
 

 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

วาดวยการกาํหนดระดับตาํแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศกึษา 

ใหดํารงตําแหนงสูงขึน้  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

…………………………… 

  โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลกัเกณฑวาดวยการกาํหนดระดบัตาํแหนงและการ

แตงตัง้ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษาในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร  

ใหดาํรงตาํแหนงสูงขึน้ 

  อาศั ย อํ าน าจ ต าม คว ามในม า ตร า   ๑๗   ม าต รา  ๒๐   แ ละ มา ต รา   ๓๑                    

แหงพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  ซึ่งแกไข

เพิ่มเตมิโดยพ ระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่ ๒ )            

พ.ศ. ๒๕๕๑  และมาตรา ๑๗  (๒) (๑๓)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   

พ.ศ. ๒๕๔๘  กับประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่องมาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น   ลงวันที่  ๒ กุมภาพันธ             

พ.ศ. ๒๕๕๐  สภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร  ในการประชุมครัง้ที ่ ๓/๒๕๕๑  

เมื่อวันที ่ ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๑  จึงใหออกขอบงัคับไว  ดงัตอไปนี ้

  ขอ   ๑   ขอบังคับนี้  เรียกวา   “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตน โก สินท รวาด วยก ารกํ าห นด ระดับตํ าแ ห นง แ ละ กา รแ ตงตั้ งข ารา ช ก ารพ ลเ รื อ น                          

ในสถาบนัอดุมศกึษาใหดาํรงตําแหนงสงูขึ้น  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ขอ  ๒  ขอบงัคับนีใ้หใชบงัคับตัง้แตวนัถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

  ขอ  ๓  ในขอบงัคบันี ้

  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

  “สภามหาวทิยาลัย”  หมายความวา   สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รตันโกสินทร 

  “อธิการบดี ”  หมายความวา   อธิการบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รตันโกสินทร 

  “ก.บ.ม.”  หมายความวา   คณะกรรมการบรหิารงานบุคคลในมหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 



  “ขาราชการ”  หมายความวา   ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใน

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร 

  “ตําแหนง”  หมายความวา  ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา        

ตามโครงสรางตาํแหนงที ่ก.พ.อ. กาํหนด 

  “ก.พ.อ.”  หมายความวา  คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา 

  ขอ  ๔  ให  ก.บ.ม.  มอีาํนาจและหนาที่ในการพิจารณากาํหนดระดับตําแหนงและ

การพิจารณาเพื่อแตงตัง้ขาราชการใหดาํรงตําแหนงสูงขึน้  และมีอํานาจออกประกาศเพื่อดาํเนินการ

ใหเปนไปตามขอบงัคบันี ้

  ขอ  ๕  ใหอธิการบดเีปนผูรกัษาการตามขอบังคับนี้  และมีอํานาจวินิจฉัยตีความ

ในกรณเีกิดปญหาตามขอบงัคับนี ้

หมวด ๑ 

การกาํหนดตําแหนง 

---------------------------- 

สวนที่ ๑ 

บททั่วไป 

---------------------------- 

  ขอ  ๖  การกําหนดตําแหนงตามขอบังคับนี้  ใหเปนไปตามกรอบของตําแหนง 

และแผนพฒันากําลงัคนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

  กรอบของตําแหนงตามวรรคหนึ่ง   ใหพจิารณากําหนดตามโครงสรางตําแหนง

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่  ก.พ.อ.  กําหนดและใหพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับ

สมรรถนะที่จําเปนสําหรบัแตละตําแหนงเพื่อสงเสริมการปฏิบตังิานประกอบดวย 

  ขอ  ๗  การพจิารณากาํหนดระดบัตาํแหนงใหอยูภายใตเงื่อนไขดังนี ้

(๑)  การพิจารณาปรับปรงุระบบงานหรอืวิธกีารทํางานใหม 

(๒)  การพจิารณาระบบบริหารงานในมหาวทิยาลัยในเรื่องการกระจาย

อํานาจบริหารจัดการ 

(๓)  การพัฒนาบทบาท  หนาที่  คุณภาพงานของตําแหนงเพื่อปฏิบัติ

ภารกิจนโยบายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย   ซึ่งมีผลใหความรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์         

เพิ่มสงูขึ้น 

(๔)  การจดัลาํดบัความสาํคญัของงานตามแผนงาน  โครงการที่สอดคลอง

ตามบทบาทหนาที ่ และความรับผิดชอบของหนวยงานที่เปลีย่นแปลงไปตามนโยบาย 



(๕)  การเปลี่ยนแปลงการจดัตัง้หรือแบงหนวยงานภายในใหม   เพื่อเพิ่ม

คณุภาพและประสิทธิภาพในการทาํงาน  ซึ่งตองไดรบัความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

(๖)  การไมขัดตอการแบงสวนราชการที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย  

การจดัตัง้มหาวิทยาลยั 

  ขอ  ๘  การกําหนดระดับตําแหนงตามขอบังคับนี้  ใหดําเนินการอยางโปรงใส  

ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี ้

(๑)  ตามโครงสรางระดับตําแหนง  และตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง    

ที ่ก.พ.อ. กาํหนด 

(๒)  เปนเหตุผลความจาํเปนเพื่อประโยชนของหนวยงาน 

(๓)  ไมมีผลใหมีการเพิ่มงบประมาณหมวดเงินเดอืนและคาจางประจํา 

(๔)  ไมมีผลทําใหอตัรากําลังเพิ่มขึน้ 

(๕)  ตองคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ   ความไมซ้ําซอน   และความ

ประหยดั 

สวนที่ ๒ 

ตาํแหนงปฏิบัติการระดบัตน  ตําแหนงปฏิบัติการระดับกลาง 

ตําแหนงปฏิบัติการระดับตนที่มปีระสบการณ  และตําแหนงประเภทผูบริหาร 

------------------------------------------------- 

  ขอ  ๙  การกําหนดระดบัตําแหนงของตําแหนงปฏิบตักิารระดบัตน  และตําแหนง

ปฏิบัตกิารระดับกลางซึ่งเปนตําแหนงระดับควบให เปนไปตามโครงสรางระดับตําแหนง             

และมาตรฐานกําหนดตําแหนงที ่ ก.พ.อ. กาํหนด 

  ขอ   ๑๐   การกําหนดระดับตําแ หนงของตําแหนงปฏิบัติการระดับตนที่มี

ประสบการณใหยึดหลกัการวิเคราะหและประเมินคางานของตําแหนง  ดงันี ้

(๑)  หนาที่และความรบัผิดชอบของตําแหนง  ไดแก  กิจกรรมที่ตําแหนง

นั้นตองปฏิบตัขิอบเขตและความหลากของงาน  และผลกระทบจากการปฏิบตังิาน 

(๒)  ความยุงยากของงานความสามารถที่จาํเปนในการปฏิบัตงิาน  ไดแก  

การมีคําแนะนําแนวทางหรือคูมือ   ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน   และระดับการตดิตอ

ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกหนวยงาน 

(๓)  การควบคมุ  กํากับ  และตรวจสอบ  ไดแก  ความจาํเปนในการไดรับ

การใหทิศทางการไดรบัคาํแนะนําหรือการไดรับคําปรึกษาในการปฏิบัตงิาน   และความจําเปนใน

การไดรับการตรวจสอบความถกูตองสมบรูณของงานโดยผูบงัคับบัญชา 



(๔)  ความรูที่ตองการในการปฏิบตัิงาน  คือ  ความรูที่จําเปนในการผลิต

ผลงานใหไดคุณภาพและปรมิาณตามเปาหมายที่กําหนด   ไดแก  ความรูระดับพื้นฐาน  ความรู

ระดับพื้นฐานชั้นสูง  ความรูเชิงหลักการหรือแนวคดิวชิาชีพ   นโยบายของหนวยงาน   และการ

ประยุกตหนกัการมาใชในการปฏิบัตงิาน 

  ขอ  ๑๑  การกาํหนดระดบัตาํแหนงของตําแหนงประเภทผูบรหิารใหยึดหลักการ

วิเคราะหและประเมนิคางานของตําแหนง  ดงันี้ 

(๑)  หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง  ไดแก  จาํนวนและระดับ

ตาํแหนงของผูใตบังคับบัญชาซึ่งสะทอนถงึประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน   ระดับความ

รบัผิดชอบของตําแหนงจํานวนเงินงบประมาณและลักษณะของกิจกรรมทางการเงิน   และความ

ยตุิธรรม  ความซื่อสัตยและการรกัษาความลับของราชการ 

(๒)  ความยุงยากของงานความสามารถที่จาํเปนในการปฏิบัตงิาน  ไดแก  

ขอบเขตของการตัดสินใจ  ความคิดรเิริ่มที่ตองใชในงาน   และลักษณะและวัตถุประสงคของการ

ตดิตอกับผูอื่นในการปฏิบตังิาน 

(๓ )   ก า ร ค วบ คุม กํ า กั บต ร วจ ส อ บ แ ล ะ ก า ร บั งคั บ บั ญ ช า   คื อ                   

การตรวจสอบงาน  ติดตามผลการปฏิบัติหนาที่   ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัตงิานที่มี

ผลกระทบตอการดําเนินงาน  และการใหคาํแนะนําปรกึษาในการปฏิบตัิงาน 

(๔)  ความรูที่ตองการในการปฏิบัติงาน   คือ  ความรูความสามารถ          

ที่ตองการของตําแหนงและความ รูที่จําเปนในการปฏิบัตงิานตามหนาที่และความรับผิดชอบ          

ในฐานะผูบงัคับบัญชา  ไดแก  ความรูขั้นพืน้ฐานเกี่ยวกบัขั้นตอนและวธิีการปฏิบตังิาน  ความรูใน

ศิลปะการบังคับบัญชา  การบริหาร  และการนําความรูไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ   ความรูใน

ทฤษฏี  แนวคดิในวชิาชีพ  และการประยุกตใชเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ  ความสามารถในการคิด

วิเคราะห  และการตัดสินใจในเรื่องที่มคีวามสาํเร็จแตกตางกัน 

  การกําหนดระดับตําแหนงประเภทผูบริหารภายในหนวยงาน   ตองมีระดับ

ตาํแหนงไมสูงเทาระดับตําแหนงประเภทผูบริหารสูงสุดของหนวยงานนัน้  

  ขอ  ๑๒  การกําหนดคาน้ําหนักในแตละองคประกอบและเกณฑการตัดสินเพื่อ

กําหนดระดับตําแหนงตามขอ ๑๐ และขอ ๑๑ ตองกําหนดใหเหมาะสมกับแตละตําแหนง  และให

เปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลัยโดยความเหน็ชอบของ ก.บ.ม. 

 

 

 

 



สวนที ่๓ 

ตาํแหนงระดบัชาํนาญการ  ระดบัเชี่ยวชาญ  และระดบัเชี่ยวชาญพิเศษ 

--------------------------------------------- 

  ขอ  ๑๓  การกําหนดตําแหนงระดับชํานาญการ   ระดับเชี่ยวชาญ   และระดับ

เชี่ยวชาญพเิศษใหพจิารณาความจําเปนตามภารกิจของหนวยงานตามหลักเกณฑในขอ  ๑๔ และ    

ขอ ๑๕  

  ขอ  ๑๔  การวเิคราะหภารกิจของหน วยงานเพื่อกําหนดใหมีตําแหนงระดับ    

ชํานาญการ  ระดบัเชี่ยวชาญ  และระดับเชี่ยวชาญพเิศษ  ใหพจิารณาดงันี้ 

(๑)  หนวยงานที่ปฏิบัตภิารกิจหลัก   หมายถึง  คณะซึ่งมีหนาที่ในการ

สอน  การวิจยั  การใหบริการทางวิชาการ  กําหนดใหมตีาํแหนงระดบัชํานาญการ  ระดับเชี่ยวชาญ  

และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

(๒)   หนวยงานที่ปฏิบัตภิารกิจสนับสนุนภารกิจหลัก   หมายถึง  

หนวยงานซึ่งมหีนาที่ในการบรหิารจัดการเพื่อสนบัสนุนภารกิจหลกั  สําหรับกอง  สาํนกังานคณบด ี 

สํานักผูอาํนวยการ  หรอืหนวยงานที่มีฐานะเทยีบเทากองใหมีไดเฉพาะตําแหนงระดับชํานาญการ  

กรณหีนวยงานที่เปนสาํนักงานอธิการบดี  กําหนดใหมตีาํแหนงระดบัเชี่ยวชาญได 

  ขอ  ๑๕  การพจิารณาความจําเปนของตําแหนงเพื่อกําหนดความจําเปนใหมี

ตาํแหนงระดบัชํานาญการ  ระดบัเชี่ยวชาญ  และระดับเชี่ยวชาญพเิศษ  ใหพจิารณาดังนี ้

(๑)  ภาระงานของหนวยงาน  ใหพจิารณาจากลักษณะงาน  คณุภาพและ

ปรมิาณของหนวยงาน 

(๒)  ลักษณะหนาที่ความรบัผิดชอบและคุณภาพงานของตําแหนง  ให

พจิารณาดงันี ้

(ก)  ตําแหนงระดับชํานาญการ   ลักษณะงานตองปฏิบัติโดย        

ผูมคีวามรู  ความสามารถความชาํนาญงาน  ทกัษะ  หรือประสบการณในการปฏิบัตงิานเฉพาะดาน

หรือเฉพาะทาง  ซึ่งเปนงานที่ตองทําการศึกษา  คนควา  ทดลอง  วเิคราะห  สังเคราะหหรือวจัิย  

โดยใชและหรอืประยุกตหลกัการเหตผุล  แนวความคดิ  วธิีการเพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่

กําหนดไว  และหรอืเพื่อการพัฒนางานในหนาที่และงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และหรอืแกไข

ปญหาในงานหลกัที่ปฏิบตัซิึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง 

(ข)  ตาํแหนงระดบัเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  ลักษณะ

งานตองปฏิบตัิโดยผูมคีวามรูทฤษฏี  หลกัวิชา  หรือหลกัการเกี่ยวกบังานเฉพาะดานหรอืเฉพาะทาง  

และเปนงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน   และหรืองานพัฒนาทฤษฎี  หลักการ            

ความรูใหม  ซึ่งตองมกีารวิจัยเกี่ยวกับงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และนํามาประยุกตใชในทาง



ปฏบิตัิ  โดยตองประยุกตทฤษฎี  แนวความคดิใหม  เกี่ยวกับเนื้อหาของงาน  เพื่อแกไขปญหาใน

งานที่มีความยุงยากมากและมขีอบเขตกวางขวางมาก  หรือถายทอดความรูเกี่ยวกับงาน  ตลอดจน

ใหคาํปรึกษาแนะนาํ  หรือปรับปรงุผสมผสานเทคนิคระดับสงูระหวางสาขาที่เกี่ยวของ 

  ขอ  ๑๖  การวิเคราะหกาํหนดความจําเปนตามภารกิจของหนวยงานและความ

จําเปนของตําแหนง  เพื่อกําหนดใหมีตําแหนงระดับชํานาญการ   ระดับเชี่ยวชาญ   และระดับ

เชี่ยวชาญพเิศษ  ใหเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั  โดยความเหน็ชองของ ก.บ.ม. 

สวนที ่๔ 

การดาํเนินการ 

------------------ 

  ขอ  ๑๗  การวิเคราะหตําแหนงที่มีลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบ   ปริมาณ

และคุณภาพของงานของตําแหนงที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในสาระสาํคญั  ถงึระดับที่จะตองมีการ

ปรับปรุงระดับตําแหนงใหจดัทําขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่จะเสนอขอปรับปรุงการ

กําหนดระดับตําแหนง  ไดแก  ชื่อตาํแหนง  ระดับ  เลขที่  สังกัด  หนาที่ความรับผิดชอบเดมิและ

ใหมของตําแหนงดังกลาว   ลักษณะงานที่ปฏิบัตเิดมิและใหมของตําแ หนง ดังกลาว   เพื่อ

ประกอบการพจิารณา 

  ขอ  ๑๘  เมื่อ  ก.บ.ม.  พจิารณาและเสนอใหสภามหาวทิยาลัยมีมตกิําหนดกรอบ

ตาํแหนงในหนวยงานใดแลว  ใหมกีารประกาศใหขาราชการไดรบัทราบรวมกนั  เพื่อเปดโอกาสให

ขาราชการไดเตรียมความพรอมในการประเมนิเพื่อแตงตัง้ใหดาํรงตําแหนงดงักลาว 

  ขอ  ๑๙  ใหมีการจดัทํารายงานสรปุผลการพจิารณากรอบตําแหนงเพื่อเปนแหลง

อางอิงในการสบืคน  และเพื่อแสดงความโปรงใส 

หมวด ๒ 

การแตงตัง้ขาราชการใหดาํรงตาํแหนงสูงขึน้ 

-------------------- 

สวนที ่๑ 

ตําแหนงปฏิบตักิารระดบัตน  และตําแหนงปฏิบตัิการระดบักลาง 

--------------------- 

  ขอ  ๒๐  ใหมีการตรวจสอบคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงที่ ก.พ.อ . กําหนด  กอนการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ

ปฏบิตัิการระดับตน  และตําแหนงปฏิบตัิการระดับกลาง 



  ขอ  ๒๑  การประเมินบคุคลเพื่อแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงระดบัปฏิบตัิการระดับตน  

ตาํแหนงปฏิบตักิารระดบักลาง  ตองประเมนิจากการปฏิบตังิานและคณุลักษณะของบคุคลที่จาํเปน

สําหรบั ตาํแหนง 

  ขอ  ๒๒  การประเมนิการปฏิบัตงิานใหประเมินตามองคประกอบ  ดงันี ้

(๑)  ความรูความสามารถในการปฏิบตัิงานและคุณภาพของงาน 

(๒)  ความรบัผิดชอบตอหนาที ่

(๓)  ความประพฤติ 

  ขอ  ๒๓  ความรูความสามารถในการปฏิบัตงิานตามขอ  ๒๒ (๑) ของตําแหนง

ปฏบิตัิการระดับตนใหพจิารณา  ดงันี้ 

(๑)  ความรอบรู  ความชํานาญ  ความสามารถในการวิเคราะหงานที่

ปฏบิตัิและงานอื่นที่เกี่ยวของ 

(๒)  ความเขาใจในนโยบายและเปาหมายของหนวยงาน 

(๓)  ความรูความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการปฏิบัตงิานปจจุบัน  และการ

พฒันาปรบัปรงุความรูความเขาใจ  ความสนใจที่จะนาํไปใชปฏบิัตงิานใหดขีึ้น  และเพื่อที่จะรบังาน

ที่สูงขึน้ได 

  การพจิารณาความรูความสามารถในการปฏิบัติงานของตําแห นงปฏิบัตกิาร

ระดบักลางซึ่งเปนสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๓ ขึ้นไป  นอกจากตองพจิารณาตามวรรคหนึ่งแลว  

ใหพิจารณาเรื่องความคิดริเริ่มสรางสรรคงาน  การพัฒนางาน  และการแกไขปญหาอปุสรรคในการ

ปฏบิตัิงานประกอบดวย 

  ขอ  ๒๔  คณุภาพของงานตามขอ ๒๒ (๑) ใหพจิารณาจากความสามารถในการ

ปฏิบัตงิานที่ไดรับมอบหมาย   โดยคํานึงถึงความสําเร็จในเวลาที่กําหนด  ความถูกตอง  แมนยํา  

ความครบถวนสมบูรณและความเปนระเบยีบเรียบรอยของงาน 

  ขอ  ๒๕  ความรับผิดชอบตอหนาที่ตามขอ ๒๒ (๒) ใหพจิารณาจากความตั้งใจ  

ความเตม็ใจ  และความมุงมั่นที่จะทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จและเปนผลดีแกทางราชการ  

ความรับผิดชอบตอหนาที่  ตลอดทั้งไมละเลยตองานและพรอมที่จะรับผิดชอบตอผลของงานที่

เกิดขึ้น 

  ขอ  ๒๖  ความประพฤตติามขอ ๒๒ (๓) ใหพจิารณาจากอุปนิสยั  บุคลิกลักษณะ  

ทวงที  วาจา  การวางตัว  รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรมที่จําเปนสําหรับตําแหนง   ตลอดจนการ

ปฏบิตัิตามระเบยีบของทางราชการและหนวยงาน 

  ขอ  ๒๗  การประเมนิคณุลกัษณะของบุคคลที่จําเปนสําหรับตําแหนงปฏิบัตกิาร

ระดบัตนและตําแหนงปฏิบัตกิารระดับกลาง  ใหประเมิน  ดงันี้ 



(๑)  ความอุตสาหะ  ใหพจิารณาจากความมมีานะ  อดทน  และเอาใจใส

ในหนาที่การงานกระตือรือรนในการปฏิบัตงิาน   การอุทศิเวลาใหกับทางราชการและความขยั่น

หมั่นเพียร 

(๒)  ความมีมนุษยสัมพันธ  ใหพจิารณาจากความสามารถในการ

ปฏบิตัิงานรวมกบัผูอื่นอยางมปีระสิทธภิาพ  การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  การยอมรับใน

ความสามารถของผูรวมงานทกุระดบั  ความสามารถในการแกไขและลดขอขัดแยงอนัอาจจะเปน

อุปสรรคตองานราชการหรือความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีกับผูมารับบริการหรือผู

มาตดิตอ  รวมทัง้ความเตม็ใจในการใหความชวยเหลอืและใหบริการผูมาติดตอ 

(๓)  ความสามารถในการสื่อความหมาย  ใหพจิารณาจากความสามารถ

ในการแ สดงความคดิเ ห็นที่เกี่ยวของกับก ารปฏิบัติงาน   การ สื่อสาร กับผูบังคับบัญช า   

ผูใตบงัคับบัญชาและเพื่อนรวมงานทัง้ดวยวาจา  หรอืลายลักษณอักษร  และความสามารถในการใช

ภาษาอยางเหมาะสมเกี่ยวกบัการใหขอมลู ขาวสาร การบันทกึ หรือการรายงาน 

  ขอ  ๒๘  การกาํหนดคาน้ําหนักในแตละองคประกอบและเกณฑการตัดสินเพื่อ

แตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง   ตองกําหนดใหเหมาะสมกับตําแหนงปฏิบัติการระดับตน   

ตาํแหนงปฏิบตักิารระดบักลาง  ตามประกาศของมหาวทิยาลัย  โดยความเห็นชอบของ  ก.บ.ม. 

  ขอ  ๒๙  การประเมนิใหดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินที่มหาวทิยาลัย

แตงตัง้  โดยความเหน็ชอบของ  ก.บ.ม. ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวตองมีระดับตําแหนงไมต่ํากวา

ตาํแหนงที่เสนอขอหรือเทยีบเทา 

สวนที่ ๒ 

ตําแหนงปฏิบัติการระดบัตนที่มปีระสบการณ 

-------------------------------- 

  ขอ  ๓๐  ใหมกีารตรวจสอบคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตาม

มาตรฐานกาํหนดตําแหนงที ่ ก.พ.อ.  กาํหนดกอนการประเมนิบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ระดบัปฏิบตักิารระดบัตนที่มปีระสบการณ 

  ขอ  ๓๑  การประเมินบคุคลเพื่อแตงตัง้ใหดาํรงตําแหนงระดบัปฏบิตัิการระดับตน

ที่มปีระสบการณ  ใหประเมนิจากผลงานและคุณลกัษณะของบุคคลที่จําเปนสําหรับตาํแหนง 

  ขอ  ๓๒  การประเมนิผลงาน  ใหพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานจริง  หรือพิจารณา

จากแฟมงานที่ไดบนัทกึผลงานที่ปฏบิัตใินชวงระยะเวลาไมนอยกวาสองป  โดยผลงานนัน้แสดงให

เหน็ถึงทกัษะความรูความสามารถ  ความชํานาญ  และผลสัมฤทธิข์องงานซึ่งเปนที่ประจักษ  โดยให

ประเมินตามองคประกอบ  ดงันี ้

 



(๑)  ขอบเขตของผลงาน 

(๒)  คณุภาพของผลงาน 

(๓)  ความยุงยากซบัซอนของผลงาน 

(๔)  ประโยชนของผลงาน 

(๕)  ความรูความชาํนาญงานและประสบการณ 

ผลงานที่นําเสนอเพื่อพจิารณา  ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ  ดงันี้ 

(๑)  ตองมใิชผลงานที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาหรือการฝกอบรม 

(๒)  ตองมใิชผลงานเดมิที่เคยใชในการประเมินแตงตั้งใหดํารง

ตาํแหนงในระดบัที่สูงขึน้มาแลว 

(๓)  กรณีที่เปนผลงานรวมตองระบุการมีสวนรวมและมีคาํรบัรองจากผู

มสีวนรวม 

  ขอ  ๓๓  ขอบเขตของผลงานตามขอ ๓๒ (๑) ใหพจิารณาจากผลการปฏิบัตงิาน

หรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง   และแนวคิดหรือ

แผนงานที่จะดาํเนินการในอนาคต  ซึ่งเปนการพัฒนางานในตําแหนงที่จะไดรับการแตงตัง้ 

  ขอ  ๓๔  คณุภาพของผลงานตามขอ ๓๒ (๒) ใหพจิารณาจากคณุภาพของผลงาน

ที่เชื่อถือได 

  ขอ  ๓๕  ความยุงยากซับซอนของผลงานตามขอ ๓๓ (๓) ใหพจิารณาจากการใช

หลกัวชิาการเฉพาะทางในการปฏบิตัิงานที่มคีวามยุงยากมาก  และความจําเปนตองมีการตัดสินใจ

หรอืแกปญหาในงานที่ปฏิบตัิดวยตนเองได 

  ขอ  ๓๖   การประเมนิประโยชนของผลงานตามขอ  ๓๒ (๔) ใหพจิารณาจาก

ประโยชนของผลงานที่มตีอหนวยงานหรอืประชาชน  หรือตอความกาวหนาทางวิชาการ หรือการ

ปฏบิตัิงานที่เกี่ยวของซึ่งสามารถชวยเสริมยทุธศาสตรของหนวยงานไดเปนอยางดี 

  ขอ  ๓๗  การประเมนิความรูความชาํนาญงานและประสบการณตามขอ ๓๒ (๕) 

ใหพจิารณาจากความรู ความชํานาญงาน และประสบการณที่ทําใหสามารถปฏิบัติงานในความ

รบัผิดชอบดวยตนเองไดเปนที่ยอมรับในงานนัน้ 

  ขอ  ๓๘  การประเมนิคณุลักษณะของบุคคลที่จําเปนสําหรับตําแหนงปฏิบัตกิาร

ระดบัตนที่มปีระสบการณใหประเมิน  ดงันี ้

(๑)  ความอตุสาหะ  ใหพจิารณาจากความมีมานะ  อดทน  และเอาใจใส

ในหนาที่การงานความกระตือรือรนในการปฏิบตัิงาน  การอุทศิเวลาใหกับทางราชการ  และความ

ขยันหมั่นเพยีร 

(๒ )  ความมีมนุษยสัมพันธ  ใหพจิารณาจากความสามารถในการ

ปฏบิตัิงานรวมกบัผูอื่นอยางมปีระสิทธิภาพ  การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  การยอมรับใน



ความสามารถของผูรวมงานทกุระดบั  ความสามารถในการแกไขและลดขอขัดแยงอนัอาจจะเปน

อุปสรรคตองานราชการหรือความสามารถ  ในการสรางความสัมพนัธอันดกีับผูมารับบรกิารหรือผู

มาตดิตอ  รวมทัง้ความเตม็ใจในการใหความชวยเหลอืและบริการผูมาติดตอ 

(๓)  ความสามารถในการสื่อความหมาย  ใหพจิารณาจากความสามารถ

ในการแ สดงความคดิเ ห็นที่เกี่ยวของกับก ารปฏิบัติงาน   การ สื่อสาร กับผูบังคับบัญช า   

ผูใตบงัคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน  ทั้งดวยวาจา  หรือลายลักษณอักษร  ความสามารถในการใช

ภาษาอยางเหมาะสมเกี่ยวกบัการใหขอมลูขาวสารการบนัทกึ  หรือการรายงาน 

  ขอ  ๓๙  การกําหนดคาน้ําหนักในแตละองคประกอบและเกณฑการตัดสินเพื่อ

แตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง   ตองกําหนดใหเหมาะสมกับระดับตําแหนงของตําแหนง

ปฏิบัตกิารระดับตนที่มี ประสบการณ  ตามประกาศของมหาวทิยาลัย  โดยความเห็นชอบของ 

ก.บ.ม. 

  ขอ   ๔๐   การประเมินใหดํา เนินการโดยคณะกรรมการประเมนิผลงานที่

มหาวิทยาลยัแตงตัง้โดยความเหน็ชอบของ ก.บ.ม. ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวตองมีระดับตําแหนง

ไมต่าํกวาตาํแหนงที่เสนอขอหรือเทยีบเทา 

สวนที ่๓ 

ตําแหนงประเภทผูบรหิาร 

------------------ 

  ขอ  ๔๑  ใหมกีารตรวจสอบคณุสมบตัเิฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตาม

มาตรฐานกาํหนดตําแหนงที ่ก.พ.อ. กําหนด  กอนการประเมนิบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ประเภทผูบริหาร 

  กรณีที่มีบุคคลซึ่งมีคุณสมบัตคิรบถวนตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงตามวรรค

หนึ่งมากกวาจาํนวนกรอบตาํแหนงที่กําหนด  ใหคดัเลอืกบคุคลที่จะเขารบัการประเมนิตามจํานวน

กรอบตําแหนง  โดยดําเนินการอยางเปนระบบ  โปรงใส  เปนธรรม  และตรวจสอบได  ดงันี ้

  (๑)  แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล  เพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

คัดเลือกบุคคลรายงานผลการพจิารณาคัดเลอืกบุคคล  และตรวจสอบกรณีมีการทักทวงผลการ

คดัเลือก 

  (๒)  การคัดเลือกใหดาํเนินการตามขั้นตอน  ดงันี ้

(ก)  สํารวจขอมลูผูมคีณุสมบตัคิรบถวน 

(ข)  ใหผูบังคบับญัชาประเมนิคณุลกัษณะของผูมคีณุสมบัตคิรบถวน 

(ค)  ใหแจงขาราชการผูมีคุณสมบัตคิรบถวนสงเอกสารเพื่อประกอบการ

พจิารณาคดัเลือก 



(ง)  รวบรวมขอมลูทัง้หมดเสนอคณะกรรมการคดัเลอืก 

(ฉ)  ใหแจงผูไดรับการคัดเลือกทราบ 

(ช)  ประกาศผลผูไดรับการคัดเลือกอยางเปดเผยและเปดโอกาสใหมีการ

ทกัทวงไดภายในระยะเวลาที่กําหนด 

  ขอ  ๔๒  การประเมนิบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารตอง

ประเมินจากการปฏิบตังิาน  คณุลักษณะและสมรรถนะของบุคคลที่จําเปนสําหรับตาํแหนง 

  ขอ  ๔๓  การประเมนิการปฏิบตังิานใหประเมนิตามองคประกอบ  ดงันี้  

(๑)  ความรูความสามารถในการปฏิบตัิงาน 

(๒)  ความรบัผิดชอบตอหนาที ่

(๓)  การวางแผน  การควบคุม  การติดตามผลการปฏิบัตงิานและการ

พฒันางาน 

(๔)  การแนะนาํ  การสอนงานและการพฒันาผูใตบงัคับบัญชา 

ทัง้นี ้ คณุสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงประเภทผูบริหารตองผานการ

อบรมหลกัสูตรนักบรหิารที่  ก.พ.อ.  รบัรอง 

  ขอ  ๔๔  ความรูความสามารถในการปฏิบัตงิานตามขอ  ๔๓ (๑) ใหพิจารณาจาก

การมีความรูและประสบการณในทางวิชาการหรือวชิาชีพ   ความสามารถในการบรหิารงาน  

ความสามารถปฏิบัตใิหสําเร็จโดยประหยดัทรพัยากร  ความสามารถในการตัดสินใจ  และความคิด

รเิริ่ม 

  ขอ  ๔๕  ความรบัผิดชอบตอหนาที่ตามขอ ๔๓ (๒) ใหพิจารณาจากความสามารถ

ในการบริหารงานที่อยูในความรับผิดชอบ   การดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมาย  

และความสําเร็จของงานเปนหลกั  และการยอมรับปญหาที่เกิดจากการทํางานและความสามารถใน

การแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม  โดยใหพจิารณาจากผลการปฏิบตังิานประกอบดวย 

  ขอ  ๔๖  การวางแผน  การควบคุม  การติดตามผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา

งานตามขอ ๔๓ (๓)  ใหพจิารณาจากความสามารถในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปหนวยงาน  

ควบคมุดแูลการปฏิบตัิใหเปนไปตามแผนดงักลาว  และติดตามประเมนิผลงานของหนวยงานและ

การปฏิบตังิานของผูใตบงัคบับญัชา  ตลอดจนการปรับปรงุและการพัฒนางาน 

  ขอ  ๔๗  การแนะนาํ  การสอนงาน  และการพัฒนาผูใตบังคบับัญชาตามขอ ๔๓ 

(๔) ใหพจิารณาจากการใหคําปรึกษา  แนะนํา  สอนงานผูใตบังคับบัญชา  และการปรับปรุงและ

พฒันาผูใตบงัคับบัญชาใหสามารถปฏิบตังิานไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

  ขอ  ๔๘  การประเมนิคุณลักษณะของบุคคลที่จําเปนสําหรับตําแหนงประเภท

ผูบริหารใหประเมนิจากองคประกอบ  ดงันี ้



(๑)  ความประพฤต ิ ใหพจิารณาจากอุปนิสยัความประพฤตทิั้งในดาน

สวนตัวและการรักษาวินยัขาราชการ  ทัง้นี ้ ใหพิจารณาจากประวัติสวนตวั  ประวัตกิารทํางานและ

พฤตกิรรมที่ปรากฏทางอื่นๆ 

(๒)  ความมีมนุษยสัมพันธ  ใหพจิารณาจากการใหความรวมมือใน

สวนที่เกี่ยวกับราชการทั้งหนวยงานภายในและภายนอกที่ตองปฏิบัติงานเกี่ยวของกัน   อันจะ

กอใหเกิดประโยชนแกมหาวทิยาลัยหรือสวนราชการอื่น ๆ 

  ขอ  ๔๙   การประเมนิสมรรถนะของบุคคลที่จําเปนสําหรับตําแหนงประเภท

ผูบริหารใหประเมนิจากองคประกอบ  ดงันี ้

(๑)  ความเปนผูนํา ใหพจิารณาจากความสามารถในการวางตน  และ

เปนตัวอยางที่ด ีการมีศิลปะในการโนมนาว  จูงใจ  กระตุนและใหกําลงัใจแกผูรวมงานเพื่อใหเกิด

ความรวมมือในการปฏิบัตงิานความตั้งใจและเต็มใจรวมกันทํางานใหสําเร็จ   ความสนใจและ

ความสามารถในการพัฒนาทักษะ  ความรูความสามารถของทีมงานดวยวธิีการตาง  ๆ อยาง

เหมาะสม 

(๒)  การคิดเชิงกลยทุธ  ใหพิจารณาจากความสามารถในการประเมิน

สถานการณ  การกาํหนดกลยุทธ  การลดจุดออนและเสริมจดุแขง็  การแปรวิกฤตเปนโอกาส  และ

การคิดเพื่อใหไดรับชัยชนะในทกุสถานการณ 

(๓)  การตัดสินใจในการแกไขปญหา  ใหพจิารณาจากความสามารถใน

การวเิคราะหหาสาเหตุของปญหา  การวิเคราะหแนวทางในการแกไขปญหาโดยมีหลายทางเลือก  

การเลือกแนวทางในการแกไขปญหาไดอยางถกูตองเหมาะสม  และการใชขอมูลประกอบในการ

ตดัสินใจและแกไขปญหา 

(๔)  วิสัยทัศน  ใหพิจารณาจากความสามารถในการคาดการณหรือ

พยากรณสถานการณขางหนาอยางมหีลกัการและเหตผุล  และการกําหนดกลยทุธและวางแผนการ

ดาํเนินการเพื่อรับรองสิ่งที ่คาดวาจะเกิดขึ้นทัง้ดานที่เปนผลโดยตรงและผลกระทบ 

  ขอ   ๕๐  การแ ตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร   ที่  ก .พ.อ .  

กําหนดใหเปนระดบั ๗ – ๘ ใหแตงตัง้เมื่อบคุคลดงักลาว  ไดรบัเงินเดอืนไมต่าํกวาขั้นต่าํของระดบั  

๘ 

  ขอ  ๕๑   การกําหนดเกณฑการตัดสินเพื่อแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแห นง

ประเภทผูบริหารตองกําหนดใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน  และระดับตําแหนงของ

ตาํแหนงประเภทผูบริหารตามประกาศของมหาวิทยาลัย  โดยความเหน็ชอบของ  ก.บ.ม. 

  ขอ  ๕๒  การประเมนิใหดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินที่มหาวิทยาลัย

แตงตัง้  โดยความเหน็ชอบของ ก.บ.ม.  ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวตองมีระดับตําแหนงไมต่ํากวา

ตาํแหนงที่เสนอขอหรือเทยีบเทา 



สวนที ่๔ 

ตาํแหนงระดบัชาํนาญการ  ระดบัเชี่ยวชาญ  และระดบัเชี่ยวชาญพิเศษ 

------------------------------ 

  ขอ  ๕๓  ใหมีการตรวจสอบคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตาํแหนงของขาราชการตาม

ขอ ๕๔ ขอ ๕๕ และขอ ๕๖ กอนการประเมินบคุคลเพื่อแตงตัง้ใหดาํรงตําแหนงระดับชํานาญการ  

ระดบัเชี่ยวชาญหรือระดับเชี่ยวชาญพเิศษแลวแตกรณ ี

  กรณีที่มีบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามวรรคหนึ่ง   มากกวาจํานวนกรอบ

ตําแหนงที่กําหนด   ใหคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินตามจํานวนกรอบตําแหนง   โดย

ดาํเนินการอยางเปนระบบโปรงใส  เปนธรรม  และตรวจสอบได  ดงันี้ 

  (๑)  ให ก.บ.ม.  แตงตัง้คณะกรรมการคัดเลือกบคุคล  เพื่อกําหนดหลักเกณฑและ

วิธกีารคดัเลอืกบคุคล  รายงานผลการพิจารณาคดัเลือกบคุคล  และตรวจสอบกรณีมีการทักทวงผล

การคดัเลอืก 

  (๒)  การคัดเลือกใหดาํเนินการตามขั้นตอน  ดงันี ้

(ก)  สํารวจขอมลูผูมคีณุสมบตัคิรบถวน 

(ข)  ใหผูบังคบับญัชาประเมนิคณุลกัษณะของผูมคีณุสมบัตคิรบถวน 

(ค)  ใหแจงขาราชการผูมีคุณสมบัตคิรบถวนสงเอกสารเพื่อประกอบการ

พจิารณาคดัเลือก 

(ง)  รวบรวมขอมลูทัง้หมดเสนอคณะกรรมการคดัเลอืก 

(จ)  สรุปความเหน็และขอสังเกตของคณะกรรมการคดัเลอืก 

(ฉ)  ใหแจงผูไดรับการคัดเลือกทราบและสงผลงานตามหลกัเกณฑที ่ก.พ.อ. 

กําหนด 

(ช)  ประกาศผลผูไดรับการคัดเลือกอยางเปดเผยและเปดโอกาสใหมีการ

ทกัทวงไดภายในระยะเวลาที่กําหนด 

  ขอ   ๕๔  คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงระดับชํานาญการ   ตองมีคุณวุฒิ

การศกึษาและมีระยะเวลาในการดาํรงตําแหนง  ดงันี้ 

(๑)  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชพีหรือเทียบเทา   ตองดํารงตําแหนงใน

ระดบัปฏิบตักิารมาแลวไมนอยกวาสิบหกป 

(๒)  วุฒิอนุปริญญาหรือเทยีบเทา  ตองดํารงตําแหนงระดับปฏิบัตกิาร

มาแลวไมนอยกวาสิบสองป 

(๓)  วฒุิปรญิญาตรีหรือเทียบเทา  ตองดํารงตําแหนงระดับปฏิบัตกิาร

มาแลวไมนอยกวาเกาป 



(๔)  วฒุิปรญิญาโทหรือเทียบเทา  ตองดํารงตําแหนงระดับปฏิบัตกิาร

มาแลวไมนอยกวาหาป 

(๕)  วฒุิปรญิญาเอกหรือเทียบเทา  ตองดํารงตําแหนงระดับปฏิบัตกิาร

มาแลวไมนอยกวาสองป 

  กรณีไดรับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นและไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ใชวุฒิ

การศกึษาดงักลาวเปนคณุสมบตัิเฉพาะสําหรบัตําแหนง  ใหนับระยะเวลาดาํรงตําแหนงรวมกันตาม

อัตราสวนได  โดยตําแหนงที่ดํารงอยูเดมิตองเปนตําแหนงที่ไดมีก ารกําหนดความจําเปนของ

หนวยงานใหเปนตําแหนงระดบัชํานาญการแลว 

  ขอ  ๕๕  คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ   ตองมีวุฒิการศกึษา

และมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนง  ดงันี ้

(๑)  ตองมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาและตองดํารงตําแหนงระดับ

ชํานาญการหรือเทยีบเทาของสายงายงานที่เริ่มตนจากระดบั ๓ ขึ้นไปมาแลวไมนอยกวาสามป 

(๒)  กรณีที่มไิดดํารงตําแหนงระดับชํานาญการใหเทียบคุณสมบัติ

ขาราชการ  เพื่อใหเปนคณุสมบตัิในการขอกาํหนดตําแหนงระดบัเชี่ยวชาญ  ระดบั ๙ ดงันี ้

(ก)  ตองดํารงตําแหนงระดับ ๘ และมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา  มีความรูความสามารถ  และประสบการณจากการดํารงตําแหนงที่ขอเทียบคุณสมบัติ

มาแลวไมนอยกวา  สามป 

(ข)  ใหพจิารณาเทียบคุณสมบัตทิี่แสดงความเปนผูชํานาญการ   

ระดับ ๘ ยอนหลังไดไมเกินสามป   โดยพิจารณาจากประเภทและขอบขายของงานที่รับผิดชอบ   

ปรมิาณและคุณภาพของงานในภาพรวม  และผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการ  ระดับ ๘ เชน  

คูมอืปฏบิตัิงาน  ผลงานการศกึษา  คนควา  ทดลอง  วิเคราะห  สังเคราะห  หรือวจิยัที่เปนประโยชน

ตองานในหนาที่ดานการแกไขปญหาหรือการพัฒนางาน  หรือเปนผลงานริเริ่มสรางสรรค  การให

ความเหน็  คาํแนะนาํ  หรือเสนอแนะเกี่ยวกบัการแกไขปญหา  หรือการพฒันางานสนับสนุน  งาน

บรกิารวชิาการหรืองานวิชาชีพนัน้  ซึ่งผลงานดงักลาวสามารถนําไปเสนอขอกําหนดตาํแหนงระดบั

เชี่ยวชาญได 

  ขอ   ๕๖   คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ   ตองมีวุฒิ

การศกึษาและมีระยะเวลาในการดาํรงตําแหนง  ดงันี้ 

(๑)  ตองมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา   และตองดํารงตําแหนงระดับ

เชี่ยวชาญหรอืเทยีบเทามาแลวไมนอยกวาสองป 

(๒ )  กรณีที่มิไดดํารงตําแหนงระดับเชี่ยวชาญให เทียบคุณสมบัติ

ขาราชการ  เพื่อใชเปนคุณสมบัตใินการขอกําหนดตําแหนงระดบัเชี่ยวชาญพิเศษ  ระดับ ๑๐ ดงันี ้



(ก)  ตองดํารงตําแหนงระดับ  ๙  และมีคุณวุฒิปรญิญาตรีหรือ

เทียบเทา  มีความรูความสามารถ  และประสบการณจากการดํารงตําแหนงที่ขอเทียบคุณสมบัติ

มาแลวไมนอยกวาสองป 

(ข)  ใหพจิารณาเทียบคุณสมบัตทิี่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญ   

ระดับ ๙  ยอนหลังไดไมเกินสองป  โดยพิจารณาจากประเภทและขอบขายของงานที่รับผิดชอบ   

ปรมิาณและคุณภาพของงานในภาพรวม  และผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญ   ระดับ ๙ เชน  

คูมอืปฏบิตัิงาน  ผลงานศึกษา  คนควาทดลอง  วเิคราะห  สงัเคราะห  หรือวจัิยที่เปนประโยชนตอ

งานในหนาที่ดานการแกไขปญหาหรือการพัฒนางาน  หรือเปนผลงานริเริ่มสรางสรรค  การให

ความเห็น  คําแนะนํา  หรือเสนอแนะ  การใหคําปรึกษาแนะนํา  การอบรมและเผยแพรความรู

เกี่ยวกบัหลกัการ  แนวทาง  ระบบ  รูปแบบ  เทคนิคและวธิกีารในการแกไขปญหาหรือการพัฒนา

งานสนบัสนุน  งานบริการวชิาการหรืองานวิชาชีพนั้น  ซึ่งผลงานดังกลาวสามารถนําไปเสนอขอ

กําหนดตําแหนงระดบัเชี่ยวชาญพิเศษได   

  ขอ  ๕๗  การประเมนิบุคคลเพื่อแตงตัง้ใหดาํรงตําแหนงระดับชํานาญการ  ระดับ

เชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพเิศษใหประเมนิจากการปฏิบัตงิาน   ผลงาน  และคุณลักษณะของ

บคุคลทีจ่าํเปนสําหรับตําแหนง 

  ขอ  ๕๘  การประเมนิในตําแหนงระดบัชํานาญการ  ใหพิจารณา  ดงันี ้

(๑)  ปรมิาณงานในหนาที ่ หมายถึง  ขนาดหรอืความมากนอยของงาน 

(๒)  คุณภาพของงานในหนาที่  หมายถึง  ความยากงาย   การอาศัย

เทคนิค  วิธกีาร 

(๓)  ผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการ  หมายถงึ  การใชประโยชน

จากผลงาน  ผลงานเปนงานสรางสรรคและมีความคิดริเริ่ม 

 

ผลงานที่นําเสนอเพื่อพจิารณา  ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ  ดงันี้ 

(๑)  ตองมใิชผลงานที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาหรือการฝกอบรม 

(๒)  ตองมใิชผลงานเดมิที่เคยใชในการประเมินแตงตั้งใหดํารง

ตาํแหนงในระดบัที่สูงขึน้มาแลว   

(๓)  กรณีที่เปนผลงานรวมตองระบุการมีสวนรวมและมีคาํรบัรองจากผู

มสีวนรวม 

ขอ  ๕๙  การพิจารณาผลงานใหกําหนดเงื่อนไข  ขอบเขตมาตรฐานของ

ผลงาน  ดงันี ้

(๑)  ปรมิาณขั้นต่าํของผลงานแตละประเภท 



(๒)  คุณภาพผลงานซึ่งเหมาะสมกับระดับตําแหนง   สายงาน  และ

ลักษณะงานของหนวยงาน 

(๓)  การเผยแพรผลงานเพื่อการนําไปใชประโยชนและปองกนัการลอก

เลียน 

  ขอ  ๖๐  การแตงตัง้บคุคลใหดาํรงตําแหนงระดับชาํนาญการ  ระดับ ๘ ใหแตงตั้ง

เมื่อบคุคลดงักลาวไดรับเงินเดอืนไมต่าํกวาขั้นต่าํของระดับ ๘ 

  ขอ  ๖๑  การประเมนิในตําแหนงระดบัเชี่ยวชาญ  ใหพจิารณา  ดงันี ้

(๑)  ปริมาณงานในหนาที ่ หมายถงึ  ขนาดหรือความมากนอยของงาน 

(๒)  คณุภาพของงานในหนาที ่ หมายถงึ ความยากงาย  การอาศัยเทคนิค  

วิธกีาร 

(๓)  ผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญ  หมายถงึ  ผลงานที่ใชประโยชน

ไดอยางกวางขวางคอนขางมาก  ผลงานที่กอใหเกิดการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน   และ

ผลงานที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธกีารใหมที่เปนประโยชนตองานคอนขางมาก 

ผลงานที่นําเสนอเพื่อพจิารณา   ใหเปนไปตามหลักเกณฑตามขอ ๕๘ 

วรรคสอง  และการพิจารณาผลงานใหเปนไปตามเงื่อนไข   ขอบเขตมาตรฐานของผลงานตามขอ 

๕๙ 

(๔)  การใชความรูความสามารถในงานสนับสนุน  งานบริการวิชาการ

หรอืงานวชิาชพีเพื่อบริการตอสังคม  หมายถงึ  การใหความเหน็  คาํแนะนํา  หรือเสนอแนะ  การให

คําปรึกษาแนะนํา  การอบรมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักการ   แนวทาง  ระบบ  รูปแบบ  

เทคนิคและวธิีการในการแกไขปญหาหรือการพัฒนางานสนับสนุน  งานบริการวชิาการหรืองาน

วิชาชพีนัน้   

  ขอ  ๖๒  การประเมนิในตาํแหนงระดบัเชี่ยวชาญพเิศษ  ใหพจิารณา  ดงันี้ 

(๑)  ปรมิาณงานในหนาที ่ หมายถึง  ขนาดหรอืความมากนอยของงาน 

(๒)  คุณภาพของงานในหนาที่  หมายถึง  ความยากงาย   การอาศัย

เทคนิค  วิธกีาร 

(๓)  ผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพเิศษ   หมายถึง  ผลงานที่ใช

ประโยชนไดอยางกวางขวางมาก  ผลงานที่กอใหเกิดการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน   

ผลงานที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธกีารใหมที่เปนประโยชนตองานมาก 

ผลงานที่นําเสนอเพื่อพิจารณา  ใหเปนไปตามหลักเกณฑตามขอ ๕๘ 

วรรคสอง  และการพิจารณาผลงานใหเปนไปตามเงื่อนไข   ขอบเขตมาตรฐานของผลงานตามขอ 

๕๙ 



(๔)  การใชความรูความสามารถในงานสนับสนุน  งานบริการวิชาการ

หรอืงานวชิาชพีเพื่อบริการตอสังคม  หมายถงึ  การใหความเหน็  คาํแนะนํา  หรือเสนอแนะ  การให

คําปรึกษาแนะนํา  การอบรมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักการ   แนวทาง  ระบบ  รูปแบบ  

เทคนิคและวธิีการในการแกไขปญหาหรือการพัฒนางานสนับสนุน  งานบริการวชิาการหรืองาน

วิชาชพีนัน้ 

(๕)  ความเปนที่ยอมรับนบัถือในงานดานนั้น  หรือในวงวชิาการหรือ

วิชาชพีนัน้  หมายถงึการไดรบัการยกยองหรือไดรับรางวลัในระดบัชาติสําหรับผลงานหรือผลการ

ปฏบิตัิงานสนับสนุน  งานบริการวชิาการหรืองานวิชาชีพนัน้  หรือในงานที่เกี่ยวของ  การมผีลงาน

หรอืผลการปฏิบตังิานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรอืงานวิชาชีพนัน้  หรือในงานที่เกี่ยวของเปน

ที่เชื่อถืออยางกวางขวางในระดบัชาติ 

  ขอ  ๖๓  การประเมินคุณลักษณะของบคุคลที่จาํเปนสําหรบัตําแหนงระดบัชาํนาญ

การ  ระดบัเชี่ยวชาญ  และระดับเชี่ยวชาญพเิศษ  ใหประเมนิดงันี้ 

(๑)  ความคดิริเริ่ม   ใหพจิารณาจากการคดิคนระบบ   แนวทาง  วิธี

ดําเนินกาใหม  ๆ  เพื่อประสิทธิผลของงาน   การแสดงความคดิเห็น   การใหขอเสนอแนะอยาง

สมเหตุสมผลซึ่งสามารถนําไปปฏิบตัไิด  การแสวงหาความรูใหมเพิ่มเตมิอยูเสมอ   โดยเฉพาะใน

สาขาวิชาชีพ  ในงานของตน  หรือในงานของหนวยงาน  การตรวจสอบ  การปรับปรุง  การแกไข  

หรอืการดัดแปลงวธิีทาํงานใหมปีระสิทธภิาพและกาวหนาอยูตลอดเวลา  การสนใจในงานที่ยุงยาก

ซับซอน  ความไวตอสถานการณหรือความฉบัไวในการรบัรูสิ่งเราภายนอกที่มผีลกระทบตองาน 

(๒)  การตัดสินใจแกไขปญหา  ใหพจิารณาจากความสามารถในการ

วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา  การวิเคราะหแนวทางในการแกไขปญหาโดยมีหลายทางเลือก  การ

เลือกแนวทางในการแกไขปญหาไดอยางถกูตองเหมาะสม   การใชขอมลูประกอบในการตัดสินใจ

และแกไขปญหา  โดยเฉพาะในสายวิชาชีพในงานของตน  หรือในงานของหนวยงาน 

(๓)  การพัฒนาตนเอง  ใหพจิารณาจากการตดิตาม  ศึกษา  คนควาหา

ความรูใหมหรอืสิ่งที่เปนความกาวหนาทางวชิาการหรอืวชิาชีพอยูเสมอ  การสนใจและปรับตนเอง

ใหกาวทันวิทยาการใหมตลอดเวลา   การนําความรูและวทิยาการใหมมาประยุกตใชในการ

ปฏบิตัิงานไดอยางประสิทธิภาพ 

สวนที ่ ๕ 

การดาํเนินการ 

------------------------------- 

  ขอ  ๖๔  การประเมินตองดาํเนินการ  โดยคณะกรรมการและมีระดับตําแหนงไม

ต่ํากวาตําแหนงที่เสนอขอหรือเทียบเทา   ในการประเมนิเขาสูตําแหนงระดับชํานาญการ   ระดับ



เชี่ยวชาญ  และระดับเชี่ยวชาญพเิศษ   ใหดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินผลงานที่ ก.บ.ม.  

แตงตั้ง  ซึ่งเปนผูมีความรูความสามารถตรงกับวิชาชีพที่เสนอขอและมีระดับตําแหนงไมต่ํากวา

ตาํแหนงที่เสนอขอหรือเทียบเทา  และเปนบุคคลภายนอกมหาวทิยาลัยทั้งหมด  โดยใหพจิารณา

กําหนดจาํนวนกรรมการ  ดงันี้   

(๑)  วิธปีกติ  ใหแตงตัง้กรรมการ  จาํนวนไมนอยกวาสามคน 

(๒)  วธิีพเิศษ   ใชในกรณีการแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติตางไปจาก

หลักเกณฑการขอกรณีตามปกตใินเรื่องระยะเวลาในการดํารงตําแหนง   หรือการกรณีขอที่มไิด

เปนไปตามลําดบัตําแหนงใหแตงตัง้กรรมการ  จาํนวนไมนอยกวาหาคน   

  การประเมนิเพื่อแตงตัง้ในกรณีตาํแหนงระดับเชี่ยวชาญ  และระดบัเชี่ยวชาญพเิศษ  

ตองจดัใหมกีารประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อพจิารณาผลงานรวมกนัและใหมกีารรบัฟง

ขอคิดเหน็ซึ่งกันและกนั 

  ขอ  ๖๕  เกณฑการตัดสิน  ใหใชคะแนนเสียงขางมาก  เวนแตโดยวิธีพเิศษ  ใหใช

คะแนนเสยีงไมนอยกวาสี่ในหาของกรรมการประเมนิ 

  ขอ  ๖๖  การประเมนิขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามขอบังคับนี้   ให

จัดทาํขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา  ดงันี ้

(๑)  ขอมลูทั่วไปเกี่ยวกบัขาราชการ  ไดแก  ชื่อ  อายุตัวและอายุราชการ  

ตาํแหนงและระดับตําแหนง  ตลอดจนระยะเวลาดาํรงตําแหนงแตละตําแหนง  และสงักดั 

คณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตาํแหนงที่ขาราชการตองมีเพื่อการแตงตัง้  ไดแก  

ระยะเวลาดํารงตําแหนง  ประสบการณการปฏิบัตงิาน  ความรูความสามารถ  สมรรถนะเฉพาะ

สําหรบัตําแหนง  ใบอนญุาตประกอบวชิาชีพ  วุฒิการศกึษา  การอบรม  และความสามารถอื่น 

(๒ )  ผลการปฏิบัตงิานหรือผลงาน   แลวแตกรณี   ให เปนไปตาม

หลกัเกณฑ  วิธกีารที ่ก.พ.อ.  กําหนด 

(๓)  คณุลักษณะหรอืสมรรถนะของบุคคล  แลวแตกรณี  ใหเปนไปตาม

หลกัเกณฑ  วิธกีารที ่ก.พ.อ. กาํหนด 

การพจิารณาตามวรรคหนึ่ง   ใหมีการศึกษ าวเิคราะหขอ เท็จจรงิ

ประกอบการพจิารณาเพื่อความเปนธรรมดวย 

  ขอ  ๖๗  การแตงตัง้บุคคลใหดาํรงตําแหนงตามขอบงัคบันี ้ ใหอธิการบด ี แตงตั้ง

โดยความเหน็ชอบของ ก.บ.ม. 

  ขอ  ๖๘  กรณีที่ขาราชการใดไมผานการประเมนิ   ใหผูบังคับบัญชาแจงผลการ

ประเมินใหขาราชการผูนั้นทราบ พรอมทัง้แจงสิ่งที่ตองปรับปรงุแกไขใหทราบดวย 



  ขอ   ๖๙   การใหไดรับเงินเดือนของผูไดรับการประเมนิเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตาํแหนงสูงขึ้นใหเปนไปตามกฎ  ก.พ.อ.  วาดวยการใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา

ไดรบัเงินเดอืนและเงินประจําตาํแหนง 

  ขอ  ๗๐  กรณีอื่นนอกจากที่ไดกาํหนดไวในขอบงัคับนี ้ ใหเสนอ ก.พ.อ.  พจิารณา

เปนกรณไีป 

 

บทเฉพาะกาล 

    --------------------------------- 

  ขอ  ๗๑  ขาราชการผูใดที่ดาํรงตําแหนงปฏิบตักิารระดบัตน  ซึ่งเปนตาํแหนง

ระดบัควบและมคีณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตาํแหนงตามมาตรฐานกําหนดตาํแหนงที ่ก.พ.อ. 

กําหนดใหดาํรงตาํแหนงปฏิบตักิารระดบัตนที่มีประสบการณ  กอนวนัที่ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง

มาตรฐานการกาํหนดระดบัตาํแหนงและการแตงตัง้ขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษาให

ดาํรงตําแหนงสูงขึน้  ลงวนัที ่๒ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐  ประกาศใช  ใหประเมนิเพื่อแตงตัง้ใหดาํรง

ตาํแหนงสูงขึ้นไดไมกอนวันที่ประกาศ  ก.พ.อ.  ดงักลาวประกาศใช  โดยไมตองวิเคราะหและ

ประเมินคางานกําหนดระดบัตําแหนงปฏิบตักิารระดบัตนัที่มปีระสบการณ 

  ขอ  ๗๒  ขาราชการผูใดที่ดาํรงตําแหนงปฏิบตัิการระดับตน  หรอืตาํแหนง

ปฏบิตัิการระดับกลางซึ่งเปนตําแหนงระดบัควบ  และมคีณุสมบัตเิฉพาะสาํหรับตําแหนงตาม

มาตรฐานกาํหนดตําแหนง ก.พ.อ.  กําหนดกอนวนัที่ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องมาตรฐานการกําหนด

ระดบัตําแหนงและการแตงตัง้ขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษาใหดาํรงตาํแหนงสูงขึน้  ลง

วันที ่๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๐  ประกาศใช  ใหประเมนิเพื่อแตงตัง้ใหดาํรงตําแหนงสูงขึน้  ไดไมกอน

วันทีป่ระกาศ ก.พ.อ.  ดงักลาวประกาศใช 

  ภายใตบงัคบัตามความในวรรคแรก  ขาราชการผูใดที่ดาํรงตาํแหนงระดบั

ปฏบิตัิการระดับตนหรอืตาํแหนงปฏิบัตกิารระดบักลาง  ซึ่งเปนตําแหนงระดบัควบและมคีณุสมบตัิ

เฉพาะสาํหรับตาํแหนงตามมาตรฐานกําหนดตาํแหนงที ่ ก.พ.อ.  กาํหนด  กอนวันทีข่อบงัคับนี้

ประกาศใช  ใหประเมนิเพื่อแตงตัง้ใหดาํรงตําแหนงสูงขึน้ไดในวนัที่ผูนั้นมคีณุสมบตัิเฉพาะสาํหรับ

ตาํแหนงครบถวนตามมาตรฐานกําหนดตาํแหนงที ่ก.พ.อ.  กําหนด 

  ขอ  ๗๓  ขาราชการผูใดที่ดาํรงตาํแหนงชํานาญการ  ระดับ ๗ อยูในวันที่ขอบงัคบั

นี้ใชบงัคับ  ในการประเมนิเพื่อแตงตัง้ใหดาํรงตําแหนงระดบัชํานาญการที่สูงขึ้น  ใหเสนอผลงาน

อยางนอยหนึ่งเรื่อง/ชิน้ 

  ขอ  ๗๔  มิใหนําเงื่อนไขในการพจิารณาผลงานตามความในขอ ๕๙(๓) มาใช

บงัคบักบัขาราชการที่ดาํรงตําแหนงผูชาํนาญการอยูในวันที่ขอบงัคบันีใ้ชบังคบั 

 



   ประกาศ  ณ  วันที ่ ๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

 

           (นายประพฒัน    โพธิวรคุณ) 

    นายกสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสินทร 

 


