 องค์ประกอบย่อย 
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เกณฑ์การตดัสิน 

64/100 
 

84/100 170/300 235/300 

เช่ียวชาญ  เช่ียวชาญ

พเิศษ 

ชํานาญการ 

พเิศษ 

ชํานาญงาน

พเิศษ 

ชํานาญการ 

ชํานาญงาน 
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คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งระดบัชํานาญงาน 

  วฒิุ ปวช./ปวท./ปวส. 

  ดาํรงตาํแหน่งประเภททัว่ไประดบัปฏิบติังานมาแลว้                              

     (6 ปี สาํหรับวฒิุ ปวช./5 ปี สาํหรับวฒิุ ปวท./4 ปี สาํหรับวฒิุ  ปวส.) 

  ปฏิบติังานดา้น.................ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

  เงินเดือนไม่ตํ่ากวา่ระดบัชาํนาญงาน 

    (ขา้ราชการ 10,190 บาท  พนกังาน  13,690 บาท) 
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ผลงานทีแ่สดงความเป็นผู้ชํานาญงาน 

คู่มือปฏิบติังานหลกัอยา่งนอ้ย 1 เล่ม (เป็นเจา้ของเพียงคนเดียว) 
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คุณสมบัติเฉพาะตาํแหน่งระดบัชํานาญงานพเิศษ 

  วฒิุ ปวช./ปวท./ปวส. 

  ดาํรงตาํแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัชาํนาญงานมาแลว้  6 ปี 

  ปฏิบติังานดา้น.................ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

  เงินเดือนไม่ตํ่ากวา่ระดบัชาํนาญงานพิเศษ 

    (ขา้ราชการ 15,410 บาท  พนกังาน  20,710 บาท) 
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ผลงานทีแ่สดงความเป็นผู้ชํานาญงานพเิศษ 

1. คู่มือปฏิบติังานหลกัอยา่งนอ้ย 1 เล่ม (เป็นเจา้ของเพียงคนเดียว) และ 

2. ผลงานเชิงวเิคราะห์ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นการพฒันางานในหนา้ท่ี 

    อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง (เป็นเจา้ของเพียงคนเดียว) 
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คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งระดบัชํานาญการ 

วฒิุ ป.ตรี/โท/เอก 

ดาํรงตาํแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ/วชิาชีพเฉพาะ                  
ระดบัปฏิบติัการมาแลว้  ( 6 ปี สาํหรับวฒิุ ป.ตรี/                          
4 ปี สาํหรับวฒิุป.โท/2 ปี สาํหรับวฒิุป.เอก) 

ปฏิบติังานดา้น.................ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

 เงินเดือนไม่ตํ่ากวา่ระดบัชาํนาญการ  

    (ขา้ราชการ 15,050 บาท  พนกังาน  19,270 บาท) 
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ผลงานทีแ่สดงความเป็นผู้ชํานาญการ 

1. คู่มือปฏิบติังานหลกัอยา่งนอ้ย 1 เล่ม (เป็นเจา้ของเพียงคนเดียว)  และ 

2. ผลงานเชิงวเิคราะห์หรือสังเคราะห์ (เป็นเจา้ของเพียงคนเดียว) หรือ 

    งานวจัิยซ่ึงแสดงใหเ้ห็นการพฒันางานในหนา้ท่ีอยา่งนอ้ย  1 เร่ือง 

    (กรณีท่ีมิไดเ้ป็นเจา้ของเพียงคนเดียว ตอ้งเป็นผูด้าํเนินการวิจยัหลกั  

    และมีช่ือเป็นช่ือแรกในเจา้ของผลงานวิจยันั้น และตอ้งมีผลงานวิจยั   

    เร่ืองอ่ืนเพิ่มอีกรวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 100 %) 
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คุณสมบัติเฉพาะตาํแหน่งระดบัชํานาญการพเิศษ 

  ดาํรงตาํแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ/วชิาชีพเฉพาะ                  

    ระดบัชาํนาญการมาแลว้  ไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี 

  ปฏิบติังานดา้น.................ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

  เงินเดือนไม่ตํ่ากวา่ระดบัชาํนาญการพิเศษ  

    (ขา้ราชการ 22,140 บาท  พนกังาน  28,340 บาท) 
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ผลงานทีแ่สดงความเป็นผู้ชํานาญการพเิศษ 

1.    ผลงานเชิงวเิคราะห์หรือสังเคราะห์ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นการพฒันางาน
ของหน่วยงาน อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง/รายการ (เป็นเจา้ของเพียงคนเดียว) 
และ 

 2.   งานวจิยั/ผลงานลกัษณะอืน่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน   

       อยา่งนอ้ย  1 เร่ือง/รายงาน (กรณีท่ีมิไดเ้ป็นเจา้ของเพียงคนเดียว  

       ตอ้งเป็นผูด้าํเนินการวจิยัหลกั และมีช่ือเป็นช่ือแรกในเจา้ของ 

       ผลงานวจิยันั้น และตอ้งมีผลงานวจิยัหรือผลงานลกัษณะอ่ืนเร่ืองอ่ืน
เพ่ิมอีก รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 100 %) 
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คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งระดบัเช่ียวชาญ 

  ดาํรงตาํแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ/วชิาชีพเฉพาะ                  

    ระดบัชาํนาญการพิเศษมาแลว้  ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

  ปฏิบติังานดา้น.................ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

  เงินเดือนไม่ตํ่ากวา่ระดบัเช่ียวชาญ 

    (ขา้ราชการ 31,400 บาท  พนกังาน  40,200 บาท) 
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ผลงานทีแ่สดงความเป็นผู้เช่ียวชาญ 
1. ผลงานเชิงวเิคราะห์หรือสังเคราะห์ อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง/รายการ                    
    (เป็นเจา้ของเพียงคนเดียว) หรือผลงานลกัษณะอืน่ซ่ึงใหเ้ห็น 
    การพฒันางานของม. อยา่งนอ้ย  1 เร่ือง/รายการ (กรณีท่ีมิไดเ้ป็น 
    เจา้ของเพียงคนเดียว ตอ้งเป็นผูด้าํเนินการหลกั และมีช่ือเป็นช่ือแรก 
    ในเจา้ของผลงานนั้น และตอ้งมีผลงานลกัษณะอ่ืนเร่ืองอ่ืนเพิ่มอีก  
    รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 100 %) และ 
2. งานวจิัย ซ่ึงได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ในระดบัชาต ิหรือระดบั 
    นานาชาต ิอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง/รายการ (กรณีท่ีมิไดเ้ป็นเจา้ของเพียง 
    คนเดียว ตอ้งเป็นผูด้าํเนินการวิจยัหลกั และมีช่ือเป็นช่ือแรก 
    ในเจา้ของผลงานวิจยันั้น และตอ้งมีผลงานวิจยัเร่ืองอ่ืนเพิ่มอีก 
    รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 100 %) 
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คุณสมบัติเฉพาะตาํแหน่งระดบัเช่ียวชาญพเิศษ 

  ดาํรงตาํแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ/วชิาชีพเฉพาะ  

     ระดบัเช่ียวชาญมาแลว้  ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

  ปฏิบติังานดา้น.................ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

  เงินเดือนไม่ตํ่ากวา่ระดบัเช่ียวชาญพิเศษ 

     (ขา้ราชการ 43,810 บาท  พนกังาน  56,080 บาท) 
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ผลงานทีแ่สดงความเป็นผู้เช่ียวชาญพเิศษ 
1.  ผลงานเชิงวเิคราะห์หรือสังเคราะห์ อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง/รายการ                      

    (เป็นเจา้ของเพียงคนเดียว) หรือผลงานลกัษณะอืน่ซ่ึงแสดงใหเ้ห็น                    

    การพฒันางานของม. อยา่งนอ้ย  1 เร่ือง/รายการ (กรณีท่ีมิไดเ้ป็นเจา้ของ 

    เพียงคนเดียว ตอ้งเป็นผูด้าํเนินการหลกั และมีช่ือเป็นช่ือแรกในเจา้ของ 

    ผลงานนั้น และตอ้งมีผลงานลกัษณะอ่ืนเร่ืองอ่ืนเพิ่มอีกรวมแลว้ 

   ไม่นอ้ยกวา่ 100 %) และ 

2. งานวจิยั ซ่ึงได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับชาต ิหรือระดบันานาชาต ิ 

    อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง/รายการ (กรณีท่ีมิไดเ้ป็นเจา้ของเพียงคนเดียว                   

    ตอ้งเป็นผูด้าํเนินการวจิยัหลกั และมีช่ือเป็นช่ือแรกในเจา้ของผลงานวิจยันั้น  

    และตอ้งมีผลงานวิจยัเร่ืองอ่ืนเพิ่มอีก รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 100 %) 
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สรุปผลงานประกอบการขอกาํหนดตําแหน่ง 
 

ระดับตาํแหน่ง 

 

คู่มอืปฏบัิติ 

งานหลกั 

ผลงานเชิง

วเิคราะห์        

ซ่ึงแสดง 

ให้เห็นถึง 

การพฒันา

งานในหน้าที ่

ผลงานเชิงวเิคราะห์หรือสังเคราะห์  

 (หรืองานวจิัย กรณีชํานาญการ)  

(หรือผลงานลกัษณะอืน่ กรณเีช่ียวชาญ 

และเช่ียวชาญพเิศษ)  

ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการพฒันางานในระดับ 

งานวจิัยหรือ

ผลงานอืน่ที่

เป็นประโยชน์

ต่อหน่วยงาน 

งานวจิัยทีไ่ด้รับ

การตีพมิพ์

เผยแพร่

ระดับชาติหรือ

นานาชาต ิงานใน

หน้าที ่

งานของ

หน่วยงาน 

งานของ

มหาวทิยาลยั 

ชํานาญงาน              

ชํานาญงานพเิศษ           

ชํานาญการ             

ชํานาญการพเิศษ             

เช่ียวชาญ             

เช่ียวชาญพเิศษ             



การเผยแพร่ผลงาน 
ผลงานเชงิวเิคราะห์ 

หรือสังเคราะห์ 
คู่มือปฏิบตังิานหลัก 

• เผยแพร่ด้วยวธีิการพมิพ์  

     โดยโรงพมิพ์ หรือ สํานักพมิพ์ 

     หรือ 

•  จัดทาํเป็นสําเนาเยบ็เล่มและ 

   ได้ส่งเผยแพร่ภายในมหาวทิยาลยั 

   และภายนอกมหาวทิยาลยั 

   รวมกนัไม่น้อยกว่า 5 แห่ง  

 

•  เผยแพร่ในรูปของบทความ 

   ในวารสารทางวชิาการ หรือ 

•  เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความ 

   ทางวชิาการ หรือ 

•  เผยแพร่ใน Proceedings หรือ  

•  จัดทาํเป็นสําเนาเยบ็เล่มและ 

   ได้ส่งเผยแพร่ภายในมหาวทิยาลยั 

   และภายนอกมหาวทิยาลยั 

   รวมกนัไม่น้อยกว่า 5 แห่ง  
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การเผยแพร่ผลงาน 
ผลงานลกัษณะอืน่ งานวิจยั 

•  เผยแพร่ในรูปของบทความ 

   ในวารสารทางวชิาการ หรือ 

•  เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวจิัย  

   หรือ 

•  เผยแพร่ใน Proceedings หรือ  

•  จัดทาํเป็นรายงานวจิัยฉบบัสมบูรณ์ 

   ทีม่รีายละเอยีดและความยาว 

   เป็นเล่มหนังสือ และได้ส่งเผยแพร่ 

   ภายในมหาวทิยาลยัและภายนอก    

   มหาวิทยาลยัรวมกนัไม่น้อยกว่า  

   5 แห่ง  

•  เผยแพร่โดยมกีารนําไปใช้ภายใน  

   หน่วยงานและหน่วยงานภายนอก    

   หรือ 

•  เผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ  

   หรือการจัดแสดง  หรือ 

•  เผยแพร่โดยวธีิการพมิพ์โดยโรงพมิพ์   

   หรือสํานักพมิพ์   หรือ  

•  จัดทาํเป็นสําเนาเยบ็เล่มและได้ส่ง 

   เผยแพร่ภายในมหาวทิยาลยัและ 

   ภายนอกมหาวทิยาลยัรวมกนั 

   ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง  
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เงือ่นไขของผลงาน 

ตอ้งมิใช่ผลงานเดิมท่ีเคยประเมินแต่งตั้ง 

ใหด้าํรงตาํแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึนมาแลว้ 

 

2 

   กรณีท่ีเป็นผลงานร่วมตอ้งระบุการมีส่วนร่วม 

และมีคาํรับรองจากผูมี้ส่วนร่วม 

3 

   ตอ้งมิใช่ผลงานท่ีทาํเป็นส่วนหน่ึงของ

การศึกษาและการฝึกอบรม 
1 
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จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชีพ 

 
 

1. ตอ้งมีความซ่ือสตัยท์างวิชาชีพ ไม่นาํผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตน 

และไม่ลอกเลียนผลงานของผูอ่ื้น 

2. ตอ้งใหเ้กียรติและอา้งถึงบุคคลหรือแหล่งท่ีมาของขอ้มูล 
 

3. ตอ้งไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผูอ่ื้น 
 

4. ตอ้งเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่มีอคติและเบ่ียงเบนผล 
 

5. ตอ้งนาํผลงานไปใชป้ระโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบดว้ยกฎหมาย  
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ระดบั 

ตําแหน่ง 

การประเมนิ 

ผลสัมฤทธ์ิ

ของงาน 

ตามตัวช้ีวดั

ของตําแหน่ง

ทีค่รองอยู่ 

ความรู้ 

ความสามารถ        

ทกัษะและสมรรถนะ 

ทีจ่ําเป็นสําหรับ

ตําแหน่งทีจ่ะ

ประเมนิ 

ผลงาน จริยธรรมและ

จรรยาบรรณ

ทางวชิาชีพ 

การใช้ความรู้

ความสามารถ 

ในงานสนับสนุน 

งานบริการวชิาการ 

หรืองานวชิาชีพ

บริการต่อสังคม 

ความเป็นทีย่อมรับ          

ในงานหรือในวงวชิาการ 

หรือวิชาชีพ 

ชํานาญงาน     

ชํานาญงาน

พเิศษ 
    

ชํานาญการ     

ชํานาญการ

พเิศษ 
    

เช่ียวชาญ      

เช่ียวชาญ

พเิศษ 
      

 

การประเมินเพือ่แต่งตั้งบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งทีสู่งขึน้ 
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ประเภทตําแหน่ง 
เกณฑ์การผ่าน

ประเมนิค่างาน 

เกณฑ์ผ่านการประเมนิ/ 

คุณภาพผลงาน 

วธีิปกต ิ วธีิพเิศษ 

ระดบัชํานาญงาน 
64/100 ด ี ดมีาก 

ระดบัชํานาญการ 

ระดบัชํานาญงานพเิศษ 
84/100 ด ี ดมีาก 

ระดบัชํานาญการพเิศษ 

ระดบัเช่ียวชาญ 170/300 ด ี ดมีาก 

ระดบัเช่ียวชาญพเิศษ 235/300 ดมีาก ดเีด่น 

กรรมการ 3 คน 5 คน 

ผลการประเมนิ เสียงข้างมาก ≥ 4 ใน 5 

เกณฑ์การประเมินบุคคลเพือ่เข้าสู่ตําแหน่งทีสู่งขึน้ 
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ขัน้ตอนการแต่งตัง้ข้าราชการ พนักงาน  

สายสนับสนุน ให้ดาํรงตาํแหน่งสูงขึน้  
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ส่วนงาน/ฝ่าย/งาน - เสนอข้อมูลการประเมินค่างานของตาํแหน่ง 
 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล - รับเร่ือง 
 

คณะกรรมการประเมินค่างาน 
- ประเมินค่างานของตาํแหน่ง 
- อนุมัต/ิไม่อนุมัตกิารประเมินค่างานของตาํแหน่ง 

 
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล - แจ้งผลการประเมินค่างาน3535353535 

 
 

ผู้ขอกาํหนดตาํแหน่ง 
-ย่ืนขอกาํหนดระดับตาํแหน่งตามแบบคาํขอรับการกาํหนดระดับตาํแหน่ง 

 และเอกสารอืน่ที่เกี่ยวข้องพร้อมผลงาน  จาํนวน 10 ชุด  
(หลังจากการประเมินค่างานผ่านแล้ว) 

 

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
- รับเร่ือง 
- ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตาํแหน่งและผลงาน 

 

ก.บ.ม. 
- เหน็ชอบการขอกาํหนดระดับตาํแหน่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน                           

   เพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งสงูขึ้น 

 
 

คณะกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิฯ 

ประเมินผลงาน 

 

       
 

คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งสงูขึ้น 

- กล่ันกรองผลการประเมินค่างาน 

-ประเมินผลสมัฤทธิ์ของงาน ความรู้  ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะที่จาํเป็น 

   สาํหรับตาํแหน่งที่จะประเมิน 

-ประเมินการใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุน  งานบริการวิชาการ 

   หรืองานวิชาชีพบริการต่อสงัคม (กรณตีาํแหน่งระดับเช่ียวชาญ) 

- แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 

- สรุปผลเพ่ือเสนอ ก.บ.ม. และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

 

ก.บ.ม. - เหน็ชอบ/ไม่เหน็ชอบการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งที่สงูขึ้น 

 
สภามหาวิทยาลัย - อนุมัต/ิไม่อนุมัตกิารแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งที่สงูขึ้น 

 
อธกิารบด ี - ออกคาํสั่งแต่งตั้ง 

ขั้นตอนการแต่งตั้งขา้ราชการและพนกังาน สายสนบัสนุน ใหด้ํารงตําแหน่งสูงข้ึน 
  

หมายเหตุ :   1. ผลการประเมินค่างานคงผลไว้ได้ไม่เกนิ 1 ปี  นับจากวันรับทราบผลการประเมิน 
 2. การแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งระดับเช่ียวชาญพิเศษ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอ ก.พ.อ. ให้ความเหน็ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร 

                               เพ่ือนาํเสนอนายกรัฐมนตรีนาํความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 35 



สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ 

เงินเดือน 

(บาท) 

เงินเดือน 

(บาท) 

เงินเดือน 

(บาท) 

ขั้นสูง 19,100 35,220 47,830 

ขั้นตํ่า 4,870 10,190 15,410 

ระดับตําแหน่ง ปฏิบัตงิาน ชํานาญงาน ชํานาญงานพเิศษ 

เงินประจําตําแหน่ง - - -  

ค่าตอบแทน - - - 
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สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ 
เงนิเดอืน 

(บาท) 

เงนิเดอืน 

(บาท) 

เงนิเดอืน 

(บาท) 

เงนิเดอืน 

(บาท) 

เงนิเดอืน 

(บาท) 

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

ขั้นตํา่ 8,340 15,050 22,140 31,400 43,810 

ขั้นตํา่

ช่ัวคราว 

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

ระดบั

ตาํแหน่ง 

ปฏบิัตกิาร ชํานาญการ ชํานาญการ

พเิศษ 

เช่ียวชาญ เช่ียวชาญ

พเิศษ 

เงนิประจํา

ตาํแหน่ง 

- - - 9,900 13,000 

ค่าตอบแทน - - 3,500 9,900 13,000 
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สิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวทิยาลยั 

เงินเดือน 

(บาท) 

เงินเดือน 

(บาท) 

เงินเดือน 

(บาท) 

ขั้นสูง 24,450 45,090 63,970 

ขั้นตํ่า 6,240 13,690 20,710 

ระดับตําแหน่ง ปฏิบัตงิาน ชํานาญงาน ชํานาญงานพเิศษ 

เงินประจําตําแหน่ง - - -  

ค่าตอบแทน - - - 
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สิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวทิยาลยั 
เงนิเดอืน 

(บาท) 

เงนิเดอืน 

(บาท) 

เงนิเดอืน 

(บาท) 

เงนิเดอืน 

(บาท) 

เงนิเดอืน 

(บาท) 

ขั้นสูง 31,300 50,730 67,950 80,340 86,480 

ขั้นตํา่ 10,680 19,270 28,340 40,200 56,080 

ขั้นตํา่

ช่ัวคราว 

- 16,850 25,430 31,240 38,380 

ระดบั

ตาํแหน่ง 

ปฏบิัตกิาร ชํานาญการ ชํานาญการ

พเิศษ 

เช่ียวชาญ เช่ียวชาญ

พเิศษ 

เงนิประจํา

ตาํแหน่ง 

- - - 9,900 13,000 

ค่าตอบแทน - - 5,600 9,900 13,000 
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เงนิรางวลั 

  ชาํนาญการพิเศษ       20,000   บาท 

  เช่ียวชาญ                   30,000   บาท 

  เช่ียวชาญพิเศษ          50,000   บาท  
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รายละเอียดเพ่ิมเติม  
http://www2.tsu.ac.th/admin-personnel/ 
        บรกิารขอ้มลู         การเขา้สูต่าํแหน่งทีส่งูขึน้ของ

ขา้ราชการ/พนกังานมหาวทิยาลยั สายสนบัสนุน 
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คาํถาม/                    
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
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