
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

พ.ศ.๒๕๕๕ 
------------------------------------------ 

 
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ
ก าหนดระดับต าแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือให้
เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งและการแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือน                         
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน           
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕           
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
  ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วย การก าหนด
ระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๕” 
  ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ให้ยกเลิก “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการก าหนด
ระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐” 

ข้อ ๔ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับ
นี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ ๕  ในข้อบังคับนี้   
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
    “ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  “ก.บ.ม.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย  
  “คณะกรรมการประเมิน” หมายความว่า คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น  

“คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมิน  
ผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
  “คณะกรรมการประเมินค่างาน” หมายความว่า คณะกรรมการประเมินค่างานเพ่ือ           
วัดคุณภาพของต าแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงาน       
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
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  “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ตามมาตรา ๑๘ (ข) (๗) (๘) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  “ต าแหน่ง” หมายความว่า ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามที่ก าหนดไว้
ในมาตรฐานการจ าแนกต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศ ค าสั่ง  ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้   

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจตีความและ
วินิจฉัยชี้ขาด 

 
หมวด ๑ 

การก าหนดระดับต าแหน่ง 
 

ข้อ ๗ ต าแหน่งข้าราชการที่จะก าหนดระดับต าแหน่งให้สูงขึ้นได้ต้องเป็นต าแหน่งตามมาตรา  ๑๘ 
(ข) (๗) (๘) และ (ค)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗                   
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  ดังนี้ 

ก. ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
(๑) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
(๒) ผู้อ านวยการกอง 
(๓) หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากองตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
(๔) ต าแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ.  ก าหนด 

ข. ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ  หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
(๑) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
(๒) ระดับเชี่ยวชาญ 
(๓) ระดับช านาญการพิเศษ 
(๔) ระดับช านาญการ 
(๕) ระดับปฏิบัติการ 

ค. ต าแหน่งประเภททั่วไป 
(๑) ระดับช านาญงานพิเศษ 
(๒) ระดับช านาญงาน 
(๓) ระดับปฏิบัติงาน 

ข้อ ๘ หลักเกณฑ์และการก าหนดระดับต าแหน่ง ต้องสอดคล้องกับกรอบของต าแหน่ง      
และแผนพัฒนาก าลังคนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ  ๙  การก าหนดระดับต าแหน่ ง ใด ให้ สู งขึ้ น  ต าแหน่ งนั้ นจะต้ องมีหน้ าที่ และ               
ความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานในต าแหน่งเพ่ิมข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญถึงขนาดที่
จะตอ้งก าหนดต าแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น โดยให้ด าเนินการอย่างโปร่งใสภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องเป็นต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการจ าแนกต าแหน่งข้าราชการพลเรือน    
ในสถาบันอุดมศึกษา 
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(๒) ไม่มีผลให้มีการเพิ่มงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
(๓) ไม่มีผลท าให้อัตราก าลังเพิ่มขึ้น 
(๔) ต้องค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ าซ้อน และความประหยัด 

  ข้อ ๑๐ การก าหนดระดับต าแหน่ง ต้องยึดหลักการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานและ
ประเมินค่างานเพ่ือคุณภาพของต าแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของ
งาน ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติ งาน โดยก าหนดหลักเกณฑ์                 
การวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานตามประเภทต าแหน่ง ตามท่ีก าหนดในข้อ ๑๑, ๑๒ และ ๑๓ ของข้อบังคับนี้  

ข้อ ๑๑  ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และระดับช านาญงานพิเศษ ต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ ให้สามารถมีได้ ทั้ง
หน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่สอน วิจัย ให้บริการวิชาการ และ
หน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยยึดองค์ประกอบหลักในการประเมิน       
ค่างานของต าแหน่ง  และแบบประเมินค่างาน  ดังนี้  

         (ก) องค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน  
(ก.๑) หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
(ก.๒) ความยุ่งยากของงาน 
(ก.๓) การก ากับตรวจสอบ 
(ก.๔) การตัดสินใจ 

(ข) แบบประเมินค่างานตามประเภทต าแหน่ง 
(ข.๑) ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และระดับช านาญงานพิเศษใช้แบบ

ประเมินค่างานตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับหมายเลข ๑   
   (ข.๒) ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และระดับ 

ช านาญการพิเศษ ใช้แบบประเมินค่างานตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับหมายเลข ๒   
  ข้อ ๑๒ ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ ให้สามารถมีได้เฉพาะหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท า
หน้าที่สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการ  และส านักงานอธิการบดี โดยยึดองค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน
สามด้าน ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ดังนี้  

(ก) ด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นในงาน 
(ก ๑) ความรู้และความช านาญงาน 
(ก ๒) การบริหารจัดการ 
(ก ๓) การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ 

(ข) ด้านความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 
(ข ๑) กรอบแนวความคิดในการแก้ปัญหา 
(ข ๒) อิสระในการคิด 
(ข ๓) ความท้าทายในงาน 

 (ค) ด้านภาระงานที่รับผิดชอบ 
(ค ๑) การวิเคราะห์ข้อมูล 
(ค ๒) อิสระในการปฏิบัติงาน 
(ค ๓) ผลกระทบจาการปฏิบัติงาน 
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(ค ๔) ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง 

แบบประเมินค่างาน ให้ใช้แบบตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับหมายเลข ๓ 
     ข้อ ๑๓  ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ  และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีที่เป็นต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพ        
และไม่ได้ใช้วิชาชีพ ให้ยึดองค์ประกอบหลัก ในการประเมินค่างานของต าแหน่ง  และแบบประเมินค่างาน  ดังนี้  

(ก) หน้าที่และความรับผิดชอบ 
(ข) ความยุ่งยากของงาน 
(ค) การก ากับตรวจสอบ 
(ง) การตัดสินใจ 
(จ) การบริหารจัดการ 

แบบประเมินค่างาน ให้ใช้แบบตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับหมายเลข ๔ 
  ข้อ ๑๔ กรณีประเมินค่างานของต าแหน่ง ตามที่ก าหนดในข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓      
ให้มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมินค่างาน              
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน โดยมีผู้บังคับบัญชาโดยตรงของต าแหน่งที่เสนอขอก าหนดระดับ
ต าแหน่งสูงขึ้นร่วมเป็นคณะกรรมการ และหัวหน้างานที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

การประเมินค่ า งานของต าแหน่ งระดับ เชี่ ยวชาญพิ เศษในต าแหน่ งที่ ปรึ กษาให้                
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน ประกอบด้วยผู้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร              
ในมหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๘(ข) (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน   
แต่ไม่เกินห้าคน แล้วน าผลการประเมินค่างานเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติกรอบต าแหน่ง         
ที่ปรึกษา 

 
หมวด ๒ 

หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 
 

  ข้อ ๑๕ การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต้องเป็นต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยได้ประเมิน
ค่างานแล้ว ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้  

(๑) การประเมินค่างาน 
(๒) ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(๓) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 

  (๔) ส าหรับต าแหน่งระดับช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ 
และเชี่ยวชาญพิเศษ จะต้องมีองค์ประกอบด้านผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญงาน ผู้ช านาญงานพิเศษ ผู้ช านาญการ 
ผู้ช านาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
  ข้อ ๑๖ ต าแหน่งประเภทผู้บริหารต้องประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้  

(๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
(๒) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
(๓) สมรรถนะทางการบริหาร 
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ข้อ ๑๗ ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และระดับช านาญงานพิเศษ ต้องประเมิน
ตามองค์ประกอบ ดังนี้  

(ก) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
(ข) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
(ค) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญงาน หรือผู้ช านาญงานพิเศษ ได้แก่ 

(ค ๑) ระดับช านาญงาน ต้องมีคู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม 
(ค ๒) ระดับช านาญงานพิเศษ ต้องมีคู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม       

และผลงานเชิงวิเคราะห์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 
  (ง) จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยการพิจารณาก าหนดต าแหน่งระดับช านาญงาน      

และระดับช านาญงานพิเศษ ต้องค านึงถึงจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๒๐ 
    ข้อ ๑๘ ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ต้องประเมินตามองค์ประกอบ  
ดังนี้  

(ก) กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง 
    (ก ๑) ระดับช านาญการ  ต้องประเมินตามองค์ประกอบดังนี้ 
     (ก ๑.๑)  ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 

(ก ๑.๒)  ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ 
ต าแหน่งที่จะประเมิน 
    (ก ๑.๓)  ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการ  ได้แก่ 
     (ก ๑.๓.๑)  คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม และ 
     (ก ๑.๓.๒) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย      
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 
    (ก ๑.๔)  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง 
ระดับช านาญการ ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๒๐ 

   (ก ๒) ระดับช านาญการพิเศษ ต้องประเมินตามองค์ประกอบดังนี้ 
(ก ๒.๑)  ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 

    (ก ๒.๒)  ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งที่จะประเมิน 
    (ก ๒.๓)  ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการพิเศษ  ได้แก่ 
     (ก ๒.๓.๑) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
การพัฒนางานของหน่วยงานอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง และ 
     (ก ๒.๓.๒) งานวิจัย หรือผลงานลักษณะอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน อย่างน้อยหนึ่งเรื่องหรือหนึ่งรายการ 
    (ก ๒.๔)  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยการพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ  ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๐ 

   (ก ๓) ระดับเชี่ยวชาญ ต้องประเมินตามองค์ประกอบดังนี้ 
(ก ๓.๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
(ก ๓.๒) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ 

ต าแหน่งที่จะประเมิน 
(ก ๓.๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ  ได้แก่ 
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     (ก ๓.๓.๑) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือผลงาน   ลักษณะ
อ่ืน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งเรื่องหรือหนึ่งรายการ และ 
     (ก ๓.๓.๒) งานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 
    (ก ๓.๔) การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ
หรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม เช่น การให้ความเห็น ค าแนะน า หรือเสนอแนะ การให้ค าปรึกษา แนะน า   
การอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการในการแก้ไขปัญหา 
หรือการพัฒนางานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้นๆ 
     (ก ๓.๕) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยการพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๐ 

   (ก ๔) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องประเมินตามองค์ประกอบดังนี้ 
(ก ๔.๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 

    (ก ๔.๒) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งที่จะประเมิน 

(ก ๔.๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  ได้แก่ 
     (ก ๔.๓.๑) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือผลงาน  ลักษณะ

อ่ืน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งเรื่องหรือหนึ่งรายการ และ 
     (ก ๔.๓.๒) งานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 
    (ก ๔.๔) การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ
หรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม เช่น การให้ความเห็น ค าแนะน า หรือเสนอแนะ การให้ค าปรึกษา แนะน า การ
อบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือการ
พัฒนางานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้นๆ 
    (ก ๔.๕) ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้นๆ หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ  
หมายถึง ผลงานได้รับการยอมรับ ยกย่อง หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือผลการปฏิบัติงานสนับสนุน งานบริการ
วิชาการหรืองานวิชาชีพ หรือในงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
     (ก ๔.๖) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยการพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ  ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๐ 
       (ข) กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ 

(ข ๑) ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญที่
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน 
    (ข ๑.๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่และแนวคิด
ในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ 
    (ข ๑.๒) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งที่จะประเมิน 
    (ข ๑.๓) สมรรถนะทางการบริหาร 
  ข้อ ๑๙ ผลงานที่น าเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณา อย่างน้อยต้องมีเง่ือนไขดังต่อไปนี้  

(๑) ต้องมิใช่ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและการฝึกอบรม 
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(๒) ต้องมิใช่ผลงานเดิมที่เคยใช้ในการประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นมาแล้ว 
(๓) กรณีท่ีเป็นผลงานร่วมต้องระบุการมีส่วนร่วมและมีค ารับรองจากผู้มีส่วนร่วม 
ข้อ ๒๐ การประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน  

และช านาญงานพิเศษ หรือต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ         
ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  ตามข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ (ก)              
ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนี้  

   (๑) มีความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพ ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานตนเองและไม่ลอกเลียนผลงาน 
ของผู้ อ่ืน รวมทั้งไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือวิชาชีพมากกว่า       
หนึ่งฉบับในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

(๒) ให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาชีพ         
ของตนเอง และแสดงหลักฐานของการค้นคว้า 

(๓) ไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาชีพจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ อ่ืน       
และสิทธิมนุษยชน 

        (๔) ผลงานทางวิชาชีพต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาชีพเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติ             
มาเกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย 
โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้ อ่ืน และเสนอผลงานตามความ           
เป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาชีพ 

          (๕) ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
  ข้อ ๒๑ เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน สมรรถนะทางการบริหาร และระดับคุณภาพของผลงาน รวมทั้งแบบประเมิน
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
  ข้อ ๒๒ ให้สภามหาวิทยาลัยก าหนดระดับคุณภาพของผลงาน 
  วิธีการตัดสินคุณภาพของผลงานให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก เว้นแต่เป็นการแต่งตั้งโดย
วิธ ีพ ิเศษตามข้อ  ๒๓(๒ )ต ้อง ใช ้คะแนนเส ียง ไม ่น ้อยกว ่าสี ่ในห้าเสียงของที่ประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  
 

หมวด ๓ 
การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

 
ข้อ ๒๓ การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ให้กระท าได้สองวิธี คือ วิธีปกติและวิธีพิเศษ 

ดังนี้  
(๑) วิธีปกติ ผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(ก) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
   (ข) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับที่จะแต่งตั้ง 

(๒) วิธีพิเศษ ได้แก่ การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งตามข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ (ก) ที่มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่าผู้
ได้รับการแต่งตั้งต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับที่จะแต่งตั้งและมีผลงานระดับคุณภาพสูงกว่าวิธี
ปกติ เช่น การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ กรณีท่ีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งไม่ครบตามท่ีก าหนด 

 



 

- ๘ - 
 

ไว้ หรือการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ โดยที่ผู้นั้นมิได้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ   มา
ก่อน เป็นต้น โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาจะต้องก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และผลงานที่มีระดับ
คุณภาพสูงกว่าวิธีปกติดังกล่าว 
  ข้อ ๒๔ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งตามข้อ ๑๖ ข้อ 
๑๗ และข้อ ๑๘ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
โดยมีองค์ประกอบตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อท าหน้าที่ดังนี้  

   (๑) พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างานและการก าหนดกรอบต าแหน่ง  ยกเว้น              
กรอบต าแหน่งตาม ข้อ ๑๔ วรรค ๒ 

   (๒) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน และประเมินสมรรถนะทางการบริหารส าหรับต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการแทนได้ตามความเหมาะสม 

   (๓) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

(๔) พิจารณาสรุปผลเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
ข้อ ๒๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ทางวิชาชีพ ตามข้อ ๒๔(๓) เพ่ือพิจารณาผลงานในต าแหน่งต่างๆ ให้แต่งตั้ง  ดังนี้ 
  (๑) กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญงาน หรือช านาญการ กรรมการจะต้องเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและความช านาญตรงกับวิชาชีพของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง  และต้องด ารง
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือเทียบเท่า 

  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัยที่อยู่      
ต่างสังกัดหน่วยงานกับบุคคลที่เสนอขอแต่งตั้ง กับกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอีกอย่างน้อยหนึ่งคน รวมจ านวน
กรรมการทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่าสามคน 

  (๒) กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญงานพิเศษ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือ 
เชี่ยวชาญพิเศษ  กรรมการจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ความช านาญ หรือความเชี่ยวชาญตรงกับ
วิชาชีพของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง และต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือเทียบเท่า 
  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  โดยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย ตามบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นที่ไม่อาจแต่งตั้ง
กรรมการตามองค์ประกอบดังกล่าวได้ ให้เสนอ ก.พ.อ. พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นกรณีไป 

ข้อ ๒๖ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๒๓ (๒) ให้คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามข้อ ๒๔ (๓) มีจ านวนกรรมการ   
ไม่น้อยกว่าห้าคน 
   วิธีการประเมินผลงานในต าแหน่งระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ  ระดับช านาญการ  
หรือระดับช านาญการพิเศษ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคนประเมินแล้วส่ งผลการประเมิน                   
ให้คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้สูงขึ้นที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นตามข้อ ๒๔ ของข้อบังคับนี้
พิจารณา โดยจะไม่ท าการประชุมก็ได้ 
  กรณีการประเมินผลงานต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพจะต้องจัดให้มีการประชุมพิจารณา
ผลงานร่วมกัน 
 



 

- ๙ - 
 

    ข้อ ๒๗ ค านิยาม และแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
เอกสารแนบ ๕ และ ๖ ท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓  
  ข้อ ๒๘ การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งตามข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ ให้อธิการบดี         
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจ              
สั่งแต่งตั้ง เว้นแต่ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอ ก.พ.อ.                   
ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูล               
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
  ข้อ ๒๙ เมื่อมีการแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นแล้ว ให้มีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่ งยากของงาน            
ของต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งด้วย 
  ข้อ ๓๐ ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเ พ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพมีมติให้ปรับปรุงผลงาน ให้ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งปรับปรุงผลงานได้ภายใน
ระยะเวลาสามเดือน นับตั้งแต่วันที่รับทราบมติ ยกเว้นกรณีมีเหตุผลและความจ าเป็นอาจขอขยายระยะเวลา
ออกไปได้อีกไม่เกินสามเดือน ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาผลงานที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้วมีคุณภาพตามเกณฑ์      
ที่ก าหนด วันที่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต้องเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัยรับผลงานฉบับที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว 
  ผลงานที่ให้ปรับปรุง หมายถึง การให้ปรับปรุงผลงานชิ้นเดิมที่ยังไม่เข้าเกณฑ์เฉพาะส่วน       
ที่ยังไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องเท่านั้น มิใช่เป็นการท าผลงานชิ้นใหม่ หรือส่งผลงานชิ้นใหม่ให้พิจารณาแทน 
 

หมวด ๔ 
มาตรการป้องกันและการลงโทษผู้ขอก าหนดต าแหน่ง 

 
ข้อ ๓๑ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้ขอก าหนด

ต าแหน่งอันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้ที่กระท าผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงาน    ทางวิชาชีพ
และเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นส าหรับต าแหน่งตามข้อ 
๑๗  และข้อ ๑๘ (ก)  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) กรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความ    
เป็นจริงหรือมีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน หรือน าผลงานของผู้อ่ืนไปใช้ในการเสนอขอต าแหน่ง
โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติให้งดการพิจารณาการขอต าแหน่งในครั้งนั้น               
และด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณีๆ ไป และห้ามผู้กระท าผิดนั้น 
เสนอขอต าแหน่งมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ 

  (๒) กรณีท่ีได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งไปแล้ว  หากภายหลังตรวจสอบพบ หรือ
ทราบว่าผลงานที่ใช้ในการเสนอขอต าแหน่งครั้งนั้น เป็นการลอกเลียนผลงานของผู้อ่ื นหรือน าเอาผลงานของ
ผู้อ่ืนไปใช้ โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติถอดถอนต าแหน่งระดับช านาญงาน  
ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ส่วนต าแหน่งระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูล เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   ถอดถอน และด าเนินการ
ทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณีๆ ไป และห้าม 
 



 

- ๑๐ - 
 

ผู้กระท าผิดนั้น เสนอขอต าแหน่งมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้ าปีนับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้       
ถอดถอน หรือนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๒  ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติให้ด ารงต าแหน่ง  เนื่องจากคุณภาพของผลงาน  การใช้
ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุน  งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม  หรือความเป็นที่
ยอมรับในงานด้านนั้น หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้ขอก าหนดต าแหน่งมีสิทธิขอให้
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนได้ไม่เกินสองครั้ง  โดยในค าขอทบทวนนั้นต้องแสดงข้อเท็จจริง ข้ออ้าง  
และเหตุผลที่สนับสนุนค าขอและจะต้องยื่นเรื่องขอทบทวนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับทราบมติ 
    เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่องค าขอให้ทบทวนผลการพิจารณาผลงานแล้ว ให้ส่งค าขอนั้น
แก่คณะกรรมการประเมิน เพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นตามข้อ ๒๔ หากคณะกรรมการประเมิน    
มีความเห็นประการใดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย พิจารณา ผลการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นที่สุด 
  ข้อ ๓๓ เมื่อคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ได้รับเรื่องการขอ
ทบทวนตามข้อ ๓๒ แล้ว ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) การพิจารณาทบทวนครั้งที่หนึ่ง 
   (ก) กรณีที่เห็นว่าค าขอทบทวนขาดข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และเหตุผลที่สนับสนุน      

ค าขอ ให้มีมติไม่รับไว้พิจารณา 
   (ข) กรณีท่ีเห็นว่าค าขอทบทวนมีข้อเท็จจริง  ข้ออ้าง และเหตุผลที่สนับสนุนค าขอให้มีมติ

รับไว้พิจารณา โดยให้มอบคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพชุดเดิมพิจารณา 

(๒) การพิจารณาทบทวนครั้งที่สอง 
   (ก) กรณีท่ีเห็นว่าค าขอทบทวนขาดข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และไม่มีเหตุผลที่สนับสนุนค า

ขอเพ่ิมเติมจากครั้งที่หนึ่ง ให้มีมติไม่รับพิจารณา 
   (ข) กรณีที่เห็นว่าค าขอทบทวนมีข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และมีเหตุผลที่สนับสนุนค าขอ

เพ่ิมเติมจากครั้งที่หนึ่ง  ให้มีมติรับไว้พิจารณา  กรณีนี้ให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพชุดใหม่  โดยมีจ านวนกรรมการเท่ากับชุดเดิมเพ่ือพิจารณา 
          (ค) เมื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เ พ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพชุดใหม่ได้พิจารณาค าขอทบทวนแล้ว ให้มหาวิทยาลัยน าผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการชุดใหม่และชุดเดิมเสนอต่อคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสู งขึ้น
พิจารณาต่อไป 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๓๔ การวิเคราะห์ค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งใดๆ ที่อยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่
แล้วเสร็จในวันที่ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  พ.ศ. ๒๕๕๓  ใช้บังคับ  ให้การวิเคราะห์ค่างานเพ่ือก าหนดระดับ
ต าแหน่งดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
   
 
 
 



 

- ๑๑ - 
 

การวิเคราะห์ค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งใดๆ ที่ด าเนินการเสร็จแล้ว  แต่การแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งอยู่ระหว่างด าเนินการในวันที่ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  พ .ศ. ๒๕๕๓         ใช้บังคับ  
วิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  
 
 

ประกาศ  ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับหมายเลข ๑  
ท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 
พ.ศ.๒๕๕๕ 

............................................................. 
 

หลักเกณฑ์การประเมินค่างานส าหรับต าแหน่งประเภทท่ัวไป 
ระดับช านาญงาน และระดับช านาญงานพิเศษ 

 
องค์ประกอบหลักการประเมินค่างาน 
๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ (๓๐ คะแนน) 

๑.๑ ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานชัดเจน (๑๐ – ๑๕ คะแนน) 
 ๑.๒ ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากโดยอาศัยค าแนะน า แนวทาง หรือคู่มือปฏิบัติงานที่มีอยู่  

       (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 
๑.๓ ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปรับใช้วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ได้ (๒๑ – ๒๕ คะแนน) 
๑.๔ ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขต เนื้อหาค่อนข้างหลากหลาย โดยปรับวิธีการหรือ    

        แนวทางปฏิบัติงานที่มีอยู่ (๒๖ – ๓๐ คะแนน) 
 

๒. ความยุ่งยากของงาน (๓๐ คะแนน) 
 ๒.๑ เป็นงานที่ไม่ยุ่งยาก มีค าแนะน า คู่มือ และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน (๑๐ – ๑๕ คะแนน) 
 ๒.๒ เป็นงานที่ค่อนข้างยากมีแนวทางปฏิบัติที่หลากหลาย (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 

๒.๓ เป็นงานที่ยุ่งยากต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการเลือกใช้วิธีการ และแนวทางให้           
เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๑ – ๒๕ คะแนน) 

๒.๔ เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก มีความหลากหลายและมีขั้นตอนวิธีการที่ยุ่งยาก ต้อง
ประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ ในการปรับเปลี่ยนวิธีการและแนวทางปฏิบัติงาน ให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๖ – ๓๐ คะแนน) 

 
๓. การก ากับตรวจสอบ (๒๐ คะแนน) 
 ๓.๑ ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด (๑ – ๕ คะแนน) 
 ๓.๒ ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานบ้าง (๖ – ๑๐ คะแนน) 
 ๓.๓ ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบเฉพาะบางเรื่องที่มีความส าคัญ (๑๑ – ๑๕ คะแนน) 
 ๓.๔ ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานน้อยมาก (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 
 
๔. การตัดสินใจ (๒๐ คะแนน) 
 ๔.๑ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบ้าง โดยจะได้รับค าแนะน าในกรณีท่ีมีปัญหา (๑ – ๕ คะแนน) 
 ๔.๒ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบางส่วน โดยให้มีการรายงานผลการตัดสินใจเป็นระยะ 

 (๖ – ๑๐ คะแนน) 
๔.๓ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจค่อนข้างมาก โดยให้มีการรายงานผลการตัดสินใจในเรื่องท่ีส าคัญ   

(๑๑ – ๑๕ คะแนน) 
๔.๔ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจค่อนข้างมาก สามารถวางแผนและก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน

และแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 



 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 ระดับช านาญงาน ได้คะแนน ๖๔ คะแนนขึ้นไป 

ระดับช านาญงานพิเศษ ได้คะแนน ๘๔ คะแนนขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินค่างานต าแหน่งประเภทท่ัวไป 
ระดับช านาญงาน และระดับช านาญงานพิเศษ 

 
๑. ต าแหน่งเลขท่ี................................ 
 ชื่อต าแหน่ง...........................................................................ระดับ......................................................... 
 สังกัด.................................................................................................... ................................................... 
 ขอก าหนดเป็นต าแหน่ง.........................................................ระดับ......................................................... 
๒.หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 
๑. .............................................................................. 
...................................................................................  
๒. .............................................................................. 
................................................................................... 
๓. .............................................................................. 
...................................................................................  
 

๑. .............................................................................. 
...................................................................................  
๒. .............................................................................. 
...................................................................................  
๓. .............................................................................. 
...................................................................................  
 

๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
งานเดิม งานใหม่ 

๑. คุณภาพของงาน.................................................... 
...................................................................................  
................................................................................... 
...................................................................................  
 
๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน................. 
...................................................................................  
...................................................................................  
...................................................................................  
 

๑. คุณภาพของงาน.................................................... 
...................................................................................  
...................................................................................  
...................................................................................  
 
๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน................. 
...................................................................................  
................................................................................... 
...................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๔. การประเมินค่างานของต าแหน่ง 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 
เหตุผลในการ

พิจารณา 
๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   (  ) ปฏิบัติงานระดบัต้น ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติและ  

มาตรฐานชัดเจน (๑๐ – ๑๕ คะแนน) 
   (  ) ปฏิบัติงานท่ีค่อนข้างยากโดยอาศัยค าแนะน า แนวทาง 

หรือคู่มือปฏิบตัิงานท่ีมีอยู่  (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 
   (  ) ปฏิบัติงานท่ียาก โดยปรับใช้วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติ

ที่มีอยู่ได้ (๒๑ – ๒๕ คะแนน) 
   (  ) ปฏิบัติงานท่ียากมาก หรืองานท่ีมีขอบเขต เนื้อหา

ค่อนข้างหลากหลาย โดยปรับวิธีการหรือ แนวทาง
ปฏิบัติงานท่ีมีอยู่ (๒๖ – ๓๐ คะแนน) 

 
๒. ความยุ่งยากของงาน 
   (  ) เป็นงานท่ีไม่ยุ่งยาก มคี าแนะน า คู่มือ และ  แนวทาง

ปฏิบัติที่ชัดเจน (๑๐ – ๑๕ คะแนน) 
   (  ) เป็นงานท่ีค่อนข้างยากมีแนวทางปฏิบัติที่หลากหลาย 

(๑๖ – ๒๐ คะแนน) 
   (  ) เป็นงานท่ียุ่งยากต้องประยกุต์ใช้ความรู้และ

ประสบการณ์ในการเลือกใช้วิธีการ และแนวทางให้ 
เหมาะสมกับสภาพการณ์   

        (๒๑ – ๒๕ คะแนน) 
     (  ) เป็นงานท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนมาก มีความ

หลากหลายและมีขั้นตอนวิธีการที่ยุ่งยาก ต้อง
ประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ ในการ
ปรับเปลีย่นวิธีการและแนวทางปฏิบัติงาน ให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๖ – ๓๐ คะแนน) 

 
๓. การก ากับตรวจสอบ 
   (  ) ได้รับการก ากบั แนะน า ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด  
         (๑ – ๕ คะแนน) 
   (  ) ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานบ้าง 

(๖ – ๑๐ คะแนน) 
   (  ) ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบเฉพาะบางเรื่องที่มี

ความส าคญั (๑๑ – ๑๕ คะแนน) 
   (  ) ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานน้อย

มาก (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 
   
 
 
 
 

๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

๔. การตัดสินใจ 
   (  ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสนิใจบ้าง โดยจะได้รบั     

ค าแนะน าในกรณีที่มีปัญหา (๑ – ๕ คะแนน) 
   (  ) ในการปฏิบัติงานมีการตดัสนิใจบางส่วน โดยให้มีการ

รายงานผลการตัดสินใจเป็นระยะ 
 (๖ – ๑๐ คะแนน) 

  (  ) ในการปฏิบัติงานมีการตดัสนิใจค่อนข้างมาก โดยให้มี
การรายงานผลการตดัสินใจในเรื่องที่ส าคัญ    

        (๑๑ – ๑๕ คะแนน) 
  (  ) ในการปฏิบัติงานมีการตดัสนิใจค่อนข้างมาก สามารถ

วางแผนและก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานและ
แก้ปัญหาในงานท่ีรับผดิชอบ (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 

๒๐ 

รวม ๑๐๐   
 
สรุปผลการประเมินค่างาน/เหตุผล 
 ............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... .............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
  (  ) ผ่านการประเมิน 
  (  ) ไม่ผ่านการประเมิน 

     ลงชื่อ..........................................................ประธาน 
          (...........................................................) 

     ลงชื่อ..........................................................กรรมการ 
          (............................................................) 

     ลงชื่อ.........................................................กรรมการ 
          (............................................................) 

     ลงชื่อ.........................................................กรรมการ 
          (........................................................... .) 

     ลงชื่อ........................................................ กรรมการและเลขานุการ 
                   (.............................................................) 

 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับหมายเลข ๒  
ท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 
พ.ศ.๒๕๕๕ 

............................................................. 
หลักเกณฑ์การประเมินค่างานส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 
องค์ประกอบหลักการประเมินค่างาน 
๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ (๓๐ คะแนน) 
 ๑.๑ ปฏิบัติงานระดับต้น โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มประกอบกับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ 
       (๑๐ – ๑๕ คะแนน) 

๑.๒ ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาค่อนข้างหลากหลายโดยต้องใช้ความคิด 
ริเริ่มในงานที่มีแนวทางปฏิบัติน้อยมาก (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 

๑.๓ ปฏิบัติงานที่ยาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาหลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๑ – ๒๕ คะแนน) 

๑.๔ ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการ
ก าหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๖ - ๓๐ คะแนน) 

 
๒. ความยุ่งยากของงาน (๓๐ คะแนน) 

๒.๑ เป็นงานที่ไม่ยุ่งยาก มีแนวทางปฏิบัติที่งานชัดเจน (๑๐ – ๑๕ คะแนน) 
๒.๒ เป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน และมีขั้นตอนวิธีการที่ค่อนข้างหลากหลาย 
      (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 
๒.๓ เป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนวิธีการ

ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๑ – ๒๕ คะแนน) 
๒.๔ เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการก าหนดหรือ

ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ (๒๖ – ๓๐ คะแนน) 
 

๓. การก ากับตรวจสอบ (๒๐ คะแนน) 
๓.๑ ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด (๑ – ๕ คะแนน) 

 ๓.๒ ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานบ้าง (๖ – ๑๐ คะแนน) 
๓.๓ ได้รับการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานเป็นระยะตามที่ก าหนดใน

แผนปฏิบัติงาน (๑๑ – ๑๕ คะแนน) 
 
๓.๔ ได้รับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ 
       (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 

 
๔. การตัดสินใจ (๒๐ คะแนน) 

๔.๑ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบ้าง (๑ – ๕ คะแนน) 
๔.๒ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองค่อนข้างมาก วางแผนและก าหนดแนวทาง แก้ไข

ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ (๖ – ๑๐ คะแนน) 



 

๔.๓ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ (๑๑ – ๑๕ คะแนน) 

๔.๔ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระในการริเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการ
ปฏิบัติงาน (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 ระดับช านาญการ ได้คะแนน ๖๔ คะแนนขึ้นไป 
 ระดับช านาญการพิเศษ ได้คะแนน ๘๔ คะแนนขึ้นไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินค่างานต าแหน่งประเภทท่ัวไป 
ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 

 
๑. ต าแหน่งเลขท่ี................................ 
 ชื่อต าแหน่ง...........................................................................ระดับ......................................................... 
 สังกัด.................................................................................................... ................................................... 
 ขอก าหนดเป็นต าแหน่ง.........................................................ระดับ......................................................... 
๒.หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 
๑. .............................................................................. 
...................................................................................  
๒. .............................................................................. 
................................................................................... 
๓. .............................................................................. 
...................................................................................  
 

๑. .............................................................................. 
...................................................................................  
๒. .............................................................................. 
................................................................................... 
๓. .............................................................................. 
...................................................................................  
 

๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
งานเดิม งานใหม่ 

๑. คุณภาพของงาน.................................................... 
...................................................................................  
...................................................................................  
...................................................................................  
 
๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน................. 
................................................................................... 
...................................................................................  
...................................................................................  
 

๑. คุณภาพของงาน.................................................... 
...................................................................................  
...................................................................................  
................................................................................... 
 
๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน................. 
...................................................................................  
...................................................................................  
................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔. การประเมินค่างานของต าแหน่ง 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 
เหตุผลในการ

พิจารณา 
๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   (  ) ปฏิบัติงานระดบัต้น โดยตอ้งใช้ความคิดริเริม่ประกอบ

กับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติที่มอียู่(๑๐ – ๑๕ 
คะแนน) 

   (  ) ปฏิบัติงานท่ีค่อนข้างยาก หรืองานท่ีมีขอบเขตเนื้อหา
ค่อนข้างหลากหลายโดยต้องใช้ความคิด รเิริ่มในงานท่ี
มีแนวทางปฏิบัติน้อยมาก 

         (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 
   (  ) ปฏิบัติงานท่ียาก หรืองานท่ีมีขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย

โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการปรบัเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๑ – ๒๕ 
คะแนน) 

   (  ) ปฏิบัติงานท่ียากมาก หรืองานท่ีมีขอบเขตเนื้อหา
หลากหลาย โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการก าหนด 
หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบตัิงานให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ (๒๖ – ๓๐ คะแนน) 

 
๒. ความยุ่งยากของงาน 
   (  ) เป็นงานท่ีไม่ยุ่งยาก มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
         (๑๐ – ๑๕ คะแนน) 
   (  ) เป็นงานท่ีค่อนข้างค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน และมี

ขั้นตอนวิธีการที่ค่อนข้างหลากหลาย 
          (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 
   (  ) เป็นงานท่ียุ่งยากซับซ้อน ตอ้งประยุกต์ใช้ความรู้และ

ประสบการณ์ในการปรับเปลีย่นวธิีการปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับสภาพการณ ์

          (๒๑ – ๒๕ คะแนน) 
     (  ) เป็นงานท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนมาก ต้องประยุกต์ใช้

ความรู้และประสบการณ์ ในการก าหนดหรือ
ปรับเปลีย่นแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาพการณ์ (๒๖ – ๓๐ คะแนน) 

 

๓. การก ากับตรวจสอบ 
   (  ) ได้รับการก ากบั แนะน า ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด  
         (๑ – ๕ คะแนน) 
   (  ) ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานบ้าง 

(๖ – ๑๐ คะแนน) 
   (  ) ได้รับการตรวจสอบ ตดิตามความก้าวหน้าของการ

ปฏิบัติงานเป็นระยะตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติงาน 
(๑๑ – ๑๕ คะแนน) 

   (  ) ได้รับการตรวจสอบ ตดิตามผลสัมฤทธ์ิของการ

๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 
๒๐ 

 

 

 

 

  



 
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ  

         (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 
   
๔. การตัดสินใจ 
   (  ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสนิใจบ้าง (๑ – ๕ คะแนน) 
   (  ) ในการปฏิบัติงานมีการตดัสนิใจด้วยตนเองค่อนข้างมาก 

วางแผนและก าหนดแนวทาง แก้ไขปัญหาในงานท่ี
รับผิดชอบ (๖ – ๑๐ คะแนน) 

  (  ) ในการปฏิบัติงานมีการตดัสนิใจด้วยตนเองอย่างอิสระ 
สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ (๑๑ – ๑๕ คะแนน) 

  (  ) ในการปฏิบัติงานมีการตดัสนิใจด้วยตนเองอย่างอิสระใน
การริเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการปฏิบัติงาน  

       (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 

 
 

๒๐ 

รวม ๑๐๐   
 
สรุปผลการประเมินค่างาน/เหตุผล 
 ............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... .............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................... ............................................... 
................................................................................... ...........................................................................................  
  (  ) ผ่านการประเมิน 
  (  ) ไม่ผ่านการประเมิน 
 

     ลงชื่อ..........................................................ประธาน 
          (...........................................................) 

     ลงชื่อ..........................................................กรรมการ 
          (............................................................) 

     ลงชื่อ.........................................................กรรมการ 
          (............................................................) 

     ลงชื่อ.........................................................กรรมการ 
          (........................................................... .) 

     ลงชื่อ........................................................ กรรมการและเลขานุการ 
                   (.............................................................) 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับหมายเลข ๓  
ท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 
พ.ศ.๒๕๕๕ 

............................................................. 
หลักเกณฑ์การประเมินค่างานส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
 

  การประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
เชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่างานของต าแหน่งตามลักษณะงานหน้าที่
และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ต้องการใน
การปฏิบัติงาน โดยก าหนดองค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑๐ องค์ประกอบ
ย่อยท่ีมีความสัมพันธ์กัน ดังต่อไปนี้ 
 
  ๑. ด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นในงาน  หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู้
ความสามารถ ความรอบรู้ ความช านาญงาน และทักษะที่พัฒนาขึ้นมาจากประสบการณ์การท างานและการ
ฝึกฝน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้นต้องมีเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของต าแหน่งนั้นได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจ าแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อย ได้ ๓ องค์ประกอบ ดังนี้ 

  องค์ประกอบที่ ๑ ความรู้และความช านาญงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู้ 
ความสามารถ ความรอบรู้ ความช านาญงาน และทักษะที่จะต้องมีเพ่ือปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ โดย
พิจารณาจากสภาพงานของต าแหน่งนั้น ดังนี้ (๔๐ คะแนน) 
   (๑) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ หรือใช้ทักษะระดับสูงในงานเชิงเทคนิค
หรืองานฝีมือเฉพาะทางระดับสูง ความช านาญในงานจะพัฒนาขึ้นจากการสั่งสมประสบการณ์และการสั่งสม
ทักษะในเชิงลึก (๑ – ๑๐ คะแนน) 
   (๒) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้
กระบวนการแนวคิด ทฤษฎีหรือองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับสายอาชีพ (๑๑ – ๒๐ คะแนน) 
   (๓) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะหรือ
ทักษะ และความช านาญเฉพาะตัวสูงมากในต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้ง เป็นงานที่จะต้องแก้ไขปัญหาที่
ยุ่งยากซับซ้อนและให้ค าปรึกษาได้ (๒๑ – ๓๐ คะแนน) 
   (๔) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญจนสามารถน ามาวางแผนกลยุทธ์หรือ
นโยบายของหน่วยงานได้ รวมทั้งเป็นงานที่ต้องเป็นผู้น าในการพัฒนา หรือการริเริ่มโครงการที่เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา (๓๑ – ๔๐ คะแนน) 
 
  องค์ประกอบท่ี ๒ การบริหารจัดการ หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู้ ความสามารถ
ในการบริหารจัดการที่ต้องการของต าแหน่งนั้นๆ โดยพิจารณาจากลักษณะงานและการบริหารในการวางแผน 
ก ากับตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานดังนี้ (๒๐ คะแนน) 
   (๑) เป็นงานที่ต้องปฏิบัติที่มีความหลากหลายในเนื้องาน เพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของหน่วยงาน (๑ – ๕ คะแนน) 



 

   (๒) เป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้านการวางแผน ติดตาม ประสานความร่วมมือรวมทั้งการ
ให้ค าแนะน าผู้ปฏิบัติงานอ่ืน เพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์หรือภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างใน  
เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน (๖ – ๑๐ คะแนน) 
   (๓) เป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้านการวางแผน ติดตาม บริหารจัดการงานวิชาการ ให้
ค าปรึกษาและประสานงานระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย (๑๑ – ๑๕ คะแนน) 
   (๔) เป็นงานที่ต้องบริหารจัดการงานวิชาการหรือวิชาชีพ และเป็นผู้น าในเชิงวิชาการ
หรือวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษา (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 
 
  องค์ประกอบที่  ๓ การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์  หมายถึง ระดับและขอบเขตความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของงานเป็นส าคัญ ดังนี้ 
(๒๐ คะแนน) 
   (๑) เป็นงานที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับทีม บุคคลภายนอกหรือผู้ รับบริการ โดยการ
น าเสนอความคิดหรือการเป็นผู้ฟังที่ดี เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ (๑ -๕ คะแนน) 
   (๒) เป็นงานที่ต้องสามารถให้ค าแนะน า หรือค าปรึกษาแก่บุคคลอ่ืน รวมทั้งสามารถ
สอนงานแก่ทีมได้ (๖ – ๑๐ คะแนน) 
   (๓) เป็นงานที่ต้องสามารถติดต่อสื่อสารในระดับที่โน้มน้าวและส่งผลต่อการตัดสินใจ
ของหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า (๑๑ – ๑๕ คะแนน) 
   (๔) เป็นงานที่ต้องสามารถติดต่อสื่อสารในระดับที่โน้มน้าวและส่งผลต่อการตัดสินใจ
ในระดับกลยุทธ์และนโยบายที่น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของสถาบันอุดมศึกษา (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 
 
  ๒. ด้านความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา หมายถึง ระดับและขอบเขตของการใช้
ความคิดและการตัดสินใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการ ขั้นตอนที่ต าแหน่งนั้นจะต้องน าความรู้มาใช้ในการ
แก้ปัญหา เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งจ าแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อยได้ ๓ องค์ประกอบ ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ ๔ กรอบแนวความคิดในการแก้ปัญหา หมายถึง ระดับและขอบเขตของ
ความคิดเพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติงานหรือแก้ปัญหาในงานของต าแหน่ง โดยพิจารณาจากการได้รับ
อ านาจในการปฏิบัติงานนั้นตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี้ (๔๐ คะแนน) 
   (๑) เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาในภาพรวม โดยมีอิสระที่จะก าหนดทางเลือก วิธีการหรือ
แนวทางภายใต้กรอบแนวคิดของหน่วยงาน(๑ – ๑๐ คะแนน) 
   (๒) เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาภายใต้นโยบาย และเป้าหมายระยะสั้นของหน่วยงาน ซึ่ง
เป็นงานที่มีอิสระในการคิดแนวทาง แผนงานกระบวนการ หรือขั้นตอนใหม่ๆ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ (๑๑ – ๒๐ คะแนน) 
   (๓) เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาภายใต้นโยบาย พันธกิจ และเป้าหมายระยะยาวของ
หน่วยงาน ซึ่งเป็นงานที่มีอิสระในการก าหนดกลยุทธ์ แผนงาน หรือโครงการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ (๒๑ – ๓๐ คะแนน) 
   (๔) เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาภายใต้ทิศทางและพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็น
งานที่มีอิสระในการบูรณาการและก าหนดนโยบายหรือเป้าหมายต่างๆ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ (๓๑ – ๔๐ คะแนน) 
 
  องค์ประกอบที่ ๕ อิสระในการคิด หมายถึง ระดับของการคิด หรือการตัดสินใจที่จะ
พิจารณาด าเนินการตามกรอบและแนวทางที่มีอยู่ หรือก าหนดแนวทาง ทิศทาง หรือนโยบายในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน ดังนี้ (๒๐ คะแนน) 



 

   (๑) เป็นงานที่ต้องคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจในการใช้ระบบ แนวคิด เทคนิค 
หรือวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ได้ (๑ – ๕ คะแนน) 
   (๒) เป็นงานที่ต้องคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจ ในการก าหนดแนวทาง หรือ
เป้าหมายของหน่วยงาน รวมทั้งงานอ่ืนที่อาจต้องคิดค้นองค์ความรู้ ระบบ แนวคิด หรือกระบวนการใหม่ๆ เพ่ือ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ได้ (๖ – ๑๐ คะแนน) 
   (๓) เป็นงานที่ต้องคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจ ในการปรับนโยบายหรือกลยุทธ์
ของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางให้ส่วนราชการบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ได้ (๑๑ – ๑๕ คะแนน) 
   (๔) เป็นงานที่ต้องคิดหรือตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ หรือภารกิจใหม่ๆ 
ของสถาบันอุดมศึกษา (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 
 
  องค์ประกอบที่ ๖ ความท้าทายในการคิดแก้ปัญหา หมายถึง ระดับของความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการแก้ไขหรือจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของต าแหน่งตามความรับผิดชอบหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงไปได้ โดยพิจารณาจากลักษณะงาน สภาพงาน รูปแบบของการคิด และ
กระบวนการจัดการข้อมูลของต าแหน่ง ดังนี้ (๒๐ คะแนน) 
   (๑) เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ที่มีรูปแบบค่อนข้างแน่นอนหรือมีลักษณะ
คล้ายคลึงกับสถานการณ์ในอดีตเป็นส่วนใหญ่ (๑ – ๕ คะแนน) 
   (๒) เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ที่อาจต้องคิดหาเหตุผลเพ่ือทบทวนหรือ
แก้ปัญหาหรือแนวทางท่ีเคยปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด (๖ – ๑๐ คะแนน) 
   (๓) เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ที่ต้องมีการประเมินและตีความโดยใช้
วิจารณญาณ เพ่ือตัดสินใจหาทางแก้ปัญหาที่อาจมีความเสี่ยงและไม่มีค าตอบเพียงค าตอบเดียว (๑๑ – ๑๕ 
คะแนน) 
   (๔) เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์พิเศษที่อาจไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งต้องใช้
ความคิดสร้างสรรค์ หรือความคิดนอกกรอบ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับสถาบันอุดมศึกษา (๑๖ –๒๐ 
คะแนน) 
 
  ๓. ด้านภาระงานที่รับผิดชอบ หมายถึง ระดับและขอบเขตของผลกระทบที่เกิดจากงาน
ความรับผิดชอบหรือคุณภาพของงานที่เกิดขึ้น รวมถึง ความอิสระหรือข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานของต าแหน่ง
นั้น ซึ่งจ าแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อยได้ ๓ องค์ประกอบ ดังนี้  
    
  องค์ประกอบท่ี ๗ การวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง ระดับและขอบเขตของลักษณะงานที่ต้องใช้
กระบวนการคิด พิจารณา จ าแนก สังเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
และนโยบายของหน่วยงาน ดังนี้ 
   (๑) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณ
หรือเชิงคุณภาพ ส าหรับจัดท าข้อเสนอหรือรายงานรูปแบบต่างๆ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานระดับกอง
หรือเทียบเท่า (๑ – ๑๐ คะแนน) 
   (๒) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ในการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
ก าหนดหลักการหรือแนวทาง ออกแบบกระบวนการหรือระบบที่ส าคัญ หรือสร้างแบบจ าลองเพ่ือสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน (๑๑ – ๒๐ คะแนน) 
   (๓) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน (๒๑ – ๓๐ คะแนน)  



 

   (๔) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
ส าหรับการประเมินสถานการณ์ เพ่ือก าหนดทิศทางในเชิงกลยุทธ์และนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา (๓๑ – 
๔๐ คะแนน)  
 

องค์ประกอบที่ ๘ อิสระในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของการวินิจฉัยหรือ
ตัดสินในในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากการได้รับอ านาจ การควบคุม ก ากับ ตรวจสอบและการบังคับ
บัญชาภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดทางกฎหมายที่ก าหนดไว้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ (๒๐ คะแนน) 
   (๑) เป็นงานที่มีอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายของหน่วยงาน โดยอาจต้อง
รายงานผลสัมฤทธิ์หรือขอค าปรึกษาตามสมควร (๑ – ๕ คะแนน) 
   (๒) เป็นงานที่มีอิสระในการปฏิบัติงานหรือให้ค าปรึกษาภายใต้นโยบายของ
หน่วยงาน โดยอาจต้องรายงานผลสัมฤทธธิ์ และขอค าปรึกษาตามสมควร (๖ – ๑๐ คะแนน) 
   (๓) เป็นรายงานที่มีอิสระในการบริหารงานให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
หน่วยงาน (๑๑ – ๑๕ คะแนน) 
   (๔) เป็นงานที่มี อิสระในการบริหารงานให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ
สถาบันอุดมศึกษา (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 
 
  องค์ประกอบท่ี ๙ ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของผลกระทบ
ที่เกิดจากการปฏิบัติงานของต าแหน่งนั้น ซึ่งส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน โดย
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของต าแหน่งงานต่อหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ (๔๐ คะแนน) 
   (๑) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบหลายส่วนของวัตถุประสงค์หรือภารกิจ
หลักของหน่วยงาน (๑ – ๑๐ คะแนน) 
   (๒) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน แผนปฏิบัติหรือการวางแผนกลยุทธ์
โดยรวมของหน่วยงาน (๑๑ – ๒๐ คะแนน) 
   (๓) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน แผนปฏิบัติหรือการวางแผนกลยุทธ์
โดยรวมของสถาบันอุดมศึกษา (๒๑ – ๓๐ คะแนน) 
   (๔) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานโดยรวมทั้งหมดของภาครัฐ และยัง
ส่งผลต่อการก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา (๓๑ – ๔๐ คะแนน) 
 
  องค์ประกอบที่ ๑๐ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง หมายถึง ลักษณะส าคัญของหน้าที่
ความรับผิดชอบของต าแหน่งซึ่งส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหลักของหน่วยงานโดย
พิจารณาจากลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นของต าแหน่งนั้นต่อภารกิจโดยรวมของ
หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ (๔๐ คะแนน) 
   (๑) เป็นงานสนับสนุน ประสาน ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนตาม
กรอบความรู้หรือแนวทางท่ีก าหนดไว้ (๑ – ๑๐ คะแนน) 
   (๒) เป็นงานพัฒนาและก าหนดหลักเกณฑ์ ระบบ ต้นแบบ คู่มือ แนวทาง หรือ
นโยบายต่างๆ เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ได้ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน (๑๑ – ๒๐ คะแนน) 
   (๓) เป็นงานบริหารจัดการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ การตัดสินใจมีความส าคัญ
มากกว่ากระบวนการที่ก าหนดไว้ (๒๑ – ๓๐ คะแนน) 
   (๔) เป็นงานให้ค าปรึกษาโดยใช้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในสายอาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อ
การก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงาน (๓๑ – ๔๐ คะแนน) 
 



 

เกณฑ์การตัดสิน  
  ระดับเชี่ยวชาญ ได้คะแนน ๑๗๐ คะแนนขึ้นไป 
  ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ได้คะแนน ๒๓๕ คะแนนขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินค่างานต าแหน่งประเภทท่ัวไป 
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

 
๑. ต าแหน่งเลขท่ี................................ 
 ชื่อต าแหน่ง...........................................................................ระดับ......................................................... 
 สังกัด.................................................................................................... ................................................... 
 ขอก าหนดเป็นต าแหน่ง.........................................................ระดับ......................................................... 
๒.หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 
๑. .............................................................................. 
...................................................................................  
๒. .............................................................................. 
................................................................................... 
๓. .............................................................................. 
...................................................................................  
 

๑. .............................................................................. 
...................................................................................  
๒. .............................................................................. 
................................................................................... 
๓. .............................................................................. 
...................................................................................  
 

๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
งานเดิม งานใหม่ 

๑. คุณภาพของงาน.................................................... 
...................................................................................  
...................................................................................  
...................................................................................  
...................................................................................  
................................................................................... 
 
๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน................. 
...................................................................................  
................................................................................... 
...................................................................................  
...................................................................................  
...................................................................................  
 

๑. คุณภาพของงาน.................................................... 
...................................................................................  
................................................................................... 
...................................................................................  
...................................................................................  
................................................................................... 
 
๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน................. 
...................................................................................  
...................................................................................  
...................................................................................  
...................................................................................  
................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔. การประเมินค่างานของต าแหน่ง 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 
เหตุผลในการ

พิจารณา 
๑. องค์ประกอบด้านความรู้และความช านาญงาน 
   (  ) เป็นงานท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถ หรือใช้ทักษะ

ระดับสูงในงานเชิงเทคนิคหรืองานฝีมือเฉพาะทาง
ระดับสูง ความช านาญในงานจะพฒันาขึ้นจากการสั่ง
สมประสบการณ์และการสั่งสมทักษะในเชิงลึก  

          (๑ – ๑๐ คะแนน) 
   (  ) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ในเชิงวิชาการหรือ วิชาชีพ

เฉพาะ ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้กระบวนการแนวคิด 
ทฤษฎีหรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพ  

         (๑๑ – ๒๐ คะแนน) 
   (  ) เป็นงานท่ีต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญในเชิง

วิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะหรือทักษะ และความ
ช านาญเฉพาะตัวสูงมากในต าแหนง่หน้าท่ีที่
รับผิดชอบ รวมทั้ง เป็นงานท่ีจะตอ้งแก้ไขปัญหาที่
ยุ่งยากซับซ้อนและใหค้ าปรึกษาได ้(๒๑ – ๓๐ 
คะแนน)   

 (  )    เป็นงานท่ีต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญจนสามารถ
น ามาวางแผนกลยุทธ์หรือนโยบายของหน่วยงานได้ 
รวมทั้งเป็นงานท่ีต้องเป็นผู้น าในการพัฒนา หรือการ
ริเริม่โครงการที่เกิดประโยชน์สูงสดุต่อพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา (๓๑ – ๔๐ คะแนน) 

 
๒. องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ 
   (  ) เป็นงานท่ีต้องปฏิบัติที่มีความหลากหลายในเนื้องาน 

เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างของหน่วยงาน (๑ – ๕ คะแนน) 

   (  ) เป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้านการวางแผน ติดตาม 
ประสานความร่วมมือรวมทั้ งการให้ค าแนะน า
ผู้ปฏิบัติงานอื่น เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์หรือ
ภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างใน  เชิงกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน (๖ – ๑๐ คะแนน) 

    (  )  เป็นงานท่ีต้องปฏิบัติดา้นการวางแผน ติดตาม บริหาร
จัดการงานวิชาการ ให้ค าปรึกษาและประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย (๑๑ – ๑๕ 
คะแนน)     

    (  ) เป็นงานท่ีต้องบริหารจัดการงานวิชาการหรือวิชาชีพ  
และเป็นผู้น าในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพของ
สถาบันอุดมศึกษา (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 

 

 

๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

๓. องค์ประกอบด้านการติดต่อสื่อสารและ
ปฏิสัมพันธ์ 
   (  )  เป็นงานท่ีต้องติดต่อสัมพันธ์กับทีม บุคคลภายนอก

หรือผู้รบับริการ โดยการน าเสนอความคิดหรือการ
เป็นผู้ฟังที่ดี เพ่ือให้ไดผ้ลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว ้

          (๑ -๕ คะแนน)  
  (  )  เป็นงานท่ีต้องสามารถให้ค าแนะน า หรือค าปรึกษาแก่

บุคคลอื่น รวมทั้งสามารถสอนงานแก่ทีมได้ 
          (๖ – ๑๐ คะแนน) 
   (  ) เป็นงานท่ีต้องสามารถตดิตอ่สื่อสารในระดับทีโ่น้มน้าว

และส่งผลต่อการตดัสินใจของหนว่ยงานระดับกอง
หรือเทียบเท่า (๑๑ – ๑๕ คะแนน)   

   (  )  เป็นงานท่ีต้องสามารถติดต่อสื่อสารในระดับที่โน้ม
น้าวและส่งผลต่อการตดัสินใจในระดับกลยุทธ์และ
นโยบายที่น าไปสูผ่ลสัมฤทธ์ิของสถาบันอุดมศึกษา 
(๑๖ – ๒๐ คะแนน)   

 
๔. องค์ประกอบด้านกรอบแนวคิดในการแก้ปัญหา 
   (  )  เป็นงานท่ีต้องแก้ปัญหาในภาพรวม โดยมีอสิระที่จะ 

ก าหนดทางเลือก วิธีการหรือแนวทางภายใต้กรอบ
แนวคิดของหน่วยงาน (๑ – ๑๐ คะแนน) 

   (  )  เป็นงานท่ีต้องแก้ปัญหาภายใต้นโยบาย และ
เป้าหมายระยะสั้นของหน่วยงาน ซึ่งเป็นงานท่ีมีอิสระ
ในการคิดแนวทาง แผนงานกระบวนการ หรือ
ขั้นตอนใหม่ๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว ้ 

          (๑๑ – ๒๐ คะแนน) 
  (  )  เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาภายใต้นโยบาย พันธกิจ และ

เป้าหมายระยะยาวของหน่วยงาน ซึ่งเป็นงานที่มี
อิสระในการก าหนดกลยุทธ์ แผนงาน หรือโครงการ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

          (๒๑ – ๓๐ คะแนน) 
  (  )   เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาภายใต้ทิศทางและพันธกิจ

ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นงานที่มีอิสระในการบูร
ณาการและก าหนดนโยบายหรือเป้าหมายต่างๆ 
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

          (๓๑ – ๔๐ คะแนน) 
 
๕. องค์ประกอบด้านอิสระในการคิด 
   (  )  เป็นงานท่ีต้องคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจในการ

ใช้ระบบ แนวคิด เทคนิค หรือวิชาการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนดไว้ได้  

          (๑ – ๕ คะแนน) 
   (  )  เป็นงานที่ต้องคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจ ใน

๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 
 
 



 
การก าหนดแนวทาง หรือเป้าหมายของหน่วยงาน 
รวมทั้งงานอื่นที่อาจต้องคิดค้นองค์ความรู้ ระบบ 
แนวคิด หรือกระบวนการใหม่ๆ เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนดไว้ได้  

        (๖ – ๑๐ คะแนน) 
  (  )  เป็นงานท่ีต้องคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจ ในการ

ปรับนโยบายหรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน เพื่อเป็น
แนวทางให้ส่วนราชการบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้
ได้ (๑๑ – ๑๕ คะแนน) 

  (  )   เป็นงานท่ีต้องคิดหรือตัดสนิใจในการก าหนดนโยบาย 
กลยุทธ์ หรือภารกิจใหม่ๆ  ของสถาบันอุดมศึกษา  

          (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 
 
๖. องค์ประกอบด้านความท้าทายในการคิด

แก้ปัญหา 
  (  )  เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ที่มีรูปแบบ

ค่อนข้ า งแน่นอนหรื อมี ลั กษณะคล้ ายคลึ งกับ
สถานการณ์ในอดีตเป็นส่วนใหญ่ (๑ – ๕ คะแนน) 

   (  )  เป็นงานท่ีต้องจัดการกับสถานการณ์ที่อาจต้องคิดหา
เหตุผลเพื่อทบทวนหรือแก้ปัญหาหรือแนวทางที่เคย
ปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

          (๖ – ๑๐ คะแนน) 
  (  )  เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ที่ต้องมีการ

ประเมินและตีความโดยใช้วิจารณญาณ เพื่อตัดสินใจ
หาทางแก้ปัญหาที่อาจมีความเสี่ยงและไม่มีค าตอบ
เพียงค าตอบเดียว (๑๑ – ๑๕ คะแนน) 

  (  )   เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์พิเศษที่อาจไม่
เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ หรือ
ความคิดนอกกรอบ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับ
สถาบันอุดมศึกษา (๑๖ –๒๐ คะแนน) 

 
๗. องค์ประกอบด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 
  (   )   เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ 
ส าหรับจัดท าข้อเสนอหรือรายงานรูปแบบต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานระดับกองหรือ
เทียบเท่า (๑ – ๑๐ คะแนน) 

   (  )  เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ในการ
วิเคราะห์หรือสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดหลักการ
หรือแนวทาง ออกแบบกระบวนการหรือระบบที่
ส าคัญ หรือสร้างแบบจ าลองเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยงาน (๑๑ – ๒๐ คะแนน) 

  (  )  เป็นงานท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
พันธกิจของหน่วยงาน (๒๑ – ๓๐ คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 



 

  (  )   เป็นงานท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลส าหรับการประเมินสถานการณ์ 
เพื่อก าหนดทิศทางในเชิงกลยุทธ์และนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา (๓๑ – ๔๐ คะแนน)  

 
๘. องค์ประกอบด้านอิสระในการปฏิบัติงาน 
  (   )   เป็นงานที่มีอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้นโยบาย

ของหน่วยงาน โดยอาจต้องรายงานผลสัมฤทธิ์หรือ
ขอค าปรึกษาตามสมควร (๑ – ๕ คะแนน) 

  (  )  เป็นงานที่มีอิสระในการปฏิบัติงานหรือให้ค าปรึกษา
ภายใต้นโยบายของหน่วยงาน โดยอาจต้องรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ และขอค าปรึกษาตามสมควร (๖ – ๑๐ 
คะแนน) 

  (  )   เป็นรายงานที่มีอิสระในการบริหารงานให้ ได้
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของหน่วยงาน (๑๑ – ๑๕ 
คะแนน) 

  (  )  เป็นงานที่มีอิสระในการบริหารงานให้ได้ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา 

          (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 
 
๙. องค์ประกอบด้านผลกระทบจากการปฏิบัติงาน 
  (  )  เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบหลายส่วน

ของวัตถุประสงค์หรือภารกิจหลักของหน่วยงาน  
          (๑ – ๑๐ คะแนน) 
  (  )  เป็นงานท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน แผนปฏิบัติ

หรือการวางแผนกลยุทธ์โดยรวมของหน่วยงาน 
          (๑๑ – ๒๐ คะแนน) 
  (  )  เป็นงานท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน แผนปฏิบัติ

หรือการวางแผนกลยุทธ์โดยรวมของ
สถาบันอุดมศึกษา (๒๑ – ๓๐ คะแนน) 

  (  )  เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานโดยรวม
ทั้งหมดของภาครัฐ และยังส่งผลต่อการก าหนดแผน
กลยุทธ์และแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา 

          (๓๑ – ๔๐ คะแนน) 
 
๑๐. องค์ประกอบด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติของ  

ต าแหน่ง 
  (  )  เป็นงานสนับสนุน ประสาน ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่

บุคคลหรือหน่วยงานอื่นตามกรอบความรู้หรือ
แนวทางที่ก าหนดไว้ (๑ – ๑๐ คะแนน) 

  (  )  เป็นงานพัฒนาและก าหนดหลักเกณฑ์ ระบบ ต้นแบบ 
คู่มือ แนวทาง หรือนโยบายต่างๆ เพื่อให้สามารถ
น าไปใช้ได้ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 

          (๑๑ – ๒๐ คะแนน) 

 
 
 

 
๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 
 

๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 



 

  (  )  เป็นงานบริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ การ
ตัดสินใจมีความส าคัญมากกว่ากระบวนการที่ก าหนด
ไว้ (๒๑ – ๓๐ คะแนน) 

  (  )  เป็นงานให้ค าปรึกษาโดยใช้ความเช่ียวชาญเป็นพิเศษ
ในสายอาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการก าหนดกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน (๓๑ – ๔๐ คะแนน) 

 
   

รวม ๓๐๐   
 
สรุปผลการประเมินค่างาน/เหตุผล 
 ............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... .............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................... ............................................... 
................................................................................... ...........................................................................................  
  (  ) ผ่านการประเมิน 
  (  ) ไม่ผ่านการประเมิน 
 

     ลงชื่อ..........................................................ประธาน 
          (...........................................................) 

     ลงชื่อ..........................................................กรรมการ 
          (............................................................) 

     ลงชื่อ.........................................................กรรมการ 
          (............................................................) 

     ลงชื่อ.........................................................กรรมการ 
          (........................................................... .) 

     ลงชื่อ........................................................ กรรมการและเลขานุการ 
                   (.............................................................) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับหมายเลข ๔  

ท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 

พ.ศ.๒๕๕๕ 
............................................................. 

หลักเกณฑ์การประเมินค่างานส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ ระดับช านาญการ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

ในกรณีต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ 
 

องค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน 
๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ (๒๐ คะแนน) 
 ๑.๑  ปฏิบัติงานระดับต้น โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มประกอบกับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ 
       (๑๐ – ๑๕ คะแนน) 

๑.๒ ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาค่อนข้างหลากหลายโดยต้องใช้ความคิด 
ริเริ่มในงานที่มีแนวทางปฏิบัติน้อยมาก (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 

๑.๓ ปฏิบัติงานที่ยาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาหลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๑ – ๒๕ คะแนน) 

๑.๔ ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการ
ก าหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๖  ๓๐ คะแนน) 

 
๒. ความยุ่งยากของงาน (๓๐ คะแนน) 

๒.๑ เป็นงานที่ไม่ยุ่งยาก มีแนวทางปฏิบัติที่งานชัดเจน (๑๐ – ๑๕ คะแนน) 
๒.๒ เป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน และมีขั้นตอนวิธีการที่ค่อนข้างหลากหลาย 
      (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 
๒.๓ เป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนวิธีการ

ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๑ – ๒๕ คะแนน) 
๒.๔ เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการก าหนดหรือ

ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ (๒๖ – ๓๐ คะแนน) 
 

๓. การก ากับตรวจสอบ (๒๐ คะแนน) 
๓.๑ ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด (๑ – ๕ คะแนน) 

 ๓.๒ ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานบ้าง (๖ – ๑๐ คะแนน) 
๓.๓ ได้รับการตรวจสอบ ติดตามตวามก้าวหน้าของการปฏิบัติงานเป็นระยะตามท่ีก าหนดใน

แผนปฏิบัติงาน (๑๑ – ๑๕ คะแนน) 
๓.๔ ได้รับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ 
       (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 

 
๔. การตัดสินใจ (๒๐ คะแนน) 

๔.๑ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบ้าง (๑ – ๕ คะแนน) 



 

๔.๒ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองค่อนข้างมาก วางแผนและก าหนดแนวทาง แก้ไข
ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ (๖ – ๑๐ คะแนน) 

๔.๓ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ (๑๑ – ๑๕ คะแนน) 

๔.๔ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระในการริเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการ
ปฏิบัติงาน (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 

 
๕. การบริหารจัดการ (๒๐ คะแนน) 
 ๕.๑ เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยมีความหลากหลายในเนื้องาน เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างของหน่วยงาน (๑ – ๕ คะแนน) 
 ๕.๒ เป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้านการวางแผน ติดตาม ประสานความร่วมมือ รวมทั้งการให้ค าแนะน า
ผู้ปฏิบัติงานอื่น เพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์หรือภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในเชิงกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน (๖ – ๑๐ คะแนน) 
 ๕.๓ เป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้านการวางแผน ติดตาม บริหารจัดการงานวิชาการ ให้ค าปรึกษาและ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย (๑๑ – ๑๕ คะแนน) 
 ๕.๔ เป็นงานที่ต้องบริหารจัดการงานวิชาการหรือวิชาชีพและเป็นผู้น าในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพของ
สถาบันอุดมศึกษา (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 หัวหน้าหน่วยงานระดับช านาญการ ได้คะแนน ๖๐ คะแนนขึ้นไป 
 หัวหน้าหน่วยงานระดับช านาญการพิเศษ ได้คะแนน ๗๐ คะแนนขึ้นไป 
 หัวหน้าหน่วยงานระดับเชี่ยวชาญ ได้คะแนน ๘๐ คะแนนขึ้นไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินค่างานต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ 

ในกรณีต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ 
 
๑. ต าแหน่งเลขท่ี................................ 
 ชื่อต าแหน่ง...........................................................................ระดับ......................................................... 
 สังกัด.................................................................................................... ................................................... 
 ขอก าหนดเป็นต าแหน่ง.........................................................ระดับ......................................................... 
๒.หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 
๑. .............................................................................. 
...................................................................................  
๒. .............................................................................. 
................................................................................... 
๓. .............................................................................. 
...................................................................................  
 

๑. .............................................................................. 
...................................................................................  
๒. .............................................................................. 
...................................................................................  
๓. .............................................................................. 
...................................................................................  
 

๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
งานเดิม งานใหม่ 

๑. คุณภาพของงาน.................................................... 
...................................................................................  
...................................................................................  
...................................................................................  
...................................................................................  
 
๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน................. 
...................................................................................  
...................................................................................  
................................................................................... 
...................................................................................  
 

๑. คุณภาพของงาน.................................................... 
................................................................................... 
...................................................................................  
...................................................................................  
.............................................................. ..................... 
 
๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน................. 
...................................................................................  
...................................................................................  
................................................................................... 
...................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔. การประเมินค่างานของต าแหน่ง 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 
เหตุผลในการ

พิจารณา 
๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   (  ) ปฏิบัติงานระดบัต้น ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติและ  

มาตรฐานชัดเจน (๑๐ – ๑๕ คะแนน) 
   (  ) ปฏิบัติงานท่ีค่อนข้างยากโดยอาศัยค าแนะน า แนวทาง 

หรือคู่มือปฏิบตัิงานท่ีมีอยู่  (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 
   (  ) ปฏิบัติงานท่ียาก โดยปรับใช้วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติ

ที่มีอยู่ได้ (๒๑ – ๒๕ คะแนน) 
   (  ) ปฏิบัติงานท่ียากมาก หรืองานท่ีมีขอบเขต เนื้อหา

ค่อนข้างหลากหลาย โดยปรับวิธีการหรือ แนวทาง
ปฏิบัติงานท่ีมีอยู่ (๒๖ – ๓๐ คะแนน) 

 
๒. ความยุ่งยากของงาน 
   (  ) เป็นงานท่ีไม่ยุ่งยาก มคี าแนะน า คู่มือ และ  แนวทาง

ปฏิบัติที่ชัดเจน (๑๐ – ๑๕ คะแนน) 
   (  ) เป็นงานท่ีค่อนข้างยากมีแนวทางปฏิบัติที่หลากหลาย 

(๑๖ – ๒๐ คะแนน) 
   (  ) เป็นงานท่ียุ่งยากต้องประยกุต์ใช้ความรู้และ

ประสบการณ์ในการเลือกใช้วิธีการ และแนวทางให้ 
เหมาะสมกับสภาพการณ์   

        (๒๑ – ๒๕ คะแนน) 
     (  ) เป็นงานท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนมาก มีความ

หลากหลายและมีขั้นตอนวิธีการที่ยุ่งยาก ต้อง
ประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ ในการ
ปรับเปลีย่นวิธีการและแนวทางปฏิบัติงาน ให้เหมาะสม
กับสภาพการณ์ (๒๖ – ๓๐ คะแนน) 

 
๓. การก ากับตรวจสอบ 
   (  ) ได้รับการก ากบั แนะน า ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด  
         (๑ – ๕ คะแนน) 
   (  ) ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานบ้าง 

(๖ – ๑๐ คะแนน) 
   (  ) ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบเฉพาะบางเรื่องที่มี

ความส าคญั (๑๑ – ๑๕ คะแนน) 
   (  ) ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานน้อย

มาก (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 
 
๔. การตัดสินใจ 
   (  ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสนิใจบ้าง โดยจะได้รบั     

ค าแนะน าในกรณีที่มีปัญหา (๑ – ๕ คะแนน) 
   (  ) ในการปฏิบัติงานมีการตดัสนิใจบางส่วน โดยให้มีการ

๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐ 

 

 

 

 

 
๒๐ 

 
 
 

  



 
รายงานผลการตัดสินใจเป็นระยะ 
 (๖ – ๑๐ คะแนน) 

  (  ) ในการปฏิบัติงานมีการตดัสนิใจค่อนข้างมาก โดยให้มี
การรายงานผลการตดัสินใจในเรื่องที่ส าคัญ    

        (๑๑ – ๑๕ คะแนน) 
  (  ) ในการปฏิบัติงานมีการตดัสนิใจค่อนข้างมาก สามารถ

วางแผนและก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานและ
แก้ปัญหาในงานท่ีรับผดิชอบ (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 

 
๕. การบริหารจัดการ 
  (  ) เป็นงานท่ีต้องปฏิบัติโดยมีความหลากหลายในเนื้องาน  

เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างของหน่วยงาน (๑ – ๕ คะแนน) 

  (  ) เป็นงานท่ีต้องปฏิบัตดิ้านการวางแผน ติดตาม ประสาน
ความร่วมมือ รวมทั้งการให้ค าแนะน าผู้ปฏิบัติงานอ่ืน 
เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์หรือภารกิจอย่างใดอย่างหน่ึง
หรือหลายอย่างในเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน  

        (๖ – ๑๐ คะแนน) 
  (  ) เป็นงานท่ีต้องปฏิบัตดิ้านการวางแผน ติดตาม บรหิาร

จัดการงานวิชาการ ให้ค าปรึกษาและประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย (๑๑ – ๑๕ คะแนน) 

  (  ) เป็นงานท่ีต้องบริหารจัดการงานวิชาการหรือวิชาชีพและ
เป็นผู้น าในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษา 
(๑๖ – ๒๐ คะแนน) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

๒๐ 

รวม ๑๐๐   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลการประเมินค่างาน/เหตุผล 
 ............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................... .............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
  (  ) ผ่านการประเมิน 
  (  ) ไม่ผ่านการประเมิน 

     ลงชื่อ..........................................................ประธาน 
          (...........................................................) 

     ลงชื่อ..........................................................กรรมการ 
          (............................................................) 

     ลงชื่อ.........................................................กรรมการ 
          (............................................................) 

     ลงชื่อ.........................................................กรรมการ 
          (............................................................) 

     ลงชื่อ........................................................ กรรมการและเลขานุการ 
                   (.............................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับหมายเลข ๕  
ท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 
พ.ศ.๒๕๕๕ 

............................................................. 
 

ค านิยาม 
 ๑. การประเมินค่างาน หมายถึง กระบวนการวัดคุณค่างานของต าแหน่ง โดยน างานมาเปรียบเทียบกัน 
ภายใต้องค์ประกอบที่เป็นตัววัดหลักเพ่ือตีค่างาน 
 ๒.ผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง งานที่ปฏิบัติได้ผลผลิตตามเป้าหมายและเกิดผลลัพธ์ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
 ๓. สมรรถนะในการปฏิบัติงาน หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานซึ่งก าหนด
ขึ้นเพ่ือหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค ์
 ๔. ผลงานในลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
  ๔.๑ คู่มือปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เอกสารแสดงเส้นทางการท างานในงานหลักของต าแหน่ง
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆในการปฏิบัติงาน 
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจน แนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว ซึ่งต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้ว และต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
การปฏิบัติงาน 
  ๔.๒ ผลงานเชิงวิเคราะห์ หมายถึง ผลงานที่แสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของเรื่อง
อย่างมีระบบ มีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา 
  ๔.๓ ผลงานเชิงสังเคราะห์ หมายถึง ผลงานที่แสดงการรวบรวมเนื้อหาสาระต่างๆ หรือ
องค์ประกอบต่างๆเข้าด้วยกัน โดยต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบหรือโครงสร้างเบื้องต้น 
เพ่ือให้เกิดแนวทางหรือเทคนิควิธีการใหม่ในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของหน่วยงานหรือ
สถาบันอุดมศึกษา 
  ๔.๔ ผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธี
วิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลค าตอบหรือข้อสรุปรวมที่เป็น
ประโยชน์และน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในงานของหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา 
  ๔.๕ ผลงานในลักษณะอ่ืน หมายถึง สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ หรือผลงานด้านศิลปะ 
ตกแต่ง ซ่อมบ ารุง ซึ่งมิใช่มีลักษณะเป็นเอกสาร หนังสือ คู่มือ หรืองานวิจัย โดยผลงานที่เสนอจะต้อง
ประกอบด้วยบทวิเคราะห์ที่อธิบายและชี้ให้เห็นว่างานดังกล่าวเป็นประโยชน์และน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนา
งานหรือแก้ปัญหาในงาน ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานที่ผ่านการพิสูจน์หรือมีหลักฐานที่แสดงถึงคุณค่า
ของผลงานนั้น 
 ๕. การเผยแพร่งานวิจัย หมายถึง การเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
  ๕.๑ เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจ
เผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีก าหนดเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 
  ๕.๒ เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นท่ีมีบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพ 



 

  ๕.๓ น าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมทาง
วิชาการได้มีบรรณาธิการและน าไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ 
(Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
  ๕.๔ การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดและความยาว ต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและ
วิชาชีพในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวาง 
 
 เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานวิจัย” นั้นแล้ว   
การน า “งานวิจัย” นั้น มาปรับปรุงแก้ไขหรือเพ่ิมเติมส่วนใด ส่วนหนึ่ง เพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งเป็น
ระดับสูงขึ้นและให้มีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระท าไม่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับหมายเลข ๖  
ท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 
พ.ศ.๒๕๕๕ 

............................................................. 
 

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน 
 

 คู่มือ   งานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์        งานวิจัย         ผลงานลักษณะอ่ืน 
ผู้ร่วมงาน จ านวน..............คน แต่ละคนมีส่วนร่วม ดังนี้ 

ชื่อผู้ร่วมงาน ปริมาณงานร้อยละ และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
หมายเหตุ 
       ลงชื่อ.................................................................... 
             (..................................................................) 

       ลงชื่อ.................................................................... 
             (..................................................................) 

       ลงชื่อ.................................................................... 
             (..................................................................) 

ลงชื่อ.................................................................... 
             (..................................................................) 
 
 


