
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 

กลุ่มปฏิบตัิการและวิชาชีพใหด้ ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
------------------------------------------------ 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มปฏิบัติการ
และวิชาชีพให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ให้เหมาะสมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑  
ประกอบกับข้อ 15 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งและการแต่งต้ังพนักงาน
มหาวิทยาลัยกลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2565 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2565 เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2565 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้  
 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น” 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ในประกาศนี ้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
“ก.บ.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัย 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
“ส่วนงาน”   หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา 9 แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ พ.ศ. 2551 

“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานในสังกัดส่วนงาน  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงาน 
และส านักงงานการตรวจสอบภายใน 

“หัวหน้าส่วนงาน” หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการจัดต้ังมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

“ต าแหน่ง” หมายความว่า ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยประจ าสาย
ปฏิบัติการของกลุ่มปฏิบัติการและ
วิชาชีพตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล 
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“คณะกรรมการประเมิน” หมายความว่า คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

“คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อ
ประเมนิผลงาน และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

“คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธ์ิ” หมายความว่า คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งท่ี
ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งท่ีจะประเมิน 

“ผลสัมฤทธ์ิของงาน” หมายความว่า งานที่ปฏิบัติได้ผลผลิตตามเป้าหมาย
และเกิดผลลัพธ์ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

“สมรรถนะ” หมายความว่า คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีส่งเสริม
การปฏิบัติงาน ซึ่งก าหนดขึ้นเพื่อ
หล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมท่ี
พึงประสงค์ 

  
 

หมวด ๑ 
การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

 
ส่วนที่ 1  

วิธีการและองค์ประกอบการประเมิน 
 

ข้อ 4 การแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ให้กระท าได้สองวิธี ดังนี้ 
4.๑ วิธีปกติ ผู้ได้รับการแต่งต้ังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ซึ่งตรงตามมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่งและได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับต าแหน่งท่ีจะเสนอขอแต่งต้ังให้เป็นระดับท่ีสูงขึ้น 
4.๒ วิธีพิเศษ ส าหรับการแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่งแตกต่างไปจากท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ท้ังนี้ มีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับการแต่งต้ังต้องได้รับ
เงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับต าแหน่งท่ีจะเสนอขอแต่งต้ังให้เป็นระดับท่ีสูงขึ้น 

ข้อ 5 องค์ประกอบการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ 
5.1 ระดับช านาญงาน ต้องประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

5.1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งท่ีครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งท่ีจะประเมิน ซึ่งมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าระดับดี โดยใช้แบบ
ประเมิน ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ท้ายประกาศนี ้ 

5.1.2 ผลงานท่ีแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่ ประกอบด้วย  
(1) คู่มือปฏิบัติงานหลัก อย่างน้อย 1 เล่ม หรือ 
(2) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือผลงานเชิงสังเคราะห์ หรืองานวิจัย หรือบทความ

ทางวิชาการ หรือผลงานในลักษณะอื่น อย่างน้อย 1 เรื่อง  
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โดยผลงานทางวิชาการตาม (1) อย่างน้อย 1 เล่ม ผู้ขอก าหนดต าแหน่งจะต้อง
เป็นผู้ประพันธ์เพียงผู้เดียว  

ผลงานทางวิชาการตาม (2) อย่างน้อย 1 เรื่อง ผู้ขอก าหนดต าแหน่งจะต้องมี
ส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และกรณีท่ีผู้เสนอขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้ประพันธ์
บรรณกิจ (Corresponding author) ผู้ขอต้องมีผลงานเรื่องอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน ซึ่งแสดงปริมาณผลงาน
รวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลงาน 1 เรื่อง ทั้งนี้ ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทาง
วิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

5.1.3 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
5.2 ระดับช านาญงานพิเศษ ต้องประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

5.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งท่ีครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งท่ีจะประเมิน ซึ่งมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าระดับดี โดยใช้แบบ
ประเมินตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ท้ายประกาศนี ้

5.2.2 ผลงานท่ีแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหนา้ที ่ดังนี ้
(1) คู่มือปฏิบัติงานหลัก อย่างน้อย 1 เล่ม และ  
(2) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือผลงานเชิงสังเคราะห์ หรืองานวิจัย หรือผลงาน  

ในลักษณะอื่น อย่างน้อย 1 เรื่อง  
โดยผลงานทางวิชาการตาม (1) อย่างน้อย 1 เล่ม ผู้ขอก าหนดต าแหน่งจะต้อง

เป็นผู้ประพันธ์เพียงผู้เดียว 
ผลงานทางวิชาการตาม (2) อย่างน้อย 1 เรื่อง ผู้ขอก าหนดต าแหน่งจะต้องมี

ส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และกรณีท่ีผู้เสนอขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้ประพันธ์
บรรณกิจ (Corresponding author) ผู้ขอต้องมีผลงานเรื่องอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน ซึ่งแสดงปริมาณผลงาน
รวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลงาน 1 เรื่อง ทั้งนี้ ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทาง
วิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

5.2.3 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
5.3 ระดับช านาญการ ต้องประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

5.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งท่ีครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งท่ีจะประเมิน ซึ่งมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าระดับดี โดยใช้แบบ
ประเมินตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ท้ายประกาศนี้               

5.3.2 ผลงานท่ีแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่ ดังนี้ 
(1) คู่มือปฏิบัติงานหลัก อย่างน้อย 1 เล่ม และ 
(2) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือผลงานเชิงสังเคราะห์ หรืองานวิจัย หรือผลงานใน

ลักษณะอื่น อย่างน้อย 1 เรื่อง  
โดยผลงานทางวิชาการตาม (1) อย่างน้อย 1 เล่ม ผู้ขอก าหนดต าแหน่งจะต้อง

เป็นผู้ประพันธ์เพียงผู้เดียว 
ผลงานทางวิชาการตาม (2) อย่างน้อย 1 เรื่อง ผู้ขอก าหนดต าแหน่งจะต้องมี

ส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และกรณีท่ีผู้เสนอขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้ประพันธ์
บรรณกิจ (Corresponding author) ผู้ขอต้องมีผลงานเรื่องอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน ซึ่งแสดงปริมาณผลงาน
รวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลงาน 1 เรื่อง ท้ังนี้ ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทาง
วิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

5.3.3 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
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5.4 ระดับช านาญการพิเศษ ต้องประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
5.4.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งท่ีครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งท่ีจะประเมิน ซึ่งมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าระดับดี โดยใช้แบบ
ประเมินตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ท้ายประกาศนี้               

5.4.2 ผลงานท่ีแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของส่วนงานหรือมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
(1) งานวิจัย อย่างน้อย 2 เรื่อง หรือ 
(2) งานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง และผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือผลงานเชิง

สังเคราะห์ หรือผลงานในลักษณะอื่น อย่างน้อย 1 เรื่อง  
โดยผลงานทางวิชาการตาม (1) – (2) อย่างน้อย 1 เรื่อง ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง

จะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และกรณีท่ีผู้เสนอขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือ
ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) ผู้ขอต้องมีผลงานเรื่องอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน ซึ่งแสดง
ปริมาณผลงานรวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลงาน 1 เรื่อง ทั้งนี้ ตามลักษณะการมีส่วนร่วมใน
ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

5.4.3 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
5.5 ระดับเชี่ยวชาญ ต้องประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

5.5.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งท่ีครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งท่ีจะประเมิน การใช้ความรู้ ความสามารถในงานสนับสนุนงาน
บริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพต่อสังคม เช่น การให้ความเห็น ค าแนะน า หรือเสนอแนะ การให้ค าปรึกษาแนะน า
การอบรม และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหา 
หรือการพัฒนางานสนับสนุนงานบริการวิชาการ หรือวิชาชีพนั้น ๆ ซึ่งมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าระดับดีมาก โดย
ใช้แบบประเมินตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ท้ายประกาศนี้               

5.5.2 ผลงานท่ีแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานหรือมาตรฐานงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้  
(1) งานวิจัย อย่างน้อย 2 เรื่อง หรือ 
(2) งานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง และผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือผลงานเชิง

สังเคราะห์ หรือผลงานในลักษณะอื่น อย่างน้อย 1 เรื่อง  
ท้ังนี้ งานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการ  

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง ตามท่ีแนบท้ายประกาศนี้ 
โดยผลงานทางวิชาการตาม (1) – (2) อย่างน้อย 1 เรื่อง ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง

จะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และกรณีท่ีผู้เสนอขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือ
ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) ผู้ขอต้องมีผลงานเรื่องอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน ซึ่งแสดง
ปริมาณผลงานรวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลงาน 1 เรื่อง ทั้งนี้ ตามลักษณะการมีส่วนร่วมใน
ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

5.5.3 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
5.6 ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้  

5.6.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งท่ีครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งท่ีจะประเมิน การใช้ความรู้ ความสามารถในงานสนับสนุนงาน
บริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม เช่น การให้ความเห็น ค าแนะน า หรือเสนอแนะ การให้ค าปรึกษา
แนะน า การอบรม และเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการแก้ไข
ปัญหา หรือการพัฒนางานสนับสนุนงานบริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพนั้น  ๆ  ความเป็นท่ียอมรับในด้านงาน 
นั้น ๆ หรือในวงวิชาการ หรือวิชาชีพ กล่าวคือ ผลงานได้รับการยอมรับ ยกย่อง หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือ
ผลการปฏิบัติงาน สนับสนุนงานบริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพ หรือในงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นท่ียอมรับอย่างกว้าง
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ขวางในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ซึ่งมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าระดับดีมาก โดยใช้แบบประเมินตามเอกสาร
แนบหมายเลข 1 ท้ายประกาศนี้                          

5.6.2 ผลงานท่ีแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานหรือมาตรฐานงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
(1) งานวิจัย อย่างน้อย 3 เรื่อง หรือ 
(2) งานวิจัย อย่างน้อย 2 เรื่อง และผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือ

ผลงานในลักษณะอื่น อย่างน้อย 1 เรื่อง  
ท้ังนี้ งานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการ ใน

ระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง ตามท่ีแนบท้ายประกาศนี้ 
โดยผลงานทางวิชาการตาม (1) – (2) อย่างน้อย 2 เรื่อง ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง

จะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และกรณีท่ีผู้เสนอขอเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือ
ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) ผู้ขอต้องมีผลงานเรื่องอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน ซึ่งแสดง
ปริมาณผลงานรวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลงาน 1 เรื่อง ทั้งนี้ ตามลักษณะการมีส่วนร่วมใน
ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย  

5.6.3 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

ส่วนที่ 2 
เกณฑ์การประเมินและการตัดสินผลงาน 

 
ข้อ 6 ผลงานท่ีน าเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา อย่างน้อยต้องมีเงื่อนไข ดังนี้ 

6.1 ต้องมิใช่ผลงานท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญา/ประกาศนียบัตรใด ๆ และ
การฝึกอบรม  

6.2 ต้องมิใช่ผลงานเดิมท่ีเคยใช้ในการประเมินเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้น
มาแล้ว 

6.3 กรณีท่ีเป็นผลงานร่วมต้องระบุการมีส่วนร่วม และมีค ารับรองจากผู้มีส่วนร่วม  ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

ข้อ 7 เกณฑ์การประเมินผลงานมี 4 ระดับ ดังนี ้
(1) ระดับดี 
(2) ระดับดีมาก 
(3) ระดับดีเด่น 
(4) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ข้อ 8 เกณฑ์การตัดสินผลงาน  
8.1 ส าหรับวิธีปกติ ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยทุก

องค์ประกอบต้องมีผลการประเมินดังนี้ 
(๑) ต าแหน่งระดับช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ ช านาญการ และช านาญการพิเศษ 

จะต้องมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าระดับดี 
(๒) ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าระดับ

ดีมาก 
8.2 ส าหรับวิธีพิเศษ ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๔ ใน ๕ ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

โดยทุกองค์ประกอบต้องมีผลการประเมินดังนี้ 
(๑) ต าแหน่งระดับช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ จะต้อง

มีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า ระดับดีมาก 
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(๒) ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า 
ระดับดีเด่น 

ข้อ 9 ในกรณีท่ีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ปรับปรุงผลงาน ให้ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ปรับปรุงผลงานภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก าหนด ท้ังนี้ ต้องภายในระยะเวลาไม่เกิน  
90 วัน นับต้ังแต่วันท่ีรับทราบมติของคณะกรรมการประเมิน ยกเว้นกรณีมีเหตุผลและความจ าเป็นอาจขอขยาย
ระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 90 วัน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการประเมิน หากผลการพิจารณา
ผลงานท่ีปรับปรุงสมบูรณ์ แล้วมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ี ก.บ. ก าหนด วันท่ีแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งต้องเป็นวันท่ี
มหาวิทยาลัยรับผลงานฉบับท่ีปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว  

ผลงานท่ีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ปรับปรุง หมายถึง การให้ปรับปรุงผลงานชิ้นเดิมท่ียังไม่เข้าเกณฑ์
เฉพาะส่วนท่ียังไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้องเท่านั้น มิใช่เป็นการท าผลงานชิ้นใหม่ หรือส่งผลงานชิ้นใหม่ให้พิจารณา
แทน 

ข้อ 10 ในกรณีผลงานส่อไปในทางกระท าผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพให้
ด าเนินการตามหมวด 3 ต่อไป 

 
ส่วนที่ 3 

วิธีการประเมินเพื่อขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น 
 
ข้อ 11 ให้คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

ของผู้ขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นให้ถูกต้องครบถ้วน และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งท่ีครองอยู่ 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งของผู้ก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น ตลอดจน
จริยธรรมและจรรยาบรรณและวิชาชีพ ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ท้ายประกาศนี ้

ข้อ 12 ให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครบถ้วน ยื่นเรื่องผ่าน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมเอกสารดังนี้ 

(1) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งท่ีครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ท้ายประกาศ 

(2) แบบค าขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น ตามเอกสารแนบหมายเลข 2 ท้ายประกาศ 
(3) ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นตามท่ีก าหนดไว้ของแต่ละระดับ 
(4) แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน ตามเอกสารแนบหมายเลข 3 ท้ายประกาศ 
(5) แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ตามเอกสารแนบหมายเลข 4 

ท้ายประกาศ 
(6) หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น ตาม

เอกสารแนบหมายเลข 5 ท้ายประกาศ 
(7) แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอต าแหน่งสูงขึ้น ตามเอกสารแนบหมายเลข 6  

ท้ายประกาศ 
ข้อ 13  ให้หัวหน้าส่วนงานท่ีได้รับรายงานตามข้อ 12 เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อมหาวิทยาลัย 
ข้อ 14 ให้คณะกรรมการประเมิน แต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทาง

วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
14.1 กรณีการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญงาน หรือช านาญการ กรรมการจะต้อง

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถและความช านาญตรงกับวิชาชีพของต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง และต้องด ารง
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ังหรือเทียบเท่า โดยให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยกรรมการซึ่ง
แต่งต้ังจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัย แต่ต้องอยู่ต่างส่วนงานกับผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่ง และคณะกรรมการ
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ภายนอกมหาวิทยาลัยอีกอย่างน้อย 1 คน ตามบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ี ก.พ.อ. หรือสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
รวมจ านวนกรรมการท้ังหมดไม่น้อยกว่า 3 คน 

ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีไม่สามารถแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัยได้ อาจพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยตามบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ี 
ก.พ.อ. หรือสภามหาวิทยาลัยรับรองท้ังหมดได้ ท้ังนี้ ให้เสนอ ก.บ. พิจารณาให้ความเห็นชอบเหตุผลความจ าเป็น
ท่ีไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัย  

14.2 กรณีการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญงานพิเศษ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ 
หรือเชี่ยวชาญพิเศษ กรรมการจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถ ความช านาญ หรือความเชี่ยวชาญ
ตรงกับวิชาชีพของต าแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง และต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งหรือเทียบเท่า โดยให้
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยแต่งต้ังจากบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยตามบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ. หรือสภามหาวิทยาลัยรับรอง ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นท่ี
ไม่อาจแต่งต้ังกรรมการตามบัญชีดังกล่าวได้ ให้เสนอ ก.บ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

กรณีการแต่งต้ังโดยวิธีพิเศษให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า  
5 คน โดยเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยตามบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ. หรือสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

ข้อ 15 ให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ ให้ด าเนินการ ดังน้ี 

(1) การพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมิน  
ผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพต าแหน่งระดับช านาญงาน ระดับช านาญงาน
พิเศษ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ที่มีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่า
คุณภาพของผลงานทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งอยู่ในเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศนี้ 
จะถือเอาผลการประเมินดังกล่าวเป็นผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผล
งานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยไม่ต้องจัดให้มีการประชุมก็ได้  

กรณีผลการประเมินไม่เป็นเอกฉันท์ว่าคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งอยู่ในเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศนี้ ให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

(2) การประเมินผลงานต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ส าหรับวิธีปกติและวิธีพิเศษ ต้องจัดให้มี
การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและพิจารณาผลงานร่วมกัน 

ข้อ 16 เมื่อคณะกรรมการประเมินพิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว  
ให้น าเสนอ ก.บ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ 17 ให้ ก.บ. พิจารณาสรุปผลของคณะกรรมการประเมิน 
ในกรณีท่ีเห็นว่า การขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นผ่านเกณฑ์และเป็นไปตามท่ีประกาศนี้ก าหนด ให้อนุมัติ

และเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
ในกรณีท่ีเห็นว่า การขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นไม่ผ่านเกณฑ์ หรือไม่เป็นไปตามท่ีประกาศนี้ก าหนด  

ให้แจ้งหัวหน้าส่วนงานเพื่อทราบและแจ้งสิทธิในการทบทวนผลการพิจารณาผลงานให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทราบ 
ข้อ 18 เมื่ออธิการบดีได้รับรายงานตาม ข้อ 17 วรรคหนึ่ง ให้อธิการบดีมีค าสั่งแต่งต้ังพนักงาน

มหาวิทยาลัยใหด้ ารงต าแหน่งสูงขึ้นต่อไป โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ีมหาวิทยาลัยรับเรื่อง 
ข้อ 19 เมื่อมีการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นแล้ว ให้ส่วนงานต้นสังกัดติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงาน หน้าท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงาน ของ
ต าแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ังด้วย ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวด 2 
การทบทวนผลการพิจารณาผลงาน 

 
ข้อ 20 ในกรณีท่ีผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผู้ขอก าหนดต าแหน่งมีสิทธิเสนอ

ขอทบทวนผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการประเมิน ผ่านส่วนงานต้นสังกัด ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยค าขอทบทวน
นั้นต้องแสดงข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และเหตุผลท่ีสนับสนุนค าขอ และจะต้องยื่นเรื่องขอทบทวนภายใน 90 วัน  
นับแต่วันท่ีรับทราบมติ ก.บ. 

ข้อ 21  เมื่อคณะกรรมการประเมินได้รับเรื่องการขอทบทวนแล้ว ให้ด าเนินการดังต่อไปน้ี 
21.1 การพิจารณาทบทวนครั้งท่ีหนึ่ง  

(1) กรณีท่ีเห็นว่าค าขอทบทวนขาดข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และเหตุผลท่ีสนับสนุนค าขอ ให้มี
มติไม่รับพิจารณา 

(2) กรณีท่ีเห็นว่าค าขอทบทวนมีข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และเหตุผลท่ีสนับสนุนค าขอ ให้มีมติ
รับไว้พิจารณา และมอบให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมเพื่อพิจารณา  

21.2 การพิจารณาทบทวนครั้งท่ีสอง 
(1) กรณีท่ีเห็นว่าค าขอทบทวนขาดข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และไม่มีเหตุผลท่ีสนับสนุนค าขอ

เพิ่มเติมจากครั้งท่ีหนึ่ง ให้มีมติไม่รับพิจารณา 
(2) กรณีท่ีเห็นว่าค าขอทบทวนมีข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และมีเหตุผลท่ีสนับสนุนค าขอเพิ่มเติม

จากครั้งท่ีหนึ่ง ให้มีมติรับไว้พิจารณา และให้แต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ โดยองค์ประกอบของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่อาจมาจากกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม หรือชุดใหม่  

ข้อ 22 ในการทบทวนผลการพิจารณาผลงาน หากผู้ขอก าหนดต าแหน่งมีผลงานใหม่เพิ่มเติม หรือมี
การแก้ไขผลงานเดิม กรณีนี้จะต้องด าเนินการเสนอขอก าหนดต าแหน่งใหม่ และให้ถือว่าวันท่ียื่นผลงานเพิ่มเติม
หรือวันท่ียื่นขอแก้ไขผลงานเดิมเป็นวันเสนอขอก าหนดต าแหน่งใหม่ 

 
 

หมวด 3 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และบทก าหนดโทษ 

 
ข้อ 23 การประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้น ต้องค านึงถึงจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ดังนี ้
(๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน และไม่ลอกเลียน

ผลงานของผู้อื่น รวมท้ังไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรือวิชาชีพมากกว่า
หนึ่งฉบับในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

(๒) ต้องให้เกียรติ และอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งท่ีมาของข้อมูลท่ีน ามาใช้ในผลงานทางวิชาชีพของ
ตนเอง และแสดงหลักฐานของการค้นคว้า 

(๓) ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาชีพ จนละเลย หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และ
สิทธิมนุษยชน 

(๔) ผลงานทางวิชาชีพต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาชีพเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมา
เกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย โดย
หวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยาย
ข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาชีพ 

(๕) ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรม และชอบด้วยกฎหมาย 




