
 
 

 
 
 
 

ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
ว่าด้วยการกําหนดระดบัตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน้ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

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

 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกําหนดตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการ    
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น  พ.ศ. ๒๕๕๓  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๓) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกําหนดตําแหน่ง
และการแต่ง ต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ .ศ .  ๒๕๕๓                
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในคราวประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  จึงออก
ข้อบังคับไว้ ดังนี้ 
 ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการกําหนดระดับ
ตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๔ ” 

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและ

การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 
 “ก.บ.ม.” หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย  
 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า   คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ดํารง

ตําแหน่งสูงขึ้น 
 “คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ”  หมายความว่า   คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ

ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 



๒ 
 

 “ข้าราชการ”  หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม 

 “ตําแหน่ง”  หมายความว่า   ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาม
โครงสร้างตําแหน่งที่ ก.พ.อ. กําหนด 

 “ก.พ.อ.”  หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ข้อ ๕  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และมีอํานาจในการออกประกาศ  คําสั่ง 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
ในกรณีมีปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้   ให้อธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย  

ช้ีขาด 
 

หมวด ๑ 
การกําหนดตาํแหน่ง 

 

ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

 

ข้อ ๖  การกําหนดระดับตําแหน่งตามข้อบังคับนี้  ให้เป็นไปตามกรอบของตําแหน่งและ
แผนพัฒนากําลังคนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดคราวละสี่ปี 

กรอบของตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ให้พิจารณากําหนดตามโครงสร้างตําแหน่งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ.  กําหนด 

ข้อ ๗   การพิจารณาระดับตําแหน่งให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  การพิจารณาปรับปรุงระบบงานหรือวิธีการทํางาน 
  (๒) การพิจารณาระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัยในเรื่องการกระจายอํานาจบริหาร
จัดการ 
  (๓) การพัฒนาบทบาท หน้าที่  คุณภาพงานของตําแหน่งเพื่อปฏิบัติภารกิจตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลให้ความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธ์ิเพิ่มสูงขึ้น 
  (๔) การจัดลําดับความสําคัญของงานตามแผนงาน  โครงการที่สอดคล้องตามบทบาท 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบาย 
  (๕) การเปลี่ยนแปลงการจัดแบ่งหน่วยงานภายในใหม่  เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
  (๖) การไม่ขัดต่อการแบ่งส่วนราชการที่ กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ัง
มหาวิทยาลัย 



๓ 
 

 ข้อ ๘  การกําหนดระดับตําแหน่งใดให้สูงขึ้นตามข้อบังคับนี้  ตําแหน่งนั้นจะต้องมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ  คุณภาพและความยุ่งยากของงานในตําแหน่งเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญถึง
ขนาดที่จะต้องกําหนดตําแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น  โดยให้ดําเนินการอย่างโปร่งใส  ภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องเป็นตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการจําแนกตําแหน่งข้าราชการ 
(๒) ไม่มีผลให้มีการเพิ่มงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 
(๓) ไม่มีผลทําให้อัตรากําลังเพิ่มขึ้น 
(๔) ต้องคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซับซ้อน  และความประหยัด 

 

ส่วนที่ ๒ 
ตําแหน่งประเภททั่วไปและตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

 

 ข้อ ๙  การกําหนดระดับตําแหน่งของตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับชํานาญงาน  และระดับ
ชํานาญงานพิเศษ ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ และระดับ
ชํานาญการพิเศษ  ให้สามารถมีได้ทั้งหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทํา
หน้าที่สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการ  และหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย  โดยยึดองค์ประกอบหลักในการประเมินค่างานของตําแหน่ง  และแบบประเมินค่างาน  
ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  องค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน 
   (ก)  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   (ข)  ความยุ่งยากของงาน 
   (ค)  การกํากับตรวจสอบ 
   (ง)  การตัดสินใจ 
  (๒)  แบบประเมินค่างานตามประเภทตําแหน่ง 
   (ก)  ตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับชํานาญงาน  และระดับชํานาญงานพิเศษ ให้ใช้
แบบประเมินค่างานตามเอกสารแนบ ๑ ท้ายข้อบังคับ  
   (ข)  ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ระดับชํานาญการ และ
ระดับชํานาญการพิเศษ ให้ใช้แบบประเมินค่างานตามเอกสารแนบ ๒ ท้ายข้อบังคับ  
 ข้อ ๑๐ การกําหนดระดับตําแหน่งของตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
เชี่ยวชาญ  และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  ให้สามารถมีได้เฉพาะหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการ และสํานักงานอธิการบดี  โดยยึด
องค์ประกอบหลักในการประเมินค่างานสามด้านประกอบด้วยสิบองค์ประกอบย่อย  และแบบประเมินค่า
งาน ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  องค์ประกอบหลักในการประเมินค่างานสามด้าน 
   (ก)  ด้านความรู้และทักษะที่จําเป็นในงาน 



๔ 
 

    (ก๑)  ความรู้และความชํานาญงาน 
    (ก๒)  การบริหารจัดการ 
    (ก๓)  การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ 
   (ข)  ด้านความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 
    (ข๑)  กรอบแนวความคิดในการแก้ปัญหา 
    (ข๒)  อิสระในการคิด 
    (ข๓)  ความท้าทายในงาน 
   (ค)  ด้านภาระงานที่รับผิดชอบ 
    (ค๑)  การวิเคราะห์ข้อมูล 
    (ค๒)  อิสระในการปฏิบัติงาน 
    (ค๓)  ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน 
    (ค๔)  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่ง 
  (๒)  แบบประเมินค่างาน ให้ใช้แบบประเมินค่างาน ตามเอกสารแนบ ๓ ท้ายข้อบังคับ  
 ข้อ ๑๑ การกําหนดระดับตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ระดับชํานาญการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ  และระดับเชี่ยวชาญ  ในกรณีตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพ 
และไม่ได้ใช้วิชาชีพ  ให้ยึดองค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน และแบบประเมินค่างาน ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  องค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน 
   (ก) หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   (ข)  ความยุ่งยากของงาน 
   (ค)  การกํากับตรวจสอบ 
   (ง)  การตัดสินใจ 
   (จ)  การบริหารจัดการ 
  (๒)  แบบประเมินค่างาน ให้ใช้แบบประเมินค่างาน ตามเอกสารแนบ ๔ ท้ายข้อบังคับ  
 

ส่วนที่ ๓ 
การดําเนินการ 

 

 ข้อ ๑๒ การกําหนดระดับตําแหน่งตามข้อบังคับนี้  ให้จัดทําข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่งที่
จะเสนอขอปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหน่ง ได้แก่ ช่ือตําแหน่ง  เลขที่  สังกัด  หน้าที่ความรับผิดชอบ
เดิม  และใหม่ของตําแหน่งดังกล่าว  ลักษณะงานที่ปฏิบัติเดิมและใหม่ของตําแหน่งดังกล่าว  เพื่อ
ประกอบการพิจารณา 
 คํานิยาม และแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบ 
๕ ท้ายข้อบังคับ  และเอกสารแนบ ๖ ท้ายข้อบังคับ  



๕ 
 

 ข้อ ๑๓  ให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินค่างาน  จํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่
เกินห้าคน โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตําแหน่งที่เสนอขอกําหนดระดับ
ตําแหน่งสูงขึ้นร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินค่างาน  และให้หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และนิติการเป็น
กรรมการและเลขานุการ  เพื่อทําการประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด  และเมื่อคณะกรรมการ
ประเมินค่างาน  ดําเนินการประเมินค่างานเรียบร้อยแล้ว  ให้นําผลการประเมินเสนอต่อ ก.บ.ม. พิจารณา
และเสนอให้สภามหาวิทยาลัยมีมติกําหนดกรอบตําแหน่งต่อไป 
 ข้อ ๑๔ เมื่อ ก.บ.ม. พิจารณาและเสนอให้สภามหาวิทยาลัยกําหนดกรอบตําแหน่งในหน่วยงานใด
แล้ว ให้มีการประกาศให้ข้าราชการได้รับทราบร่วมกัน  เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการได้เตรียมความพร้อม
ในการประเมินเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว 
   

หมวด ๒ 
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหนง่สูงขึ้น 

 

ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

 

 ข้อ ๑๕  หลักเกณฑ์และการแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ต้องเป็นตําแหน่งที่
มหาวิทยาลัยได้ประเมินค่างานแล้ว 
 ข้อ ๑๖  การประเมินเพื่อแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และ
ระดับชํานาญงานพิเศษ  หรือตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ  
ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  ตามข้อ ๒๒ และข้อ ๒๕(๑)  ต้อง
คํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพ  ไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตน  และไม่
ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน รวมทั้งไม่นําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือ
วิชาชีพมากกว่าหนึ่งฉบับในลักษณะที่จะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 
  (๒)  ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในผลงานทาง
วิชาชีพของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า 
  (๓)  ต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาชีพจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ
ผู้อ่ืนและสิทธิมนุษยชน 
  (๔)  ผลงานทางวิชาชีพต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาชีพเป็นเกณฑ์  ไม่มีอคติ
มาเกี่ยวข้อง  และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษา  วิเคราะห์  สังเคราะห์  
หรือวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว  หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ืน   และเสนอผลงานตาม
ความเป็นจริง  ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาชีพ 
  (๕)  ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
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 ข้อ ๑๗ ผลงานที่นําเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา ต้องมีเงื่อนไข ดังนี้ 
  (๑)  ต้องมิใช่ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและการฝึกอบรม 
  (๒)  ต้องมิใช่ผลงานเดิมที่เคยใช้ในการประเมินแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
มาแล้ว 
  (๓)  กรณีที่เป็นงานร่วมต้องระบุการมีส่วนร่วมและมีคํารับรองจากผู้มีส่วนร่วม 
 

ส่วนที่ ๒ 
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร 

 

 ข้อ ๑๘  ให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของข้าราชการตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งที่ ก.พ.อ. กําหนดก่อนการประเมินบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร  
 ข้อ ๑๙  การประเมินเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร  ต้องประเมินตามองค์ประกอบ 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ 
  (๒)  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน  
  (๓)  สมรรถนะทางการบริหาร 
  ข้อ ๒๐ เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ  ทักษะ สมรรถนะที่จําเป็น
สําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน และสมรรถนะทางการบริหาร รวมทั้งแบบประเมินบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้น  ให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ม. กําหนด  
 

ส่วนที่ ๓ 
ตําแหน่งประเภททั่วไป  ระดับชํานาญงาน และระดับชาํนาญงานพเิศษ 

 

 ข้อ ๒๑  ให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของข้าราชการตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งที่ ก.พ.อ. กําหนด ก่อนการประเมินบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญ
งาน และระดับชํานาญงานพิเศษ 
 ข้อ ๒๒ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และ
ระดับชํานาญงานพิเศษ ต้องประเมินตามองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ 
  (๒)  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน  
  (๓)  ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญงาน หรือชํานาญงานพิเศษ ได้แก่ 
   (ก)  ระดับชํานาญงาน  ต้องมีคู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม 
   (ข)  ระดับชํานาญงานพิเศษ ต้องมีคู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่มและ
ผลงานเชิงวิเคราะห์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพัฒนางานในหน้าที่อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 
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  (๔)  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยการพิจารณากําหนดตําแหน่งระดับชํานาญ
งาน  และระดับชํานาญงานพิเศษ  ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ตามท่ีกําหนดไว้ใน   
ข้อ ๑๖ 
 ข้อ ๒๓  เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธ์ิของงาน  ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็น
สําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน  และระดับคุณภาพของผลงาน รวมทั้งแบบประเมินบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้น ให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 
 เกณฑ์การตัดสินคุณค่าของผลงาน  ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เว้น
แต่วิธีพิเศษ  ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียงของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ส่วนที่ ๔ 
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

 

 ข้อ ๒๔ ให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งที่ ก.พ.อ. กําหนด  ก่อนการประเมินบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ 
 ข้อ ๒๕ การประเมินเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะต้อง
ประเมินตามองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง 
   (ก)  ระดับชํานาญการ ต้องประเมินตามองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
    (ก ๑)  ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ 
    (ก ๒)  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่
จะประเมิน  
    (ก ๓)  ผลงานที่แสดงถึงความเป็นผู้ชํานาญการ ได้แก่ 
       (ก ๓.๑) คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม  และ 
       (ก ๓.๒) ผลงานเชิงวิเคราะห์  หรือสังเคราะห์  หรืองานวิจัยซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 
    (ก ๔)  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  การพิจารณากําหนดตําแหน่ง
ระดับชํานาญการ  ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๑๖ 
   (ข)  ระดับชํานาญการพิเศษ ต้องประเมินตามองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
    (ข ๑)  ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ 
    (ข ๒)  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่
จะประเมิน  
    (ข ๓)  ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญการพิเศษ ได้แก่ 
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     (ข ๓.๑) ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการ
พัฒนางานของหน่วยงานอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง และ 
     (ข ๓.๒) งานวิจัยหรือผลงานลักษณะอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ 
    (ข ๔) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  การพิจารณากําหนดตําแหน่ง
ระดับชํานาญการพิเศษ  ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  ตามท่ีกําหนดไว้ใน ข้อ ๑๖ 
   (ค)  ระดับเชี่ยวชาญ ต้องประเมินตามองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
    (ค ๑)  ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ 
    (ค ๒)  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
ที่จะประเมิน  
    (ค ๓)  ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ 
     (ค ๓.๑) ผลงานเชิงวิเคราะห์  หรือสังเคราะห์ หรือผลงานลักษณะอื่น 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ และ 
     (ค ๓.๒) งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 
    (ค ๔)  การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนการบริการวิชาการหรือ
งานวิชาชีพบริการต่อสังคม เช่น  การให้ความเห็น  คําแนะนํา หรือเสนอแนะ  การให้คําปรึกษาแนะนํา  
การอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ  แนวทาง  ระบบ   รูปแบบ  เทคนิค  และวิธีการในการ
แก้ไขปัญหาหรือการพัฒนางานสนับสนุน  งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้นๆ 
    (ค ๕)  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  การพิจารณากําหนดตําแหน่ง
ระดับเชี่ยวชาญ  ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  ตามท่ีกําหนดไว้ใน ข้อ ๑๖ 
   (ง)  ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องประเมินตามองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
    (ง ๑)  ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ 
    (ง ๒)  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
ที่จะประเมิน  
    (ง ๓)  ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ได้แก่ 
     (ง ๓.๑) ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ หรือผลงานลักษณะอื่น
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ และ 
     (ง ๓ .๒) งานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 
    (ง ๔)  การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนการบริการวิชาการหรือ
งานวิชาชีพบริการต่อสังคม เช่น  การให้ความเห็น  คําแนะนํา หรือเสนอแนะ  การให้คําปรึกษาแนะนํา  
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การอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ  แนวทาง  ระบบ   รูปแบบ  เทคนิค  และวิธีการในการ
แก้ไขปัญหาหรือการพัฒนางานสนับสนุน  งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้นๆ  
    (ง ๕)  ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้นๆ  หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 
หมายถึง ผลงานที่ได้รับการยอมรับ ยกย่อง  หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือผลการปฏิบัติงานสนับสนุน  
งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพ  หรือในงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ 
    (ง ๖)  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  โดยการพิจารณากําหนด
ตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  ตามท่ีกําหนดไว้ใน  
ข้อ ๑๖ 
  (๒)  กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ 
   (ก) ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ที่
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน ต้องประเมินตามองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
    (ก ๑)  ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ และแนวคิดใน
การพัฒนาปรับปรุงงานในตําแหน่งใหม่ 
    (ก ๒)  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง
ที่จะประเมิน 
    (ก ๓)  สมรรถนะทางการบริหาร 
 ข้อ ๒๖  เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน  ความรู้ความสามารถ ทักษะ  สมรรถนะที่จําเป็น
สําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน  สมรรถนะทางการบริหาร และระดับคุณภาพของผลงาน  รวมทั้งแบบ
ประเมินบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น  ให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 
 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของผลงาน  ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
เว้นแต่วิธีพิเศษ ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียงของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ส่วนที่ ๕ 
การดําเนินการ 

 

 ข้อ ๒๗ การแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น  ให้กระทําได้สองวิธี  คือวิธีปกติและวิธีพิเศษ 
ดังนี้ 
  (๑)  วิธีปกติ  ผู้ได้รับการแต่งต้ังต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
   (ก)  มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
   (ข)  ได้รับเงินเดือนถึงค่ากลางของตําแหน่งที่ครองอยู่  เว้นแต่การแต่งต้ังผู้ดํารง
ตําแหน่งระดับปฏิบัติงานเป็นตําแหน่งระดับชํานาญงาน  หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับปฏิบัติการเป็นตําแหน่ง
ระดับชํานาญการ  ต้องได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขั้นตํ่าของระดับที่จะแต่งต้ัง 
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  (๒)  วิธีพิเศษ ได้แก่ การแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งตาม ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๕(๑)  ที่มี
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งแตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ทั้งนี้  ผู้ได้รับการแต่งต้ัง
ต้องได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าขั้นตํ่าของระดับที่จะแต่งต้ัง โดยสภามหาวิทยาลัยจะกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งต้ัง และผลงานที่มีระดับคุณภาพสูงกว่าวิธีปกติ 
 ข้อ ๒๘ ให้ ก.บ.ม. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น  โดยมี
องค์ประกอบตามที่ ก.บ.ม. กําหนด  เพื่อทําหน้าที่  ดังนี้ 
  (๑)  พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างานและการกําหนดกรอบตําแหน่ง 
  (๒)  ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน  และประเมินสมรรถนะทางการบริหารสําหรับ
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร โดยอาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ  เพื่อดําเนินการแทนได้ตามความเหมาะสม 
  (๓)  พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
  (๔)  พิจารณาสรุปผลเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
 ข้อ ๒๙ การแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ ตามข้อ ๒๘(๓) เพื่อพิจารณาผลงานในตําแหน่งต่างๆ ให้แต่งต้ัง  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  กรณีการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญงาน  หรือระดับชํานาญการ  
กรรมการจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและความชํานาญตรงกับวิชาชีพของตําแหน่งที่
จะแต่งต้ัง  และต้องดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าตําแหน่งที่จะแต่งต้ังหรือเทียบเท่า 
  ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยกรรมการซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัย แต่ต้องอยู่ต่างสังกัดหน่วยงานกับผู้เสนอขอแต่งตั้ง  และกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอีก
อย่างน้อยหนึ่งคน รวมจํานวนกรรมการทั้งหมดไม่น้อยกว่าสามคน 
  (๒) กรณีการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการพิเศษ  
เชี่ยวชาญ  หรือเชี่ยวชาญพิเศษ  กรรมการจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ความชํานาญ
หรือเชี่ยวชาญตรงกับวิชาชีพของตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง  และต้องดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง
หรือเทียบเท่า 
  ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน โดย
แต่งต้ังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยตามบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ก.พ.อ. กําหนด  ในกรณีที่มีเหตุผล
และความจําเป็นที่ไม่อาจแต่งต้ังกรรมการตามบัญชีดังกล่าวได้  ให้เสนอ ก.พ.อ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
เป็นกรณีไป 
 ข้อ ๓๐ การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๒๗(๒) ให้คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิมีจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่าห้าคน 
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 ข้อ ๓๑ วิธีการประเมินผลงานในตําแหน่งระดับชํานาญงาน  ระดับชํานาญงานพิเศษ  ระดับ
ชํานาญการ  หรือระดับชํานาญพิเศษ  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคนทําการประเมินแล้วส่งผลการ
ประเมินให้คณะกรรมการพิจารณาโดยไม่ทําการประชุมก็ได้ 
 กรณีการประเมินผลงานตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องจัดให้มีการประชุมพิจารณาผลงานร่วมกัน 
 ข้อ ๓๒ ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ปรับปรุงผลงาน  ให้ผู้เสนอขอกําหนด
ตําแหน่งปรับปรุงผลงานได้ภายในระยะเวลาสามเดือนนับต้ังแต่วันที่รับทราบมติ  ยกเว้นกรณีมีเหตุผลและ
ความจําเป็นอาจขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสามเดือน ทั้งนี้ หากผลกาพิจารณาผลงานที่
ปรับปรุงสมบูรณ์แล้วมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด วันที่แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งต้องเป็น
วันที่สภามหาวิทยาลัยรับผลงานฉบับที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว 
 ผลงานที่ให้ปรับปรุง หมายถึง การให้ปรับปรุงผลงานชิ้นเดิมที่ยังไม่เข้าเกณฑ์เฉพาะส่วนที่ยังไม่
สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องเท่านั้น มิใช่เป็นการทําผลงานชิ้นใหม่หรือส่งผลงานชิ้นใหม่ให้พิจารณาแทน 
 ข้อ ๓๓ การแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ 
ก.บ.ม. เป็นผู้มีอํานาจสั่งแต่งต้ัง  เว้นแต่การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอ
นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคับทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งต้ัง 
 ข้อ ๓๔ เมื่อมีการแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นแล้ว ให้มีการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานของตําแหน่ง
ที่ได้รับการแต่งต้ังด้วย 
 ข้อ ๓๕ ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติให้ดํารงตําแหน่ง เนื่องจากคุณภาพของผลงาน การใช้ความรู้
ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม หรือความเป็นที่ยอมรับ
ในงานด้านนั้น หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด ผู้ขอกําหนด
ตําแหน่งมีสิทธิขอให้ ก.บ.ม. พิจารณาทบทวนได้ไม่เกินสองครั้ง โดยในคําขอทบทวนนั้นต้องแสดง
ข้อเท็จจริง ข้ออ้างและเหตุผลที่สนับคําขอและจะต้องยื่นเรื่องขอทบทวนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
รับทราบมติ 
 เมื่อ ก .บ .ม .  ได้รับเรื่องคําขอให้ทบทวนผลการพิจารณาผลงานแล้ว ให้ส่งคําขอนั้นแก่
คณะกรรมการ หากคณะกรรมการมีความเห็นประการใดให้เสนอต่อ ก.บ.ม. พิจารณา  ผลการพิจารณา
ของ ก.บ.ม. ให้เป็นที่สุด 
 ข้อ ๓๖ เมื่อคณะกรรมการได้รับเรื่องขอทบทวนตามข้อ ๓๕ แล้ว ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
  (๑)  การพิจารณาทบทวนครั้งที่หนึ่ง 
   (ก)  กรณีที่เห็นว่าคําขอทบทวนขาดข้อเท็จจริง  ข้ออ้างและเหตุผลที่สนับสนุน     
คําขอให้มีมติไม่รับพิจารณา 
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   (ข)  กรณีที่เห็นว่าคําขอทบทวนมีข้อเท็จจริง ข้ออ้างและเหตุผลที่สนับสนุนคําขอ 
ให้มีมติรับไว้พิจารณาโดยมอบให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมพิจารณา 
  (๒)  การพิจารณาทบทวนครั้งที่สอง 
   (ก)  กรณีที่เห็นว่าคําขอทบทวนขาดข้อเท็จจริง ข้ออ้างและไม่มีเหตุผลที่สนับสนุน
คําขอเพิ่มเติมจากครั้งที่หนึ่ง ให้มีมติไม่รับพิจารณา 
   (ข)  กรณีที่เห็นว่าคําขอทบทวนมีข้อเท็จจริง ข้ออ้างและเหตุผลที่สนับสนุนคําขอ
เพิ่มเติมจากครั้งที่หนึ่ง ให้มีมติรับไว้พิจารณา และให้แต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ โดยมี
จํานวนกรรมการเท่ากับชุดเดิมเพื่อพิจารณา 
   (ค)  เมื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ได้พิจารณาคําขอทบทวนแล้ว ให้
มหาวิทยาลัยนําผลการพิจารณาของคระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่และชุดเดิมเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาต่อไป 
 ข้อ ๓๗  ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้ขอกําหนด
ตําแหน่งอันส่อให้เห็นว่าเปน็ผู้ที่กระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาชีพ
และเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นตามข้อ ๒๒ และข้อ 
๒๕(๑) ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  กรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้ขอกําหนดตําแหน่งระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับ
ความเป็นจริงหรือมีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืนหรือนําผลงานของผู้อ่ืนไปใช้ในการ
เสนอขอตําแหน่งโดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติให้งดการพิจารณาการขอ
ตําแหน่งในครั้งนั้น และดําเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระทําผิดเป็นกรณี ๆ
ไป  และห้ามผู้กระทําผิดนั้นเสนอขอตําแหน่งมีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับต้ังแต่วันที่สภามหาวิทยาลัย 
มีมติ 
  (๒)  กรณีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ดํารงตําแหน่งไปแล้ว หากภายหลังตรวจสอบพบ
หรือทราบว่าผลงานที่ใช้ในการเสนอขอตําแหน่งครั้งนั้น เป็นการลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืนหรือนําผลงาน
ของผู้อ่ืนไปใช้ โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติถอดถอนตําแหน่งระดับชํานาญ
งาน  ระดับชํานาญงานพิเศษ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ  ส่วนตําแหน่ง
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ให้สภามหาวิทยาลัยเสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคับทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน และ
ดําเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระทําผิดเป็นกรณีๆ ไปและห้ามผู้กระทําผิด
นั้นเสนอขอตําแหน่งมีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับต้ังแต่ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน  หรือ
นับต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ถอดถอน แล้วแต่กรณี 

 
 
 
 





เอกสารแนบ ๑ 
ท้ายข้อบงัคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ว่าด้วยการกําหนดระดบัตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน้ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
--------------------------- 

 

หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสําหรบัตําแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับชาํนาญงาน และระดบัชํานาญงานพิเศษ 

 
องค์ประกอบหลักการประเมินค่างาน 
๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ (๓๐  คะแนน)  
 ๑.๑ ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติงานและมาตรฐานชัดเจน  (๑๐-๑๕  คะแนน)  
 ๑.๒ ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากโดยอาศัยคําแนะนํา  แนวทาง  และคู่มือปฏิบัติงานที่มีอยู่ (๑๖-๒๐ 
คะแนน)  
 ๑.๓ ปฏิบัติงานที่ยาก  โดยปรับใช้วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ได้  (๒๑-๒๕   คะแนน)  
 ๑.๔ ปฏิบัติงานที่ยากมาก  หรืองานที่มีขอบเขต  เนื้อหาค่อนข้างหลากหลาย  โดยปรับวิธีการ  
หรือแนวทางปฏิบัติงานที่มีอยู่  (๒๖-๓๐  คะแนน) 
 
๒. ความยุ่งยากของงาน (๓๐ คะแนน) 
 ๒.๑ เป็นงานที่ไม่ยุ่งยาก   มีคําแนะนํา  คู่มือ  และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน (๑๐-๑๕  คะแนน) 
 ๒.๒ เป็นงานที่ค่อนข้างยาก มีแนวปฏิบัติที่หลากหลาย  (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 ๒.๓ เป็นงานที่ยุ่งยากต้องประยุกต์ใช้ความรู้  และประสบการณ์ในการเลือกใช้วิธีการ และ
แนวทางให้เหมาะสมกับสภาพการณ์  (๒๑-๒๔  คะแนน) 
 ๒.๔ เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก มีความหลากหลายและมีขั้นตอนวิธีการที่ยุ่งยากต้อง
ประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์  ในการปรับเปลี่ยนวิธีการ  และแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ (๒๖-๓๐  คะแนน) 
 
๓. การกํากับตรวจสอบ (๒๐  คะแนน)  
 ๓.๑ ได้รับการกํากับ แนะนํา  ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด (๑-๕ คะแนน) 
 ๓.๒ ได้รับการกํากับ แนะนํา  ตรวจสอบการปฏิบัติงานบ้าง (๖-๑๐  คะแนน) 
 ๓.๓ ได้รับการกํากับ แนะนํา  ตรวจสอบเฉพาะบางเรื่องที่มีความสําคัญ (๑๑-๑๕ คะแนน) 
 ๓.๔ ได้รับการกํากับ แนะนํา  ตรวจสอบการปฏิบัติงานน้อยมาก (๑๖-๒๐ คะแนน) 



 
๔. การตัดสินใจ (๒๐  คะแนน) 
 ๔.๑ ในการปฏิบัติงานที่มีการตัดสินใจบ้าง โดยจะได้รับคําแนะนําในกรณีที่มีปัญหา (๑-๕  
คะแนน) 
 ๔.๒ ในการปฏิบัติงานที่มีการตัดสินใจบางส่วน โดยให้มีการรายงานผลการตัดสินใจเป็นระยะ (๖-
๑๐ คะแนน) 
 ๔.๓ ในการปฏิบัติงานที่มีการตัดสินใจค่อนข้างมาก โดยให้มีการรายงานผลการตัดสินใจในเรื่องที่
สําคัญ (๑๑-๑๕ คะแนน) 
 ๔.๔ ในการปฏิบัติงานที่มีการตัดสินใจค่อนข้างมาก สามารถวางแผนและกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ (๑๖-๒๐  คะแนน) 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 
 ระดับชํานาญงาน   ได้คะแนน   ๖๔ คะแนนขึ้นไป 
 ระดับชํานาญงานพิเศษ   ได้คะแนน   ๘๔ คะแนนขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินค่างานตําแหนง่ประเภททั่วไป 

ระดับชาํนาญงาน และระดบัชํานาญงานพิเศษ 
 

๑. ตําแหน่งเลขที่ ................................................... 
 ช่ือตําแหน่ง ..................................................................... ระดับ ..................................................... 
 สังกัด ................................................................................................................................................ 
 ขอกําหนดเป็นตําแหน่ง .................................................. ระดับ .................................................... 
 
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง 

ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม่ 

๑ . ..........................................................................
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 

๑. ..........................................................................
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 

๒. ..........................................................................
................................................................................ 
................................................................................ 
............................................................................... 

๒. ..........................................................................
................................................................................ 
................................................................................ 
............................................................................... 

๓. ..........................................................................
................................................................................ 
................................................................................ 
............................................................................... 

๓. ..........................................................................
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 

๔. ..........................................................................
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 

๔. ..........................................................................
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 

๕. ..........................................................................
................................................................................ 
................................................................................ 

๕ . ..........................................................................
................................................................................ 
................................................................................ 

 
 
 



 
๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

งานเดิม งานใหม่ 

๑ . คุณภาพของงาน ..............................................
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 

๑. คุณภาพของงาน ..............................................
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 

๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน ............
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 

๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน ............
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 

 
 
 
 
 



 
๔. การประเมินค่างานของตําแหน่ง 
 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ เหตุผลในการพิจารณา 

๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
(  . . . . .  )  ปฏิบั ติ งานระดับ ต้น  ซ่ึ งมี
แนวทางปฏิบั ติ งานและมาตรฐาน
ชัดเจน (๑๐-๑๕  คะแนน) 
( ..... ) ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากโดย
อาศัยคําแนะนํา  แนวทาง  และคู่มือ
ปฏิบัติงานที่มีอยู่ (๑๖-๒๐ คะแนน) 
( ..... ) ปฏิบัติงานที่ยาก  โดยปรับใช้
วิ ธีการหรือแนวทางปฏิบั ติ ท่ี มีอยู่ได้  
(๒๑-๒๕   คะแนน) 
( ..... ) ปฏิบัติงานที่ยากมาก  หรืองานที่
มีขอบเขต  เนื้อหาค่อนข้างหลากหลาย  
โ ด ย ป รั บ วิ ธี ก า ร   ห รื อ แ น ว ท า ง
ปฏิบัติงานที่มีอยู่  (๒๖-๓๐  คะแนน) 
 

๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๒. ความยุ่งยากของงาน  
(  . . . . .  )   เป็ น ง านที่ ไ ม่ ยุ่ ง ย าก   มี
คําแนะนํา  คู่มือ  และแนวทางปฏิบัติท่ี
ชัดเจน (๑๐-๑๕  คะแนน) 
( ..... )  เป็นงานที่ค่อนข้างยาก  มีแนว
ปฏิบัติท่ีหลากหลาย  (๑๖-๒๐ คะแนน) 
(  . . . . .  )   เ ป็ น ง า นที่ ยุ่ ง ย า ก ต้ อ ง
ประยุกต์ใช้ความรู้  และประสบการณ์
ในการเลือกใช้วิธีการ และแนวทางให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์  (๒๑-๒๔  
คะแนน) 
(  . . . . .  )    เป็นงานที่ มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนมาก มีความหลากหลายและมี
ขั้นตอนวิธีการที่ยุ่งยากต้องประยุกต์ใช้
ค ว าม รู้ แ ล ะประสบกา รณ์ ใ นก า ร
ปรับ เปลี่ ยนวิ ธีการ   และแนวทาง
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ 
(๒๖-๓๐  คะแนน) 

๓๐
 
 
 
 
 



 
องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ เหตุผลในการพิจารณา 

๓. การกํากับตรวจสอบ 
(  . . . . .  )    รั บก า รกํ า กั บ  แนะนํ า  
ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด (๑-๕ คะแนน) 
(  . . . . .  )  ไ ด้ รั บการกํ า กั บ  แนะนํ า  
ตรวจสอบการปฏิบัติงานบ้าง  
(๖-๑๐  คะแนน) 
(  . . . . .  )  ไ ด้ รั บการกํ ากั บ  แนะนํ า  
ต ร ว จ ส อ บ เ ฉ พ า ะ บ า ง เ รื่ อ ง ที่ มี
ความสําคัญ (๑๑-๑๕ คะแนน) 
( ..... ) ได้รับการกํากับ แนะนํา  
ตรวจสอบการปฏิบัติงานน้อยมาก (๑๖-
๒๐ คะแนน) 
 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. การตัดสินใจ 
(  . . . . .  )  ในการปฏิบั ติ ง านที่ มี การ
ตัดสินใจบ้าง โดยจะได้รับคําแนะนําใน
กรณีท่ีมีปัญหา (๑-๕  คะแนน) 
(  . . . . .  )  ในการปฏิบั ติ ง านที่ มี การ
ตัดสินใจบางส่วน โดยให้มีการรายงาน
ผลการตัดสิน ใจ เป็นระยะ  (๖ -๑๐ 
คะแนน) 
(  . . . . .  )  ในการปฏิบั ติ ง านที่ มี การ
ตัดสินใจค่อนข้างมาก โดยให้ มีการ
รายงานผลการตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญ 
(๑๑-๑๕ คะแนน) 
(  . . . . .  )  ในการปฏิบั ติ ง านที่ มี การ
ตัดสินใจค่อนข้างมาก สามารถวางแผน
และกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานและ
แก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ (๑๖-๒๐  
คะแนน) 
 

๒๐ 

รวม ๑๐๐   

 
 
 



 
สรุปผลการประเมินค่างาน / เหตุผล 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 (     ) ผ่านการประเมิน   คะแนน ...................  คะแนน 
 (     ) ไม่ผ่านการประเมิน  คะแนน ...................  คะแนน 
 
คณะกรรมการประเมินค่างาน 
 
  ................................................................. ประธาน 
  ( ............................................................. ) 
 
  ................................................................. กรรมการ 
  ( ............................................................. ) 
 
  ................................................................. กรรมการ 
  ( ............................................................. ) 
 
  ................................................................. กรรมการ 
  ( ............................................................. ) 
 
  ................................................................. กรรมการและเลขานุการ 
  ( ............................................................. ) 
    หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 
 



เอกสารแนบ ๒ 
ท้ายข้อบงัคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ว่าด้วยการกําหนดระดบัตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน้ 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
--------------------------------- 

 

หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสําหรบัตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับชาํนาญการ และระดบัชํานาญการพิเศษ 

 
องค์ประกอบหลักการประเมินค่างาน 
๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ (๓๐  คะแนน)  
 ๑.๑ ปฏิบัติงานระดับต้น โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มประกอบกับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่  
(๑๐-๑๕  คะแนน)  
 ๑.๒ ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก หรืองานที่มีชอบเขต เนื้อหาค่อนข้างหลากหลาย โดยต้องใช้
ความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวทางปฏิบัติน้อยมาก (๑๖-๒๐ คะแนน)  
 ๑.๓ ปฏิบัติงานที่ยาก  หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาหลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์  (๒๑-๒๕   คะแนน)  
 ๑.๔ ปฏิบัติงานที่ยากมาก  หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย  โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มใน
การกําหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์  (๒๖-๓๐  คะแนน) 
 
๒. ความยุ่งยากของงาน (๓๐ คะแนน) 
 ๒.๑ เป็นงานที่ไม่ยุ่งยาก   มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน (๑๐-๑๕  คะแนน) 
 ๒.๒ เป็นงานที่ค่อนข้างยากซับซ้อน  และมีขั้นตอนวิธีการค่อนข้างหลากหลาย  (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 ๒.๓ เป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์   (๒๑-๒๔  คะแนน) 
 ๒.๔ เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการกําหนด
หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ (๒๖-๓๐  คะแนน) 
 
๓. การกํากับตรวจสอบ (๒๐  คะแนน)  
 ๓.๑ ได้รับการกํากับ แนะนํา  ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด (๑-๕ คะแนน) 
 ๓.๒ ได้รับการกํากับ แนะนํา  ตรวจสอบการปฏิบัติงานบ้าง (๖-๑๐  คะแนน) 
 



 
 ๓.๓ ได้รับการตรวจสอบติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานเป็นระยะตามที่กําหนดใน
แผนปฏิบัติงาน  (๑๑-๑๕ คะแนน) 
 ๓.๔ ได้รับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการ (๑๖-๒๐ 
คะแนน) 
 
๔. การตัดสินใจ (๒๐  คะแนน) 
 ๔.๑ ในการปฏิบัติงานที่มีการตัดสินใจบ้าง (๑-๕  คะแนน) 
 ๔.๒ ในการปฏิบัติงานที่มีการตัดสินใจด้วยตนเองค่อนข้างมาก วางแผนและกําหนดแนวทาง แก้ไข
ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ (๖-๑๐ คะแนน) 
 ๔.๓ ในการปฏิบัติงานที่มีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระ  สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ (๑๑-๑๕ คะแนน) 
 ๔.๔ ในการปฏิบัติงานที่มีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระในการริเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการ
ปฏิบัติงาน (๑๖-๒๐  คะแนน) 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 
 ระดับชํานาญการ  ได้คะแนน   ๖๔ คะแนนขึ้นไป 
 ระดับชํานาญการพิเศษ   ได้คะแนน   ๘๔ คะแนนขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินค่างานตําแหนง่ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับชาํนาญการ และระดบัชํานาญการพิเศษ 

 
๑. ตําแหน่งเลขที่ ................................................... 
 ช่ือตําแหน่ง ...................................................................... ระดับ .................................................... 
 สังกัด ............................................................................................................................................... 
 ขอกําหนดเป็นตําแหน่ง ................................................... ระดับ .................................................. 
 
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง 

ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม่ 

๑ . ..........................................................................
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 

๑. ..........................................................................
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 

๒. ..........................................................................
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 

๒. ..........................................................................
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 

๓. ..........................................................................
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 

๓. ..........................................................................
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 

๔. ..........................................................................
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 

๔. ..........................................................................
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 

๕. ..........................................................................
................................................................................ 
................................................................................ 

๕ . ..........................................................................
................................................................................ 
................................................................................ 



๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

งานเดิม งานใหม่ 

๑ . คุณภาพของงาน ..............................................
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 

๑. คุณภาพของงาน ..............................................
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 

๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน ............
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 

๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน ............
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 



๔. การประเมินค่างานของตําแหน่ง 
 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ เหตุผลในการพิจารณา 

๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
( ..... ) ปฏิบัติงานระดับต้น โดยต้องใช้
ความคิดริ เริ่มประกอบกับวิธีการ หรือ
แนวทางปฏิบัติท่ีมีอยู่  (๑๐-๑๕  คะแนน)  
( ..... ) ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก หรืองานที่
มีชอบเขต เนื้อหาค่อนข้างหลากหลาย โดย
ต้องใช้ความคิดริเริ่มในงานที่ มีแนวทาง
ปฏิบัติน้อยมาก (๑๖-๒๐ คะแนน)  
( . . . . . ) ปฏิบั ติงานที่ยาก  หรืองานที่ มี
ขอบเขตเนื้อหาหลากหลายโดยต้องใช้
ความคิดริเริ่มในการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์  
(๒๑-๒๕   คะแนน)  
( ..... ) ปฏิบัติงานที่ยากมาก  หรืองานที่มี
ขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย  โดยต้องใช้
ค ว า ม คิ ด ริ เ ริ่ ม ใ น ก า ร กํ า ห น ด  ห รื อ
ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสม
กับสภาพการณ์  (๒๖-๓๐  คะแนน) 

๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๒. ความยุ่งยากของงาน  
( ..... )  เป็นงานที่ไม่ยุ่งยาก   มีแนวทาง
ปฏิบัติท่ีชัดเจน (๑๐-๑๕  คะแนน) 
( ..... )  เป็นงานที่ค่อนข้างยากซับซ้อน  
และมีขั้นตอนวิธีการค่อนข้างหลากหลาย  
(๑๖-๒๐ คะแนน) 
( .. . . . )  เป็นงานที่ ยุ่งยากซับซ้อน ต้อง
ประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
กับสภาพการณ์   (๒๑-๒๔  คะแนน) 
( ..... )  เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน
ม า ก  ต้ อ ง ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น ก า ร กํ า ห น ด ห รื อ
ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสม
สอดคล้ อ ง กั บสภาพกา รณ์  (๒๖ -๓๐  
คะแนน) 

๓๐
 
 



องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ เหตุผลในการพิจารณา 

๓. การกํากับตรวจสอบ 
( ..... ) ได้รับการกํากับ แนะนํา  ตรวจสอบ
อย่างใกล้ชิด (๑-๕ คะแนน) 
( ..... ) ได้รับการกํากับ แนะนํา  ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานบ้าง (๖-๑๐  คะแนน) 
(  . . . . .  )  ไ ด้ รั บการตรวจสอบติดตาม
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานเป็นระยะ
ตามท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติงาน  (๑๑-๑๕ 
คะแนน) 
 (  . . . . .  )  ไ ด้รับการตรวจสอบ  ติดตาม
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนงาน
หรือโครงการ (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. การตัดสินใจ 
( ..... ) ในการปฏิบัติงานที่มีการตัดสินใจ
บ้าง (๑-๕  คะแนน) 
( ..... ) ในการปฏิบัติงานที่มีการตัดสินใจ
ด้วยตนเองค่อนข้างมาก  วางแผนและ
กําหนดแนวทาง  แก้ไขปัญหาในงานที่
รับผิดชอบ (๖-๑๐ คะแนน) 
( ..... ) ในการปฏิบัติงานที่มีการตัดสินใจ
ด้วยตนเองอย่างอิสระ  สามารถปรับเปลี่ยน
แนวทางและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานท่ี
รับผิดชอบ (๑๑-๑๕ คะแนน) 
( ..... ) ในการปฏิบัติงานที่มีการตัดสินใจ
ด้วยตนเองอย่างอิสระในการริเริ่มพัฒนา
แนวทางและวิธีการปฏิบัติงาน (๑๖-๒๐  
คะแนน) 
 

๒๐

รวม ๑๐๐   

 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินค่างาน / เหตุผล 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 (     ) ผ่านการประเมิน   คะแนน ...................  คะแนน 
 (     ) ไม่ผ่านการประเมิน  คะแนน ...................  คะแนน 
 
คณะกรรมการประเมินค่างาน 
 
  ................................................................. ประธาน 
  ( ............................................................. ) 
 
  ................................................................. กรรมการ 
  ( ............................................................. ) 
 
  ................................................................. กรรมการ 
  ( ............................................................. ) 
 
  ................................................................. กรรมการ 
  ( ............................................................. ) 
 
  ................................................................. กรรมการและเลขานุการ 
  ( ............................................................. ) 
    หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 
 



 

เอกสารแนบ ๓ 
ท้ายข้อบงัคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ว่าด้วยการกําหนดระดบัตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน้ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
------------------------------ 

 
หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสําหรบัตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ระดับเชี่ยวชาญ และระดบัเชี่ยวชาญพิเศษ 
 

 การประเมินคุณภาพงานของตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ 
และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  ให้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่างานของตําแหน่งตามลักษณะงานหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ  คุณภาพและความยุ่งยากของงาน  ความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ที่ต้องการ
ในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดองค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน ๓ ด้าน  ประกอบด้วย ๑๐ 
องค์ประกอบย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ด้านความรู้และทักษะที่จําเป็นในงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู้  ความสามารถ  
ความรอบรู้  ความชํานาญงาน  และทักษะที่พัฒนาขึ้นมาจากประสบการณ์การทํางาน และการฝึกฝน ซึ่ง
ผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งนั้นต้องมีเป็นพื้นฐาน  เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตําแหน่งนั้นได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจําแนกเป็นองค์ประกอบย่อยได้ ๓  องค์ประกอบ ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ ๑ ความรู้และความชํานาญงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู้ 
ความสามารถ ความรอบรู้ ความชํานาญงาน  และทักษะที่จะต้องมีเพื่อปฏิบัติงานให้สําเร็จลุลวงไปได้โดย
พิจารณาจากสภาพงานของตําแหน่งนั้น ดังนี้  (๔๐ คะแนน) 
   (๑)  เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ หรือทักษะระดับสูง ในงานเชิงเทคนิค 
หรืองานฝีมือเฉพาะทางระดับสูง  ความชํานาญในงานจะพัฒนาขึ้นจากการสั่งสมประสบการณ์และการสั่ง
สมทักษะในเชิงลึก (๑-๑๐ คะแนน) 
   (๒) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ  ซึ่งเป็นงานที่ต้อง
ใช้การะบวนการแนวคิด ทฤษฎีหรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพ (๑๑-๒๐ คะแนน) 
   (๓) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความเช่ียวชาญในงานวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ 
หรือทักษะ  และความชํานาญเฉพาะตัวสูงมากในตําแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งเป็นงานที่ต้องแก้ไข
ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนและให้คําปรึกษาได้ (๒๑-๓๐ คะแนน) 
   (๔) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญจนสามารถนํามาวางแผนกลยุทธ์หรือ
นโยบายของหน่วยงานได้ รวมท้ังเป็นงานที่ต้องเป็นผู้นําในการพัฒนา  หรือการริเริ่มโครงการที่เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา (๓๑-๔๐ คะแนน) 



 

  องค์ประกอบที่ ๒ การบริการจัดการ หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู้ 
ความสามารถในการบริหารจัดการที่ต้องการของตําแหน่งนั้นๆ โดยพิจารณาจากลักษณะงานและการ
บริหารจัดการในการวางแผน กํากับ ตรวจสอบ ติดตามการประเมินดังนี้ (๒๐  คะแนน) 
   (๑)  เป็นงานที่ ต้องปฏิบัติที่มีความหลากหลายในเนื้องานเพื่อสนับสนุน
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของหน่วยงาน (๑-๕ คะแนน) 
   (๒) เป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้านการวางแผน  ติดตาม ประสานความร่วมมือ 
รวมทั้งการให้คําแนะนําผู้ปฏิบัติงานอื่น เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์หรือภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างในเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน (๖-๑๐ คะแนน) 
   (๓) เป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้านการวางแผน  ติดตาม บริหารจัดการงานวิชาการ 
ให้คําปรึกษาและประสานงานระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย (๑๑-๑๕  คะแนน) 
   (๔) เป็นงานที่ต้องบริหารจัดการงานวิชาการหรือวิชาชีพและเป็นผู้นําในเชิง
วิชาการหรือวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษา (๑๖-๒๐ คะแนน) 
  องค์ประกอบที่ ๓ การติดต่อสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ หมายถึง ระดับและขอบเขต
ของความรู้ ความสามารถและทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน  โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของงาน
เป็นสําคัญ  ดังนี้ (๒๐  คะแนน) 
   (๑) เป็นงานที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับทีม   บุคคลภายนอก  หรือผู้รับบริการ  โดย
การนําเสนอความคิดหรือการเป็นผู้ฟังที่ดี  เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ (๑-๕  คะแนน) 
   (๒) เป็นงานที่ต้องสามารถให้คําแนะนํา  หรือคําปรึกษาแก่บุคคลอ่ืน รวมทั้ง
สามารถสอนงานแก่ทีมได้ (๖-๑๐  คะแนน) 
   (๓)  เป็นงานที่ต้องสามารถติดต่อสื่อสารในระดับที่โน้มน้าวและส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า (๑๑-๑๕  คะแนน) 
   (๔) เป็นงานที่ต้องสามารถติดต่อสื่อสารในระดับที่โน้มน้าว และส่งผลต่อการ
ตัดสินใจในระดับกลยุทธ์และนโยบายที่นําไปสู่ผลสัมฤทธ์ิของสถาบันอุดมศึกษา  (๑๖-๒๐  คะแนน) 
 ๒. ด้านความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา หมายถึง ระดับและขอบเขตของการใช้
ความคิด และการตัดสินใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการ ขั้นตอนที่ตําแหน่งนั้นจะต้องนําความรู้มาใช้ในการ
แก้ปัญหา เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งจําแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อยได้ ๓  องค์ประกอบ ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ ๔  กรอบแนวความคิดในการแก้ปัญหา หมายถึง ระดับและขอบเขต
ของความคิดเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติงานหรือการแก้ปัญหาในงานของตําแหน่ง โดยพิจารณา
จากการได้รับอํานาจการปฏิบัติงานนั้นตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  หรือตามกฎหมายที่กําหนดไว้  ดังนี้    
(๔๐  คะแนน)  
   (๑) เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาในภาพรวม โดยมีอิสระที่จะกําหนดทางเลือก  
วิธีการหรือแนวทางภายใต้กรอบแนวคิดของหน่วยงาน (๑-๑๐ คะแนน)  



 

   (๒)  เป็นงานที่ ต้องแก้ปัญหาภายใต้นโยบาย และเป้าหมายระยะสั้นของ
หน่วยงานซึ่งเป็นงานที่มีอิสระในการคิดแนวทาง แผนงาน  กระบวนการ  หรือขั้นตอนใหม่ๆ เพื่อบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ (๑๑-๒๐ คะแนน) 
   (๓) เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาภายใต้นโยบาย พันธกิจ  และเป้าหมายระยะยาว
ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นงานที่มีอิสระในการกําหนดกลยุทธ์  แผนงาน  หรือโครงการเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ (๒๑-๓๐  คะแนน) 
   (๔) เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาภายใต้ทิศทางและพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา  
ซึ่งเป็นงานที่มีอิสระในการบูรณาการและกําหนดนโยบายหรือเป้าหมายต่างๆเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่กําหนดไว้ (๓๑-๔๐  คะแนน) 
  องค์ประกอบที่ ๕ อิสระในการคิด  หมายถึง ระดับของการคิด  หรือการตัดสินใจที่จะ
พิจารณาดําเนินการตามกรอบและแนวทางที่มีอยู่  หรือกําหนดแนวทาง  ทิศทาง  หรือนโยบายในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดังนี้  (๒๐  คะแนน)  
   (๑) เป็นงานที่ต้องคิด พิจารณาเลือก  หรือตัดสินใจในการใช้ระบบ   แนวคิด  
เทคนิค  หรือวิชาการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง   เพื่อผลสัมฤทธ์ิที่กําหนดไว้ได้  (๑-๕ คะแนน) 
   (๒) เป็นงานที่ต้องคิด พิจารณาเลือก  หรือตัดสินใจ ในการกําหนดแนวทาง หรือ
เป้าหมายของงาน รวมทั้งงานอื่นที่อาจต้องคิดค้นองค์ความรู้  ระบบ  แนวคิด  หรือกระบวนการใหม่ๆ เพื่อ
ผลสัมฤทธ์ิที่กําหนดไว้ได้  (๖-๑๐  คะแนน) 
   (๓) เป็นงานที่ต้องคิด พิจารณาเลือก  หรือตัดสินใจ ในการปรับนโยบายหรือกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน  เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการบรรลุผลสัมฤทธ์ิที่กําหนดไว้ได้  (๑๑-๑๕  คะแนน) 
   (๔) เป็นงานที่ต้องคิด หรือตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย  กลยุทธ์ หรือภารกิจ
ใหม่ๆ  ของสถาบันอุดมศึกษา (๑๖-๒๐  คะแนน) 
  องค์ประกอบที่ ๖ ความท้าทายในการคิดแก้ปัญหา หมายถึง ระดับของความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการแก้ไขหรือจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของตําแหน่งตามความรับผิดชอบ
หรือตามที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงไปได้  โดยพิจารณาจากลักษณะงาน  สภาพงาน  รูปแบบของการคิด 
และกระบวนการจัดการข้อมูลของตําแหน่ง ดังนี้ (๒๐  คะแนน) 
   (๑) เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ที่มีรูปแบบค่อนข้างแน่นอน หรือ
ลักษณะคล้ายคลึงกับสถานการณ์ในอดีตเป็นส่วนใหญ่ (๑-๕  คะแนน) 
   (๒) เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ที่อาจต้องคิดหาเหตุผล  เพื่อทบทวน
หรือแก้ปัญหาหรือแนวทางที่เคยปฏิบัติ  เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด  (๖-๑๐  คะแนน) 
   (๓) เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ที่ต้องมีการประเมินและตีความโดยใช้
วิจารณญาณ เพื่อตัดสินใจหาทางแก้ปัญหา ที่อาจมีความเสี่ยง และไม่มีคําตอบเพียงคําตอบเดียว (๑๑-๑๕   
คะแนน) 



 

   (๔) เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์พิเศษที่อาจไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งต้อง
ใช้ความคิดสร้างสรรค์  หรือความติดนอกกรอบ  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในระดับสถาบันอุดมศึกษา  (๑๖-
๒๐  คะแนน) 
 ๓. ด้านภาระงานที่รับผิดชอบ หมายถึง ระดับและขอบเขตของผลกระทบที่เกิดจากงานความ
รับผิดชอบหรือคุณภาพของงานที่เกิดขึ้น  รวมถึง ความอิสระหรือข้อจํากัดในการปฏิบัติงานของตําแหน่ง
นั้น ซึ่งจําแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อยได้ ๓ องค์ประกอบ ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ ๗ การวิเคราะห์ข้อมูล  หมายถึง ระดับและขอบเขตของลักษณะงานที่
ต้องใช้กระบวนการคิด  พิจารณา   จําแนก  สังเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ  เพื่อให้บรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายและนโยบายของหน่วยงาน ดังนี้  (๔๐  คะแนน) 
   (๑) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณ
หรือเชิงคุณภาพ สําหรับจัดทําข้อเสนอ หรือรายงานรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
ระดับกองหรือเทียบเท่า (๑-๑๐  คะแนน) 
   (๒) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อกําหนดหลักการหรือแนวทาง  ออกแบบกระบวนการหรือระบบที่สําคัญ  หรือสร้างแบบจําลองเพื่อ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน (๑๑-๒๐  คะแนน) 
   (๓) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
เพื่อใหบ้รรลุผลสัมฤทธ์ิตามพันธกิจของหน่วยงาน (๒๑-๓๐  คะแนน) 
   (๔) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
สําหรับการประเมินสถานการณ์  เพื่อกําหนดทิศทางในเชิงกลยุทธ์และนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา (๓๑-
๔๐   คะแนน) 
  องค์ประกอบที่ ๘ อิสระในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของการวินิจฉัย
หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติงานโดยพิจารณาจากการได้รับอํานาจ  การควบคุม กํากับ  ตรวจสอบ และ
การบังคับบัญชาภายใต้เงื่อนไขหรือข้อสังเกตทางกฎหมายที่กําหนดไว้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานดังนี้ (๒๐ 
คะแนน) 
   (๑) เป็นงานที่มีอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายของหน่วยงาน โดยอาจ
ต้องรายงานผลสัมฤทธ์ิหรือขอคําปรึกษาตามสมควร (๑-๕  คะแนน) 
   (๒) เป็นงานที่มีอิสระในการปฏิบัติงานหรือให้คําปรึกษาภายใต้นโยบายของ
หน่วยงานโดยอาจต้องรายงานผลสัมฤทธ์ิ  และขอคําปรึกษาตามสมควร (๖-๑๐  คะแนน) 
   (๓) เป็นงานที่มีอิสระในการบริหารงานให้ได้ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายของ
หน่วยงาน (๑๑-๑๕  คะแนน) 
   (๔ )  เ ป็นงานที่มี อิสระในการบริหารให้ไ ด้ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายของ
สถาบันอดุมศึกษา (๑๖-๒๐ คะแนน) 



 

  องค์ประกอบที่ ๙ ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน  หมายถึง ระดับและขอบเขตของ
ผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติงานของตําแหน่งนั้น ซึ่งส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหลักของ
หน่วยงานโดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของตําแหน่งงานต่อหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ (๔๐  
คะแนน) 
   (๑) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบหลายส่วนของวัตถุประสงค์ หรือ
ภารกิจหลักของหน่วยงาน  (๑-๑๐  คะแนน) 
   (๒) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน  แผนปฏิบัติงานหรือการวางแผน
กลยุทธ์โดยรวมของหน่วยงาน (๑๑-๒๐  คะแนน) 
   (๓) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน  แผนปฏิบัติงานหรือการวางแผน
กลยุทธ์โดยรวมของสถาบันอุดมศึกษา  (๒๑-๓๐  คะแนน) 
   (๔) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานโดยรวมทั้งหมดของภาครัฐ และยัง
ส่งผลต่อการกําหนดแผนกลยุทธ์และแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา  (๓๑-๔๐  คะแนน) 
  องค์ประกอบที่ ๑๐ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่ง หมายถึง  ลักษณะสําคัญของ
หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งซึ่งส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน โดยพิจารณาจากลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นของตําแหน่งนั้นต่อ
ภารกิจโดยรวมของหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษา  ดังนี้ (๔๐  คะแนน)  
   (๑) เป็นงานสนับสนุน  ประสาน  ให้คําปรึกษาแนะนําแก่บุคคลหรือหน่วยงาน
อ่ืนตามกรอบความรู้หรือแนวทางที่กําหนดไว้ (๑-๑๐ คะแนน) 
   (๒) เป็นงานพัฒนาและกําหนดหลักเกณฑ์  ระบบ ต้นแบบ  คู่มือ  แนวทาง หรือ
นโยบายต่างๆ เพื่อให้สามารถนําไปใช้ได้ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน (๑๑-๒๐ คะแนน) 
   (๓) เป็นงานบริหารจัดการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธ์ิ  การตัดสินใจมีความสําคัญ
มากกว่ากระบวนการที่กําหนดไว้ (๒๑-๓๐  คะแนน) 
   (๔) เป็นงานให้คําปรึกษาโดยใช้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในสายอาชีพ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการกําหนดกลยุทธ์ของหน่วยงาน (๓๑-๔๐  คะแนน) 
 
    
เกณฑ์การตัดสิน 
 
 ระดับเชี่ยวชาญ   ได้คะแนน   ๑๗๐ คะแนนขึ้นไป 
 ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ   ได้คะแนน   ๒๓๕ คะแนนขึ้นไป 
 
 
 



 

แบบประเมินค่างานตําแหนง่ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับเชี่ยวชาญ และระดบัเชี่ยวชาญพิเศษ 

 
๑. ตําแหน่งเลขที่ ................................................... 
 ช่ือตําแหน่ง ..................................................................... ระดับ .................................................... 
 สังกัด ................................................................................................................................................ 
 ขอกําหนดเป็นตําแหน่ง ................................................ ระดับ ...................................................... 
 
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง 

ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม่ 

๑ . ..........................................................................
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 

๑. ..........................................................................
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 

๒. ..........................................................................
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 

๒. ..........................................................................
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 

๓. ..........................................................................
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 

๓. ..........................................................................
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 

๔. ..........................................................................
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 

๔. ..........................................................................
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 

๕. ..........................................................................
................................................................................ 
................................................................................ 

๕ . ..........................................................................
................................................................................ 
................................................................................ 



 

๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

งานเดิม งานใหม่ 

๑ . คุณภาพของงาน ..............................................
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 

๑. คุณภาพของงาน ..............................................
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 

๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน ............
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 

๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน ............
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 



 

๔. การประเมินค่างานของตําแหน่ง 
องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ เหตุผลในการพิจารณา 

๔.๑ องค์ประกอบด้านความรู้และความชํานาญงาน 
( ..... ) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ หรือทักษะ
ระดับสูง ในงานเชิงเทคนิค หรืองานฝีมือเฉพาะทางระดับสูง  
ความชํานาญในงานจะพัฒนาขึ้นจากการสั่งสมประสบการณ์
และการสั่งสมทักษะในเชิงลึก  
(๑-๑๐ คะแนน) 
( ..... ) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
เฉพาะ  ซ่ึงเป็นงานที่ต้องใช้การะบวนการแนวคิด ทฤษฎี
หรือองค์ความรู้ ท่ี เกี่ยวข้องกับสายอาชีพ    (๑๑-๒๐ 
คะแนน) 
( ..... ) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในงาน
วิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ หรือทักษะ  และความชํานาญ
เฉพาะตัวสูงมากในตําแหน่งหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ รวมทั้งเป็น
งานท่ีต้องแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนและให้คําปรึกษาได้ 
(๒๑-๓๐ คะแนน) 
( ..... ) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญจนสามารถ
นํามาวางแผนกลยุทธ์หรือนโยบายของหน่วยงานได้ รวมทั้ง
เป็นงานที่ต้องเป็นผู้นําในการพัฒนา  หรือการริเริ่มโครงการ
ท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา (๓๑-
๔๐ คะแนน) 

๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๔.๒ องค์ประกอบด้านการบริการจัดการ 
( ..... )  เป็นงานที่ต้องปฏิบัติท่ีมีความหลากหลายในเนื้องาน
เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ของหน่วยงาน (๑-๕ คะแนน) 
( ..... ) เป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้านการวางแผน  ติดตาม 
ประสานความร่วมมือ รวมทั้งการให้คําแนะนําผู้ปฏิบัติงาน
อื่น เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์หรือภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างในเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน  (๖ -๑๐ 
คะแนน) 
( ..... ) เป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้านการวางแผน  ติดตาม 
บริหารจัดการงานวิชาการ ให้คําปรึกษาและประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย (๑๑-๑๕  คะแนน) 
( ..... ) เป็นงานที่ต้องบริหารจัดการงานวิชาการหรือวิชาชีพ
แ ล ะ เ ป็ น ผู้ นํ า ใ น เ ชิ ง วิ ช า ก า ร ห รื อ วิ ช า ชี พ ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา (๑๖-๒๐ คะแนน)  

๒๐
 
 

 



 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ เหตุผลในการพิจารณา 

๔ .๓  องค์ประกอบด้ านการติด ต่อสื่ อสารและการ
ปฏิสัมพันธ์ 
(  . . . . .  )   เ ป็ น ง า น ที่ ต้ อ ง ติ ด ต่ อ สั ม พั น ธ์ กั บ ที ม  
บุคคลภายนอก  หรือผู้รับบริการ  โดยการนําเสนอความคิด
หรือการเป็นผู้ฟังที่ดี  เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว้ 
(๑-๕  คะแนน) 
( ..... ) เป็นงานที่ต้องสามารถให้คําแนะนํา  หรือคําปรึกษา
แก่บุคคลอื่น รวมท้ังสามารถสอนงานแก่ทีมได้ (๖-๑๐  
คะแนน) 
( ..... ) เป็นงานที่ต้องสามารถติดต่อสื่อสารในระดับท่ีโน้ม
น้าวและส่งผลต่อการตัดสินใจของหน่วยงานระดับกองหรือ
เทียบเท่า (๑๑-๑๕  คะแนน) 
( ..... ) เป็นงานที่ต้องสามารถติดต่อสื่อสารในระดับท่ีโน้ม
น้าว และส่งผลต่อการตัดสินใจในระดับกลยุทธ์และนโยบาย
ท่ีนําไปสู่ผลสัมฤทธ์ิของสถาบันอุดมศึกษา  (๑๖ -๒๐  
คะแนน) 
 

๒๐ 
 

 

๔ .๔  องค์ประกอบด้านกรอบแนวความคิดในการ
แก้ปัญหา   
( ..... ) เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาในภาพรวม โดยมีอิสระที่จะ
กําหนดทางเลือก  วิธีการหรือแนวทางภายใต้กรอบแนวคิด
ของหน่วยงาน (๑-๑๐ คะแนน)  
( . . . . . ) เป็นงานที่ ต้องแก้ปัญหาภายใต้นโยบาย และ
เป้าหมายระยะสั้นของหน่วยงานซ่ึงเป็นงานที่มีอิสระในการ
คิดแนวทาง แผนงาน  กระบวนการ  หรือขั้นตอนใหม่ๆ 
เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ (๑๑-๒๐ คะแนน) 
( ..... ) เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาภายใต้นโยบาย พันธกิจ  
และเป้าหมายระยะยาวของหน่วยงาน ซ่ึงเป็นงานที่มีอิสระ
ในการกําหนดกลยุทธ์  แผนงาน  หรือโครงการเพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ (๒๑-๓๐  คะแนน) 
( ..... ) เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาภายใต้ทิศทางและพันธกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงเป็นงานที่มีอิสระในการบูรณาการ
และกําหนดนโยบายหรือเป้าหมายต่างๆ เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้  (๓๑-๔๐  คะแนน) 
 
 

๔๐ 
 
 
 
 
 

 



 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ เหตุผลในการพิจารณา 

๔.๕ องค์ประกอบด้านอิสระในการคิด   
( ..... ) เป็นงานที่ต้องคิด พิจารณาเลือก  หรือตัดสินใจใน
การใช้ระบบ   แนวคิด  เทคนิค  หรือวิชาการต่างๆ  ท่ี
เกี่ยวข้อง   เพื่อผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนดไว้ได้  (๑-๕ คะแนน) 
( ..... ) เป็นงานที่ต้องคิด พิจารณาเลือก  หรือตัดสินใจ ใน
การกําหนดแนวทาง หรือเป้าหมายของงาน รวมทั้งงานอื่นที่
อาจต้องคิ ดค้นองค์ความ รู้   ระบบ   แนวคิด   หรือ
กระบวนการใหม่ๆ เพื่อผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนดไว้ได้  (๖-๑๐  
คะแนน) 
( ..... ) เป็นงานที่ต้องคิด พิจารณาเลือก  หรือตัดสินใจ ใน
การปรับนโยบายหรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน  เพื่อเป็น
แนวทางให้ส่วนราชการบรรลุผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว้ได้  
(๑๑-๑๕  คะแนน) 
( ..... ) เป็นงานที่ต้องคิด หรือตัดสินใจในการกําหนด
นโยบาย  กลยุทธ์ หรือภารกิจใหม่ๆ  ของสถาบันอุดมศึกษา 
(๑๖-๒๐  คะแนน) 
 

๒๐  

 
๔.๖ องค์ประกอบด้านความท้าทายในการคิดแก้ปัญหา 
( ..... ) เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ท่ีมีรูปแบบ
ค่อนข้างแน่นอน หรือลักษณะคล้ายคลึงกับสถานการณ์ใน
อดีตเป็นส่วนใหญ่ (๑-๕  คะแนน) 
( ..... ) เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ท่ีอาจต้องคิดหา
เหตุผล  เพื่อทบทวนหรือแก้ปัญหาหรือแนวทางที่เคยปฏิบัติ  
เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด  (๖-๑๐  คะแนน) 
( ..... ) เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ท่ีต้องมีการ
ประเมินและตีความโดยใช้วิจารณญาณ เพื่อตัดสินใจหาทาง
แก้ปัญหา ท่ีอาจมีความเสี่ยง และไม่มีคําตอบเพียงคําตอบ
เดียว (๑๑-๑๕   คะแนน) 
( ..... ) เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์พิเศษที่อาจไม่
เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์  หรือความ
ติ ด น อ ก ก ร อ บ   เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ ใ น ร ะ ดั บ
สถาบันอุดมศึกษา  (๑๖-๒๐  คะแนน) 
 
 
 

 
๒๐ 

 



 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ เหตุผลในการพิจารณา 

๔.๗ องค์ประกอบด้านการวิเคราะห์ข้อมูล  
( ..... ) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์ข้อมูลท้ังในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ สําหรับ
จัดทําข้อเสนอ หรือรายงานรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า (๑-๑๐  
คะแนน) 
( ..... ) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อกําหนดหลักการหรือ
แนวทาง  ออกแบบกระบวนการหรือระบบที่สําคัญ  หรือ
สร้างแบบจําลองเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน (๑๑-
๒๐  คะแนน) 
( ..... ) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
พันธกิจของหนว่ยงาน (๒๑-๓๐  คะแนน) 
( ..... ) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และสัง เคราะห์ข้อมูล  สําหรับการประเมิน
สถานการณ์  เพื่อกําหนดทิศทางในเชิงกลยุทธ์และนโยบาย
ของสถาบันอุดมศึกษา (๓๑-๔๐  คะแนน) 
 

๔๐  

๔.๘ องค์ประกอบด้านอิสระในการปฏิบัติงาน
( ..... ) เป็นงานที่มีอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้นโยบาย
ของหน่วยงาน โดยอาจต้องรายงานผลสัมฤทธิ์หรือขอ
คําปรึกษาตามสมควร (๑-๕  คะแนน) 
( ..... ) เป็นงานที่มีอิสระในการปฏิบัติงานหรือให้คําปรึกษา
ภายใต้นโยบายของหน่วยงานโดยอาจต้องรายงาน
ผลสัมฤทธิ์  และขอคําปรึกษาตามสมควร (๖-๑๐  คะแนน) 
( ..... ) เป็นงานที่มีอิสระในการบริหารงานให้ได้ผลสัมฤทธ์ิ
ตามเป้าหมายของหน่วยงาน (๑๑-๑๕  คะแนน) 
( ..... ) เป็นงานที่มีอิสระในการบริหารให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 

๒๐  



 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ เหตุผลในการพิจารณา 

๔.๙ องค์ประกอบด้านผลกระทบจากการปฏิบัติงาน
( ..... ) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบหลายส่วน
ของวัตถุประสงค์ หรือภารกิจหลักของหน่วยงาน  (๑-๑๐  
คะแนน) 
(  . . . . .  )  เป็นงานที่ ส่ งผลกระทบต่อการดํ า เนินงาน  
แผนปฏิบั ติงานหรือการวางแผนกลยุทธ์โดยรวมของ
หน่วยงาน (๑๑-๒๐  คะแนน) 
(  . . . . .  )  เป็นงานที่ ส่ งผลกระทบต่อการดํ า เนินงาน  
แผนปฏิบั ติงานหรือการวางแผนกลยุทธ์โดยรวมของ
สถาบันอุดมศึกษา  (๒๑-๓๐  คะแนน) 
( ..... ) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานโดยรวม
ท้ังหมดของภาครัฐ และยังส่งผลต่อการกําหนดแผนกลยุทธ์
และแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา  (๓๑-๔๐  คะแนน) 
  

๔๐  

๔.๑๐ องค์ประกอบด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่ง 
( ..... ) เป็นงานสนับสนุน  ประสาน  ให้คําปรึกษาแนะนํา
แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นตามกรอบความรู้หรือแนวทางที่
กําหนดไว้ (๑-๑๐ คะแนน) 
( ..... ) เป็นงานพัฒนาและกําหนดหลักเกณฑ์  ระบบ 
ต้นแบบ  คู่มือ  แนวทาง หรือนโยบายต่างๆ เพื่อให้สามารถ
นําไปใช้ ไ ด้ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน  (๑๑ -๒๐ 
คะแนน) 
( ..... ) เป็นงานบริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซ่ึงผลสัมฤทธิ์  
การตัดสินใจมีความสําคัญมากกว่ากระบวนการที่กําหนดไว้ 
(๒๑-๓๐  คะแนน) 
( ..... ) เป็นงานให้คําปรึกษาโดยใช้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
ในสายอาชีพ ซ่ึ งจะส่งผลต่อการกําหนดกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน (๓๑-๔๐  คะแนน) 
 

๔๐  

รวม ๓๐๐   

 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลการประเมินค่างาน / เหตุผล 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 (     ) ผ่านการประเมิน   คะแนน ...................  คะแนน 
 (     ) ไม่ผ่านการประเมิน  คะแนน ...................  คะแนน 
 
คณะกรรมการประเมินค่างาน 
 
  ................................................................. ประธาน 
  ( ............................................................. ) 
 
  ................................................................. กรรมการ 
  ( ............................................................. ) 
 
  ................................................................. กรรมการ 
  ( ............................................................. ) 
 
  ................................................................. กรรมการ 
  ( ............................................................. ) 
 
  ................................................................. กรรมการและเลขานุการ 
  ( ............................................................. ) 
   หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 
 



เอกสารแนบ ๔ 
ท้ายข้อบงัคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ว่าด้วยการกําหนดระดบัตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน้ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
--------------------------------- 

 
หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสําหรบัตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ระดับชาํนาญการ และระดบัชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ 
ในกรณีตําแหน่งหัวหน้าหนว่ยงานที่มีลักษณะในวิชาชพีและไม่ได้ใชวิ้ชาชีพ 

 
องค์ประกอบหลักการประเมินค่างาน 
๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ ( ๒๐  คะแนน)  
 ๑.๑ ปฏิบัติงานระดับต้น โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มประกอบกับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่     
(๑-๕  คะแนน)  
 ๑.๒ ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก หรืองานที่มีขอบเขต เนื้อหาค่อนข้างหลากหลาย โดยต้องใช้
ความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวทางปฏิบัติน้อยมาก (๖-๑๐ คะแนน)  
 ๑.๓ ปฏิบัติงานที่ยาก  หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาหลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์  (๑๑-๑๕   คะแนน)  
 ๑.๔ ปฏิบัติงานที่ยากมาก  หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย  โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มใน
การกําหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์  (๑๖-๒๐  คะแนน) 
 
๒. ความยุ่งยากของงาน (๒๐ คะแนน) 
 ๒.๑ เป็นงานที่ไม่ยุ่งยาก   มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน (๑-๕  คะแนน) 
 ๒.๒ เป็นงานที่ค่อนข้างยากซับซ้อน  และมีขั้นตอนวิธีการค่อนข้างหลากหลาย  (๖-๑๐ คะแนน) 
 ๒.๓ เป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์   (๑๑-๑๕ คะแนน) 
 ๒.๔ เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการกําหนด
หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ (๑๖-๒๐  คะแนน) 
 
๓. การกํากับตรวจสอบ (๒๐  คะแนน)  
 ๓.๑ ได้รับการกํากับ แนะนํา  ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด (๑-๕ คะแนน) 
 ๓.๒ ได้รับการกํากับ แนะนํา  ตรวจสอบการปฏิบัติงานบ้าง (๖-๑๐  คะแนน) 



 ๓.๓ ได้รับการตรวจสอบติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานเป็นระยะตามที่กําหนดใน
แผนปฏิบัติงาน  (๑๑-๑๕ คะแนน) 
 ๓.๔ ได้รับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการ (๑๖-๒๐ 
คะแนน) 
 
๔. การตัดสินใจ (๒๐  คะแนน) 
 ๔.๑ ในการปฏิบัติงานที่มีการตัดสินใจบ้าง (๑-๕  คะแนน) 
 ๔.๒ ในการปฏิบัติงานที่มีการตัดสินใจด้วยตนเองค่อนข้างมาก วางแผนและกําหนดแนวทาง แก้ไข
ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ (๖-๑๐ คะแนน) 
 ๔.๓ ในการปฏิบัติงานที่มีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระ  สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ (๑๑-๑๕ คะแนน) 
 ๔.๔ ในการปฏิบัติงานที่มีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระในการริเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการ
ปฏิบัติงาน (๑๖-๒๐  คะแนน) 
 
๕. การบริหารจัดการ (๒๐  คะแนน) 
 ๕.๑ เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยมีความหมากหลายในเนื้องาน  เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของหน่วยงาน (๑-๕  คะแนน) 
 ๕.๒ เป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้านการวางแผน  ติดตาม  ประสานความร่วมมือ  รวมทั้งการให้
คําแนะนําผู้ปฏิบัติงานอื่น เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์หรือภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในเชิงกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน (๖-๑๐ คะแนน) 
 ๕.๓ เป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้านการวางแผน ติดตาม  บริหารจัดการงานวิชาการ  ให้คําปรึกษาและ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย (๑๑-๑๕  คะแนน) 
 ๕.๔ เป็นงานที่ต้องบริหารจัดการงานวิชาการหรือวิชาชีพและเป็นผู้นําในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
ของสถาบันอุดมศึกษา (๑๖-๒๐  คะแนน) 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 
 หัวหน้าหน่วยงานระดับชํานาญการ  ได้คะแนน   ๖๐ คะแนนขึ้นไป 
 หัวหน้าหน่วยงานระดับชํานาญการพิเศษ   ได้คะแนน   ๗๐ คะแนนขึ้นไป 
 หัวหน้าหน่วยงานระดับเชี่ยวชาญ  ได้คะแนน ๘๐  คะแนนขึ้นไป 
 
 
 



แบบประเมินค่างานตําแหนง่ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับชาํนาญการ และระดบัชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ 

ในกรณีตําแหน่งหัวหน้าหนว่ยงานที่มีลักษณะในวิชาชพีและไม่ได้ใชวิ้ชาชีพ 
 

๑. ตําแหน่งเลขที่ ................................................... 
 ช่ือตําแหน่ง .................................................................... ระดับ ..................................................... 
 สังกัด ................................................................................................................................................ 
 ขอกําหนดเป็นตําแหน่ง .................................................... ระดับ ................................................ 
 
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง 

ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม่ 

๑ . ..........................................................................
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 

๑. ..........................................................................
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 

๒. ..........................................................................
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 

๒. ..........................................................................
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 

๓. ..........................................................................
................................................................................ 
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๔. ..........................................................................
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................................................................................ 

๔. ..........................................................................
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๕. ..........................................................................
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................................................................................ 
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................................................................................ 



๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

งานเดิม งานใหม่ 

๑ . คุณภาพของงาน ..............................................
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๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน ............
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๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน ............
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๔. การประเมินค่างานของตําแหน่ง 
 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ เหตุผลในการพิจารณา 

๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
( ..... ) ปฏิบัติงานระดับต้น โดยต้องใช้ความคิด
ริเริ่มประกอบกับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมี
อยู่  (๑-๕  คะแนน)  
( ..... ) ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก หรืองานที่มีชอบ
เขต เนื้อหาค่อนข้างหลากหลาย โดยต้องใช้
ความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวทางปฏิบัติน้อยมาก 
(๖-๑๐ คะแนน)  
( ..... ) ปฏิบัติงานที่ยาก  หรืองานที่มีขอบเขต
เนื้อหาหลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการ
ปรับเปลี่ยนวิ ธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์  (๑๑-๑๕   คะแนน)  
( ..... ) ปฏิบัติงานที่ยากมาก  หรืองานที่มีขอบเขต
เนื้อหาหลากหลาย  โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มใน
การกําหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงาน
ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์  (๑๖-๒๐  คะแนน) 
 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๒. ความยุ่งยากของงาน  
( ..... )  เป็นงานที่ไม่ยุ่งยาก   มีแนวทางปฏิบัติท่ี
ชัดเจน (๑-๕  คะแนน)  
( ..... )  เป็นงานที่ค่อนข้างยากซับซ้อน  และมี
ขั้นตอนวิ ธีการค่อนข้างหลากหลาย  (๖-๑๐ 
คะแนน) 
( ..... )  เป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้
ความรู้และประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์   (๑๑-๑๕  
คะแนน) 
( ..... )  เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก ต้อง
ประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการ
กําหนดหรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ (๑๖-๒๐  
คะแนน) 
 
 

๒๐
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ เหตุผลในการพิจารณา 

๓. การกํากับตรวจสอบ 
( ..... ) ได้รับการกํากับ แนะนํา  ตรวจสอบอย่าง
ใกล้ชิด (๑-๕ คะแนน) 
( ..... ) ได้รับการกํากับ แนะนํา  ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานบ้าง (๖-๑๐  คะแนน) 
( ..... ) ได้รับการตรวจสอบติดตามความก้าวหน้า
ของการปฏิบัติงานเป็นระยะตามที่กําหนดใน
แผนปฏิบัติงาน  (๑๑-๑๕ คะแนน) 
( ..... ) ได้รับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของ
การปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการ (๑๖-
๒๐ คะแนน) 
 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 
๔. การตัดสินใจ 
( ..... ) ในการปฏิบัติงานที่มีการตัดสินใจบ้าง (๑-
๕  คะแนน) 
( ..... ) ในการปฏิบัติงานที่มีการตัดสินใจด้วย
ตนเองค่อนข้างมาก วางแผนและกําหนดแนวทาง 
แก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบ (๖-๑๐ คะแนน) 
( ..... ) ในการปฏิบัติงานที่มีการตัดสินใจด้วย
ตนเองอย่างอิสระ  สามารถปรับเปลี่ยนแนวทาง
และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
(๑๑-๑๕ คะแนน) 
( ..... ) ในการปฏิบัติงานที่มีการตัดสินใจด้วย
ตนเองอย่างอิสระในการริเริ่มพัฒนาแนวทางและ
วิธีการปฏิบัติงาน (๑๖-๒๐  คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 



องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ เหตุผลในการพิจารณา 

๕. การบริหารจัดการ  
( ..... ) เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยมีความหมาก
หลายในเนื้องาน  เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์อย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของหน่วยงาน (๑-๕  
คะแนน) 
( ..... ) เป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้านการวางแผน  
ติดตาม  ประสานความร่วมมือ  รวมท้ังการให้
คํ า แนะนํ า ผู้ ป ฏิบั ติ ง านอื่ น  เ พื่ อ สนั บสนุ น
วัตถุประสงค์หรือภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างในเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน (๖-๑๐ 
คะแนน) 
( ..... ) เป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้านการวางแผน 
ติดตาม  บริหารจัดการงานวิชาการ  ให้คําปรึกษา
และประสานงานระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย 
(๑๑-๑๕  คะแนน) 
( ..... ) เป็นงานที่ต้องบริหารจัดการงานวิชาการ
หรือวิชาชีพและเป็นผู้นําในเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษา (๑๖-๒๐  คะแนน) 
 

๒๐   

รวม ๑๐๐   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินค่างาน / เหตุผล 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 (     ) ผ่านการประเมิน   คะแนน ...................  คะแนน 
 (     ) ไม่ผ่านการประเมิน  คะแนน ...................  คะแนน 
 
คณะกรรมการประเมินค่างาน 
 
  ................................................................. ประธาน 
  ( ............................................................. ) 
 
  ................................................................. กรรมการ 
  ( ............................................................. ) 
 
  ................................................................. กรรมการ 
  ( ............................................................. ) 
 
  ................................................................. กรรมการ 
  ( ............................................................. ) 
 
  ................................................................. กรรมการและเลขานุการ 
  ( ............................................................. ) 
    หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และนิติการ 
 



 

 

เอกสารแนบ ๕ 
ท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหนง่และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
------------------------------------ 

 

คํานิยาม 
 ๑.  การประเมินค่างาน หมายถึง กระบวนการวัดคุณค่างานของตําแหน่ง โดยนํางานมาเปรียบเทียบ
กันภายใต้องค์ประกอบที่เป็นตัววัดหลักเพื่อตีค่างาน 
 ๒.  ผลสัมฤทธิ์ของงาน  หมายถึง งานท่ีปฏิบัติได้ผลผลิตตามเป้าหมายและเกิดผลลัพธ์ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
 ๓.  สมรรถนะในการปฏิบัติงาน หมายถึง คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานซึ่งกําหนด
ขึ้นเพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พ่ึงประสงค์ 
 ๔.  ผลงานในลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
  ๔.๑  คู่มือปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เอกสารแสดงเส้นทางการทํางานในงานหลักของตําแหน่ง
ตั้งแต่จุดเร่ิมต้นกระบวนการ  โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆในการปฏิบัติงาน กฎ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  ตลอดจน แนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว ซึ่งต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้ว  และต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
การปฏิบัติงาน 
  ๔.๒  ผลงานเชิงวิเคราะห์ หมายถึง ผลงานที่แสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่างๆของเรื่องอย่าง
มีระบบ มรการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆเพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องนั้นๆซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของหน่วยงานหรือสถาบันการอุดมศึกษา 
  ๔.๓  ผลงานเชิงสังเคราะห์ หมายถึง ผลงานที่แสดงการรวมรวบเนื้อหาสาระต่างๆหรือ
องค์ประกอบต่างๆเข้าด้วยกัน โดยต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบหรือโครงสร้างเบื้องต้น  
เพ่ือให้เกิดแนวทางหรือเทคนิควิธีการใหม่ในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของหน่วยงานหรือ
สถาบันอุดมศึกษา 
  ๔.๔  ผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทธิยาการ
วิจัยที่เป็นที่ยอมรับ  และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลคําตอบหรือข้อสรุปรวมท่ีเป็นประโยชน์ 
และนําไปสู่การปรับปรุงพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในงานของหน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา 



 

 

  ๔.๕  ผลงานในลักษณะอื่น หมายถึง สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  หรือผลงานด้านศิลปะ 
ตกแต่ง ซ้อมบํารุง ซึ่งมิใช่มีลักษณะเป็นเอกสาร  หนังสือ คู่มือ หรืองานวิจัย  โดยผลงานที่เสนอจะต้อง
ประกอบด้วยบทวิเคราะห์ที่อธิบายและชี้ให้เห็นว่างานดังกล่าวเป็นประโยชน์และนําไปสู่การปรับปรุงพัฒนา
งานหรือแก้ไขปัญหาในงาน ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานที่ผ่านการพิสูจน์หรือมีหลักฐานที่แสดงถึง
คุณค่าของผลงานนั้น 
 ๕.  การเผยแพร่งานวิจัย หมายถึง การเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังน้ี 
  ๕.๑  เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้ วารสารทางวิชาการนั้น
อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกําหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 
  ๕.๒  เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นทีมีการบรรณาธิการการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพ 
  ๕.๓  นําเสนอบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ  ซึ่งภายหลังจากการประชุมทางวิชาการได้มี
การบรรณาธิการและนําไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) ของ
การประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
  ๕.๔  การเผยแพร่รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีมีรายละเอียดและความยาว ต้องแสดงหลักฐานว่า
ได้ผ่านกานประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพใน
สาขานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง 
 เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ "งานวิจัย" นั้นแล้ว การ
นํา "งานวิจัย" นั้น  มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่ง เพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหน่งเป็น
ระดับสูงขึ้นและให้มีการประเมินคุณภาพ "งานวิจัย" นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทําไม่ได้ 



เอกสารแนบ ๖ 
ท้ายข้อบงัคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ว่าด้วยการกําหนดระดบัตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน้ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
---------------------------- 
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