




ก ำหนดระดบัต ำแหน่ง 
ต ำแหน่งประเภททัว่ไป 

ระดบัช ำนำญงำน 

ระดบัช ำนำญงำนพเิศษ 

ต ำแหน่งประเภทวิชำชพีเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ 

ระดบัช ำนำญกำร 

ระดบัช ำนำญกำรพิเศษ 

ระดบัเชี่ยวชำญ 

ระดบัเชี่ยวชำญพเิศษ 



กองบริหารงานบุคคล 
ตรวจสอบเอกสารและวิเคราะหภ์าระงาน    ท่ี

หน่วยงานเสนอ 
  

  

  

ตรวจสอบและวิเคราะหข์อ้มูล 

  

กองบริหารงานบุคคลด าเนินการประชุม 
คณะกรรมการประเมินค่างาน 

  

ขอ้มูลเพ่ิมเติม 

  

เอกสารไม่ครบ 

  

ขอ้มูลเพ่ิมเติม 

  

มหาวิทยาลยัแต่งตัง้คณะกรรมการ 
ประเมินค่างาน 

  

  

  

ตรวจสอบและวิเคราะหข์อ้มูล 

  

คณะกรรมการประเมินค่างานพิจารณากลัน่กรอง 
  

  

  

ตรวจสอบและวิเคราะหข์อ้มูล 

  

ก.บ.ม. พิจารณาการประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดบั

ต าแหน่ง 
  

  

  

  

กองบริหารงานบุคคลจดัส่งค าสัง่ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  

ไม่ผ่าน 
การประเมินค่างาน 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                             

หน่วยงานเสนอข้อมูลการประเมินค่างาน              

ของต าแหน่ง 

กองบริหารงานบุคคล 
ตรวจสอบเอกสารและวิเคราะหภ์าระงาน     

ท่ีหน่วยงานเสนอ 

  

  

  

  

คณะกรรมการประเมินค่างานพิจารณากลัน่กรอง 
  

  

  

ก.บ.ม. พิจารณาการประเมินค่างานเพ่ือก าหนด

ระดบัต าแหน่ง 

  

  

  

  

กองบริหารงานบุคคลสรุปผลการพิจารณาของ ก.บ.ม. 

  

จบ 

กองบริหารงานบุคคลสรุปผลการประเมินค่างาน                              

เพ่ือเสนอ ก.บ.ม. พิจารณา 

  

  
   
  

อธิการบดีลงนามค าสัง่การก าหนดระดบัต าแหน่ง 



1. ศึกษาหลกัเกณฑ์และวธีิการ 
 ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร วา่ดว้ยการก าหนดระดบัต าแหน่งและ     
การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาใหด้ ารงต าแหน่งสูงข้ึน พ.ศ. 2555 

  ประกาศมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ลงวนัท่ี 27  มีนาคม 2555  เร่ือง หลกัเกณฑ ์        
วิธีการก าหนดระดบัต าแหน่งขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ต าแหน่งประเภททัว่ไป              
ระดบัช านาญงาน  ระดบัช านาญงานพิเศษ  ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ        
ระดบัช านาญการ  ระดบัช านาญการพิเศษ  ระดบัเช่ียวชาญ และระดบัเช่ียวชาญพิเศษ 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ก.พ.อ ก าหนด 
กรอบอตัราก าลงับุคลากรสายสนับสนุน 
แบบบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) 



2. กรณทีีจ่ะขออนุมตั ิ

ปรับปรุงระบบงานหรือวธีิการท างานใหม่ 

 การกระจายอ านาจการบริหารจดัการ 

 การพฒันาบทบาทหน้าที ่คุณภาพของต าแหน่ง 



3. เงื่อนไข 
 ตามโครงสร้างระดบัต าแหน่ง และตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

    ที ่ก.พ.อ.  ก าหนด 
 

 เป็นเหตุผลความจ าเป็นเพือ่ประโยชน์ของหน่วยงาน 
 

ไม่มีผลให้มีการเพิม่งบประมาณหมวดเงนิเดอืนและค่าจ้างประจ า 
 

ไม่มีผลท าให้อตัราก าลงัเพิม่ขึน้ 
 

ต้องค านึงถึงความมปีระสิทธิภาพ ความไม่ซ ้าซ้อน และความประหยดั 



ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพเิศษ  

ระดับช านาญการและระดับช านาญการพเิศษ  

 ก าหนดให้มีได้ในหน่วยงานในส านักงานอธิการบดหีรือหน่วยงานที่

เทยีบเท่า ส านักงานคณบด ีส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 

 

ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพเิศษ 

 ก าหนดให้มีในส านักงานอธิการบดี 



การก าหนดระดบัต าแหน่ง 

จะมีผลตัง้แต่วนัท่ี 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.)  

มีมติอนุมติั 



ให้หน่วยงานหรือผู้ครองต าแหน่งกรอกข้อมูลแบบประเมนิค่างานต าแหน่ง 

(ตามแบบ ก.บ.ม.............) ดงันี ้

1. ข้อมูลของต าแหน่ง 

2. หน้าที่ความรับผดิชอบของต าแหน่ง หมายถึง หน้าที่ความรับผดิชอบ 

ของต าแหน่งทีก่ าหนดตามแบบบรรยายลกัษณะงาน (Job Description)  

และมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 



3. วเิคราะห์เปรียบเทยีบการเปลีย่นแปลง 

     3.1 คุณภาพของงาน หมายถึง ความสามารถของต าแหน่งในการปฏิบัติงาน

ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย โดยค านึงถึงความส าเร็จในเวลาที่ก าหนด  ความถูกต้อง 

แม่นย า ความครบถ้วน สมบูรณ์ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของงาน 

     3.2 ความยุ่งยากและซับซ้อนของงาน หมายถึง การปฏิบัตงิานในต าแหน่งที ่ 

มคีวามยุ่งยากซับซ้อนเพยีงใด ต้องใช้ความสามารถในการใช้ความคดิริเร่ิม     

การวนิิจฉัย แก้ไขปัญหา การตดัสินใจ และผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

 



4. การประเมนิค่างานของต าแหน่ง  ให้ผู้บังคบับัญชา (หัวหน้าหน่วยงาน) 

ให้คะแนน ซ่ึงมเีกณฑ์ตัดสิน ดงันี ้

  ระดบัช านาญงาน และระดบัช านาญการ                                        

ได้คะแนน 64 คะแนนขึน้ไป 

ระดบัช านาญงานพเิศษ และระดบัช านาญการพเิศษ                       

ได้คะแนน 84   ขึน้ไป 

ระดบัเช่ียวชาญ ได้คะแนน 170 คะแนนขึน้ไป 

ระดบัเช่ียวชาญพเิศษ ได้คะแนน 235 คะแนนขึน้ไป 



กรณปีฏิบัตหิน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน  

ระดบัช านาญการ ได้คะแนน 60 คะแนนขึน้ไป 

ระดบัช านาญการพเิศษ ได้คะแนน 70 คะแนนขึน้ไป 

ระดบัเช่ียวชาญ ได้คะแนน 80 คะแนนขึน้ไป 

 





รับเงนิเดอืน 
ไม่ต ่ากว่าขั้นต ่าของ
ระดบัทีจ่ะแต่งตั้ง 

มคุีณสมบตัิเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งประเภททัว่ไปและ
ต้องด ารงต าแหน่งในระดบั
ต่าง ๆ เป็นระยะเวลาหน่ึง 
 (โดยปฏิบตัิงานด้านนีห้รือ
งานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 1 ปี) 

ลกัษณะ 
และ 

จ านวนผลงาน 



ไม่ต า่กว่า 10,190 บาท คู่มือปฏิบัตงิานหลกัอย่างน้อย 1 เล่ม 
- ปวส.ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
- ปวท.ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
- ปวช.ไม่น้อยกว่า 6 ปี 



1. คู่มือปฏิบัตงิานหลกั  
    อย่างน้อย 1 เล่ม และ 
2. ผลงานเชิงวเิคราะห์ 
    อย่างน้อย 1 เร่ือง 
 

ระดบัช านาญงาน
ไม่น้อยกว่า 6 ปี 

ไม่ต ่ากว่า 15,410 บาท 



รับเงนิเดอืน 
ไม่ต ่ากว่าขั้นต ่าของ  
ระดบัทีจ่ะแต่งตั้ง 

มีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะ

หรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
และต้องด ารงต าแหน่งใน 

ระดบัต่าง ๆ เป็นระยะเวลาหน่ึง  
(โดยปฏิบัตงิานด้านนีห้รือ 
งานอืน่ที่เกีย่วข้อง 1 ปี) 

ลกัษณะ  
และ 

จ านวนผลงาน 



ไม่ต า่กว่า 15,050 บาท 

1. คู่มือปฏิบัตงิานหลกัอย่างน้อย 1 เล่ม  
และ 

2. ผลงานเชิงวเิคราะห์ หรือ สังเคราะห์  
   หรือ งานวจิยั อย่างน้อย 1 เร่ือง 

- ป.เอกไม่น้อยกว่า 2 ปี 
- ป.โทไม่น้อยกว่า 4 ปี 
- ป.ตรีไม่น้อยกว่า 6 ปี 



1. ผลงานเชิงวเิคราะห์ หรือ 
    สังเคราะห์อย่างน้อย 1 เร่ือง  

และ 
2. งานวจิยั หรือ ผลงานลกัษณะอืน่ 
    อย่างน้อย 1 เร่ือง/รายการ 

ระดบัช านาญการ
ไม่น้อยกว่า 4 ปี 

ไม่ต ่ากว่า 22,140บาท 



ไม่ต ่ากว่า 31,400 บาท 

1. ผลงานเชิงวเิคราะห์ หรือ สังเคราะห์ 

   หรือ ผลงานลกัษณะอืน่อย่างน้อย 
   1 เร่ือง/รายการ  

และ 
2. งานวจิยัที่ได้รับการตพีมิพ์เผยแพร่ 
ในระดบัชาตหิรือนานาชาตอิย่างน้อย 1 เร่ือง 

ระดบัช านาญการพเิศษ 
ไม่น้อยกว่า 3 ปี 



ระดับเช่ียวชาญพเิศษ 

ไม่ต ่ากว่า 43,810 บาท 

ระดบัเช่ียวชาญ 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

1. ผลงานเชิงวเิคราะห์ หรือ  
    สังเคราะห์ หรือ ผลงาน 
    ลกัษณะอืน่อย่างน้อย  
    1 เร่ือง/รายการ  

และ 
2. งานวจิยัที่ได้รับการตพีมิพ์ 
    เผยแพร่ในระดบัชาตหิรือ 
    นานาชาตอิย่างน้อย 1 เร่ือง 

ระดบัเช่ียวชาญ 





เดิมปี 2550 ประกาศมหาวิทยาลยั           

ปี 2555 

มติ ก.บ.ม.  

วนัท่ี 1 สิงหาคม 2556 

ประเมินจำก 

กำรปฏิบตัิงำน 

และ 

คุณลกัษณะของบุคคล 

ผลงำน 

คูมื่อกำรปฏิบตัิงำนหลกั 

อยำ่งนอ้ย 1 เลม่ 

ผลงำน 

คูมื่อกำรปฏิบตังิำนหลกั 

อยำ่งนอ้ย 1 เลม่ 



เกณฑก์ารประเมิน 

เดิมปี 2550 ประกำศมหำวิทยำลยั  ปี 

2555 

มต ิก.บ.ม.  

วนัที่ 1 สิงหำคม 2556 

ผำ่น 

ไมผ่ำ่น 

คุณภำพ 

ตอ้งอยูใ่นเกณฑด์ ี

คุณภำพ 

ตอ้งอยูใ่นเกณฑด์ ี

และไดค้ะแนนรวม 

ไมต่ ่ำกวำ่ 2.5 



เดิมปี 2550 ประกาศมหาวิทยาลยั    

ปี 2555 

มติ ก.บ.ม.  

วนัท่ี 4 มิถนุายน 2556 

ผลงำน 

- คูมื่อกำรปฏิบตัิงำนหลกั หรือ 

- งำนวิจยั หรือ 

- ผลงำนลกัษณะอื่น หรือ 

- หนังสือ 

1. คูมื่อปฏิบตัิงำนหลกั

อยำ่งนอ้ย 1 เลม่ และ 

2. ผลงำนเชงิวิเครำะห ์

อยำ่งนอ้ย 1 เร่ือง 

ใชผ้ลงำนในปี 2550 

โดยอนุโลม 



เดิมปี 2550 ประกาศมหาวิทยาลยั  

ปี 2555 

มติ ก.บ.ม.  

วนัท่ี 4 มิถุนายน 2556 

ผลงำน 

- คูมื่อปฏิบตัิงำนหลกั หรือ 

- งำนวิจยั หรือ 

- ผลงำนลกัษณะอื่น หรือ 

- หนังสือ 

1. คูมื่อปฏิบตัิงำนหลกั

อยำ่งนอ้ย 1 เลม่ และ 

2. ผลงำนเชงิวิเครำะหห์รือ

สงัเครำะหห์รือ 

งำนวิจยั  

อยำ่งนอ้ย 1 เร่ือง 

ใชผ้ลงำนในปี 2550  

โดยอนุโลม 



เดิมปี 2550 ประกาศมหาวิทยาลยั  

ปี 2555 

มติ ก.บ.ม.  

วนัท่ี 4 มิถุนายน 2556 

ผลงำน 

- คูมื่อปฏิบตัิงำนหลกั หรือ 

- งำนวิจยั หรือ 

- ผลงำนลกัษณะอื่น หรือ 

- หนังสือ 

1. ผลงำนเชิงวิเครำะห ์

หรือ สงัเครำะห ์

อยำ่งนอ้ย 1 เร่ือง  

และ 

2. งำนวิจยั หรือ  

ผลงำนลกัษณะอื่น 

อยำ่งนอ้ย 1 เร่ือง/รำยกำร 

ใชผ้ลงำนในปี 2550  

โดยอนุโลม 



เกณฑก์ารประเมิน แนวทางการพิจารณา 

1.งำนวิจยั 

  ผำ่น / ไมผ่ำ่น 
 

2. คูมื่อกำรปฏิบตัิงำนหลกั  
 

3. ผลงำนลกัษณะอื่น 
 

4. หนังสือ 

  ผลงำนตำมขอ้ 2-4 คุณภำพ 

ตอ้งอยูใ่นเกณฑด์ ีและ 

ไดค้ะแนนรวมไมต่ ่ำกวำ่ 3 

1. คุณภำพผลงำนเหมำะสมกบั 

ระดบัต ำแหน่ง สำยงำน 

และลกัษณะของหน่วยงำน 
 

2. ปริมำณงำนในหนำ้ที่ หมำยถึง

ขนำดหรือควำมมำกนอ้ยของงำน 
 

3. ผลงำนที่แสดงควำมเป็น 

ผูช้  ำนำญงำน / ผูช้  ำนำญกำร 

หมำยถึง กำรใชป้ระโยชน์จำกผลงำน 

เป็นงำนสรำ้งสรรค ์ 

และมคีวำมคิดริเร่ิม 



รับเงนิเดอืน 
ไม่ต ่ากว่าขั้นต ่าของ
ระดบัทีจ่ะแต่งตั้ง 

มคุีณสมบตัิเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 

และ 
ต้องด ารงต าแหน่งในระดบัต่าง ๆ

เป็นระยะเวลาหน่ึง 

ผลการปฏิบัติงาน 



ไม่ต ่ากว่า   
32,850 บาท 

ประเมินผล 
การปฏิบัตงิาน 

1. ด ารงต าแหน่งประเภทผูบ้ริหาร ดงัน้ี 
    - ต าแหน่ง ผอ.สนง.อธิการบดี หรือเทียบเท่า 
    - ต าแหน่ง ผอ.กอง หรือเทียบเท่า ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
    - ต าแหน่ง ผอ.กองหรือเทียบเท่า และประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ  
      ระดบัช านาญการพิเศษ รวมกนั  ไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี  
2. ด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดบัเช่ียวชาญ 
3. ด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะระดบัช านาญการพิเศษ  
   ไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี และ 
4. มีประสบการณ์เก่ียวขอ้งกบังานและระยะเวลาของต าแหน่ง 
    ท่ีจะแต่งตั้งตามท่ีสภาสถาบนัอุดมศึกษาก าหนด และ 
5. ผ่านการอบรมหลกัสูตรท่ี ก.พ.อ.รับรอง หรือผา่นการอบรม 
    หลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานหลกัสูตรการบริหารงานอุดมศึกษา   
    ระดบัสูง ท่ี ก.พ.อ.ก าหนดและรับรองหน่วยจดั หรือ  แต่งตั้ง 
   ใหด้ ารงต าแหน่งไปก่อน โดยตอ้งเขา้รับการอบรมหลกัสูตร 
   ดงักล่าว ภายในระยะเวลา 2 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี



ไม่ต ่ากว่า   
26,660 บาท 

1. ด ารงต าแหน่งประเภทผูบ้ริหาร ผอ.กอง หรือเทียบเท่า 
2. ด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดบัช านาญการพิเศษ  
    ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี  
3. ด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดบัช านาญการ  
    ไม่นอ้ยกวา่ 7 ปี และ 
4. มีประสบการณ์เก่ียวขอ้งกบังานและระยะเวลาของต าแหน่ง 
    ท่ีจะแต่งตั้งตามท่ีสภาสถาบนัอุดมศึกษาก าหนด และ 
5. ผ่านการอบรมหลกัสูตรท่ี ก.พ.อ.รับรอง หรือผา่นการอบรม 
    หลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานหลกัสูตรการบริหารงาน 
    อุดมศึกษาระดบัสูง ท่ี ก.พ.อ.ก าหนดและรับรองหน่วยจดั   
    หรือ แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งไปก่อน โดยตอ้งเขา้รับการอบรม 
    หลกัสูตรดงักล่าว ภายในระยะเวลา 2 ปี นบัตั้งแต่ 
    วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

                                          ผู้อ านวยการกอง  
หัวหน้าส านักงาน : คณบด ี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  

ประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 










