
หลักเกณฑ์และวิธีการขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น
โดย

นางจิณัฐตา  เพ็งอ่ า  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี



หลักเกณฑ์และวิธีการขอก าหนดต าแหน่งท่ีสูงขึ้น

ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ คุณภาพผลงาน
ช านาญการ 1) มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง

ต่อไปนี้
ปริญญาตรี ด ำรงต ำแหน่งระดับ

ปฏิบัติกำรมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี
ปริญญาโท ด ำรงต ำแหน่ง

ปฏิบัติกำรมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ 4 ปี
ปริญญาเอก ด ำรงต ำแหน่ง

ปฏิบัติกำรมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำ
2) ต้องได้รับเงินเดือน ในวันที่

มหำวิทยำลัยรับเรื่องไม่ต่ ำกว่ำขั้นต่ ำ
ของต ำแหน่งระดับช ำนำญกำร

1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก
อย่ำงน้อย 1 เล่ม และ
2. ผลงานเชิงวิเคราะห์
หรือสังเครำะห์ หรือ
งำนวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
กำรพัฒนำงำนในหน้ำที่ 
อย่ำงน้อย 1 เรื่อง

วิธีปกติ 
ผลประเมินทุก

องค์ประกอบไม่ต่ ำกว่ำ
ระดับดี
วิธีพิเศษ

ผลประเมินทุก
องค์ประกอบไม่ต่ ำกว่ำ
ระดับดีมำก



หลักเกณฑ์และวิธีการขอก าหนดต าแหน่งท่ีสูงขึ้น

ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ คุณภาพผลงาน
ช านาญพิเศษ 1) ต้องด ารงต าแหน่ง

ระดับช านาญการ มำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ 4 ปี

2) ต้องได้รับเงินเดือน
ในวันที่มหำวิทยำลัยรับเรื่อง
ไม่ต่ ำกว่ำขั้นต่ ำของต ำแหน่ง
ระดับช ำนำญกำรพิเศษ

1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือ
สังเครำะห์ หรือผลงำน
ลักษณะอื่น ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงกำรพัฒนำงำนของ
มหำวิทยำลัยอย่ำงน้อย 1 
เรื่อง และ
2. งานวิจัยหรือผลงำนใน
ลักษณะอ่ืนที่เป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงำนอย่ำงน้อย 1 
เรื่อง

วิธีปกติ 
ผลประเมินทุก

องค์ประกอบไม่ต่ ำกว่ำระดับ
ดี
วิธีพิเศษ

ผลประเมินทุก
องค์ประกอบไม่ต่ ำกว่ำระดับ
ดีมำก



หลักเกณฑ์และวิธีการขอก าหนดต าแหน่งท่ีสูงขึ้น

ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ คุณภาพผลงาน
เชี่ยวชาญ 1) ต้องด ารงต าแหน่ง

ระดับช านาญการพิเศษ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปี

2) ต้องได้รับเงินเดือน
ในวันที่มหำวิทยำลัยรับ
เรื่องไม่ต่ ำกว่ำขั้นต่ ำของ
ต ำแหน่งระดับช ำนำญ
กำรเชี่ยวชำญ

1. ผลงานเชิงวิเคราะห์
หรือสังเครำะห์ หรือ
ผลงำนลักษณะอ่ืน ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงกำรพัฒนำ
งำนของมหำวิทยำลัย
อย่ำงน้อย 1 เรื่อง และ
2. งานวิจัยที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชำติ
หรือระดับนำนำชำติ 
อย่ำงน้อย 1 เรื่อง

วิธีปกติ 
ผลประเมินทุก

องค์ประกอบไม่ต่ ำกว่ำ
ระดับดี
วิธีพิเศษ

ผลประเมินทุก
องค์ประกอบไม่ต่ ำกว่ำ
ระดับดีมำก



หลักเกณฑ์และวิธีการขอก าหนดต าแหน่งท่ีสูงขึ้น

ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ คุณภาพผลงาน
เชี่ยวชาญพิเศษ 1) ต้องด ารงต าแหน่ง

ระดับช านาญการพิเศษ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี

2) ต้องได้รับเงินเดือน
ในวันที่มหำวิทยำลัยรับ
เรื่องไม่ต่ ำกว่ำขั้นต่ ำของ
ต ำแหน่งระดับช ำนำญ
กำรเชี่ยวชำญพิเศษ

1. ผลงานเชิงวิเคราะห์
หรือสังเครำะห์ หรือ
ผลงำนลักษณะอ่ืน ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงกำรพัฒนำ
งำนของมหำวิทยำลัย
อย่ำงน้อย 1 เรื่อง และ
2. งานวิจัยที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชำติ
หรือระดับนำนำชำติ 
อย่ำงน้อย 1 เรื่อง

วิธีปกติ 
ผลประเมินทุก

องค์ประกอบไม่ต่ ำกว่ำ
ระดับดีมำก
วิธีพิเศษ

ผลประเมินทุก
องค์ประกอบไม่ต่ ำกว่ำ
ระดับดีเด่น



ขั้นตอนการขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น
ล าดับข้ันตอน ผู้เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ เอกสารหลักฐาน

1 ผู้เสนอขอก าหนด ตรวจสอบคุณสมบัติ และยื่นเสนอเอกสำรหลักฐำน
เพ่ือขอรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหน่งท่ีสูงขึ้น

1. แบบค ำขอรับกำรก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร
2. แบบประเมินค่ำงำน
3. ผลงำนท่ีเสนอขอก ำหนดต ำแหน่ง
4. แบบแสดงหลักฐำนกำรมีส่วนร่วมในผลงำน
5. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยำบรรณทำง
วิชำกำร

2 หน่วยงานต้นสังกัด 1. พิจำรณำ กลั่นกรองตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงำน 
ควำมถูกต้องของเอกสำรหลักฐำน

2. คณะกรรมกำรประจ ำคณะประเมินองค์ประกอบ
ผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมตัวช้ีวัด  หรืออำจมี
คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองก่อนน ำเสนอ
คณะกรรมกำรประจ ำคณะก็ได้

3. สรุปผลกำรประเมิน ผลงำน และเอกสำรของผู้ขอ
ก ำหนดต ำแหน่งท่ีสูงขึ้นไปยังส ำนักงำนอธิกำรบดี 
จ ำนวน 6 ชุด

1. แบบประเมินประเมินองค์ประกอบผลสัมฤทธ์ิ
ของงำนตำมตัวชี้วัด 
2. แบบสรุปผลประเมินองค์ประกอบผลสัมฤทธิ์
ของงำนตำมตัวช้ีวัด  



ขั้นตอนการขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น

ล าดับข้ันตอน ผู้เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ เอกสารหลักฐาน

3 ส านักงานอธิการบดี
(งานการเจ้าหน้าที่)

1. เสนออธิกำรบดีแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินค่ำงำน 
ประกอบด้วย

1.1 รองอธิกำรบดีที่อธิกำรบดีมอบหมำย เป็นประธำน
กรรมกำร

1.2 หัวหน้ำหน่วยงำนที่ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งสังกัด เป็น
กรรมกำร

1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกหน่วยงำนที่ผูข้อก ำหนดต ำแหน่ง
สังกัด จ ำนวน 2 คน เป็นกรรมกำร

1.4 ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  
2. เสนอผลกำรประเมินค่ำงำน และผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมตัวชี้วัด
ต่อคณะกรรมกำรประเมินบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งที่
สูงขึ้น เพื่อพิจำรณำ     

1. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประเมินค่ำงำน
2. แบบค ำขอกำรประเมินค่ำงำนของ  
ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งที่สูงขึ้น       
3. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน
ตำมตัวช้ีวัดของผู้ขอก ำหนดต ำแหน่ง
ที่สูงขึ้น       



ขั้นตอนการขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น

ล าดับข้ันตอน ผู้เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ เอกสารหลักฐาน

4 คณะกรรมการ
ประเมินบุคคล      
เพื่อแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ง

ทีสู่งขึ้น       

1. พิจำรณำกลั่นกรองผลกำรประเมินค่ำงำน และก ำหนดกรอบ
ต ำแหน่งเพื่อเสนอ ก.บ.ม. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
2. พิจำรณำกลั่นกรองผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนที่ครองอยู่ 
ตำมที่คณะกรรมกำรประจ ำคณะได้ด ำเนินกำร
3. พิจำรณำแต่งต้ังคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงำนและ
จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน
ประกอบด้วย

3.1 กรรมกำรซึ่งแต่งต้ังจำกบุคคลภำยในมหำวิทยำลัย แต่ต้องอยู่
ต่ำงสังกัดหน่วยงำนกับผู้เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งที่สูงขึ้น

3.2 กรรมกำรภำยนอกมหำวิทยำลัย อย่ำงน้อย 1 คน
3.3 ผู้อ ำนวยกำรกองกลำงเป็นเลขำนุกำร

4. พิจำรณำผลประเมินจำกคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ และเสนอ 
ก.บ.ม. พิจำรณำอนุมัติ

1. แบบค ำขอรับกำรก ำหนดต ำแหน่งทำง
วิชำกำร
2. แบบประเมินค่ำงำน
3. ผลงำนที่เสนอขอก ำหนดต ำแหน่ง
4. แบบแสดงหลักฐำนกำรมีส่วนร่วมใน
ผลงำน
5. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยำบรรณ
ทำงวิชำกำร
6. ส ำเนำค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมิน
ค่ำงำน
7. ผลประเมินค่ำงำนของผูข้อก ำหนด
ต ำแหน่งที่สูงขึ้น       
8. ผลประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมตัวช้ีวัด
ของผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งที่สูงขึ้น       



ขั้นตอนการขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น

ล าดับขั้นตอน ผู้เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ เอกสารหลักฐาน

5 คณะกรรมการ ก.บ.ม. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบผล
กำรประเมินของคณะกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงำนและ
จริยธรรมและจรรยำบรรณทำง
วิชำชีพ

1. ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงำนและ
จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ
2. ผลประเมินจำกคณะกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ และเสนอ ก.บ.ม. พิจำรณำ
อนุมัติ

6 อธิการบดีมหาวิทยาลัย
นครพนม

แต่งต้ังให้บุคคลด ำรงต ำแหน่งที่
สูงขึ้น

ค ำสั่งแต่งตั้งให้บุคคลด ำรงต ำแหน่งที่
สูงขึ้น



ข้อควรพิจารณาในการส่งผลงาน

ผลงำนที่เสนอเพ่ือประกอบกำรขอก ำหนดต ำแหน่งที่สูงขึ้น มีเงื่อนไขดังนี้

1. จะต้องมิใช่ผลงำนที่เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำและฝึกอบรม

2. ไม่ใช่ผลงำนเดิมที่เคยใช้ในกำรประเมินแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในระดับสูงขึ้นมำแล้ว

3. กรณีที่เป็นผลงำนร่วม ต้องระบุกำรมีส่วนร่วมและมีค ำรับรองจำกผู้มีส่วนร่วม



อัตราการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย

ระดับต าแหน่ง อัตราการจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง
ประเภทวิชำชีพเฉพำะ ประเภทเชี่ยวชำญเฉพำะ

ช านาญการ 3,500 -
ช านาญการพิเศษ 5,600 -

เชี่ยวชาญ 9,900 9,900
เชี่ยวชาญพิเศษ 13,000 13,000



จบการบรรยาย
ขอบคุณค่ะ


