
 
 

 
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 
วาดวย การกาํหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๐ 
 

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

 
  โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับเกี่ยวกับการกําหนดระดับตําแหนงและการ
แตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ และมาตรา  ๓๑  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ
มาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๓)   แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และ 
โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๓/๒๕๕๐  เมื่อวันที่ ๑๔  
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐  จึงไดออกขอบังคับไวดังตอไปนี้  
  ขอ ๑   ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย  การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้น    พ.ศ. ๒๕๕๐” 
   ขอ ๒   ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
  ขอ ๓   ในขอบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   “สภามหาวิทยาลัย ” หมายความว า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
   “ก.บ.ม.” หมายความวา คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
   “ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ของมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   “ตํ า แหน ง ” หมายความว า  ตํ า แหน ง ข า ร า ชกา รพล เ รื อ น ใน
สถาบันอุดมศึกษาตามโครงสรางตําแหนงที่ ก.พ.อ. กําหนด 



 ๒ 
 
   “ก.พ.อ.” หมายความวา คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา 
  ขอ ๔  ให ก.บ.ม.มีอํานาจและหนาที่ในการพิจารณากําหนดระดับตําแหนงและ 
การพิจารณาเพื่อแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นและมีอํานาจออกประกาศเพื่อ
ดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
 

หมวด ๑ 
การกาํหนดตาํแหนง 

 

สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

 

ขอ ๕   การกําหนดระดับตําแหนงตามขอบังคับนี้ ใหเปนไปตามกรอบของ
ตําแหนง๑และแผนพัฒนากําลังคนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดคราวละสี่ป  
  กรอบของตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณากําหนดตามโครงสรางตําแหนง
ขาราชการพลเรือน     ในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ. กําหนดและใหพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับ
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับแตละตําแหนงเพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานรวมเขาดวยกัน 

ขอ ๖   การพิจารณากําหนดระดับตําแหนงใหอยูภายใตเงื่อนไขดงันี้ 
(๑) การพิจารณาปรับปรุงระบบงานหรือวิธีการทํางานใหม๒ 
(๒) การพิจารณาระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัยในเรื่องการกระจาย

อํานาจบริหารจัดการ 
(๓) การพัฒนาบทบาท หนาที่ คุณภาพงานของตําแหนงเพื่อปฏิบัติ

ภารกิจตามนโยบายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลใหความรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์
เพิ่มสูงขึ้น 

(๔) การจัดลําดับความสําคัญของงานตามแผนงาน  โครงการที่
สอดคลองตามบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของหนวยงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบาย         

(๕) การเปลี่ยนแปลงการจัดแบงหนวยงานภายในใหม เพื่อเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

(๖) การไมขัดตอการแบงสวนราชการที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย
การจัดตั้งมหาวิทยาลัย 

                                                 
๑ ช่ือตําแหนง ระดับตําแหนง จํานวนตําแหนง 
๒ การใชเทคโนโลยี, การลดขั้นตอน 



 ๓ 
 

ขอ ๗   การกําหนดระดับตําแหนงตามขอบังคับนี้ ใหดําเนินการอยางโปรงใส 
ภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

(๑) ตามโครงสรางระดับตําแหนง และตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ 
ก.พ.อ. กําหนด 

(๒) เปนเหตุผลความจําเปนเพื่อประโยชนของหนวยงาน๓ 
(๓) ไมมีผลใหมีการเพิ่มงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 
(๔) ไมมีผลทําใหอัตรากําลังเพิ่มข้ึน  
(๕) ตองคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไมซ้ําซอน และความ

ประหยัด  
(๖) การกําหนดระดับตําแหนงประเภทผูบริหารภายในหนวยงาน ตองมี

ระดับตําแหนงไมสูงเทาระดับตําแหนงประเภทผูบริหารสูงสุดของหนวยงานนั้น 
 

สวนที่ ๒ 
ตําแหนงปฏบัิติการระดับตน ตําแหนงปฏิบัติการระดับกลาง  

ตําแหนงปฏบัิติการระดับตนที่มีประสบการณ และตําแหนงประเภทผูบรหิาร 
 

ขอ ๘   การกําหนดระดับตําแหนงของตําแหนงปฏิบัติการระดับตน และตําแหนง
ปฏิบัติการระดับกลางซึ่งเปนตําแหนงระดับควบใหเปนไปตามโครงสรางระดับตําแหนง และ
มาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.พ.อ. กําหนด  

ขอ ๙   การกําหนดระดับตําแหน งของตําแหนงปฏิ บั ติการระดับตนที่มี
ประสบการณใหยึดหลักการวิเคราะหและประเมินคางานของตําแหนงดังนี้ 

(๑) หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง ไดแก กิจกรรมที่ตําแหนง
นั้นตองปฏิบัติ ขอบเขตและความหลากหลายของงาน และผลกระทบจากการปฏิบัติงาน       

(๒) ความยุงยากของงาน ความสามารถที่จําเปนในการปฏบัิติงาน ไดแก 
การมีคําแนะนําแนวทางหรือคูมือ ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน และระดับการติดตอประสานงาน
กับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 

(๓) การควบคุม กํากับ และตรวจสอบ ไดแก ความจําเปนในการไดรับ
การใหทิศทาง การไดรับคําแนะนํา หรือการไดรับคําปรึกษาในการปฏิบัติงาน และความจําเปนในการ
ไดรับการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของงานโดยผูบังคับบัญชา  

                                                 
๓ ไมไดกําหนดไวในมาตรฐาน ก.พ.อ. แตเห็นสมควรกาํหนดไวเพือ่ประโยชนในการบริหารงานมหาวทิยาลัย 



 ๔ 
 

(๔) ความรูที่ตองการในการปฏิบัติงาน คือ ความรูที่จําเปนในการผลิต
ผลงานใหไดคุณภาพและปริมาณตามเปาหมายที่กําหนด ไดแก ความรูระดับพื้นฐาน ความรู
ระดับพื้นฐานชั้นสูง ความรูเชิงหลักการหรือแนวคิดวิชาชีพ นโยบายของหนวยงาน และการประยุกต
หลักการมาใชในการปฏิบัติงาน๔ 
  ขอ ๑๐ การกําหนดระดับตําแหนงของตําแหนงประเภทผูบริหารใหยึดหลักการ
วิเคราะหและประเมินคางานของตําแหนง ดังนี้ 

(๑) หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง ไดแก จํานวนและระดับ
ตําแหนงของผูใตบังคับบัญชาซึ่งสะทอนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ระดับความ
รับผิดชอบของตําแหนง  จํานวนเงินงบประมาณและลักษณะของกิจกรรมทางการเงิน และความ
ยุติธรรม ความซื่อสัตยและการรักษาความลับของราชการ  

(๒) ความยุงยากของงาน ความสามารถที่จําเปนในการปฏบัิติงาน ไดแก 
ขอบเขตของการตัดสินใจ ความคิดริเร่ิมที่ตองใชในงาน และลักษณะและวัตถุประสงคของการติดตอ
กับผูอ่ืนในการปฏิบัติงาน 

(๓) ระดับความสําคัญของการควบคุมบังคับบัญชาและการตรวจสอบงาน 
(๔) ความรูที่ตองการในการปฏิบัติงาน คือ ความรูความสามารถที่

ตองการของตําแหนงและความรูที่จําเปนในการปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบในฐานะ
ผูบังคับบัญชา ไดแก ความรูข้ันพื้นฐานเกี่ยวกับข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ความรูในศิลปะการ
บังคับบัญชา การบริหาร และการนําความรูไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ความรูในทฤษฎี แนวคิดใน
วิชาชีพ และการประยุกตใชเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ ความสามารถในการคิดวิเคราะห และการตัดสินใจ
ในเรื่องที่มีความสําคัญแตกตางกัน๕ 
                       ขอ ๑๑   การกําหนดคาน้ําหนักในแตละองคประกอบและเกณฑการตัดสินเพื่อ
กําหนดระดับตําแหนงตามขอ ๙ และขอ ๑๐ ตองกําหนดใหเหมาะสมกับแตละตําแหนง ใหเปนไป
ตามประกาศที่ ก.บ.ม. กําหนด  

สวนที่ ๓ 
ตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ         

 

ขอ ๑๒ การกําหนดตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ ใหพิจารณาความจําเปนตามภารกิจของหนวยงานตามหลักเกณฑตามขอ ๑๓ 
และขอ ๑๔ 

                                                 
๔ (๑) – (๔) เปนหลักการวิเคราะหและประเมินคางานของตําแหนงขั้นต่ําท่ี ก.พ.อ. กาํหนด แตมหาวทิยาลัยสามารถกําหนดเพิ่มเติมได  
๕ (๑) – (๔) เปนหลักการวิเคราะหและประเมินคาของตาํแหนงขั้นต่ําท่ี ก.พ.อ. กาํหนด แตมหาวิทยาลัยสามารถกําหนดเพิ่มเติมได 



 ๕ 
 

ขอ ๑๓  การวิเคราะหภารกิจของหนวยงานเพื่อกําหนดใหมีตําแหนงระดับ
ชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ใหพิจารณาดังนี้ 

(๑) หนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลัก หมายถึง  คณะ  สถาบัน  สํานัก  หรือ 
หนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะซึ่งมีหนาที่ในการสอน การวิจัย การใหบริการทางวิชาการ ใหมี
ตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

(๒) หนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนภารกิจหลัก หมายถึง หนวยงาน
ซึ่งมีหนาที่ใน การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก สําหรับกอง สํานักงานคณบดี สํานัก 
สถาบัน หรือหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทากอง ใหมีตําแหนงระดับชํานาญการ กรณีหนวยงานที่เปน
สํานักงานอธิการบดี กําหนดใหมีตําแหนงระดับชํานาญการ และระดับเชี่ยวชาญ  

ขอ ๑๔  การวิเคราะหและประเมินคางานของตําแหนงเพื่อกําหนดระดับตําแหนง
ของตําแหนงระดบัชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ใหพิจารณาดังนี้ 

(๑) ภาระงานของหนวยงาน ใหพิจารณาจากลักษณะงาน คุณภาพและ
ปริมาณงานของหนวยงาน 

(๒) ลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงานของตําแหนง ให
พิจารณาดังนี้ 
 (ก) ตําแหนงระดับชํานาญการ ลักษณะงานตองปฏิบัติโดยผูมี
ความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน ทักษะ หรือประสบการณในการปฏิบัติงานเฉพาะดาน
หรือเฉพาะทาง และตองทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะหหรือวิจัย โดยใชหรือ
ประยุกตหลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ      เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนดไว 
หรือพัฒนางานในหนาที่และงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง หรือแกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติ
ซึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง๖  
                        (ข) ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ลักษณะ
งานตองปฏิบัติโดยผูมีความรูทฤษฎี หลักวิชา หรือหลักการเกี่ยวกับงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง 
และเปนงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม  
ซึ่งตองมีการวิจัยเกี่ยวกับงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ โดย
ตองประยุกตทฤษฎี แนวความคิดใหมเกี่ยวกับเนื้อหาของงาน เพื่อแกไขปญหาในงานที่มีความ
ยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือถายทอดความรูเกี่ยวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาที่เกี่ยวของ๗  

 

                                                 
๖ ลักษณะดังกลาวเปนมาตรฐานขั้นต่ําของ ก.พ.อ. หากมหาวิทยาลัยประสงคจะกําหนดคุณลักษณะอื่นเพิ่มเติมก็ได 
๗ ลักษณะดังกลาวเปนมาตรฐานขั้นต่ําของ ก.พ.อ. หากมหาวิทยาลัยประสงคจะกําหนดคุณลักษณะอื่นเพิ่มเติมก็ได 



 ๖ 
 

สวนที่ ๔ 
การดําเนินการ 

 

  ขอ ๑๕๘  การวิเคราะหตําแหนงที่มีลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบ ปริมาณ
และคุณภาพของงานของตําแหนงที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในสาระสําคัญ ถึงระดับที่จะตองมีการ
ปรับปรุงระดับตําแหนง        ใหจัดทําขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงที่จะเสนอขอปรับปรุงการ
กําหนดระดับตําแหนง ไดแก ชื่อตําแหนง ระดับ เลขที่ สังกัด หนาที่ความรับผิดชอบเดิมและใหม
ของตําแหนงดังกลาว ลักษณะงานที่ปฏิบัติเดิมและใหมของตําแหนงดังกลาว เพื่อประกอบการ
พิจารณา     

ขอ ๑๖  เมื่อ ก.บ.ม. พิจารณาและเสนอใหสภามหาวิทยาลัยมีมติกําหนดกรอบ
ตําแหนงในหนวยงานใดแลว ใหมีการประกาศใหขาราชการไดรับทราบรวมกัน เพื่อเปดโอกาสให
ขาราชการไดเตรียมความพรอมในการประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว 

ขอ ๑๗  ใหมีการจัดทํารายงานสรุปผลการพิจารณากรอบตําแหนงเพื่อเปนแหลง
อางอิงในการสืบคน และเพื่อแสดงความโปรงใส 

 
หมวด ๒ 

การแตงต้ังขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 
 

สวนที ่๑ 
ตําแหนงปฏบัิติการระดับตน และตําแหนงปฏบัิติการระดับกลาง  

 

ขอ ๑๘๙ ใหมีการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงที่ ก.พ.อ. กําหนด กอนการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงปฏิบัติการ
ระดับตน และตําแหนงปฏิบัติการระดับกลาง   
  ขอ ๑๙ การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการระดับตน
และระดับกลาง ตองประเมินจากการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลที่จําเปนสําหรับ
ตําแหนง  

ขอ ๒๐ การประเมนิการปฏิบัติงานใหประเมนิตามองคประกอบ๑๐ ดังนี ้
                                                 
๘ ขอ ๑๓ – ขอ ๑๕ ไมไดกําหนดไวในมาตรฐาน ก.พ.อ. แตเห็นสมควรกําหนดไวเพื่อประโยชนในการบริหารงานมหาวิทยาลัย 
๙ สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดคุณสมบตัิเฉพาะตําแหนงเพิม่เติมได เชน  

(๑) การพิจารณากาํหนดสาขาวิชาที่สาํเร็จการศกึษา 
(๒) ระยะเวลาขั้นต่ําในการดาํรงตาํแหนงในสายงานเดียวกัน 
(๓) การเทยีบประสบการณตางสายงาน 
(๔) การไดรับเงินเดือนขั้นต่ําของระดับตําแหนง 



 ๗ 
 

(๑) ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณภาพของงาน     
(๒) ความรับผิดชอบตอหนาที ่
(๓) ความประพฤติ 

ขอ ๒๑ ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามขอ ๒๐ (๑) ของตําแหนง
ปฏิบัติการระดับตนใหพิจารณา ดังนี้ 

(๑) ความรอบรู ความชาํนาญ ความสามารถในการวิเคราะหงานที่
ปฏิบัติและงานอื่นที่เกีย่วของ 

(๒) ความเขาใจในนโยบายและเปาหมายของหนวยงาน 
(๓) ความรูความสามารถที่เพิ่มข้ึนในการปฏิบัติงานปจจุบัน และการ

พัฒนาปรับปรุงความรูความเขาใจ ความสนใจที่จะนาํไปใชปฏิบัติงานใหดีข้ึน และเพือ่ที่จะรับงาน
ที่สูงขึน้ได 

การพิจารณาความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ของตําแหนง
ปฏิบัติการระดับกลางซึ่งเปนสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ ๓ ข้ึนไป นอกจากตองพิจารณาตามวรรค
หนึ่งแลว ใหพิจารณาเรื่องความคิดริเร่ิมสรางสรรคงาน การพัฒนางาน และการแกไขปญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานประกอบดวย 

ขอ ๒๒ คุณภาพของงานตามขอ ๒๐ (๑) ใหพิจารณาจากความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย โดยคํานึงถึงความสําเร็จในเวลาที่กําหนด ความถูกตอง แมนยํา 
ความครบถวนสมบูรณ และความเปนระเบียบเรียบรอยของงาน 
  ขอ ๒๓ ความรับผิดชอบตอหนาที่ตามขอ ๒๐ (๒) ใหพิจารณาจากความตั้งใจ 
ความเต็มใจ และความมุงมั่นที่จะทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จและเปนผลดีแกทางราชการ 
ความรับผิดชอบตอหนาที่ ตลอดทั้งไมละเลยตองานและพรอมที่จะรับผิดชอบตอผลของงานที่
เกิดขึ้น 
  ขอ ๒๔ ความประพฤติตามขอ ๒๐ (๓) ใหพิจารณาจากอุปนิสัย บุคลิกลักษณะ 
ทวงที วาจา การวางตัว รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรมที่จําเปนสําหรับตําแหนง ตลอดจนการ
ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการและหนวยงาน 
  ขอ ๒๕ การประเมินคุณลักษณะของบุคคลที่จําเปนสําหรับตําแหนงปฏิบัติการ
ระดับตน และตําแหนงปฏิบัติการระดับกลาง ใหพิจารณากําหนดองคประกอบในการประเมิน ดังนี้ 

                                                                                                                                            
๑๐ เปนองคประกอบขัน้ต่ําตามมาตรฐานของ ก.พ.อ. ซ่ึงมหาวิทยาลัยอาจกาํหนดองคประกอบอื่นเพิ่มเติมไดอีก 



 ๘ 
 

(๑) ความอุตสาหะ ใหพิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใส
ในหนาที่การงาน กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน การอุทิศเวลาใหกับทางราชการและความ
ขยันหมั่นเพียร 

(๒) ความมีมนุษยสัมพันธ ใหพิจารณาจากความสามารถในการ
ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน การยอมรับใน
ความสามารถของผูรวมงานทุกระดับ ความสามารถในการแกไขและลดขอขัดแยงอันอาจจะเปน
อุปสรรคตองานราชการหรือความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีกับผูมารับบริการหรือ 
ผูมาติดตอ รวมทั้งความเต็มใจในการใหความชวยเหลือและใหบริการผูมาติดตอ 

(๓) ความสามารถในการสื่อความหมาย ใหพิจารณาจาก
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผูบังคับบัญชา 
ผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ทั้งดวยวาจา หรือลายลักษณอักษร และความสามารถในการ
ใชภาษาอยางเหมาะสมเกี่ยวกับการใหขอมูลขาวสาร การบันทึก หรือการรายงาน 

ขอ ๒๖ การกําหนดคาน้ําหนักในแตละองคประกอบและเกณฑการตัดสินเพื่อ
แตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง ตองกําหนดใหเหมาะสมกับตําแหนงปฏิบัติการระดับตน และ
ตําแหนงปฏิบัติการระดับกลาง ตามประกาศที่ ก.บ.ม. กําหนด 

ขอ ๒๗ การประเมินใหดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินผลงานที่ ก.บ.ม. 
แตงตั้ง          ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวตองมีระดับตําแหนงไมตํ่ากวาตําแหนงที่เสนอขอหรือ
เทียบเทา๑๑  
 

สวนที ่๒ 
ตําแหนงปฏบัิติการระดับตนที่มีประสบการณ 

 

ขอ ๒๘๑๒  ใหมีการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการ
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.พ.อ. กําหนด กอนการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงปฏิบัติการระดับตนที่มีประสบการณ   

ขอ ๒๙ การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการระดับตน
ที่มีประสบการณ ใหประเมินจากผลงานและคุณลักษณะของบุคคลที่จําเปนสําหรับตําแหนง  
                                                 
๑๑ องคประกอบคณะบุคคล ระดับตาํแหนงของประธานและกรรมการ ตองไมต่ํากวาระดับตําแหนงที่เสนอขอ  และวาระการดาํรง
ตําแหนงของคณะบคุคล ใหมหาวิทยาลยักําหนดตามความเหมาะสม 
๑๒ สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดคุณสมบตัิเฉพาะตําแหนงเพิม่เติมได  

(๑) ระยะเวลาขั้นต่ําในการดาํรงตาํแหนงในสายงานเดียวกัน 
(๒) การเทยีบประสบการณตางสายงาน 
(๓) การไดรับเงินเดือนขั้นต่ําของระดับตําแหนง 



 ๙ 
 

ขอ ๓๐ การประเมินผลงาน โดยใหพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริง หรือ
พิจารณาจากแฟมงานที่ไดบันทึกผลงานที่ปฏิบัติ ในชวงระยะเวลาไมนอยกวาสองป โดยผลงาน
นั้นแสดงใหเห็นถึงทักษะความรูความสามารถ ความชํานาญ และผลสัมฤทธิ์ของงานซึ่งเปนที่
ประจักษใหประเมินตามองคประกอบ๑๓ ดังนี้ 

(๑) ขอบเขตของผลงาน 
(๒) คุณภาพของผลงาน 
(๓) ความยุงยากซบัซอนของผลงาน 
(๔) ประโยชนของผลงาน 
(๕) ความรูความชาํนาญงานและประสบการณ 

ผลงานทีน่ําเสนอเพื่อพิจารณา ใหเปนไปตามหลกัเกณฑดังนี ้
(๑) ตองมิใชผลที่เปนสวนหนึง่ของการศึกษา หรือการฝกอบรม 
(๒) ตองมิใชผลงานเดิมที่เคยใชในการประเมินแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน

ระดับที่สูงขึ้นมาแลว 
(๓) กรณีที่เปนผลงานรวมตองระบุการมีสวนรวมและมีคํารับรองจาก 

ผูมีสวนรวม 
 ขอ ๓๑ การพิจารณาผลงานใหกําหนดเงื่อนไข ขอบเขตมาตรฐานของผลงาน๑๔ 

ดังนี้ 
(๑) ปริมาณขั้นต่ําของผลงานแตละประเภท 
(๒) คุณภาพผลงานซึ่งเหมาะสมกับระดับตําแหนง สายงาน และ

ลักษณะงานของหนวยงาน 
(๓) การเผยแพรผลงานเพื่อการนําไปใชประโยชนและปองกันการ 

ลอกเลียน 
ขอ ๓๒ ขอบเขตของผลงานตามขอ ๓๐ (๑) ใหพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

หรือผลสําเร็จของงานที่เกิดจากงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง และแนวคิดหรือ
แผนงานที่จะดําเนินการในอนาคต ซึ่งเปนการพัฒนางานในตําแหนงที่จะไดรับการแตงตั้ง 

ขอ ๓๓ คุณภาพของผลงานตามขอ ๓๐ (๒) ใหพิจารณาจากคุณภาพของผลงานที่
เชื่อถือได 

                                                 
๑๓ เปนองคประกอบขัน้ต่ําตามมาตรฐานของ ก.พ.อ. ซ่ึงมหาวิทยาลัยอาจกาํหนดองคประกอบอื่นเพิ่มเติมไดอีก 
๑๔ ไมไดกําหนดไวในมาตรฐาน ก.พ.อ. แตเห็นสมควรกาํหนดไวเพือ่ประโยชนในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
 



 ๑๐ 
 

ขอ ๓๔ ความยุงยากซับซอนของผลงานตามขอ ๓๐ (๓)  ใหพิจารณาจากการใช
หลักวิชาการเฉพาะทางในการปฏิบัติงานที่มีความยุงยากมาก และความจําเปนตองมีการตัดสินใจ
หรือแกปญหาในงานที่ปฏิบัติดวยตนเองได 

ขอ ๓๕ การประเมินประโยชนของผลงานตามขอ ๓๐ (๔) ใหพิจารณาจาก
ประโยชนของผลงานที่มีตอหนวยงานหรือผูรับบริการ หรือตอความกาวหนาทางวิชาการ หรือการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถชวยเสริมยุทธศาสตรของหนวยงานไดเปนอยางดี 

ขอ ๓๖ การประเมินความรูความชํานาญงานและประสบการณตามขอ ๓๐ (๕) 
ใหพิจารณาจากความรู ความชํานาญงาน และประสบการณที่ทําใหสามารถปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบดวยตนเองไดเปนที่ยอมรับในงานนั้น 

ขอ ๓๗ การประเมินคุณลักษณะของบุคคลที่จําเปนสําหรับตําแหนงปฏิบัติการ
ระดับตนที่มีประสบการณ ใหประเมิน ดังนี้ 

(๑) ความอุตสาหะ ใหพิจารณาจากความมีมานะ อดทน และเอาใจใส
ในหนาที่การงาน ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน การอุทิศเวลาใหกับทางราชการ และความ
ขยันหมั่นเพียร  

(๒) ความมีมนุษยสัมพันธ ใหพิจารณาจากความสามารถในการ
ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน การยอมรับใน
ความสามารถของผูรวมงานทุกระดับ ความสามารถในการแกไขและลดขอขัดแยงอันอาจจะเปน
อุปสรรคตองานราชการหรือความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีกับผูมารับบริการหรือ 
ผูมาติดตอ รวมทั้งความเต็มใจในการใหความชวยเหลือและบริการผูมาติดตอ 

(๓) ความสามารถในการสื่อความหมาย ใหพิจารณาจากความ 
สามารถในการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับผูบังคับบัญชา 
ผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ทั้งดวยวาจา หรือลายลักษณอักษร ความสามารถในการใช
ภาษาอยางเหมาะสมเกี่ยวกับการใหขอมูลขาวสาร การบันทึก หรือการรายงาน 
  ขอ ๓๘ การกําหนดคาน้ําหนักในแตละองคประกอบและเกณฑการตัดสินเพื่อ
แตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง ตองกําหนดใหเหมาะสมกับระดับตําแหนงของตําแหนง
ปฏิบัติการระดับตนที่มีประสบการณ ตามประกาศที่ ก.บ.ม. กําหนด  
  ขอ ๓๙ การประเมินใหดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินผลงานที่ ก.บ.ม. 
แตงตั้งซึ่งคณะกรรมการดังกลาวตองมีระดับตําแหนงไมตํ่ากวาตําแหนงที่เสนอขอหรือเทียบเทา๑๕ 

 
                                                 
๑๕ องคประกอบคณะบุคคล ระดับตาํแหนงของประธานและกรรมการ ตองไมต่ํากวาระดับตําแหนงที่เสนอขอ และวาระการดาํรง
ตําแหนงของคณะบคุคล ใหมหาวิทยาลยักําหนดตามความเหมาะสม 



 ๑๑ 
 

สวนที ่๓ 
ตําแหนงประเภทผูบรหิาร 

 

ขอ ๔๐ ใหมีการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.พ.อ. กําหนด กอนการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภทผูบริหาร 
  กรณีที่มีบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงตามวรรค
หนึ่ง มากกวาจํานวนกรอบตําแหนงที่กําหนดใหคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินตามจํานวน
กรอบตําแหนงโดยดําเนินการอยางเปนระบบ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได ดังนี้ 

(๑) ให  ก.บ.ม. แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เพื่อกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคล รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคล และตรวจสอบกรณี
มีการทักทวงผลการคัดเลือก 

(๒) การคัดเลือกใหดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 (ก) สํารวจขอมูลผูมีคุณสมบัติครบถวน 
       (ข) ใหผูบังคับบัญชาประเมินคุณลักษณะของผูมีคุณสมบัติครบถวน 
       (ค) ใหแจงขาราชการผูมีคุณสมบัติครบถวนสงเอกสารเพื่อประกอบ 
การพิจารณาคัดเลือก  
      (ง) รวบรวมขอมูลทั้งหมดเสนอคณะกรรมการคัดเลือก 
       (จ) สรุปความเห็นและขอสังเกตของคณะกรรมการ 
       (ฉ) ใหแจงผูไดรับการคัดเลือกทราบ 
       (ช) ประกาศผลผูไดรับการคัดเลือกอยางเปดเผยและเปดโอกาสให
มีการทักทวงไดภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  ขอ ๔๑ การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารตอง
ประเมินจากการปฏิบัติงาน คุณลักษณะและสมรรถนะของบุคคลที่จําเปนสําหรับตําแหนง 

ขอ ๔๒ การประเมินการปฏิบัติงานใหประเมินตามองคประกอบ๑๖  ดังนี้ 
(๑) ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 
(๒) ความรับผิดชอบตอหนาที่ 
(๓) การวางแผน การควบคุม การติดตามผลการปฏิบัติงานและการ

พัฒนางาน 
(๔) การแนะนํา การสอนงานและการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 

                                                 
๑๖ เปนองคประกอบขัน้ต่ําตามมาตรฐานของ ก.พ.อ. ซ่ึงมหาวิทยาลัยอาจกาํหนดองคประกอบอื่นเพิ่มเติมไดอีก 



 ๑๒ 
 

ทั้งนี้ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงประเภทผูบริหารตองผานการอบรม
หลักสูตรนักบริหารที่ ก.พ.อ. รับรอง 

ขอ ๔๓ ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามขอ ๔๒ (๑) ใหพิจารณาจาก
การมีความรูและประสบการณในทางวิชาการหรือวิชาชีพ ความสามารถในการบริหารงาน 
ความสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จโดยประหยัดทรัพยากร ความสามารถในการตัดสินใจ และ
ความคิดริเร่ิม 

ขอ ๔๔ ความรับผิดชอบตอหนาที่ตามขอ ๔๒ (๒) ใหพิจารณาจากความ 
สามารถในการบริหารงานที่อยูในความรับผิดชอบ การดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึง
เปาหมาย และความสําเร็จของงานเปนหลัก และการยอมรับปญหาที่เกิดจากการทํางานและ
ความสามารถในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม โดยใหพิจารณาจากผลของการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย 

ขอ ๔๕ การวางแผน การควบคุม การติดตามผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา
งานตาม     ขอ ๔๒ (๓) ใหพิจารณาจากความสามารถในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของ
หนวยงาน ควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามแผนดังกลาว และติดตามประเมินผลงานของ
หนวยงานและการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนการปรับปรุงและการพัฒนางาน  

ขอ ๔๖ การแนะนํา การสอนงาน และการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาตามขอ ๔๒ (๔)  
ใหพิจารณาจากการใหคําปรึกษา แนะนํา สอนงานผูใตบังคับบัญชา และการปรับปรุงและพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชาใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
           ขอ ๔๗ การประเมินคุณลักษณะของบุคคลที่จําเปนสําหรับตําแหนงประเภท
ผูบริหารใหประเมิน ดังนี้ 

(๑) ความประพฤติ ใหพิจารณาจากอุปนิสัยความประพฤติทั้งในดาน
สวนตัวและการรักษาวินัยขาราชการ ทั้งนี้  ใหพิจารณาจากประวัติสวนตัว ประวัติการทํางาน และ
พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น 

(๒) ความมีมนุษยสัมพันธ ใหพิจารณาจากการใหความรวมมือในสวน
ที่เกี่ยวกับราชการ ทั้งหนวยงานภายในและภายนอกที่ตองปฏิบัติงานเกี่ยวของกัน  อันจะกอใหเกิด
ประโยชนแกมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการอื่น 

ขอ ๔๘ การประเมินสมรรถนะของบุคคลที่จําเปนสําหรับตําแหนงประเภท
ผูบริหารใหประเมิน ดังนี้  

 
 
 



 ๑๓ 
 
  ก) สมรรถนะหลัก 

เปนสมรรถนะที่ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทุกคนตองพึงมีเพื่อให
การปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จ เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ประกอบดวย ๕ รายการสมรรถนะ ดังนี้ 

(๑) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
พิจารณาจากความมุงมั่นจะปฏิบัติราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยู  

โดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยากและทาทายชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน 

(๒) จิตในการใหบริการ 
พิจารณาจากความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรสายสนับสนุนใน

การใหบริการเพื่อสนองความตองการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนของหนวยงาน
ภาครัฐอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

(๓) ความเชี่ยวชาญในอาชีพ 
พิจารณาจากความขวนขวาย สนใจใฝรู เพื่อส่ังสมพัฒนาศักยภาพความรู

ความสามารถของตนในการปฏิบัติงาน ดวยการศึกษา คนควาหาความรู พัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องอีกทั้งรูจักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตางๆ เขากับการ
ปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

(๔) จริยธรรม 
พิจารณาจากการครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสมทั้งตามหลัก

กฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุงประโยชนของ
ประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน ทั้งนี้เพื่อธํารงรักษาศักดิ์ศรีแหงอาชีพ อีกทั้งเพื่อเปนกําลัง
สําคัญในการสนับสนุนผลักดันใหภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

(๕) การทํางานเปนทีม 
พิจารณาจากความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอ่ืน เปนสวนหนึ่งในทีมงาน

หนวยงาน หรือองคกร โดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิกในทีม มิใชในฐานะหัวหนาทีมและ
ความสามารถในการสรางและดํารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 
 
 
 
 
 



 ๑๔ 
 
  ข) สมรรถนะที่จําเปนสําหรับผูบริหาร 

(๑) ความเปนผูนํา พิจารณาจากความสามารถในการวางตน และเปน
ตัวอยางที่ดี  

การมีศิลปะในการโนมนาว จูงใจ กระตุนและใหกําลังใจแกผูรวมงานเพื่อใหเกิดความรวมมือใน
การปฏิบัติงาน ความตั้งใจและเต็มใจรวมกันทํางานใหสําเร็จ และความสนใจและความสามารถ
ในการพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถของทีมงานดวยวิธีการอยางเหมาะสม 

 (๒) การคิดเชิงกลยุทธ พิจารณาจากความสามารถในการประเมิน
สถานการณ         การกําหนดกลยุทธ การลดจุดออนและเสริมจุดแข็ง การแปรวิกฤตเปนโอกาส 
และการคิดเพื่อใหไดรับชัยชนะในทุกสถานการณ 
 (๓) การตัดสินใจในการแกไขปญหา พิจารณาจากความสามารถในการ
วิเคราะห      หาสาเหตุของปญหา การวิเคราะหแนวทางในการแกไขปญหาโดยมีหลายทางเลือก 
การเลือกแนวทางใน     การแกไขปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม และการใชขอมูลประกอบใน
การตัดสินใจและแกไขปญหา 
 (๔) วิสัยทัศน  พิจารณาจากความสามารถในการคาดการณหรือพยากรณ
สถานการณขางหนาอยางมีหลักการและเหตุผล และการกําหนดกลยุทธและวางแผนการ
ดําเนินการเพื่อรองรับส่ิงที่คาดวาจะเกิดขึ้นทั้งดานที่เปนผลโดยตรงและผลกระทบ 
  ขอ ๔๙ การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร ที่ ก.พ.อ. กําหนดให
เปนระดับ   ๗ - ๘ ใหแตงตั้งเมื่อบุคคลดังกลาวไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาขั้นต่ําของระดับ ๘ 
    ขอ ๕๐ การกําหนดคาน้ําหนักในแตละองคประกอบและเกณฑการตัดสินเพื่อ
แตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง ตองกําหนดใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน และ
ระดับตําแหนงของตําแหนงประเภทผูบริหาร  ตามประกาศที่ ก.บ.ม. กําหนด  

ขอ ๕๑ การประเมินใหดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินผลงานที่ ก.บ.ม. 
แตงตั้ง ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวตองมีระดับตําแหนงไมตํ่ากวาตําแหนงที่เสนอขอหรือเทียบเทา๑๗ 
 

สวนที่ ๔ 
ตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

 

  ขอ ๕๒ ใหมีการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตาม
ขอ ๕๓ ขอ ๕๔ และขอ ๕๕ กอนการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ 
ระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับเชี่ยวชาญพิเศษ แลวแตกรณี 
                                                 
๑๗ องคประกอบคณะบุคคล ระดับตาํแหนงของประธานและกรรมการ ตองไมต่ํากวาระดับตําแหนงที่เสนอขอ และวาระการดาํรง
ตําแหนงของคณะบคุคล ใหมหาวิทยาลยักําหนดตามความเหมาะสม 



 ๑๕ 
 
  กรณีที่มีบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามวรรคหนึ่ง มากกวาจํานวนกรอบ
ตําแหนงที่กําหนดใหคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินตามจํานวนกรอบตําแหนง โดย
ดําเนินการอยางเปนระบบ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได ดังนี้ 

(๑) ให ก.บ.ม. แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เพื่อกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคล รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคล และตรวจสอบกรณี
มีการทักทวงผลการคัดเลือก 

(๒) การคัดเลือกใหดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 (ก) สํารวจขอมูลผูมีคุณสมบัติครบถวน 
       (ข) ใหผูบังคับบัญชาประเมินคุณลักษณะของผูมีคุณสมบัติครบถวน 
      (ค) ใหแจงขาราชการผูมีคุณสมบัติครบถวนสงเอกสารเพื่อประกอบ 
การพิจารณาคัดเลือก  
       (ง) รวบรวมขอมูลทั้งหมดเสนอคณะกรรมการคัดเลือก 
 (จ) สรุปความเห็นและขอสังเกตของคณะกรรมการคัดเลือก 
 (ฉ) ใหแจงผูไดรับการคัดเลือกทราบและสงผลงานตามหลักเกณฑ
ที่ ก.พ.อ.กําหนด 
  (ช) ประกาศผลผูไดรับการคัดเลือกอยางเปดเผยและเปดโอกาสให
มีการทักทวงไดภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  ขอ ๕๓ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงระดับชํานาญการ ตองมีคุณวุฒิ
การศึกษาและมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงดังนี้ 

(๑) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา ตองดํารงตําแหนงใน
ระดับปฏิบัติการมาแลวไมนอยกวาสิบหกป  

(๒) วุฒิอนุปริญญาหรือเทียบเทา ตองดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการ
มาแลวไมนอยกวาสิบสองป  

(๓) วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตองดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการ
มาแลวไมนอยกวาเกาป   

(๔) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา ตองดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการ
มาแลวไมนอยกวาหาป 

(๕) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา ตองดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการ
มาแลวไมนอยกวาสองป 
         กรณีไดรับวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึนและไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ใชวุฒิ
การศึกษาดังกลาวเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ใหนับระยะเวลาดํารงตําแหนงรวมกัน



 ๑๖ 
 
ตามอัตราสวนได โดยตําแหนงที่ดํารงอยูเดิมตองเปนตําแหนงที่ไดมีการกําหนดความจําเปนของ
หนวยงานใหมีตําแหนงระดับชํานาญการแลว๑๘ 

ขอ ๕๔ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ ตองมีวุฒิการศึกษา
และมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนง ดังนี้ 

(๑) ตองมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาและตองดํารงตําแหนงระดับ
ชํานาญการหรือเทียบเทาของสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ ๓ ข้ึนไปมาแลวไมนอยกวาสามป 

(๒) กรณีที่มิไดดํารงตําแหนงระดับชํานาญการใหเทียบคุณสมบัติ
ขาราชการ เพื่อใชเปนคุณสมบัติในการขอกําหนดตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ ดังนี้ 
 (ก) ตองดํารงตําแหนงระดับ ๘ และมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา มีความรูความสามารถ และประสบการณจากการดํารงตําแหนงที่ขอเทียบคุณสมบัติ
มาแลวไมนอยกวาสามป                     
                               (ข) ใหพิจารณาเทียบคุณสมบัติที่แสดงความเปนผูชํานาญการ 
ระดับ ๘ ยอนหลังได     ไมเกินสามป โดยพิจารณาจากประเภทและขอบขายของงานที่รับผิดชอบ 
ปริมาณและคุณภาพของงานในภาพรวม และผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการ ระดับ ๘ ซึ่ง
หมายถึง คูมือปฏิบัติงาน ผลงานศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยที่เปน
ประโยชนตองานในหนาที่ในดานการแกไขปญหาหรือการพัฒนางาน หรือเปนผลงานริเร่ิม
สรางสรรค  การใหความเห็น คําแนะนํา หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการแกไขปญหาหรือการพัฒนางาน
สนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้น ซึ่งผลงานดังกลาวสามารถนําไปเสนอขอกําหนด
ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญได 

ขอ ๕๕ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ตองมีวุฒิ
การศึกษาและมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนง ดังนี้ 

(๑) ตองมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และตองดํารงตําแหนงระดับ
เชี่ยวชาญหรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวาสองป 

(๒) กรณีที่มิไดดํารงตําแหนงระดับเชี่ยวชาญใหเทียบคุณสมบัติ
ขาราชการ เพื่อใชเปนคุณสมบัติในการขอกําหนดตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ ๑๐ ดังนี้ 
 (ก) ตองดํารงตําแหนงระดับ ๙ และมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา มีความรูความสามารถ และประสบการณจากการดํารงตําแหนงที่ขอเทียบคุณสมบัติ
มาแลวไมนอยกวาสองป  

                                                 
๑๘ ไมไดกําหนดไวในมาตรฐาน ก.พ.อ. แตเห็นสมควรกาํหนดไวเพือ่ประโยชนในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 



 ๑๗ 
 
 (ข) ใหพิจารณาเทียบคุณสมบัติที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญ 
ระดับ ๙ ยอนหลังไดไมเกินสองป โดยพิจารณาจากประเภทและขอบขายของงานที่รับผิดชอบ 
ปริมาณและคุณภาพของงานในภาพรวม และผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญ ระดับ ๙ ซึ่ง
หมายถึง คูมือปฏิบัติงาน ผลงานศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยที่เปน
ประโยชนตองานในหนาที่ในดานการแกไขปญหาหรือการพัฒนางาน หรือเปนผลงานริเร่ิม
สรางสรรค  การใหความเห็น คําแนะนํา หรือเสนอแนะ การใหคําปรึกษาแนะนํา การอบรมและ
เผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการแกไขปญหาหรือ
การพัฒนางานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้น ซึ่งผลงานดังกลาวสามารถนําไป
เสนอขอกําหนดตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษได  
          ขอ ๕๖ การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับ
เชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษใหประเมินจากการปฏิบัติงาน ผลงาน และคุณลักษณะของ
บุคคลที่จําเปนสําหรับตําแหนง  

ขอ ๕๗ การประเมินในกรณีตําแหนงระดับชํานาญการ ใหพิจารณา ดังนี้ 
(๑) ปริมาณงานในหนาที่ หมายถึง ขนาดหรือความมากนอยของงาน 
(๒) คุณภาพของงานในหนาที่ หมายถึง ความยากงาย การอาศัย

เทคนิค วิธีการ                          
(๓) ผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการ หมายถึง การใชประโยชน

จากผลงาน ผลงานเปนงานสรางสรรคและมีความคิดริเร่ิม 
ผลงานที่นําเสนอเพื่อพิจารณา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

(๑) ตองมิใชผลงานที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาหรือการฝกอบรม 
(๒) ตองมิใชผลงานเดิมที่เคยใชในการประเมินแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ในระดับที่สูงขึ้นมาแลว 
(๓) กรณีที่เปนผลงานรวมตองระบุการมีสวนรวมและมีคํารับรองจากผู

มีสวนรวม 
ขอ ๕๘ การพิจารณาผลงานใหกําหนดเงื่อนไข ขอบเขตมาตรฐานของผลงาน๑๙  

ดังนี้ 
(๑) ปริมาณขั้นต่ําของผลงานแตละประเภท 
(๒) คุณภาพผลงานซึ่งเหมาะสมกับระดับตําแหนง สายงาน และ

ลักษณะงานของหนวยงาน 

                                                 
๑๙ ไมไดกําหนดไวในมาตรฐาน ก.พ.อ. แตเห็นสมควรกาํหนดไวเพือ่ประโยชนในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 



 ๑๘ 
 

(๓) การเผยแพรผลงานเพื่อการนําไปใชประโยชนและปองกันการลอก
เลียน 
  ขอ ๕๙ การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับ ๘ ใหแตงตั้ง
เมื่อบุคคลดังกลาวไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาขั้นต่ําของระดับ ๘  

ขอ ๖๐ การประเมินในกรณีตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ ใหพิจารณา ดังนี้ 
(๑) ปริมาณงานในหนาที่ หมายถึง ขนาดหรือความมากนอยของงาน  
(๒) คุณภาพของงานในหนาที่ หมายถึง ความยากงาย การอาศัย

เทคนิค วิธีการ 
(๓) ผลงานที่แสดงความเปนผู เชี่ยวชาญ  หมายถึง  ผลงานที่ใช

ประโยชนไดอยางกวางขวางคอนขางมาก ผลงานที่กอใหเกิดการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของ
งาน และผลงานที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานคอนขางมาก 

ผลงานที่นําเสนอเพื่อพิจารณา ใหเปนไปตามหลักเกณฑตามขอ ๕๗ วรรคสอง 
และการพิจารณาผลงานใหเปนไปตามเงื่อนไขขอบเขตมาตรฐานของผลงานตามขอ ๕๘ 

(๔) การใชความรูความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการ
หรืองานวิชาชีพเพื่อบริการตอสังคม หมายถึง การใหความเห็น คําแนะนํา หรือเสนอแนะ การให
คําปรึกษาแนะนํา การอบรมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิค
และวิธีการในการแกไขปญหาหรือการพัฒนางานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้น 

ขอ ๖๑ การประเมินในกรณีตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ใหพิจารณา ดังนี้                               
(๑) ปริมาณงานในหนาที่ หมายถึง ขนาดหรือความมากนอยของงาน                           
(๒) คุณภาพของงานในหนาที่ หมายถึง ความยากงาย การอาศัย

เทคนิค วิธีการ 
(๓) ผลงานที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษ หมายถึง ผลงานที่ใช

ประโยชนไดอยางกวางขวางมาก ผลงานที่กอใหเกิดการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน 
ผลงานที่กอใหเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมที่เปนประโยชนตองานมาก  

ผลงานที่นําเสนอเพื่อพิจารณา ใหเปนไปตามหลักเกณฑตามขอ ๕๗ วรรคสอง 
และการพิจารณาผลงานใหเปนไปตามเงื่อนไขขอบเขตมาตรฐานของผลงานตามขอ ๕๘ 

(๔) การใชความรูความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการ
หรืองานวิชาชีพเพื่อบริการตอสังคม หมายถึง การใหความเห็น คําแนะนํา หรือเสนอแนะ การให
คําปรึกษาแนะนํา การอบรมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิค
และวิธีการในการแกไขปญหาหรือการพัฒนางานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้น 



 ๑๙ 
 

(๕) ความเปนที่ยอมรับนับถือในงานดานนั้น หรือในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพนั้น หมายถึง การไดรับการยกยองหรือไดรับรางวัลในระดับชาติสําหรับผลงานหรือผลการ
ปฏิบัติงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้น หรือในงานที่เกี่ยวของ การมีผลงาน
หรือผลการปฏิบัติงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้น หรือในงานที่เกี่ยวของเปน
ที่เชื่อถืออยางกวางขวางในระดับชาติ 
  ขอ ๖๒ การประเมินคุณลักษณะของบุคคลที่จําเปนสําหรับตําแหนงระดับ
ชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ใหประเมินดังนี้ 

(๑) ความคิด ริ เ ร่ิม  ใหพิจารณาจากการคิดคนระบบ  แนวทาง 
วิธีดําเนินการใหมเพื่อประสิทธิผลของงาน การแสดงความคิดเห็น การใหขอเสนอแนะอยาง
สมเหตุสมผลซึ่งสามารถนําไป   ปฏิบัติได การแสวงหาความรูใหมเพิ่มเติมอยูเสมอโดยเฉพาะใน
สาขาวิชาชีพ ในงานของตน หรือในงานของหนวยงาน การตรวจสอบ การปรับปรุง การแกไข หรือ
การดัดแปลงวิธีทํางานใหมีประสิทธิภาพและกาวหนา  อยูตลอดเวลา การสนใจในงานที่ยุงยาก
ซับซอน ความไวตอสถานการณหรือความฉับไวในการรับรูส่ิงเราภายนอกที่มีผลกระทบตองาน  

(๒) การตัดสินใจแกไขปญหา ใหพิจารณาจากความสามารถในการ
วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา การวิเคราะหแนวทางในการแกไขปญหาโดยมีหลายทางเลือก การ
เลือกแนวทางในการแกไขปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม การใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจ
และแกไขปญหา โดยเฉพาะในสายวิชาชีพ ในงานของตน หรือในงานของหนวยงาน 

(๓) การพัฒนาตนเอง ใหพิจารณาจากการติดตาม ศึกษา คนควาหา
ความรูใหมหรือส่ิงที่เปนความกาวหนาทางวิชาการหรือวิชาชีพอยูเสมอ การสนใจและปรับตนเอง
ใหกาวทันวิทยาการใหมตลอดเวลา การนําความรูและวิทยาการใหมมาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

สวนที่ ๕ 
การดําเนนิการ 

 

ขอ ๖๔ การประเมินเขาสูตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ ใหดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินผลงานที่ ก.บ.ม. แตงตั้ง ซึ่งเปนผูมี
ความรูความสามารถตรงกับวิชาชีพที่เสนอขอและมีระดับตําแหนงไมตํ่ากวาตําแหนงที่เสนอขอ
หรือเทียบเทา และเปนบุคคลภายนอกสถาบันอุดมศึกษานั้นทั้งหมด โดยใหพิจารณากําหนด
จํานวนกรรมการ ดังนี้    

(๑) วิธีปกติ ใหแตงตั้งกรรมการ จํานวนไมนอยกวาสามคน 



 ๒๐ 
 

(๒) วิธีพิเศษ ใชในกรณีการแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติตางไปจาก
หลักเกณฑการขอกรณีตามปกติในเร่ืองระยะเวลาในการดํารงตําแหนง หรือกรณีขอที่มิไดเปนไป
ตามลําดับตําแหนง ใหแตงตั้งกรรมการ จํานวนไมนอยกวาหาคน 

การประเมินเพื่อแตงตั้งในกรณีตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
ตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อพิจารณาผลงานรวมกันและใหมีการรับฟง
ขอคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

ขอ ๖๕ เกณฑการตัดสิน ใหใชคะแนนเสียงขางมาก เวนแตโดยวิธีพิเศษ ใหใช
คะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาของกรรมการประเมิน 

ขอ ๖๖ การประเมินขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามขอบังคับนี้ ให
จัดทําขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

(๑) ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับขาราชการ ไดแก ชื่อ อายุตัวและอายุราชการ 
ตําแหนงและระดับตําแหนง ตลอดจนระยะเวลาดํารงตําแหนงแตละตําแหนง และสังกัด 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ขาราชการตองมีเพื่อการแตงตั้ง ไดแก 
ระยะเวลาดํารงตําแหนง ประสบการณการปฏิบัติงาน ความรูความสามารถ สมรรถนะเฉพาะ
สําหรับตําแหนง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วุฒิการศึกษา การอบรม และความสามารถอื่น  

สําหรับการนับระยะเวลาดํารงตําแนงสามารถนับระยะเวลาเกื้อกูลเพื่อตอเนื่องได 
ทั้งนี้ใหเปนไปตามความเห็นชอบของ ก.บ.ม.  

(๒) ผลการปฏิบัติงานหรือผลงาน แลวแตกรณี ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ 
วิธีการที่ ก.พ.อ.กําหนด 

(๓) คุณลักษณะหรือสมรรถนะของบุคคล แลวแตกรณี ใหเปนไปตามที่
หลักเกณฑวิธีการที่ ก.พ.อ. กําหนด 

การพิจารณาตามวรรคหนึ่ง ใหมีการศึกษาวิเคราะหขอเท็จจริงประกอบการ
พิจารณาเพื่อความเปนธรรมดวย 

ขอ ๖๗ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามขอบังคับนี้ ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๒๘ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แตงตั้งโดยความ
เห็นชอบของ ก.บ.ม. 
  ขอ ๖๘ กรณีที่ขาราชการใดไมผานการประเมิน ใหผูบังคับบัญชาแจงผลการ
ประเมินใหขาราชการผูนั้นทราบ พรอมทั้งแจงสิ่งที่ตองปรับปรุงแกไขใหทราบดวย 
  ขอ ๖๙ การใหไดรับเงินเดือนของผูไดรับการประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้นใหเปนไปตามกฎ  ก.พ.อ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไดรับ
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 



 ๒๑ 
 
  ขอ ๗๐ กรณีอ่ืนนอกจากที่ไดกําหนดไวในขอบังคับนี้  ใหเสนอ ก.พ.อ. พิจารณา
เปนกรณีไป 
 ขอ ๗๑ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจกําหนดวิธี
ปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับนี้  
 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจ
ตีความและวินิจฉัย 

 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๑  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
อารีย  วงศอารยะ 

(นายอารีย  วงศอารยะ) 
นายกสภามหาวทิยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
 
   


