
 

 
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

วาดวยการกําหนดระดบัตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
   

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานการกําหนด

ระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  ฉบับลงวันท่ี 

๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับ

มาตรา ๑๖(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๓๐ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๔๐๓ เม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงใหออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 
 
  ขอ ๑  ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการกําหนดระดับ

ตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๐” 
  
  ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 
  ขอ ๓  ในขอบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล 

 “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยมหิดล 
 “คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ” หมายถึง  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยมหิดล 
                   “คณะอนุกรรมการ” หมายถึง คณะอนุกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลใหทําหนาท่ีพิจารณากล่ันกรองเก่ียวกับการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง

ขาราชการ    พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 “ขาราชการ”  หมายถึง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล 
 “ตําแหนง”  หมายถึง ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามโครงสราง
ตําแหนงท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
 “ก.พ.อ.”  หมายถึง คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 “ประกาศ ก.พ.อ.”  หมายถึง  ประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ืองมาตรฐานการกําหนดระดับ

ตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  ลงวันท่ี ๒ 

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐ 



 ๒ 
 

 “หนวยงาน”   หมายถึง  คณะ สถาบัน ศูนย สํานัก วิทยาลัย โครงการ สวนราชการท่ีมีฐานะ

เทียบเทาคณะ  หนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ   กองและหนวยงานท่ีเทียบเทากอง 
 “หัวหนาหนวยงาน”  หมายถึง  คณบดี ผูอํานวยการ สถาบัน ศูนย สํานัก วิทยาลัย  โครงการ 

หัวหนาสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  หัวหนาหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ   

และผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเทียบเทากอง 
 “ผูบังคับบัญชาช้ันตน”   หมายถึง  ผูบังคับบัญชาในระดับถัดข้ึนไปซึ่งรับผิดชอบงาน
ใกลชิดกับตําแหนงท่ีจะประเมินท่ีสุด     กรณีตําแหนงผูอํานวยการกอง  หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเทียบเทา

กองในสํานักงานอธิการบดี  ผูบังคับบัญชาช้ันตนใหหมายถึงอธิการบดี  หรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
 
 ขอ ๔ ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  มีอํานาจหนาท่ีรวมถึง 

(๑) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกําหนดระดับตําแหนง หลักเกณฑการพิจารณาความจําเปน
ตามภารกิจของหนวยงานที่จะใหมีตําแหนงระดับชํานาญการ  ระดับเช่ียวชาญ  และระดับ

เช่ียวชาญพิเศษ  หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  โดยไมขัด

หรือแยงกับประกาศ ก.พ.อ. 
(๒) กําหนดแบบท่ีเก่ียวกับการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการใหดํารง

ตําแหนงสูงข้ึน 
(๓) แตงตั้งคณะอนุกรรมการทําหนาท่ีพิจารณาและกลั่นกรองเกี่ยวกับการกําหนดระดับ

ตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  ตามท่ีคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลมอบหมาย 
(๔) ใหความเห็นชอบการกําหนดระดับตําแหนง 
(๕) ใหความเห็นชอบการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนแทนสภามหาวิทยาลัย 

ตามประกาศ ก.พ.อ.ขอ ๗ 
(๖) เสนอแนะสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการ 

ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 
(๗) ปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง

สูงข้ึนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
  ขอ ๕ ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลแตงตั้งคณะอนุกรรมการทําหนาท่ีพิจารณาและ

กล่ันกรองเก่ียวกับการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ดังนี้ 
(๑) กําหนดระดับตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร ตาม

มาตรา ๑๘ (ข)(๗)(๘)แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
(๒) พิจารณาและวิเคราะหความจําเปนตามภารกิจของหนวยงาน เพ่ือกําหนดใหมี

ตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ 



 ๓ 
 

(๓) พิจารณากลั่นกรองการดําเนินการเพ่ือแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญ
การ ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ 

(๔) ดําเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมอบหมาย 
 

หมวด ๑ 
การกําหนดระดับตําแหนง 

   
 

สวนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

   

 
ขอ ๖  การกําหนดระดับตําแหนงตามขอบังคับนี้ ใหเปนไปตามกรอบของตําแหนง และ

แผนพัฒนากําลังคนท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดคราวละส่ีป  
  กรอบของตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณากําหนดตามโครงสรางตําแหนงขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ี ก.พ.อ. กําหนด  
 

ขอ ๗  การพิจารณากําหนดระดับตําแหนงใหอยูภายใตเง่ือนไข ดังนี้ 
                   (๑) การพิจารณาปรับปรุงระบบงานหรือวิธีการทํางานใหม 
                   (๒) การพิจารณาระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัยในเรื่องการกระจายอํานาจบริหาร

จัดการ 
(๓) การพัฒนาบทบาท หนาท่ี คุณภาพงานของตําแหนงเพ่ือปฏิบัติภารกิจตามนโยบาย

และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลใหความรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์เพ่ิมสูงข้ึน 
(๔) การจัดลําดับความสําคัญของงานตามแผนงาน โครงการท่ีสอดคลองตามบทบาท  

หนาท่ี และความรับผิดชอบของหนวยงานท่ีเปล่ียนแปลงไปตามนโยบาย 
               (๕) การเปล่ียนแปลงการจัดแบงหนวยงานภายในใหม เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ในการทํางาน ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
(๖) การไม ขัดตอการแบงสวนราชการที่ กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการจัดตั้ ง

มหาวิทยาลัย 
 
ขอ ๘  การกําหนดระดับตําแหนงตามขอบังคับนี้ ใหดําเนินการอยางโปรงใส ภายใตเง่ือนไข 

ดังตอไปนี้ 
(๑) ตามโครงสรางระดับตําแหนง และมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

  (๒) เปนเหตุผลความจําเปนเพ่ือประโยชนของหนวยงาน 

(๓) ไมมีผลใหมีการเพ่ิมงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   



 ๔ 
 

(๔) ไมมีผลทําใหอัตรากําลังเพ่ิมข้ึน  
(๕) ตองคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไมซ้ําซอน และความประหยัด  

 
  ขอ ๙  กรณีตําแหนงในสายงานตาง ๆ ซึ่งเปนสายงานท่ี ก.พ.อ. มีมติใหยุบเลิก โดยใหคง

กําหนดตําแหนงไวเปนการช่ัวคราวเฉพาะรายสําหรับขาราชการที่มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไมตรงตาม

มาตรฐานกําหนดตําแหนงในสายงานใหมท่ี ก.พ.อ.กําหนด ใหกําหนดระดับตําแหนงตามโครงสรางระดับ

ตําแหนงท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยกําหนดไวเดิม  และการประเมินขาราชการกรณี    

ดังกลาวเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนใหดําเนินการตามขอบังคับนี้ 
 

สวนท่ี ๒ 
การกาํหนดระดับตาํแหนงของตาํแหนงปฏิบัติการระดบัตน ตาํแหนงปฏิบัติการระดบักลาง  

ตําแหนงปฏิบตัิการระดบัตนท่ีมีประสบการณ และตาํแหนงประเภทผูบริหาร 
   

 
ขอ ๑๐  การกําหนดระดับตําแหนงของตําแหนงปฏิบัติการระดับตน  และตําแหนง

ปฏิบัติการระดับกลางซึ่งเปนตําแหนงระดับควบใหเปนไปตามโครงสรางระดับตําแหนง และมาตรฐานกาํหนด

ตําแหนงท่ี ก.พ.อ. กําหนด  ดังนี้ 
กรณีบรรจุวุฒ ิปวช. หรือเทียบเทา         กําหนดเปนตําแหนงระดบัควบ  ระดบั ๑-๓ 
กรณีบรรจุวุฒ ิปวส. หรือเทียบเทา         กําหนดเปนตําแหนงระดบัควบ  ระดบั ๒-๔ 
กรณีบรรจุวุฒ ิปริญญาตรีหรือเทียบเทา  กําหนดเปนตําแหนงระดบัควบ  ระดบั ๓-๖ 
กรณีบรรจุวุฒ ิปริญญาโทหรือเทียบเทา  กําหนดเปนตําแหนงระดบัควบ  ระดบั ๔-๗ 

 
ขอ ๑๑  การกําหนดระดับตําแหนงของตําแหนงปฏิบัติการระดับตนท่ีมีประสบการณ  

กําหนดระดับตําแหนง  ดังนี้ 
กรณีบรรจุวุฒ ิปวช. หรือเทียบเทา         กําหนดเปนตําแหนงระดับ ๔,๕ 
กรณีบรรจุวุฒ ิปวส. หรือเทียบเทา         กําหนดเปนตําแหนงระดับ ๕,๖ 
กรณีตําแหนงผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ตําแหนงผูปฏิบตัิงานทันตกรรม ตําแหนงผูปฏิบัตงิาน

เภสัชกรรม และตาํแหนงผูปฏิบตัิงานพยาบาล กําหนดเปนตําแหนงระดับ ๔,๕,๖ 
 
   ท้ังนี้  ใหยึดหลักการวิเคราะหและประเมินคางานของตําแหนง ดังนี้ 

            (๑) หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนง ไดแก กิจกรรมท่ีตําแหนงนั้นตองปฏิบัติ 

ขอบเขตและความหลากหลายของงาน และผลกระทบจากการปฏิบัติงาน  
            (๒) ความยุงยากของงาน ความสามารถที่จําเปนในการปฏิบัติงาน ไดแก การมีคําแนะนํา

แนวทางหรือคูมือ ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน และระดับการติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท้ัง 

ภายในและภายนอกหนวยงาน 



 ๕ 
 

            (๓) การควบคุม กํากับ และตรวจสอบ ไดแก ความจําเปนในการไดรับทิศทาง การไดรับ  

คําแนะนํา หรือการไดรับคําปรึกษาในการปฏิบัติงาน และความจําเปนในการไดรับการตรวจสอบความถูกตอง

สมบูรณของงานโดยผูบังคับบัญชา 
            (๔) ความรูท่ีตองการในการปฏิบัติงาน คือ ความรูท่ีจําเปนในการผลิตผลงานใหไดคุณภาพ

และปริมาณตามเปาหมายท่ีกําหนด ไดแก ความรูระดับพ้ืนฐาน ความรูระดับพ้ืนฐานช้ันสูง ความรูเชิง     

หลักการหรือแนวคิดวิชาชีพ และการประยุกตหลักการมาใชในการปฏิบัติงาน 

     
ขอ ๑๒  การกําหนดระดับตําแหนงของตําแหนงประเภทผูบริหารตามมาตรา ๑๘(ข)(๗) 

(๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ใหกําหนดระดับ

ตําแหนง ดังนี้ 
 (๑) ตําแหนงหัวหนาหนวยงานภายในกอง/สํานักงานเลขานุการคณะ หรือหนวยงานท่ี

เทียบเทา กําหนดเปนตําแหนงระดับ ๗ 
 (๒) ตําแหนงหัวหนากลุมงานหรือเทียบเทาภายในสถาบัน/สํานัก/ศูนย หรือหนวยงานท่ี

เทียบเทา  กําหนดเปนตําแหนงระดับ ๗ , ๘ 
 (๓) ตําแหนงหัวหนาหนวยงาน/กลุมงานระดับกอง/สํานักงานเลขานุการคณะหรือหนวยงาน     

ท่ีเทียบเทากําหนดระดับตําแหนงดังนี้ 
 -  ตําแหนงผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา

ภายในสํานักงานอธิการบดี/สํานักงานวิทยาเขต  กําหนดเปนตําแหนงระดับ ๗ – ๘ 
 -   ตําแหนงหัวหนางานสํานักงานเลขานุการคณะ หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยาง

อ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา กําหนดเปนตําแหนงระดับ ๗ , ๘ 
 (๔) ตําแหนงหัวหนาหนวยงาน/กลุมงานระดับสถาบันอุดมศึกษา กําหนดระดับตําแหนงดังนี้   
 -   ตําแหนงหัวหนาสํานักงานอธิการบดี  กําหนดเปนตําแหนงระดับ ๘ , ๙ 
 -   ตําแหนงหัวหนาสํานักงานวิทยาเขต  กําหนดเปนตําแหนงระดับ ๘ , ๙ 
 (๕) ตําแหนงหัวหนาหนวยงานท่ีมีลักษณะงานพิเศษ (โรงพยาบาล) กําหนดระดับ

ตําแหนงดังนี้ 
 -   ตําแหนงหัวหนาหนวยงานท่ีมีลักษณะงานที่มิไดใชวิชาชีพ  กําหนดเปนตําแหนง

ระดับ   ๗ , ๘ 
 -   ตําแหนงหัวหนาหนวยงานท่ีมีลักษณะงานท่ีใชวิชาชีพ  กําหนดเปนตําแหนงระดับ ๘ . ๙  

ท้ังนี้ ใหยึดหลักการวิเคราะหและประเมินคางานของตําแหนง ดังนี้ 
            (๑) หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนง ไดแก  ระดับ การควบคุมกํากับดูแลการ

ปฏิบัติงานเฉพาะดาน  ขอบเขตและความหลากหลายของงาน  ลักษณะการปฏิบัติงานในเชิงบริหารจัดการ 

            (๒) ความยุงยากของงาน  ความสามารถท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน ไดแก ระดับความ  

ยุงยากซับซอนของงาน  ขอบเขตของการตัดสินใจแกไขปญหา ความคิดริเร่ิมท่ีใชในการพัฒนาและปรับปรุง

งาน และการประสานความรวมมือมือกับหนวยงานตาง ๆ 

            (๓) การควบคุม กํากับ ตรวจสอบหรือบังคับบัญชา 



 ๖ 
 

            (๔) ความรูท่ีตองการในการปฏิบัติงาน คือ การนําความรูทางทฤษฎี แนวคิดทางวิชาชีพ 

และหลักการบริหารไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จ  การใชความคิด วิเคราะห ตัดสินใจ

และแกไขปญหา 

  การกําหนดระดับตําแหนงประเภทผูบริหารภายในหนวยงาน ตองมีระดับตําแหนงไมสูงเทา

ระดับตําแหนงประเภทผูบริหารสูงสุดของหนวยงานนั้น   
 
                      ขอ ๑๓  การกําหนดคาน้ําหนักในแตละองคประกอบและเกณฑการตัดสินเพ่ือกําหนดระดับ

ตําแหนงตามขอ ๑๑ และขอ ๑๒ ตองกําหนดใหเหมาะสมกับแตละตําแหนง ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 
 
 

สวนท่ี ๓ 

เกณฑการพิจารณาวิเคราะหความจําเปนเพ่ือกําหนดใหมี 
ตําแหนงระดบัชํานาญการ ระดับเช่ียวชาญ และระดบัเช่ียวชาญพิเศษ         

   
 

  ขอ ๑๔  การกาํหนดตาํแหนงระดับชํานาญการ ระดบัเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ        
ใหกําหนดระดบัตาํแหนง ดังนี้  

(๑) ระดบัชํานาญการ  กําหนดเปนตาํแหนงระดบั  ๖, ๗-๘ 
(๒) ระดบัเช่ียวชาญ     กําหนดเปนตําแหนงระดับ ๙ 
(๓) ระดบัเช่ียวชาญพิเศษ   กําหนดเปนตาํแหนงระดบั ๑๐ 

   ท้ังนี้  ใหพิจารณาความจาํเปนตามภารกิจของหนวยงานตามหลักเกณฑในขอ ๑๕ และขอ ๑๖ 

 

ขอ ๑๕  การพิจารณาความจําเปนตามภารกิจของหนวยงานเพ่ือกําหนดใหมีตําแหนง

ระดับชํานาญการ ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ ใหพิจารณาดังนี้ 
   (๑) หนวยงานท่ีปฏิบัติภารกิจหลัก หมายถึง คณะ และหนวยงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

ซึ่งมีหนาท่ีในการสอน การวิจัย การใหบริการทางวิชาการ กําหนดใหมีตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับ

เช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษได 

(๒) หนวยงานท่ีปฏิบัติภารกิจสนับสนุน หมายถึง หนวยงานซ่ึงมีหนาท่ีในการบริหาร   

จัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก กรณีกองและหนวยงานท่ีมีฐานะเทียบเทากองในสํานักงานอธิการบดีและ

สํานักงานคณบดีหรือหนวยงานท่ีมีฐานะเทียบเทา กําหนดใหมีตําแหนงระดับชํานาญการ กรณีสํานักงาน

อธิการบดี กําหนดใหมีตําแหนงระดับเช่ียวชาญได 
 

ขอ ๑๖  การวิเคราะหความจําเปนเพ่ือกําหนดใหมีตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเช่ียวชาญ 

และระดับเช่ียวชาญพิเศษ ในหนวยงานใดและตําแหนงใด ใหพิจารณาดังนี้ 



 ๗ 
 

  (๑) ภาระงานของหนวยงาน ใหพิจารณาจากลักษณะงาน คุณภาพและปริมาณงานของ  

หนวยงาน 
            (๒) ลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพงานของตําแหนง ใหพิจารณาดังนี้ 
        (ก) ตําแหนงระดับชํานาญการ ลักษณะงานตองปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ 

ความชํานาญงาน ทักษะ หรือประสบการณในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และตอง

ทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะหหรือวิจัย โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล 

แนวความคิด วิธีการเพ่ือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนดไว หรือพัฒนางานในหนาท่ีและงานเฉพาะ

ดานหรือเฉพาะทาง หรือแกไขปญหาในงานหลักท่ีปฏิบัติซึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง 
                          (ข) ตําแหนงระดับเช่ียวชาญและระดับเช่ียวชาญพิเศษ ลักษณะงานตองปฏิบัติ  โดย

ผูมีความรูทฤษฎี หลักวิชา หรือหลักการเกี่ยวกับงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และเปนงานเชิงพัฒนา

ระบบหรือมาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม  ซึ่งตองมีการวิจัยเก่ียวกับงาน

เฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ โดยตองประยุกตทฤษฎี แนวความคิดใหม

เก่ียวกับเนื้อหาของงาน เพ่ือแกไขปญหาในงานท่ีมีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือ   

ถายทอดความรูเก่ียวกับงาน ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูง

ระหวางสาขาท่ีเก่ียวของ  
  ท้ังนี้ หลักเกณฑการวิเคราะหความจําเปนเพ่ือกําหนดใหมีตําแหนงระดับชํานาญการ 

ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

กําหนด โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 
 

ขอ ๑๗ การขอกําหนดใหมีตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเช่ียวชาญ และระดับ

เช่ียวชาญพิเศษ  ใหหนวยงานดําเนินการวิเคราะหตามแบบการวิเคราะหความจําเปนเพ่ือกําหนดใหมี

ตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ ท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

กําหนด เสนอมหาวิทยาลัย โดยใหคณะอนุกรรมการตามขอ ๕ เปนผูพิจารณากล่ันกรองกอนเสนอ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

    
  ขอ ๑๘  ตําแหนงระดับชํานาญการ  และระดับเช่ียวชาญท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

ในมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีในหนวยงานตาง ๆ ไวเดิม ใหถือวาเปนตําแหนงท่ีไดมีการ

พิจารณา และวิเคราะหความจําเปนแลว จึงไมตองดําเนินการพิจารณา และวิเคราะหความจําเปนตามขอ ๑๕ 

และขอ ๑๖ อีก 
   
 
 
 
 
 



 ๘ 
 

หมวด ๒ 
การแตงตั้งขาราชการใหดาํรงตําแหนงสูงข้ึน 

___________________ 
 

สวนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

___________________ 
 

 ขอ ๑๙  การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนตองเปนไปตามมาตรฐานกําหนด

ตําแหนงท่ี ก.พ.อ. กําหนด   
 การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงระดับ ๘  สําหรับตําแหนงท่ี ก.พ.อ.ไดกําหนด      

โครงสรางระดับตําแหนงเปนระดับ ๗ – ๘ ตองดําเนินการเมื่อบุคคลดังกลาวไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาข้ัน

ต่ําของระดับ ๘ แลว 
 
 ขอ ๒๐  การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนใหใชวิธีการประเมินโดยองคคณะ

บุคคลท่ีมีระดับตําแหนงไมต่ํากวาตําแหนงท่ีเสนอขอหรือเทียบเทา  จํานวน ๓ - ๕ คน โดยตองมี

ผูบังคับบัญชาช้ันตนรวมเปนกรรมการดวย 

 ในกรณีการประเมินผลงานเพ่ือเขาสูตําแหนงระดับชํานาญการ  ระดับเช่ียวชาญ  และ

ระดับเช่ียวชาญพิเศษ  ตองเปนองคคณะบุคคลท่ีมีความรูความสามารถตรงกับวิชาชีพท่ีเสนอขอและเปน

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยท้ังหมด 
 
 ขอ ๒๑ การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนใหอธิการบดีแตงตั้งโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลหรือดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

มอบหมาย 
 

สวนท่ี ๒ 
การประเมินกรณีตําแหนงปฏิบัติการระดบัตน และตําแหนงปฏิบัติการระดับกลาง 

   
 

ขอ ๒๒  การประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงปฏิบัติการระดับตน และตําแหนง

ปฏิบัติการระดับกลางใหประเมินจากการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 
   
   ขอ ๒๓  การประเมินการปฏิบัติงานตามขอ ๒๒ ใหประเมินตามองคประกอบ ดังนี ้

(๑) ความรูความสามารถในการปฏิบตัิงานและคุณภาพของงาน 
(๒) ความรับผิดชอบตอหนาท่ี 



 ๙ 
 

(๓) ความประพฤติ 
 

ขอ ๒๔  ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณภาพของงานตามขอ ๒๓ (๑) ให

พิจารณา ดังนี้ 
  ก  ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  ใหพิจารณาจาก  

(๑)  ความรอบรู ความชํานาญ ความสามารถในการวิเคราะหงานที่ปฏิบัติและงาน

อ่ืนที่เก่ียวของ 
(๒) ความเขาใจในนโยบายและเปาหมายของหนวยงาน 
(๓)  ความรูความสามารถท่ีเพ่ิมข้ึนในการปฏิบัติงานปจจุบัน   และการพัฒนา     

ปรับปรุงความรูความเขาใจ ความสนใจท่ีจะนําไปใชปฏิบัติงานใหดีข้ึน เพ่ือท่ีจะรับงานท่ีสูงข้ึนได 
(๔)  ความรู  ทักษะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง เชน ความรูภาษาตางประเทศ  ความรู

และทักษะดานคอมพิวเตอร เปนตน  
กรณีตําแหนงปฏิบัติการระดับกลางซึ่งเปนสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ ๓ ข้ึนไป ให

พิจารณาเร่ืองความคิดริเร่ิมสรางสรรคงาน การพัฒนางาน และการแกไขปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ประกอบดวย 
ข.  คุณภาพของงาน    ใหพิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย 

โดยคํานึงถึงความสําเร็จในเวลาท่ีกําหนด ความถูกตอง แมนยํา ความครบถวนสมบูรณ และความเปน

ระเบียบเรียบรอยของงาน 
 
  ขอ ๒๕  ความรับผิดชอบตอหนาท่ีตามขอ ๒๓ (๒) ใหพิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ 

และความมุงม่ันท่ีจะทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จและเปนผลดีแกทางราชการ มีความรับผิดชอบ    

ตอหนาท่ี ตลอดท้ังไมละเลยตองานและพรอมท่ีจะรับผิดชอบตอผลของงานท่ีเกิดข้ึน 
 
  ขอ ๒๖  ความประพฤติตามขอ ๒๓ (๓) ใหพิจารณาการปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับ

ตําแหนง รวมท้ังมีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง ตลอดจนการปฏิบัติ

ตามระเบียบของทางราชการและหนวยงาน 
   
  ขอ ๒๗  การประเมินคุณลักษณะของบุคคลท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงปฏิบัติการระดับตน 

และตําแหนงปฏิบัติการระดับกลาง ใหประเมินในเชิงสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงปฏิบัติการระดับตน

หรือตําแหนงปฏิบัติการระดับกลาง ตามรายการดังนี้ 
  ๑) การมุงผลสัมฤทธิ์  ใหพิจารณาจากความมุงม่ันจะปฏิบัติราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐาน

ท่ีมีอยู  โดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง  อีกท้ังยังหมายรวมถึงการ

สรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยากและทาทาย 
  ๒) บริการที่ดี  ใหพิจารณาจากความตั้งใจและความพยายามในการใหบริการเพ่ือสนอง

ความตองการของผูรับบริการ 



 ๑๐ 
 

  ๓) ความรวมแรงรวมใจ  ใหพิจารณาจากพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความตั้งใจท่ีจะทํางาน

รวมกับผู อ่ืน  เปนสวนหนึ่งในทีมงาน  หนวยงาน  และความสามารถในการสรางและดํารงรักษา

สัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 
  ๔)  ความถูกตองของงาน  ใหพิจารณาจากความพยายามท่ีจะปฏิบัติงานใหถูกตอง

ครบถวน  ตลอดจนลดขอบกพรองท่ีอาจเกิดข้ึน  รวมทั้งความพยายามใหเกิดความชัดเจนข้ึนในบทบาท

หนาท่ี  กฎหมาย  ระเบียบขอบังคับ  ข้ันตอนปฏิบัติตาง ๆ 
  ๕) ความยืดหยุนผอนปรน  ใหพิจารณาจากความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณ 

และกลุมคนท่ีหลากหลาย  ในขณะท่ียังคงปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  หมายความรวมถึงการยอมรับ

ความคิดเห็นของผูอื่น  และปรับเปล่ียนวิธีการเม่ือสถานการณแวดลอมเปล่ียนไป 
  ๖) การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  ใหพิจารณาจากความขวนขวาย  สนใจใฝรูเพ่ือ

ส่ังสม  พัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถในการปฏิบัติราชการ  ดวยการศึกษา  คนควาหาความรู  

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและนํามาพัฒนา  ปรับปรุง ประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตาง ๆ 

ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
  ๗)  การคิดวิเคราะห  ใหพิจารณาจากการทําความเขาใจสถานการณ  ประเด็นปญหา  

แนวคิด ทฤษฎี ฯลฯ  โดยการแจกแจงแตกประเด็นออกเปนสวนยอย ๆ หรือวิเคราะหสถานการณทีละ   

ข้ันตอน  รวมถึงการจัดหมวดหมูปญหาหรือสถานการณอยางเปนระบบระเบียบ  เปรียบเทียบแงมุมตาง ๆ 

ตลอดจนระบุเหตุผลท่ีมาท่ีไปของกรณีตาง ๆ ได 
  ๘)  ความเขาใจผูอ่ืน  ใหพิจารณาจากความสามารถในการรับฟงและเขาใจทั้งความหมาย

ตรงและความหมายแฝง  ตลอดจนสภาวะอารมณของผูท่ีติดตอดวย 
  ท้ังนี้  ใหคณะกรรมการประเมินกําหนดรายการประเมินคุณลักษณะในเชิงสมรรถนะ   

ตามรายการขางตนใหเหมาะสมกับระดับตําแหนง และลักษณะงาน จํานวนไมนอยกวา ๓ รายการสําหรับ

ตําแหนงปฏิบัติการระดับตน  และจํานวนไมนอยกวา ๕ รายการสําหรับตําแหนงปฏิบัติการระดับกลาง 

 

ขอ ๒๘ การกําหนดคาน้ําหนักในแตละองคประกอบและเกณฑการตัดสินเพ่ือแตงตั้ง     

ขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ตองกําหนดใหเหมาะสมกับตําแหนงปฏิบัติการระดับตน และตําแหนง

ปฏิบัติการระดับกลาง ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนดโดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 
 
 

สวนท่ี ๓ 

การประเมินกรณีตาํแหนงปฏิบัติการระดบัตนท่ีมีประสบการณ 
   

 
  ขอ ๒๙  การประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการระดับตนท่ีมี

ประสบการณ ใหประเมินจากผลงานและคุณลักษณะของบุคคลท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง  
 



 ๑๑ 
 

   ขอ ๓๐  ผลงานท่ีใชเสนอเพ่ือประเมินเปนระดับตําแหนงสูงข้ึนตามขอ ๒๙  ตองเปน   

ผลงานที่แสดงใหเห็นถึงทักษะ ความรู ความสามารถ ความชํานาญ และผลสัมฤทธิ์ของงาน  ซึ่งอาจเสนอใน   

รูปแบบของคูมือการปฏิบัติงาน หนังสือ บทความ งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ งานสังเคราะห งานวิเคราะห เปนตน  
ท้ังนี้ ผลงานท่ีนําเสนอเพ่ือพิจารณา จะตอง 
(๑) มิใชผลงานท่ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาหรือการฝกอบรม 
(๒) มิใชผลงานเดิมท่ีเคยใชในการประเมินแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนมาแลว 
(๓) ระบุการมีสวนรวมและมีคํารับรองจากผูมีสวนรวม กรณีท่ีเปนผลงานรวม 

 
   ขอ ๓๑  การประเมินผลงานตามขอ ๓๐ ใหประเมินตามองคประกอบ ดังนี้ 
           (๑)  ขอบเขตของผลงาน     
  พิจารณาจากผลงานท่ีตรงตามหนาท่ี ความรับผิดชอบ และเปนผลงานท่ีแสดงถึง

แนวคิดในการพัฒนางานในหนาท่ี 
(๒)  คุณภาพของผลงาน 

 พิจารณาจากความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และความประณีตของผลงาน 

(๓)  ความยุงยากซับซอนของผลงาน 
  พิจารณาจากการใชความรู  ความชํานาญ  ประสบการณเฉพาะตัว  เทคนิคและ

วิธีการเฉพาะดาน ในการปฏิบัติงานท่ีมีความยุงยาก 
(๔)  ประโยชนของผลงาน 

 พิจารณาจากการนําผลงานไปใชประโยชนในงานที่รับผิดชอบหรือการปฏิบัติงานท่ี

เก่ียวของ  การนําผลงานไปพัฒนาการปฏิบัติงานหรือเสริมยุทธศาสตรของหนวยงาน 
(๕)  ความรูความชํานาญงานและประสบการณ 

 พิจารณาจากผลงานท่ีแสดงใหเห็นถึงการใชความรู ความชํานาญงาน และประสบการณ

ในงานท่ีรับผิดชอบ 
 

ขอ ๓๒  การประเมินคุณลักษณะของบุคคลท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงปฏิบัติการระดับตนท่ี

มีประสบการณ  ใหประเมินในเชิงสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง ตามท่ีกําหนดไวในขอ ๒๗  โดยให

คณะกรรมการประเมินกําหนดรายการประเมินคุณลักษณะในเชิงสมรรถนะท่ีจะใชประเมินใหเหมาะสมกับ

ระดับตําแหนง ลักษณะงาน จํานวนไมนอยกวา ๕ รายการ 

 
ขอ ๓๓ การกําหนดคาน้ําหนักในแตละองคประกอบ และเกณฑการตัดสินเพื่อแตงตั้ง    

ขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ตองกําหนดใหเหมาะสมกับระดับตําแหนงของตําแหนงปฏิบัติการ   

ระดับตนท่ีมีประสบการณ ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนดโดยจัดทําเปนประกาศ

มหาวิทยาลัย 
 
 



 ๑๒ 
 

สวนท่ี ๔ 

การประเมินกรณีตาํแหนงประเภทผูบริหาร 
   

 
  ขอ ๓๔  การประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงประเภทผูบริหารตองประเมินจาก

การปฏิบัติงาน คุณลักษณะและสมรรถนะของบุคคลท่ีจาํเปนสําหรับตาํแหนง 
 

ขอ ๓๕  การประเมินการปฏิบัติงานตามขอ ๓๔ ใหประเมินตามองคประกอบ ดังนี ้

  (๑) ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  
พิจารณาจากการมีความรูและประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพ ความสามารถใน   

การบริหารงาน ความสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จโดยประหยัดทรัพยากรตาง ๆ ท้ังงบประมาณ เวลา และ

กําลังคน ตลอดจนความสามารถในการตัดสินใจ และความคิดริเร่ิม 
            (๒) ความรับผิดชอบตอหนาท่ี 

พิจารณาจากความสามารถในการบริหารงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ รวมถึงการ

ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมาย และความสําเร็จของงานเปนหลัก การยอมรับปญหาท่ีเกิด

จากการทํางานและสามารถแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม  
  (๓) การวางแผน การควบคมุ การตดิตามผลการปฏิบตังิานและการพัฒนางาน 

พิจารณาจากความสามารถในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน ควบคุม    

ดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามแผนดังกลาว และติดตามประเมินผลงานของหนวยงานและการปฏิบัติงาน

ของผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนางาน  
  (๔) การแนะนํา การสอนงานและการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 
   พิจารณาจากการใหคําปรึกษา แนะนํา สอนงานผูใตบังคับบัญชา  การปรับปรุงและพัฒนา

ผูใตบังคับบัญชาใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ท้ังนี้ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงประเภทผูบริหารตองผานการอบรมหลักสูตร      

นักบริหารที่ ก.พ.อ. รับรอง 
 
           ขอ ๓๖  การประเมินคุณลักษณะของบุคคลท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงประเภทผูบริหาร   
ใหพิจารณากําหนดองคประกอบในการประเมิน ดังนี้ 

(๑) ความประพฤติ ใหพิจารณาจากการปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับตําแหนง รวมท้ังมี    

คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบของทาง

ราชการและหนวยงาน 
(๒) ความมีมนุษยสัมพันธ ใหพิจารณาจากการใหความรวมมือในสวนท่ีเก่ียวกับราชการ 

ท้ังหนวยงานภายในและภายนอกที่ตองปฏิบัติงานเก่ียวของกัน  อันจะกอใหเกิดประโยชนแกมหาวิทยาลัย

และราชการ 
 



 ๑๓ 
 

ขอ ๓๗  การประเมินสมรรถนะของบุคคลท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงประเภทผูบริหาร ให

พิจารณากําหนดองคประกอบในการประเมิน ดังนี้  
  (๑) ความเปนผูนํา ใหพิจารณาจากความสามารถในการวางตน และเปนตัวอยางท่ีดี การ

มีศิลปะในการโนมนาว จูงใจ กระตุนและใหกําลังใจแกผูรวมงานเพ่ือใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงาน 

ความตั้งใจและเต็มใจรวมกันทํางานใหสําเร็จ  และความสนใจและความสามารถในการพัฒนาทักษะ 

ความรู ความสามารถของทีมงานดวยวิธีการอยางเหมาะสม 
  (๒) การคิดเชิงกลยุทธ ใหพิจารณาจากความสามารถในการประเมินสถานการณ การ

กําหนดกลยุทธ การลดจุดออนและเสริมจุดแข็ง การแปรวิกฤตเปนโอกาส และการคิดเพ่ือใหไดรับชัยชนะ

ในทุกสถานการณ 
  (๓) การตัดสินใจในการแกไขปญหา ใหพิจารณาจากความสามารถในการวิเคราะหหา

สาเหตุของปญหา การวิเคราะหแนวทางในการแกไขปญหาโดยมีหลายทางเลือก การเลือกแนวทางในการ

แกไขปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม และการใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกไขปญหา 
  (๔) วิสัยทัศน ใหพิจารณาจากความสามารถในการคาดการณหรือพยากรณสถานการณ

ขางหนาอยางมีหลักการและเหตุผล และการกําหนดกลยุทธและวางแผนการดําเนินการเพ่ือรองรับส่ิงท่ีคาด

วาจะเกิดข้ึนท้ังดานท่ีเปนผลโดยตรงและผลกระทบ 
  (๕) การพัฒนาศักยภาพคน  ใหพิจารณาจากการใหความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพ

โดยการใหคําแนะนํา สอนงาน มอบหมายงานที่เหมาะสม การใหการสนับสนุนอ่ืน ๆ เก่ียวกับการปฏิบัติงาน   

และการใหโอกาสผูอ่ืนพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง   
  (๖) ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปล่ียน  ใหพิจารณาจากความตั้งใจ  และความสามารถใน

การกระตุน  ผลักดันกลุมคนใหเกิดความตองการที่จะปรับเปล่ียนไปในแนวทางท่ีเปนประโยชนแกองคกร  

รวมถึงการส่ือสารใหผูอ่ืนรับรู และเขาใจและดําเนินการใหการปรับเปล่ียนนั้นเกิดข้ึนจริง 
  (๗) การใหอํานาจแกผูอ่ืน  ใหพิจารณาจากความเช่ือม่ันในความสามารถของผูอ่ืน ดังนั้น

จึงมอบหมายอํานาจและหนาท่ีรับผิดชอบเพ่ือใหผูอ่ืนมีอิสระในการสรางสรรควิธีการของตนเพื่อบรรลุ   

เปาหมายในงาน 
  (๘)  ศิลปะการส่ือสารจูงใจ   ใหพิจารณาจากความตั้งใจท่ีจะส่ือความดวยการเขียน พูด  

โดยใชส่ือตางๆ ตลอดจนการชักจูง  หวานลอม โนมนาวบุคคลอ่ืน  และทําใหผู อ่ืนประทับใจ หรือ

สนับสนุนความคิดของตนเพ่ือใหเกิดสัมฤทธิ์ผลในงาน 
  ในการประเมินสมรรถนะเพ่ือใหแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารระดับตาง ๆ ให

ประเมินสมรรถนะตามรายการ ดังตอไปนี้    
- ระดับ ๙ ใหประเมินสมรรถนะทุกรายการ 
- ระดับ ๘ ใหประเมินรายการที่ ๑ – ๔  และเลือกประเมินรายการที่ ๕ – ๘ อีกอยางนอย     

๒ รายการ 
- ระดับ ๗ ใหประเมินรายการท่ี ๑ – ๔  และเลือกประเมินรายการท่ี ๕ – ๘ อีกอยางนอย     

๑ รายการ   

 



 ๑๔ 
 

ขอ ๓๘ การกําหนดคาน้ําหนักในแตละองคประกอบ  และเกณฑการตัดสินเพ่ือแตงตั้ง     

ขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ตองกําหนดใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน และระดับตําแหนง

ของตําแหนงประเภทผูบริหาร ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนดโดยจัดทําเปนประกาศ

มหาวิทยาลัย 
 
 

สวนท่ี ๕ 

การแตงตั้งขาราชการใหดาํรงตําแหนงระดบัชํานาญการ ระดับเช่ียวชาญ และระดบัเช่ียวชาญพิเศษ 
   

 
ขอ ๓๙  การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเช่ียวชาญ และ

ระดับเช่ียวชาญพิเศษ  ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  วาดวยการแตงตั้งขาราชการใหดํารง

ตําแหนงสูงข้ึนในระดับชํานาญการ ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ  พ.ศ. ................ 

 
 

หมวด ๓ 
วิธีดาํเนนิการแตงตั้งขาราชการใหดาํรงตาํแหนงสูงข้ึน 

   
 

สวนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

_____________ 
 
  ขอ ๔๐  ใหหนวยงานดําเนินการสํารวจขอมูลขาราชการในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงครบถวนอยูในเกณฑท่ีจะไดรับการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึนให

เสร็จส้ินภายในเดือนตุลาคมของทุกป และแจงผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนนั้นใหดําเนินการขอรับการประเมิน

เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 
 
  ขอ ๔๑   การประเมินเพ่ือแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  กรณีตําแหนง

ปฏิบัติการระดับตนท่ีมีประสบการณ  และกรณีตําแหนงประเภทผูบริหาร  ใหมีการประเมินสองสวน  คือ 
(๑) การประเมินคางาน  เพ่ือพิจารณากําหนดตําแหนงเปนระดับสูงข้ึน  
(๒) การประเมินบุคคล  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

 
   ขอ ๔๒   การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ใหแตงตั้งไดตั้งแตวันท่ีผานการ

ประเมินโดยคณะกรรมการประเมิน  ยกเวนการแตงตั้งขาราชการตามขอ ๓๙ 



 ๑๕ 
 

 
  ขอ ๔๓  หากผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารผูใดมีผลการปฏิบัติงานไม

เหมาะสมกับตําแหนงประเภทผูบริหาร เปนเหตุใหไมสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายที่หนวยงาน

กําหนด ใหหัวหนาหนวยงานดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยโดยผานคณะกรรมการประจําคณะ/สถาบัน 

กล่ันกรองกอนนําเสนอมหาวิทยาลัย  เพ่ือใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาแตงตั้งใหไปดํารง

ตําแหนงประเภทอ่ืนได  ท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด  
โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

 
 

สวนท่ี ๒ 
ตําแหนงปฏิบตัิการระดบัตน และตําแหนงปฏิบัติการระดับกลาง 

_____________ 
 

  ขอ ๔๔  ใหขาราชการผูประสงคจะขอรับการประเมิน ย่ืนแบบประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงสูงข้ึน ตามแบบท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด ตอผูบังคับบัญชาช้ันตน   
 

ขอ ๔๕  ใหผูบังคับบัญชาช้ันตนตรวจสอบ กล่ันกรองคุณสมบัติ  ภาระงาน  ลงนามรับรองใน

แบบประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  พรอมกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ ความรูความสามารถ  

คุณลักษณะและสมรรถนะท่ีตองการของตําแหนงท่ีจะประเมินเสนอตอหัวหนาหนวยงาน 
 
ขอ ๔๖  ใหหัวหนาหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการประเมินตามท่ีกําหนดไวในขอ ๒๐ 

วรรคหนึ่ง และแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินตามขอ ๔๕  พรอมสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ

ประเมินใหผูขอรับการประเมินทราบกอนการประเมิน 
 
ขอ ๔๗ ใหคณะกรรมการประเมินดําเนินการประเมินตามองคประกอบท่ีกําหนดไวใน

ขอบังคับนี้  โดยใชเกณฑการพิจารณาและเกณฑการตัดสินท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนดและ

สรุปผลการประเมินรายงานตอหัวหนาหนวยงาน 
 

ขอ ๔๘ กรณีท่ีผลการประเมินผานเกณฑท่ีกําหนด  ใหหนวยงานแจงผลการประเมินให   

ผูขอรับการประเมินทราบ  และเสนอขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนตอมหาวิทยาลัย 
กรณีท่ีผลการประเมินไมผานเกณฑท่ีกําหนด ใหหัวหนาหนวยงานแจงผลการประเมินให  

ผูขอรับการประเมินทราบ  พรอมช้ีแจงเหตุผล ขอเสนอแนะ  แนวทางในการแกไขปรับปรุงวาควรพัฒนา

ในดานใด  ดวยวิธีใด  ใชระยะเวลาเทาใด  และควรกําหนดระยะเวลาในการประเมินซ้ําไวไมนอยกวา       

๖ เดือน และใหรายงานผลการประเมินทุกคร้ังตอมหาวิทยาลัย 

 



 ๑๖ 
 

สวนท่ี ๓ 
ตําแหนงปฏิบตัิการระดบัตนท่ีมีประสบการณ 

_____________ 
 

  ขอ ๔๙  ใหขาราชการผูประสงคจะขอรับการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

ย่ืนแบบประเมินคางานและแบบประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ตามแบบท่ีคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลกําหนดตอผูบังคับบัญชาช้ันตน  
 

ขอ ๕๐  ใหผูบังคับบัญชาช้ันตนระบุรายละเอียดเก่ียวกับหนาท่ีความรับผิดชอบของ

ตําแหนงท่ีจะเปล่ียนแปลงไปตามระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน   และลงนามรับรองความถูกตองเก่ียวกับงานของ

ผูขอรับการประเมินเพ่ือเสนอคณะกรรมการประเมินดําเนินการในสวนของการประเมินคางาน    
 

ขอ ๕๑  ใหผูบังคับบัญชาช้ันตนตรวจสอบ กล่ันกรองคุณสมบัติ  ภาระงาน ลงนามรับรอง

ในแบบประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  พรอมกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ  ความรูความสามารถ  

คุณลักษณะและสมรรถนะท่ีตองการของตําแหนงท่ีจะประเมินเสนอตอหัวหนาหนวยงาน 
 
ขอ ๕๒  ใหหัวหนาหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการประเมินตามท่ีกําหนดไวในขอ ๒๐ 

วรรคหนึ่ง เพ่ือทําหนาท่ีประเมินคางาน และประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

สูงข้ึน  พรอมแจงรายละเอียดเก่ียวกับการประเมินตามขอ ๕๑ และสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ

ประเมินใหผูขอรับการประเมินทราบกอนการประเมิน 
 

ขอ ๕๓  ใหคณะกรรมการประเมินดําเนินการประเมินคางานของตําแหนง  หากผลการ

พิจารณาเห็นวา      สมควรกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงข้ึนได  จึงดําเนินการประเมินความเหมาะสมของ

บุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนตอไป 
กรณีผลการพิจารณาเห็นวาคางานของตําแหนงยังไมสมควรกําหนดเปนระดับสูงข้ึน ให

รายงานผลการพิจารณาตอหัวหนาหนวยงาน  เพ่ือแจงผูบังคับบัญชาช้ันตนและผูขอรับการประเมินทราบ 
 

ขอ ๕๔ ใหคณะกรรมการประเมินดําเนินการประเมินตามองคประกอบท่ีกําหนดไวใน   

ขอบังคับนี้ โดยใชเกณฑการพิจารณาและเกณฑการตัดสินท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด  และ

สรุปผลการประเมินรายงานตอหัวหนาหนวยงาน 
 

ขอ ๕๕ กรณีท่ีผลการประเมินผานเกณฑท่ีกําหนด  ใหหนวยงานแจงผลการประเมินให   

ผูขอรับการประเมินทราบ  และเสนอขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนตอมหาวิทยาลัย 
กรณีท่ีผลการประเมินไมผานเกณฑท่ีกําหนด ใหหัวหนาหนวยงานแจงผลการประเมินให  

ผูขอรับการประเมินทราบ  พรอมช้ีแจงเหตุผล ขอเสนอแนะ  แนวทางในการแกไขปรับปรุงวาควรพัฒนา



 ๑๗ 
 

 
สวนท่ี ๔ 

ตําแหนงประเภทผูบริหาร 

_____________ 
 
ขอ ๕๖  วิธีดําเนินการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร  มี ๓ กรณี  ดังนี้ 
(๑) การประเมินบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารใหมีระดับสูงข้ึน 
(๒) การประเมินบุคคลเขาสูตําแหนงประเภทผูบริหาร ระดับ ๗ – ๘ 
(๓) การประเมินบุคคลเขาสูตําแหนงประเภทผูบริหาร  กรณีเปนตําแหนงวาง 
 

  ขอ ๕๗ กรณีการประเมินบุคคลตามขอ ๕๖ (๑) ใหดําเนินการตามวิธีการท่ีกําหนดไวใน     

ขอ ๔๙ – ขอ ๕๕ 
  
  ขอ ๕๘  กรณีการประเมินบุคคลตามขอ ๕๖ (๒) ใหดําเนินการตามวิธีการท่ีกําหนดไวใน   

ขอ ๔๔ – ขอ ๔๘   
 
   ขอ ๕๙  กรณีการประเมินบุคคลตามขอ ๕๖ (๓)  ใหดําเนินการโดยวิธีการคัดเลือก  ซึ่งตอง

ดําเนินการอยางเปนระบบ  โปรงใส  เปนธรรม  และตรวจสอบได  โดยใหดําเนินการตามขอ ๖๐ – ขอ ๖๕ 
 

ขอ ๖๐  ใหหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือคัดเลือกบุคคล จํานวน ๓ – ๕ คน  

โดยใหมีหนาท่ี ดังนี้ 
(๑) กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ  คุณลักษณะของบุคคล  

และสมรรถนะของตําแหนงท่ีตองการ 
(๒) กําหนดแนวทางและวิธีการสรรหา  เพ่ือใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเขา

รับการคัดเลือก 
(๓) ดําเนินการประเมินเพ่ือคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสม  และรายงานผลตอหัวหนาหนวยงาน 

 
   ขอ ๖๑  ใหหนวยงานจัดทําประกาศรับสมัคร   ซึ่งในประกาศรับสมัครจะตองระบุ      

รายละเอียดเกี่ยวกับภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง  คุณลักษณะและสมรรถนะของตําแหนงท่ี

ตองการ  ท้ังนี้ ระยะเวลาการรับสมัครใหหนวยงานพิจารณากําหนดตามที่เห็นสมควรอยางนอย ๑๕ วัน 
 
  ขอ ๖๒  การประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคลใหดําเนินการตามที่กําหนดไวในขอ ๔๗  
 



 ๑๘ 
 

  ขอ ๖๓  ใหหนวยงานดําเนินการประกาศผลการประเมินเพ่ือคัดเลือกบุคคลใหดํารง

ตําแหนงประเภทผูบริหารอยางเปดเผยและแจงใหผูไดรับคัดเลือกทราบ  ท้ังนี้ หนวยงานจะตองเปดโอกาส

ใหมีการทักทวงไดภายใน ๑๕ วันนับจากวันท่ีประกาศ 
 
  ขอ ๖๔  ใหหนวยงานเสนอขอแตงตั้งบุคคลผูไดรับคัดเลือกใหดํารงตําแหนงประเภท     

ผูบริหารตอมหาวิทยาลัย  พรอมสงแบบประเมินและผลการประเมิน 
 

  ขอ ๖๕ ใหกองการเจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยดําเนินการตรวจสอบความถูกตองครบถวนให

เปนไปตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้ และนําเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองกอนนําเสนอ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาแตงตั้ง 
 
  ขอ ๖๖  ใหอธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมายออกคําส่ังแตงตั้งขาราชการใหดํารง

ตําแหนงสูงข้ึน 
 
  ขอ ๖๗  ในกรณีท่ีมีปญหาในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้  ใหประธานคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลมีอํานาจวินิจฉัยตีความและส่ังการใหเปนไปตามนั้น 
 

ขอ ๖๘  ใหนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้  
    

 
ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๒  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๐  

 
           (ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ  พานชิ) 

                                นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
เหตุผลในการประกาศใชขอบังคับนี้    เนื่องจากคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

(ก.พ.อ.) ไดมีประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานการกําหนดตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

วันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐  จึงตองออกขอบังคับ เพ่ือใหการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลตําแหนงประเภทผูบริหาร  และตําแหนง

ประเภทท่ัวไป  วิชาชีพเฉพาะ  หรือเช่ียวชาญเฉพาะตามที่ ก.พ.อ. กําหนด ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  เปนไป

ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวในประกาศ ก.พ.อ.          


	ข้อ ๒๔  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณภาพของงานตามข้อ ๒๓ (๑) ให้พิจารณา ดังนี้
	ข.  คุณภาพของงาน    ให้พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย โดยคำนึงถึงความสำเร็จในเวลาที่กำหนด ความถูกต้อง แม่นยำ ความครบถ้วนสมบูรณ์ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของงาน
	                                นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

