
 

 
 
 
 

หลกัเกณฑ ์แนวปฏิบติั และวิธีการก าหนดระดบัต าแหน่งและการแต่งตั้งขา้ราชการ 
ในสงักดัจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ใหด้ ารงต าแหน่งสูงข้ึน 

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

โดยที่ เห็นเป็นการสมควรให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือน                           

ในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้ น เพ่ือให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกบัระบบบริหารงานบุคคลใหม่  
มติที่ ป ร ะ ชุ มคณะอ นุ ก ร รมก า รบ ริห าร ง าน บุคคลปร ะ เภท ข้ า ร า ชกา รพล เ รื อน                              

ในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2555  เม่ือวันที่  9 สิงหาคม 2555 
จึงให้ออกหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และวิธีการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการในสังกัด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ไว้ดังน้ี 

  

ข้อ ๑ ในหลักเกณฑ ์แนวปฏบัิติ และวิธกีารก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการน้ี 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 “ส่วนงาน”  หมายความว่า คณะ ส านักวิชา วิทยาลัย สถาบัน 

ส านักงานมหาวิทยาลัย และส่วนงานที่

เรียกช่ืออย่างอื่น 
“ก.พ.อ.”   หมายความว่า  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

                          ในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย 

      ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 “ก.บ.ม.  หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประเภท 
      ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ในสงักดัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 “อธกิารบดี”  หมายความว่า อธกิารบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 “ต าแหน่งสงูขึ้น” หมายความว่า ต าแหน่งระดับช านาญงาน  

ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ 
ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ 
ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 

  “ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น” หมายความว่า ผู้บังคับบัญชาในระดับถัดขึ้นไป ซ่ึงรับผิดชอบ 
       ใกล้ชิดกบัต าแหน่งที่จะประเมินที่สดุ 
 

/ข้อ ๒ การแต่งตั้ง... 



๒ 

 

 

ข้อ ๒ การแต่งต้ังข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน ต้องเป็นต าแหน่งที่ได้ผ่านการประเมิน         

ค่างานแล้วและสอดคล้องกับกรอบต าแหน่งและแผนอัตราก าลังที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด                  

โดยด าเนินการตามที่ก  าหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและ           

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ และฉบับที่ ๒               
พ.ศ. ๒๕๕๔ และแนวปฏบัิติฉบับน้ี 

 

ข้อ ๓ การก าหนดกรอบต าแหน่ง ให้ยึดถือและด าเนินการดังน้ี 
 ๓.๑ กรอบต าแหน่งระดับต่าง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัย  ก.ม. และ ก.บ.ม. ได้เคยอนุมัติไว้

แล้วให้ใช้ต่อไป โดยไม่ต้องวิเคราะห์ภารกจิของส่วนงานใหม่ 
  ๓.๒ กรอบต าแหน่งนักวิจัยให้ก าหนดเป็นระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ                

ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ ได้ทุกต าแหน่ง ส าหรับการเข้าสู่ต าแหน่งเป็นไปตามที่

ก าหนด ไว้ในประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ           

พลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ และฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
แนวปฏบัิติฉบับน้ี 

 ๓.๓ กรอบต าแหน่งระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ            

ระดับช านาญการพิเศษ และระดับเช่ียวชาญ เสนอ ก.บ.ม. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 ๓.๔ กรอบต าแหน่งระดับเช่ียวชาญพิเศษ เสนอ ก.บ.ม. เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน

เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ            
  ๓.๕ ส่วนงานใดมีความประสงค์จะก าหนดกรอบต าแหน่งเพ่ิมให้เสนอเร่ืองพร้อมข้อมูล

ประกอบการพิจารณา เช่น ภารกิจของส่วนงาน โครงสร้างอัตราก าลัง ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ

ต าแหน่งที่จะก าหนดกรอบต าแหน่ง เหตุผลและความจ าเป็นโดยใช้แบบวิเคราะห์ความจ าเป็นตาม             

ที่มหาวิทยาลัยก าหนด   (แบบ บค.๐๖) 
 

ข้อ ๔ การก าหนดระดับต าแหน่งใดให้สูงขึ้น ต าแหน่งน้ันจะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
คุณภาพและความยุ่งยากของงานในต าแหน่งเพ่ิมขึ้น หรือเปล่ียนแปลงในสาระส าคัญถึงขนาดที่จะต้อง
ก าหนดต าแหน่งเป็นระดับสงูขึ้น โดยต้องด าเนินการอย่างโปร่งใส ภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปนี้  

 ๔.๑ ต้องเป็นต าแหน่งตามที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานการจ าแนกต าแหน่งข้าราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 ๔.๒ ไม่มีผลให้มีการเพ่ิมงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
 ๔.๓ ไม่มีผลท าให้อตัราก าลังเพ่ิมข้ึน 
 ๔.๔ ต้องค านึงถึงความมีประสทิธภิาพ ความไม่ซ า้ซ้อน และความประหยัด 
 
 

               /ข้อ ๕ หลักเกณฑ.์.. 

 
 
 



๓ 

 

ข้อ ๕ หลักเกณฑก์ารประเมินค่างาน  
  การก าหนดระดับต าแหน่ง ต้องยึดหลักการวิเคราะห์ภารกิจของส่วนงานและประเมิน           

ค่างานเพ่ือวัดคุณภาพของต าแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความ
ยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏบัิติงาน โดยก าหนด

หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ภารกิจของส่วนงาน และหลักเกณฑ์การประเมินค่างานตามประเภทต าแหน่ง 
ดังต่อไปนี้  
 ๕.๑ ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และระดับช านาญงานพิเศษ ต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ ก าหนดให้มี
ได้ทั้งส่วนงานที่ปฏบัิติภารกจิหลักของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นส่วนงานที่ท  าหน้าที่ สอน วิจัย ให้บริการทาง
วิชาการ และส่วนงานที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เช่น หน่วยงานใน              

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการหรือที่เทียบเท่า หน่วยงานในส านักงานมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานที่เทยีบเท่า            
โดยก าหนดองค์ประกอบหลักในการประเมินค่างานและแบบประเมินค่างาน ดังน้ี 

   ๕.๑.๑ องค์ประกอบหลักในการประเมิน 
  (๑) หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  (๒) ความยุ่งยากของงาน 
  (๓) การก ากบัตรวจสอบ 

   (๔) การตัดสนิใจ 
  ๕.๑.๒ ใช้แบบประเมินค่างานตามประเภทต าแหน่ง  
   (๑) ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และระดับช านาญงานพิเศษ            

ใช้แบบประเมินค่างาน เอกสารแนบท้าย ๑ 
   (๒) ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 
และระดับช านาญการพิเศษ ใช้แบบประเมินค่างาน เอกสารแนบท้าย ๒ 

  ๕.๒ ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับเช่ียวชาญ และระดับ
เช่ียวชาญพิเศษ ก าหนดให้มีได้เฉพาะส่วนงานที่ปฏบัิติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นส่วนงานที่
ท  าหน้าที่สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการ และส านักงานมหาวิทยาลัย โดยก าหนดองค์ประกอบหลักใน
การประเมินค่างาน ๓ ด้าน  ประกอบด้วย ๑๐ องค์ประกอบย่อย ดังน้ี 

    ๕.๒.๑ ด้านความรู้และทกัษะที่จ าเป็นในงาน 
                (๑) ความรู้และความช านาญงาน  
               (๒) การบริหารจัดการ  
               (๓) การสื่อสารและปฏสิมัพันธ ์ 

    ๕.๒.๒ ด้านความสามารถในการตัดสนิใจและแก้ปัญหา 
     (๑) กรอบแนวความคิดในการแก้ปัญหา  
              (๒) อสิระในการคิด  
              (๓) ความท้าทายในงาน  

      /๕.๒.๓ ด้านภาระ... 



๔ 

 

      ๕.๒.๓ ด้านภาระงานที่รับผิดชอบ 
     (๑) การวิเคราะห์ข้อมูล  
              (๒) อสิระในการปฏบัิติงาน 
              (๓) ผลกระทบจากการปฏบัิติงาน      
              (๔) ลักษณะงานที่ปฏบัิติของต าแหน่ง  
 โดยใช้แบบประเมินค่างาน เอกสารแนบท้าย ๓     
  

 ข้อ ๖ การประเมินค่างานต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ 

ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ               

ระดับเช่ียวชาญ ระดับเช่ียวชาญพิเศษ ให้ใช้แบบประเมินค่างานตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 ข้อ ๗ เกณฑก์ารตัดสนิการประเมินค่างาน 

  ๗.๑ ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ต้องได้รับคะแนนการประเมินค่างานไม่น้อยกว่า ๖๔ คะแนน                  
จากคะแนนเตม็  ๑๐๐  คะแนน 

  ๗.๒ ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงานพิเศษ และต าแหน่งประเภทวิชาชีพ

เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ ต้องได้รับคะแนนการประเมินค่างานไม่น้อยกว่า 
๘๔  คะแนนจากคะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน 

  ๗.๓ ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับเช่ียวชาญ ต้องได้รับ
คะแนนการประเมินค่างานไม่น้อยกว่า ๑๗๐ คะแนน จากคะแนนเตม็ ๓๐๐ คะแนน 

  ๗.๔ ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับเช่ียวชาญพิเศษต้อง

ได้รับคะแนนการประเมินค่างานไม่น้อยกว่า ๒๓๕ คะแนน จากคะแนนเตม็ ๓๐๐ คะแนน 
 

ข้อ ๘  ผู้ขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้ น ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานก่อนย่ืนขอก าหนด

ต าแหน่งสูงขึ้ นย้อนหลัง ๒ ปี ไม่ต ่ากว่า “ดี” ใน ๒ รอบการประเมิน โดยต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่งและมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง ดังน้ี 
   ๘.๑ ต าแหน่งประเภททั่วไป 

  ๘.๑.๑ ต าแหน่งระดับช านาญงาน ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
 (๑) มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทยีบได้ไม่ต ่า

กว่าน้ีโดยต้องด ารงต าแหน่งในระดับปฏบัิติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี และปฏบัิติงานด้านดังกล่าว
หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกบัหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏบัิติมาแล้วไม่น้อยกว่า 

๑ ปี หรือ 
 (๒) มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทยีบ

ได้ไม่ต ่ากว่าน้ีโดยต้องด ารงต าแหน่งในระดับปฏบัิติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และปฏบัิติงานด้าน
ดังกล่าวหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกบัหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏบัิติมาแล้วไม่

น้อยกว่า  ๑ ปี หรือ 
 

        / (๓) มีวุฒิ... 



๕ 

 

 (๓) มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทยีบได้
ไม่ต ่ากว่าน้ีโดยต้องด ารงต าแหน่งในระดับปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี และปฏิบัติงานด้าน

ดังกล่าวหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า ๑ ปี  
 (๔) ผู้ขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้ นตาม  (๑)-(๓) ต้องได้รับเงินเดือน      

ไม่ต ่ากว่าข้ันต ่าของระดับที่จะแต่งต้ัง  (๑๐,๑๙๐ บาท)   
  ๘.๑.๒ ต าแหน่งระดับช านาญงานพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

  (๑) ต้องด ารงต าแหน่งระดับช านาญงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี และ
ปฏบัิติงานด้านดังกล่าวหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่

ปฏบัิติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
  (๒) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าข้ันต ่าของระดับที่จะแต่งต้ัง (๑๕,๔๑๐ บาท)  
 ๘.๒ ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ กรณีปฏบัิติงานเฉพาะด้านหรือ
เฉพาะทาง 

    ๘.๒.๑ ต าแหน่งระดับช านาญการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
     (๑) ได้รับปริญญาตรีหรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทยีบได้ไม่ต ่ากว่าน้ี โดย

ต้องด ารงต าแหน่งระดับปฏบัิติการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี และปฏบัิติงานด้านดังกล่าวหรืองานอื่นที่

เกี่ยวข้อง เหมาะสมกบัหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏบัิติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  
  (๒) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต ่ากว่าน้ี              

โดยต้องด ารงต าแหน่งระดับปฏบัิติการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี และปฏบัิติงานด้านดังกล่าวหรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกบัหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏบัิติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

  (๓) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต ่ากว่าน้ี              
โดยต้องด ารงต าแหน่งระดับปฏบัิติการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และปฏบัิติงานด้านดังกล่าวหรืองานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกบัหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏบัิติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

  (๔) ผู้ขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นตาม (๑)-(๓) ต้องได้รับเงินเดือนไม่
ต ่ากว่าข้ันต ่าของระดับที่จะแต่งต้ัง  (๑๓,๑๖๐ บาท) 
 ๘.๒.๒ ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

  (๑) ต้องด ารงต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี และ
ปฏบัิติงานด้านดังกล่าวหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่

ปฏบัิติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
  (๒) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าข้ันต ่าของระดับที่จะแต่งต้ัง (๑๙,๘๖๐ บาท)  

 ๘.๒.๓ ต าแหน่งระดับเช่ียวชาญ ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
  (๑) ต้องด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี 

และปฏบัิติงานด้านดังกล่าวหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงาน 

ที่ปฏบัิติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
         /(๒) ต้องได้รับ... 
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  (๒) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าข้ันต ่าของระดับที่จะแต่งต้ัง (๒๔,๔๐๐ บาท) 
 ๘.๒.๔ ต าแหน่งระดับเช่ียวชาญพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี    

  (๑) ต้องด ารงต าแหน่งระดับเช่ียวชาญมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒  ปี และ
ปฏบัิติงานด้านดังกล่าวหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่

ปฏบัิติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
  (๒) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าข้ันต ่าของระดับที่จะแต่งตั้ง  (๒๙,๙๘๐ บาท)   

ข้อ ๙ การขอก าหนดต าแหน่งระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ ระดับ
เช่ียวชาญพิเศษ ให้ระบุด้านที่แสดงความช านาญงานพิเศษ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษ และ
ผลงานที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งต้องสอดคล้องกับด้านที่เสนอขอก าหนดต าแหน่ง โดยต้องเป็นไปตามค า

นิยาม รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ เกณฑร์ะดับคุณภาพ ของผลงาน ตามเอกสารแนบท้ายประการน้ี 

ข้อ ๑๐ ผลงานที่ใช้ในการเสนอขอแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน มีดังน้ี 
   ๑๐.๑ ต าแหน่งประเภททั่วไป 

   ๑๐.๑.๑ ระดับช านาญงาน 
     (๑) ต้องมีคู่มือปฏบัิติงานหลักอย่างน้อย ๑ เล่ม   
   ๑๐.๑.๒ ระดับช านาญงานพิเศษ 

     (๑) ต้องมีคู่มือปฏบัิติงานหลักอย่างน้อย ๑ เล่ม และ    
    (๒) ผลงานเชิงวิเคราะห์ ซ่ึงแสดงให้เหน็ถึงการพัฒนางานในหน้าที่               

อย่างน้อย ๑ เร่ือง 
  ๑๐.๒ ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ กรณีปฏบัิติงานเฉพาะด้าน
หรือเฉพาะทาง 
  ๑๐.๒.๑ ระดับช านาญการ 

    (๑) คู่มือปฏบัิติงานหลักอย่างน้อย ๑ เล่ม และ 
   (๒) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย ซ่ึงแสดงให้
เหน็ถึงการพัฒนางานในหน้าที่ อย่างน้อย ๑ เร่ือง 
  ๑๐.๒.๒ ระดับช านาญการพิเศษ 

   (๑) ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสงัเคราะห์ ซ่ึงแสดงให้เหน็ถึงการพัฒนา
งานของส่วนงาน อย่างน้อย ๑ เร่ือง และ 
   (๒) ผลงานวิจัย หรือผลงานลักษณะอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนงาน
อย่างน้อย ๑ เร่ือง/รายการ 
  ๑๐.๒.๓ ระดับเช่ียวชาญ 
   (๑) ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์หรือผลงานลักษณะอื่น                
ซ่ึงแสดงให้เหน็ถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ เร่ือง/รายการ และ 
   (๒) งานวิจัยซ่ึงได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ   อย่างน้อย ๑ เร่ือง  
                         /๑๐.๒.๔ ระดับ... 
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  ๑๐.๒.๔ ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
   (๑) ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์หรือผลงานลักษณะอื่น               
ซ่ึงแสดงให้เหน็ถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ เร่ือง / รายการ และ 
   (๒) งานวิจัยซ่ึงได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ               

ระดับนานาชาติ อย่างน้อย ๑ เร่ือง      
  

ข้อ ๑๑  ผลงานที่เสนอเพ่ือประกอบการขอก าหนดต าแหน่งสูงข้ึน ตามข้อ ๑๐ ต้องมีเง่ือนไข
ดังน้ี 

๑๑.๑ จะต้องมิใช่ผลงานที่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาและการฝึกอบรม 
๑๑.๒ ต้องมิใช่ผลงานเดิมที่เคยใช้ในการประเมินแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่

สงูขึ้นมาแล้ว        
 ๑๑.๓ กรณีที่เป็นผลงานร่วมต้องระบุการมีส่วนร่วมและมีค ารับรองจากผู้มีส่วนร่วม 
 

ข้อ ๑๒ องค์ประกอบที่ใช้ในการประเมินเพ่ือแต่งต้ังข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งสงูข้ึน มีดังน้ี 
๑๒.๑ ต าแหน่งประเภททั่วไป 
 ๑๒.๑.๑ ระดับช านาญงาน ให้ประเมินตามองค์ประกอบดังน้ี 

(๑) ผลสมัฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
(๒) ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ

ต าแหน่งที่จะประเมิน 
(๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญงาน ตามข้อ ๑๐.๑.๑ 
(๔) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามที่ก  าหนดไว้ในข้อ ๑๓

  

 ๑๒.๑.๒ ระดับช านาญงานพิเศษ ให้ประเมินตามองค์ประกอบดังน้ี 
(๑) ผลสมัฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
(๒) ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ

ต าแหน่งที่จะประเมิน 
(๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญงานพิเศษ ตามข้อ ๑๐.๑.๒ 
(๔) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามที่ก  าหนดไว้ในข้อ ๑๓             

๑๒.๒ ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
 ๑๒.๒.๑ ระดับช านาญการ ให้ประเมินตามองค์ประกอบดังน้ี 

(๑) ผลสมัฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งที่ครองอยู่       
(๒) ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ

ต าแหน่งที่จะประเมิน 
(๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการ ตามข้อ ๑๐.๒.๑ 
(๔) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามที่ก  าหนดไว้ในข้อ ๑๓  
 
                         /๑๒.๒.๒ ระดับ... 
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    ๑๒.๒.๒ ระดับช านาญการพิเศษ ให้ประเมินตามองค์ประกอบดังน้ี 
(๑) ผลสมัฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
 (๒) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ

ต าแหน่งที่จะประเมิน 
(๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการพิเศษ ตามข้อ ๑๐.๒.๒ 

(๔) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามที่ก  าหนดไว้ในข้อ ๑๓      
 ๑๒.๒.๓ ระดับเช่ียวชาญ ให้ประเมินตามองค์ประกอบดังน้ี 

(๑) ผลสมัฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
(๒) ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ

ต าแหน่งที่จะประเมิน 
(๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เช่ียวชาญ ตามข้อ ๑๐.๒.๓ 
(๔) การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ

หรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม เช่น การให้ความเหน็ ค าแนะน า หรือเสนอแนะ การให้ค าปรึกษา
แนะน า  การอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการใน
การแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนางานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพน้ันๆ 

เกณฑ์การพิจารณาตามข้อ  ๑๒.๒.๓ (๔)  ให้ใช้ระดับ “อยู่ใน

เกณฑ”์ เป็นเกณฑต์ัดสนิ 

(๕) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามที่ก  าหนดไว้ในข้อ ๑๓ 
 ๑๒.๒.๔ ระดับเช่ียวชาญพิเศษ ให้ประเมินตามองค์ประกอบดังน้ี 

(๑) ผลสมัฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
(๒) ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ

ต าแหน่งที่จะประเมิน 
(๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เช่ียวชาญพิเศษ ตามข้อ ๑๐.๒.๔ 

(๔) การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ
หรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม เช่น การให้ความเหน็ ค าแนะน า หรือเสนอแนะ การให้ค าปรึกษา
แนะน า  การอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการใน
การแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนางานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพน้ันๆ 

(๕) ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านน้ันๆ หรือในวงวิชาการ หรือ
วิชาชีพหมายถึง ผลงานที่ได้รับการยอมรับ ยกย่อง หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือผลการ

ปฏบัิติงานสนับสนุนงานบริการวิชาชีพหรืองานวิชาชีพ หรือในงานที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงเป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวางในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

เกณฑ์การพิจารณาตามข้อ  ๑๒.๒.๔ (๔) (๕)  ให้ใช้ระดับ “อยู่ใน

เกณฑ”์ เป็นเกณฑต์ัดสนิ 
(๖) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามที่ก  าหนดไว้ในข้อ ๑๓ 

 /ข้อ ๑๓ การประเมิน... 



๙ 

 

ข้อ ๑๓ การประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้ นต้องค านึงถึงจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ดังน้ี 
        ๑๓.๑ ต้องมีความซ่ือสตัย์ทางวิชาชีพ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน และ 
ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น  รวมทั้งไม่น าผลงานของตนเองในเร่ืองเดียวกันไปเผยแพร่ใน

วารสารวิชาการหรือวิชาชีพมากกว่าหน่ึงฉบับ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 
๑๓.๒ ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงาน

ของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า 

๑๓.๓ ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาชีพจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

ของผู้อื่นและสทิธมินุษยชน     
๑๓.๔  ผลงานทางวิชาชีพต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาชีพเป็นเกณฑ์ ไม่มี

อคติมาเกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบ่ียงเบนผลการศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอ
ผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันทางวิชาชีพ 

๑๓.๕ ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
 

 ข้อ ๑๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานของต าแหน่ง 
  ให้ส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน จ านวน ๓-๕ คน ส าหรับต าแหน่ง            

ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ 
และระดับเช่ียวชาญพิเศษ (ที่มิใช่ต าแหน่งที่ปรึกษา) ประกอบด้วย 
  ๑๔.๑ คณบดีหรือเทียบเท่าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ส าหรับส านักงานมหาวิทยาลัย            

ให้รองอธกิารบดีที่ได้รับมอบหมาย     เป็นประธานกรรมการ 
  ๑๔.๒ ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของต าแหน่งที่จะประเมิน เป็นกรรมการ 
  ๑๔.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกส่วนงาน) เป็นกรรมการ  
  ๑๔.๔ ผู้แทนฝ่ายบริหารงานบุคคล    เป็นกรรมการและเลขานุการ  
  ๑๔.๕ ผู้รับผิดชอบด้านบริหารงานบุคคลของส่วนงาน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิข้อ ๑๔.๓ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความช านาญ 

ตรงกับวิชาชีพของต าแหน่งที่จะปะเมินค่างาน และต้องด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าต าแหน่งที่จะประเมิน

หรือเทยีบเทา่ 
 

 ข้อ ๑๕ ขั้นตอนการประเมินค่างานของต าแหน่ง 
 ๑๕.๑ ให้ส่วนงานแต่งตั้ งคณะกรรมการประเมินค่างานของต าแหน่ง โดยมี

องค์ประกอบตามที่ ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยก าหนด ตามข้อ ๑๔  
 ๑๕.๒ ให้ผู้รับผิดชอบด้านบริหารงานบุคคลของส่วนงาน ด าเนินการเกี่ยวกับ                

การประเมินค่างานของต าแหน่ง กรณีผลการประเมินผ่านเกณฑ ์ต าแหน่งระดับช านาญงาน   
                  

      /ระดับช านาญงาน... 



๑๐ 

 

ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ เสนอมหาวิทยาลัย

เพ่ือเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอนุมติการก าหนดระดับต าแหน่ง 
 ส าหรับต าแหน่งระดับเช่ียวชาญพิเศษ (ที่มิใช่ต าแหน่งที่ปรึกษา) เสนอ ก.บ.ม. ให้

ความเหน็ชอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการก าหนดระดับต าแหน่ง 
   กรณีการประเมินค่างานของต าแหน่งระดับเช่ียวชาญพิเศษ (ต าแหน่งที่ปรึกษา) ให้

สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานประกอบด้วย อธิการบดี และรองอธิการบดี 

จ านวน ไม่น้อยกว่า ๓ คนแต่ไม่เกิน ๕ คน แล้วน าผลการประเมินค่างานเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติก าหนดกรอบต าแหน่งที่ปรึกษา             
 

ข้อ ๑๖ เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่

จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 

     ผู้ขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้ น ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานก่อนย่ืนขอก าหนด

ต าแหน่งสูงขึ้ นย้อนหลัง ๒ ปี  และให้พิจารณาจากผลสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ                  

(แบบ ป.จุฬา. ๑-๓) ของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งย้อนหลัง ๒ ปี  
   เกณฑก์ารตัดสนิ ผู้ผ่านการประเมินต้องได้รับผลสรุปการประเมินผลการปฏบัิติราชการ

ย้อนหลัง ๒ ปี ไม่ต ่ากว่าระดับ  “ดี”  ใน ๒ รอบการประเมิน   
 

 ข้อ ๑๗ การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ให้กระท าได้ ๒ วิธี คือวิธีปกติและวิธีพิเศษ 
ดังน้ี 
 ๑๗.๑ วิธปีกติ ผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

   ๑๗.๑.๑ มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ 

ก.พ.อ. ก าหนด  
    ๑๗.๑.๒ ได้รับเงินเดือนไม่ต ่ากว่าข้ันต ่าของระดับที่จะแต่งต้ัง  
                   ๑๗.๒ วิธีพิเศษ ได้แก่การแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งแตกต่างไปจากที่ก  าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เช่น การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง

ระดับช านาญงาน กรณีที่คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งไม่ครบตามที่ก  าหนดไว้ หรือ การแต่งต้ังให้ด ารง

ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ โดยที่ผู้น้ันมิได้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการมาก่อน และต้องได้รับ

เงินเดือนไม่ต ่ากว่าข้ันต ่าของระดับที่จะแต่งต้ัง พร้อมทั้งผลงานที่เสนอต้องมีระดับคุณภาพสูงกว่า              

วิธปีกติ 
ข้อ ๑๘ ให้ ก.บ.ม. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก าหนดต าแหน่งข้าราชการเพ่ือแต่งตั้ งให้

ด ารงต าแหน่งสงูขึ้น โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
๑๘.๑ พิจารณากล่ันกรองผลการประเมินค่างานและการก าหนดกรอบต าแหน่งเสนอ 

ก.บ.ม. พิจารณา  ยกเว้นต าแหน่งระดับเช่ียวชาญพิเศษ (ต าแหน่งที่ปรึกษา) 
๑๘.๒ พิจารณากล่ันกรองผลงานของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งเป็นระดับสงูขึ้น 
 

        /๑๘.๓ พิจารณา... 



๑๑ 

 

๑๘.๓ พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงาน

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ / การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการ 
วิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม เช่น การให้ความเหน็ ค าแนะน า หรือเสนอแนะ การให้
ค าปรึกษาแนะน า   การอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิค 
และวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนางานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพน้ันๆ / 
ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านน้ันๆ หรือในวงวิชาการ หรือวิชาชีพหมายถึง ผลงานที่ได้รับการยอมรับ 
ยกย่องหรือได้รับรางวัล ในระดับชาติ หรือผลการปฏิบัติงานสนับสนุนงานบริการวิชาชีพหรืองาน

วิชาชีพ หรือในงานที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
๑๘.๔ พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๑๘.๓ และ

เสนอ ก.บ.ม. เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ                 

ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ กรณีการแต่งตั้งระดับเช่ียวชาญพิเศษ เมื่อ ก.บ.ม. และสภา

มหาวิทยาลัยให้ความเหน็ชอบแล้ว ให้เสนอ ก.พ.อ. เพ่ือด าเนินการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไป 

๑๘.๕ หน้าที่อื่นตามที่ ก.บ.ม. มอบหมาย 
 

ข้อ ๑๙ ให้มหาวิทยลัยแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงาน และจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพของผู้ขอก าหนดต าแหน่งสงูขึ้น ดังน้ี 

 ๑๙.๑ วิธปีกติ 

 ๑๙.๑.๑ กรณีแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญงาน หรือระดับช านาญการ 
กรรมการจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและความช านาญตรงตามวิชาชีพของต าแหน่งที่ 

จะแต่งต้ังและต้องด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าต าแหน่งที่จะแต่งต้ังหรือเทียบเท่า โดยมีองค์ประกอบ               

ไม่น้อยกว่า ๓ คน  ดังน้ี 
  (๑) กรรมการซ่ึงแต่งตั้งจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัย แต่ต้องอยู่

ต่างสงักดัคณะ/ส่วนงาน กบัผู้เสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสงูขึ้น 
  (๒) กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย  อย่างน้อย ๑ คน รวมจ านวน
กรรมการทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓ คน  

 ๑๙.๑.๒ กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญ
การพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ หรือระดับเช่ียวชาญพิเศษ กรรมการจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความสามารถ ความช านาญหรือความเช่ียวชาญตรงกับวิชาชีพของต าแหน่งที่จะแต่งต้ัง และต้องด ารง
ต าแหน่งไม่ต ่ากว่าต าแหน่งที่จะแต่งต้ังหรือเทยีบเทา่     
  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยแต่งตั้ง

จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยตามบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด ในกรณีที่มีเหตุผล           
และความจ าเป็นที่ไม่อาจแต่งต้ังกรรมการตามบัญชีดังกล่าวได้ ให้เสนอ ก.พ.อ. พิจารณาให้ความ

เหน็ชอบเป็นกรณีไป  
 
                /๑๙.๒ วิธพิีเศษ... 



๑๒ 

 

 ๑๙.๒ วิธพิีเศษ 
  ๑๙.๒.๑ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงาน

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ คน  
   วิธีการประเมินผลงานในต าแหน่งระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ 

ระดับช านาญการ หรือระดับช านาญการพิเศษ  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพแต่ละคนท าการประเมินแล้วส่งผลการประเมินให้คณะกรรมการ

ตามข้อ ๑๘ พิจารณาโดยไม่ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกไ็ด้ 
         กรณีการประเมินผลงานต าแหน่งระดับเช่ียวชาญและระดับเช่ียวชาญพิเศษ 

ส าหรับ วิธปีกติ และวิธพิีเศษ จะต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงาน

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพ่ือให้มีการรับฟังข้อคิดเหน็ และพิจารณาผลงานร่วมกนั 
 

ข้อ ๒๐ เกณฑก์ารประเมิน ก าหนดให้มี  ๕  ระดับ ดังน้ี 
๒๐.๑  ควรปรับปรุง 
๒๐.๒  พอใช้ 
๒๐.๓  ดี 
๒๐.๔  ดีมาก 
๒๐.๕  ดีเด่น 
 

 ข้อ ๒๑  เกณฑก์ารตัดสนิ 
ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งวิธีปกติ ต้องได้คะแนนเสียงข้างมาก เว้นแต่วิธี

พิเศษต้องได้คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า ๔ ใน ๕ ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒๑.๑ ส าหรับวิธปีกติ ทุกองค์ประกอบต้องมีผลการประเมินดังน้ี 

 ๒๑.๑.๑ ต าแหน่งระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ 
ระดับ ช านาญการพิเศษ  จะต้องมีผลการประเมินไม่ต ่ากว่า ระดับ “ดี” 
 ๒๑.๑.๒ ต าแหน่งระดับเช่ียวชาญ ต้องมีผลการประเมินไม่ต ่ากว่า ระดับ “ดี” 
 ๒๑.๑.๓ ต าแหน่งระดับเช่ียวชาญพิเศษ ต้องมีผลการประเมินไม่ต ่ากว่า ระดับ 
“ดีมาก”         

๒๑.๒ ส าหรับวิธพิีเศษ ทุกองค์ประกอบต้องมีผลการประเมินดังน้ี 
 ๒๑.๒.๑ ต าแหน่งระดับช านาญงาน  ระดับช านาญงานพิเศษ  ระดับช านาญการ 
ระดับช านาญการพิเศษ  จะต้องมีผลการประเมินไม่ต ่ากว่า ระดับ  “ดีมาก” 
 ๒๑.๒.๒ ต าแหน่งระดับเช่ียวชาญต้องมีผลการประเมินไม่ต ่ากว่า ระดับ                
“ดีมาก” 

 ๒๑.๒.๓ ต าแหน่งระดับเช่ียวชาญพิเศษต้องมีผลการประเมินไม่ต ่ากว่าระดับ 
“ดีเด่น” 

 
                /ข้อ ๒๒ ขั้นตอน... 



๑๓ 

 

ข้อ ๒๒ ขั้นตอนการเสนอขอก าหนดต าแหน่งสงูขึ้น ให้ด าเนินการดังน้ี 
  ๒๒.๑ ให้ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งสงูข้ึนย่ืนเร่ืองตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดผ่าน

ผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอน พร้อมเอกสารดังน้ี 
 ๒๒.๑.๑ แบบประวัติส่วนตัว เอกสาร บค. ๐๑  (จ านวน ๑๐ ชุด) 
 ๒๒.๑.๒ ผลงานที่เสนอก าหนดต าแหน่งที่สอดคล้องกบัข้อ  ๑๐                

(จ านวน ๖ ชุด) 
 ๒๒.๑.๓ แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานและรายละเอยีดของ

ผลงาน เอกสาร บค. ๐๒ (จ านวน ๖ ชุด) 
 ๒๒.๑.๔ แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เอกสาร บค. ๐๓    
(จ านวน ๖ ชุด) 

 ๒๒.๒ ให้ส่วนงานต้นสงักดัด าเนินการ ดังน้ี 
 ๒๒.๒.๑ ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงาน ความถูกต้อง ผลการประเมินค่างาน

ของต าแหน่งตามข้อ ๑๕ และผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถและสมรรถที่

จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง ตามข้อ ๑๖ ที่ผ่านเกณฑ ์  
 ๒๒.๒.๒ เสนอเร่ืองต่อมหาวิทยาลัยพร้อมเอกสารตามข้อ ๒๒.๑ แบบประเมิน

ค่างานของต าแหน่งตามข้อ ๑๕ ที่ผ่านเกณฑ์ และแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการพร้อมผล

การประเมินการปฏบัิติราชการก่อนย่ืนขอก าหนดต าแหน่งสงูขึ้นย้อนหลัง ๒ ปี  ตามข้อ ๑๖ (บค. ๐๔)   
 

ข้อ ๒๓ วันที่มีผลในการด ารงต าแหน่ง 
ผู้ที่ผ่านการประเมินผลงานจะได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ในวันที่ฝ่ายบริหารงาน

บุคคลได้รับเร่ืองหรือวันที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลได้รับผลงานเพ่ิมเติมหรือวันที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ทั้งน้ีต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตามข้อ ๑๘ 

กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับเช่ียวชาญพิเศษ ไม่ก่อนวันที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติการก าหนดระดับต าแหน่ง เมื่ อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้วเสนอ ก.พ.อ.                   

ให้ความเหน็ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิารเพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูล 
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง         
 ข้อ ๒๔ การแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ                 

ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ ให้อธิการบดีโดยความเหน็ชอบของ ก.บ.ม. 

มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจสั่งแต่งต้ัง เว้นแต่การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งระดับเช่ียวชาญพิเศษ ให้สภา

มหาวิยาลัยพิจารณาเสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือน าเสนอ

นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูล เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง 
 

   /ข้อ ๒๕ การติดตาม... 
 

  
 



๑๔ 

 

ข้อ ๒๕ การติดตามประเมินผลการปฏบัิติราชการ 
  เมื่อมีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสงูขึ้นแล้ว ให้ส่วนงานติดตามประเมินผลการปฏบัิติ

ราชการตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานของต าแหน่ง             

ที่ได้รับการแต่งต้ังด้วย 
 

 ข้อ ๒๖ การแก้ไขผลงาน 
ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพมีมติให้ปรับปรุงผลงาน ให้ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งปรับปรุงผลงานภายใน
ระยะเวลา  ๓ เดือน  นับต้ังแต่วันที่ทราบมติ ยกเว้นกรณีมีเหตุผลและความจ าเป็นอาจขอขยาย

ระยะเวลาต่อไปได้อีกไม่เกิน ๓ เดือน ทั้งน้ี หากผลการพิจารณาผลงานที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้วมี

คุณภาพตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด วันที่แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งต้องเป็นวันที่ฝ่ายบริหารงาน
บุคคลได้รับผลงานฉบับที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว 

ผลงานที่ให้ปรับปรุง หมายถึง การให้ปรับปรุงผลงานช้ินเดิมที่ยังไม่เข้าเกณฑ์เฉพาะ
ส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องเท่าน้ัน มิใช่เป็นการท าผลงานช้ินใหม่ หรือส่งผลงานช้ินใหม่ให้

พิจารณาแทน 
 

ข้อ ๒๗ มาตรการป้องกนัการลอกเลียนผลงาน 
ในกรณีที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าเป็นผู้ที่กระท าผิดทางจริยธรรม 

และจรรยาบรรณอนัเกี่ยวข้องกบัผลงานทางวิชาชีพ และเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับ
การพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งสงูขึ้นตามข้อ ๘ ดังต่อไปนี้  

๒๗.๑ กรณีที่ตรวจพบว่าผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับ

ความเป็นจริงหรือมีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่นหรือน าผลงานของผู้อื่นไปใช้ ใน

การเสนอขอต าแหน่งโดยการอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง ให้ ก.บ.ม. มีมติให้งดการพิจารณาการขอ
ต าแหน่งในคร้ังน้ันและด าเนินการทางวินัยตามข้อเทจ็จริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณี 
ๆ ไป และห้ามผู้กระท าผิดน้ัน เสนอขอต าแหน่งมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ ก.บ.ม.            
มีมต ิยกเว้นต าแหน่งระดับเช่ียวชาญพิเศษ 

 ๒๗.๒ กรณีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งไปแล้วหากภายหลังตรวจสอบ
พบหรือทราบว่าผลงานที่ใช้ในการเสนอขอต าแหน่งคร้ังน้ัน เป็นการลอกเลียนผลงานของผู้อื่นหรือ

น าเอาผลงานของผู้อื่นไปใช้ โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง ให้ ก.บ.ม. มีมติถอดถอนต าแหน่ง             

ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ                  
ส่วนต าแหน่งระดับเช่ียวชาญพิเศษ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอ ก.พ.อ. ให้ความเหน็ต่อ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน และด าเนินการทางวินัยตามข้อเทจ็จริง และความร้ายแรงแห่งการกระท า 
 
                  /ผิดเป็นกรณี ๆ ... 



๑๕ 

 

ผิดเป็นกรณี ๆ ไป และห้ามผู้กระท าผิดน้ันเสนอขอต าแหน่ง มีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับตั้งแต่
วันที่ ก.บ.ม มีมติให้ถอดถอน หรือนับต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน แล้วแต่กรณี 

 

ข้อ  ๒๘ ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งเน่ืองจากคุณภาพของผลงาน การใช้ความรู้
ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม หรือความเป็นที่
ยอมรับในงานด้านน้ัน หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ ไม่อยู่ในเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด ผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งมีสทิธขิออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการตามข้อ ๑๘ พิจารณาทบทวนได้ไม่เกนิ ๒ คร้ัง โดยในค าขอ
ทบทวนน้ันต้องแสดงข้อเทจ็จริง ข้ออ้างและเหตุผลที่สนับสนุนค าขอและจะต้องย่ืนเร่ืองขอทบทวนภายใน 
๙๐ วัน นับแต่ที่รับทราบมติ  

เมื่อคณะกรรมการตามข้อ ๑๘ ได้รับเร่ืองค าขอให้ทบทวนผลการพิจารณาผลงานแล้ว
ให้พิจารณา ดังน้ี 

๒๘.๑ การพิจารณาทบทวนคร้ังที่ ๑ หากเหน็ว่าค าขอทบทวนขาดข้อเทจ็จริง ข้ออ้าง
และเหตุผลที่สนับสนุนค าขอ  ให้มีมติไม่รับพิจารณา กรณีที่เหน็ว่าค าขอทบทวนมีข้อเทจ็จริง ข้ออ้าง 
และเหตุผลที่สนับสนุนค าขอ ให้มีมติรับไว้พิจารณา โดยให้มอบคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ

ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพชุดเดิมเพ่ือพิจารณา 
๒๘.๒ การพิจารณาทบทวนคร้ังที่ ๒ หากเหน็ว่าค าขอทบทวนขาดข้อเทจ็จริง ข้ออ้าง 

และไม่มีเหตุผลที่สนับสนุนค าขอเพ่ิมเติมจากคร้ังที่ ๑ ให้มีมติไม่รับพิจารณา กรณีที่เหน็ว่าค าขอ

ทบทวนมีข้อเทจ็จริง ข้ออ้าง และมีเหตุผลที่สนับสนุนค าขอเพ่ิมเติมจากคร้ังที่ ๑ ให้มีมติรับไว้พิจารณา 
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ           

ชุดใหม่ โดยมีจ านวนเท่ากับกรรมการชุดเดิมเพ่ือพิจารณา เมื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ

ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพชุดใหม่ได้พิจารณาค าขอทบทวนแล้ว                  
ให้สรุปผลการพิจารณาของชุดใหม่และชุดเดิมเสนอคณะกรรมการตามข้อ ๑๘ พิจารณาต่อไป 

 

ข้อ ๒๙ การจ่ายเงินสมนาคุณให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรม

และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และการเบิกจ่ายเงินที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ

ตัดสินการประเมิน ให้เบิกจ่ายจากส่วนงานที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งสังกัด โดยให้เป็นไปตามประกาศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เร่ือง การก าหนดเกณฑแ์ละอตัราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ข้อ ๓๐ ค านิยาม รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ เกณฑ์ระดับคุณภาพ แบบประวัติส่วนตัวและ

ผลงาน แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

แบบประเมินค่างาน ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
 

ข้อ ๓๑ เพ่ือมิให้ข้าราชการได้รับผลกระทบและเสียโอกาสในการเสนอขอแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งสูงขึ้น  ในครั้งแรกของการแต่ละบุคคลให้ผู้เสนอขอแต่งต้ังที่มีคุณสมบัติเร่ืองระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่งต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งสามารถแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นได้ใน

กรณีต่อไปนี้  
                          /๓๑.๑ ต าแหน่ง... 

  



๑๖ 

 

๓๑.๑ ต าแหน่งประเภททั่วไป 
  ๓๑.๑.๑ ให้แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปน้ี ให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป           

ระดับช านาญงานได้ 
   (๑) ผู้ด ารงต าแหน่งในระดับ ๔ หรือเทยีบเทา่มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ 
   (๒) ผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าระดับ ๓ หรือเทยีบเทา่มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี 
  ๓๑.๑.๒ ให้แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปน้ี ให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป               

ระดับช านาญงานพิเศษได้ 
   (๑) ผู้ด ารงต าแหน่งในระดับ ๖ หรือเทยีบเทา่มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ 
   (๒) ผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าระดับ ๕ หรือเทยีบเทา่มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี 
 ๓๑.๒ ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
   ๓๑.๒.๑ ให้แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้  ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพ

เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ  ระดับช านาญการได้  
   (๑) ผู้ด ารงต าแหน่งในระดับ ๕ หรือเทยีบเทา่มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ 
   (๒) ผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าระดับ ๔ หรือเทยีบเทา่มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี 
   ๓๑.๒.๒ ให้แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้  ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพ

เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ  ระดับช านาญการพิเศษได้  
   (๑) ผู้ด ารงต าแหน่งในระดับ ๗ หรือเทยีบเทา่มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ 
   (๒) ผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าระดับ ๖ หรือเทยีบเทา่มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
   ๓๑.๒.๓ ให้แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้  ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพ

เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ  ระดับเช่ียวชาญได้  
   (๑) ผู้ด ารงต าแหน่งในระดับ ๘ หรือเทยีบเทา่มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ 
   (๒) ผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าระดับ ๗ หรือเทยีบเทา่มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
  ๓๑.๒.๔ ให้แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปน้ี ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพ

เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ  ระดับเช่ียวชาญพิเศษได้  
   (๑) ผู้ด ารงต าแหน่งในระดับ ๙ หรือเทยีบเทา่มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ 
   (๒) ผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าระดับ ๘ หรือเทยีบเทา่มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
 

 

      ประกาศ ณ วันที่    ๕    กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   
 

    (รองศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์  เป่ียมสมบูรณ์)   

      รองอธกิารบดี 
 


