ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกําหนด
ระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ฉบับลงวันที่
๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับ
มาตรา ๑๖(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๓๐ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐๓ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงใหออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ข อ ๑ ข อ บั ง คั บ นี้ เรี ย กว า “ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ว า ด ว ยการกํ า หนดระดั บ
ตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยมหิดล
“คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล” หมายถึ ง คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล
มหาวิทยาลัยมหิดล
“คณะอนุ ก รรมการ” หมายถึ ง คณะอนุ ก รรมการที่ ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง จากคณะกรรมการ
บริ ห ารงานบุ ค คลให ทํ า หน า ที่ พิ จ ารณากลั่ น กรองเกี่ ย วกั บ การกํ า หนดระดั บ ตํ า แหน ง และการแต ง ตั้ ง
ขาราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐
“ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล
“ตําแหนง” หมายถึง ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามโครงสราง
ตําแหนงที่ ก.พ.อ. กําหนด
“ก.พ.อ.” หมายถึง คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
“ประกาศ ก.พ.อ.” หมายถึ ง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ งมาตรฐานการกํ า หนดระดั บ
ตํ า แหน ง และการแต ง ตั้ ง ข า ราชการพลเรือ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให ดํา รงตํ า แหน งสู ง ขึ้น ลงวัน ที่ ๒
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐

๒
“หนวยงาน” หมายถึง คณะ สถาบัน ศูนย สํานัก วิทยาลัย โครงการ สวนราชการที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ หนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเทาคณะ กองและหนวยงานที่เทียบเทากอง
“หัวหนาหนวยงาน” หมายถึง คณบดี ผูอํานวยการ สถาบัน ศูนย สํานัก วิทยาลัย โครงการ
หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หัวหนาหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
และผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงานที่เทียบเทากอง
“ผู บั งคั บบั ญชาชั้ นต น” หมายถึง ผูบั ง คั บ บั ญ ชาในระดั บ ถั ด ขึ้ น ไปซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบงาน
ใกลชิดกับตําแหนงที่จะประเมินที่สุด กรณีตําแหนงผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาหนวยงานที่เทียบเทา
กองในสํานักงานอธิการบดี ผูบังคับบัญชาชั้นตนใหหมายถึงอธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย
ขอ ๔ ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มีอํานาจหนาที่รวมถึง
(๑) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกําหนดระดับตําแหนง หลักเกณฑการพิจารณาความจําเปน
ตามภารกิจของหนวยงานที่จะใหมีตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น โดยไมขัด
หรือแยงกับประกาศ ก.พ.อ.
(๒) กําหนดแบบที่เกี่ยวกับการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้น
(๓) แตงตั้งคณะอนุกรรมการทําหนาที่พิจารณาและกลั่นกรองเกี่ยวกับการกําหนดระดับ
ตํา แหน งและการแต งตั้งข าราชการใหดํ ารงตํา แหนงสูงขึ้น ตามที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมอบหมาย
(๔) ใหความเห็นชอบการกําหนดระดับตําแหนง
(๕) ใหความเห็นชอบการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นแทนสภามหาวิทยาลัย
ตามประกาศ ก.พ.อ.ขอ ๗
(๖) เสนอแนะสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการ
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
(๗) ปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ขอ ๕ ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลแตงตั้งคณะอนุกรรมการทําหนาที่พิจารณาและ
กลั่นกรองเกี่ยวกับการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ดังนี้
(๑) กําหนดระดับตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร ตาม
มาตรา ๑๘ (ข)(๗)(๘)แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
(๒) พิ จ ารณาและวิ เ คราะห ค วามจํ า เป น ตามภารกิ จ ของหน ว ยงาน เพื่ อ กํ า หนดให มี
ตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

๓
(๓) พิจารณากลั่นกรองการดําเนินการเพื่อแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญ
การ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
(๔) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมอบหมาย
หมวด ๑
การกําหนดระดับตําแหนง

สวนที่ ๑
บททั่วไป

ขอ ๖ การกําหนดระดับตําแหนงตามขอบังคับนี้ ใหเปนไปตามกรอบของตําแหนง และ
แผนพัฒนากําลังคนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดคราวละสี่ป
กรอบของตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณากําหนดตามโครงสรางตําแหนงขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ. กําหนด
ขอ ๗ การพิจารณากําหนดระดับตําแหนงใหอยูภายใตเงื่อนไข ดังนี้
(๑) การพิจารณาปรับปรุงระบบงานหรือวิธีการทํางานใหม
(๒) การพิจารณาระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัยในเรื่องการกระจายอํานาจบริหาร
จัดการ
(๓) การพัฒนาบทบาท หนาที่ คุณภาพงานของตําแหนงเพื่อปฏิบัติภารกิจตามนโยบาย
และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลใหความรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์เพิ่มสูงขึ้น
(๔) การจัดลําดับความสําคัญของงานตามแผนงาน โครงการที่สอดคลองตามบทบาท
หนาที่ และความรับผิดชอบของหนวยงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบาย
(๕) การเปลี่ยนแปลงการจัดแบงหนวยงานภายในใหม เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
ในการทํางาน ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
(๖) การไม ขั ด ต อ การแบ ง ส ว นราชการที่ กํ า หนดไว ใ นกฎหมายว า ด ว ยการจั ด ตั้ ง
มหาวิทยาลัย
ขอ ๘ การกําหนดระดับตําแหนงตามขอบังคับนี้ ใหดําเนินการอยางโปรงใส ภายใตเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
(๑) ตามโครงสรางระดับตําแหนง และมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.พ.อ. กําหนด
(๒) เปนเหตุผลความจําเปนเพื่อประโยชนของหนวยงาน
(๓) ไมมีผลใหมีการเพิ่มงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจํา

๔
(๔) ไมมีผลทําใหอัตรากําลังเพิ่มขึ้น
(๕) ตองคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไมซ้ําซอน และความประหยัด
ขอ ๙ กรณีตําแหนงในสายงานตาง ๆ ซึ่งเปนสายงานที่ ก.พ.อ. มีมติใหยุบเลิก โดยใหคง
กําหนดตําแหนงไวเปนการชั่วคราวเฉพาะรายสําหรับขาราชการที่มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไมตรงตาม
มาตรฐานกํ าหนดตําแหนงในสายงานใหม ที่ ก.พ.อ.กําหนด ใหกํ าหนดระดั บตําแหนงตามโครงสรางระดับ
ตําแหนงที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยกําหนดไวเดิม และการประเมินขาราชการกรณี
ดังกลาวเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นใหดําเนินการตามขอบังคับนี้
สวนที่ ๒
การกําหนดระดับตําแหนงของตําแหนงปฏิบัติการระดับตน ตําแหนงปฏิบัติการระดับกลาง
ตําแหนงปฏิบตั ิการระดับตนที่มีประสบการณ และตําแหนงประเภทผูบ ริหาร

ข อ ๑๐ การกํ า หนดระดั บ ตํ า แหน งของตํ า แหน งปฏิ บั ติ การระดั บ ต น และตํ า แหน ง
ปฏิบัติการระดับกลางซึ่งเปนตําแหนงระดับควบใหเปนไปตามโครงสรางระดับตําแหนง และมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงที่ ก.พ.อ. กําหนด ดังนี้
กรณีบรรจุวฒ
ุ ิ ปวช. หรือเทียบเทา
กําหนดเปนตําแหนงระดับควบ ระดับ ๑-๓
กรณีบรรจุวฒ
ุ ิ ปวส. หรือเทียบเทา
กําหนดเปนตําแหนงระดับควบ ระดับ ๒-๔
กรณีบรรจุวฒ
ุ ิ ปริญญาตรีหรือเทียบเทา กําหนดเปนตําแหนงระดับควบ ระดับ ๓-๖
กรณีบรรจุวฒ
ุ ิ ปริญญาโทหรือเทียบเทา กําหนดเปนตําแหนงระดับควบ ระดับ ๔-๗
ข อ ๑๑ การกํ าหนดระดั บตํ าแหน งของตํ าแหน งปฏิบั ติ การระดั บต นที่ มี ประสบการณ
กําหนดระดับตําแหนง ดังนี้
กรณีบรรจุวฒ
ุ ิ ปวช. หรือเทียบเทา
กําหนดเปนตําแหนงระดับ ๔,๕
กรณีบรรจุวฒ
ุ ิ ปวส. หรือเทียบเทา
กําหนดเปนตําแหนงระดับ ๕,๖
กรณีตําแหนงผูป ฏิบัติงานวิทยาศาสตร ตําแหนงผูปฏิบตั ิงานทันตกรรม ตําแหนงผูปฏิบัตงิ าน
เภสัชกรรม และตําแหนงผูป ฏิบตั ิงานพยาบาล
กําหนดเปนตําแหนงระดับ ๔,๕,๖
ทั้งนี้ ใหยึดหลักการวิเคราะหและประเมินคางานของตําแหนง ดังนี้
(๑) หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง ไดแก กิจกรรมที่ตําแหนงนั้นตองปฏิบัติ
ขอบเขตและความหลากหลายของงาน และผลกระทบจากการปฏิบัติงาน
(๒) ความยุงยากของงาน ความสามารถที่จําเปนในการปฏิบัติงาน ไดแก การมีคําแนะนํา
แนวทางหรือคูมือ ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน และระดับการติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกหนวยงาน

๕
(๓) การควบคุม กํากับ และตรวจสอบ ไดแก ความจําเปนในการไดรับทิศทาง การไดรับ
คําแนะนํา หรือการไดรับคําปรึกษาในการปฏิบัติงาน และความจําเปนในการไดรับการตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณของงานโดยผูบังคับบัญชา
(๔) ความรูที่ตองการในการปฏิบัติงาน คือ ความรูที่จําเปนในการผลิตผลงานใหไดคุณภาพ
และปริมาณตามเปาหมายที่กํ าหนด ไดแก ความรูระดั บพื้นฐาน ความรูระดับพื้นฐานชั้ นสูง ความรูเชิง
หลักการหรือแนวคิดวิชาชีพ และการประยุกตหลักการมาใชในการปฏิบัติงาน
ขอ ๑๒ การกําหนดระดับตําแหนงของตําแหนงประเภทผูบริหารตามมาตรา ๑๘(ข)(๗)
(๘) แหงพระราชบัญญั ติระเบี ยบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ใหกําหนดระดับ
ตําแหนง ดังนี้
(๑) ตําแหนงหัวหนาหนวยงานภายในกอง/สํานักงานเลขานุการคณะ หรือหนวยงานที่
เทียบเทา กําหนดเปนตําแหนงระดับ ๗
(๒) ตําแหนงหัวหนากลุมงานหรือเทียบเทาภายในสถาบัน/สํานัก/ศูนย หรือหนวยงานที่
เทียบเทา กําหนดเปนตําแหนงระดับ ๗ , ๘
(๓) ตําแหนงหัวหนาหนวยงาน/กลุมงานระดับกอง/สํานักงานเลขานุการคณะหรือหนวยงาน
ที่เทียบเทากําหนดระดับตําแหนงดังนี้
- ตําแหนงผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
ภายในสํานักงานอธิการบดี/สํานักงานวิทยาเขต กําหนดเปนตําแหนงระดับ ๗ – ๘
- ตําแหนงหัวหนางานสํานักงานเลขานุการคณะ หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยาง
อื่นที่มีฐานะเทียบเทา กําหนดเปนตําแหนงระดับ ๗ , ๘
(๔) ตําแหนงหัวหนาหนวยงาน/กลุมงานระดับสถาบันอุดมศึกษา กําหนดระดับตําแหนงดังนี้
- ตําแหนงหัวหนาสํานักงานอธิการบดี กําหนดเปนตําแหนงระดับ ๘ , ๙
- ตําแหนงหัวหนาสํานักงานวิทยาเขต กําหนดเปนตําแหนงระดับ ๘ , ๙
(๕) ตํ าแหน งหั วหน าหน วยงานที่ มี ลั กษณะงานพิ เศษ (โรงพยาบาล) กํ าหนดระดั บ
ตําแหนงดังนี้
- ตําแหนงหัวหนาหนวยงานที่มีลักษณะงานที่มิไดใชวิชาชีพ กําหนดเปนตําแหนง
ระดับ ๗ , ๘
- ตําแหนงหัวหนาหนวยงานที่มีลักษณะงานที่ใชวิชาชีพ กําหนดเปนตําแหนงระดับ ๘ . ๙
ทั้งนี้ ใหยึดหลักการวิเคราะหและประเมินคางานของตําแหนง ดังนี้
(๑) หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง ไดแก ระดับ การควบคุมกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานเฉพาะดาน ขอบเขตและความหลากหลายของงาน ลักษณะการปฏิบัติงานในเชิงบริหารจัดการ
(๒) ความยุงยากของงาน ความสามารถที่จําเปนในการปฏิบัติงาน ไดแก ระดับความ
ยุงยากซับซอนของงาน ขอบเขตของการตัดสินใจแกไขปญหา ความคิดริเริ่มที่ใชในการพัฒนาและปรับปรุง
งาน และการประสานความรวมมือมือกับหนวยงานตาง ๆ
(๓) การควบคุม กํากับ ตรวจสอบหรือบังคับบัญชา

๖
(๔) ความรูที่ตองการในการปฏิบัติงาน คือ การนําความรูทางทฤษฎี แนวคิดทางวิชาชีพ
และหลักการบริหารไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จ การใชความคิด วิเคราะห ตัดสินใจ
และแกไขปญหา
การกําหนดระดับตําแหนงประเภทผูบริหารภายในหนวยงาน ตองมีระดับตําแหนงไมสูงเทา
ระดับตําแหนงประเภทผูบริหารสูงสุดของหนวยงานนั้น
ขอ ๑๓ การกําหนดคาน้ําหนักในแตละองคประกอบและเกณฑการตัดสินเพื่อกําหนดระดับ
ตําแหนงตามขอ ๑๑ และขอ ๑๒ ตองกําหนดใหเหมาะสมกับแตละตําแหนง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย

สวนที่ ๓
เกณฑการพิจารณาวิเคราะหความจําเปนเพื่อกําหนดใหมี
ตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

ขอ ๑๔ การกําหนดตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ใหกําหนดระดับตําแหนง ดังนี้
(๑) ระดับชํานาญการ กําหนดเปนตําแหนงระดับ ๖, ๗-๘
(๒) ระดับเชี่ยวชาญ กําหนดเปนตําแหนงระดับ ๙
(๓) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ กําหนดเปนตําแหนงระดับ ๑๐
ทั้งนี้ ใหพิจารณาความจําเปนตามภารกิจของหนวยงานตามหลักเกณฑในขอ ๑๕ และขอ ๑๖
ขอ ๑๕ การพิจารณาความจําเปนตามภารกิจของหนวยงานเพื่อกําหนดใหมีตําแหนง
ระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ใหพิจารณาดังนี้
(๑) หนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลัก หมายถึง คณะ และหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ซึ่งมีหนาที่ในการสอน การวิจัย การใหบริการทางวิชาการ กําหนดใหมีตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับ
เชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษได
(๒) หนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุน หมายถึง หนวยงานซึ่งมีหนาที่ในการบริหาร
จัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก กรณีกองและหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทากองในสํานักงานอธิการบดีและ
สํานักงานคณบดีหรือหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทา กําหนดใหมีตําแหนงระดับชํานาญการ กรณีสํานักงาน
อธิการบดี กําหนดใหมีตําแหนงระดับเชี่ยวชาญได
ขอ ๑๖ การวิเคราะหความจําเปนเพื่อกําหนดใหมีตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ
และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ในหนวยงานใดและตําแหนงใด ใหพิจารณาดังนี้

๗
(๑) ภาระงานของหนวยงาน ใหพิจารณาจากลักษณะงาน คุณภาพและปริมาณงานของ
หนวยงาน
(๒) ลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงานของตําแหนง ใหพิจารณาดังนี้
(ก) ตําแหนงระดับชํานาญการ ลักษณะงานตองปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ
ความชํ า นาญงาน ทั ก ษะ หรื อ ประสบการณ ใ นการปฏิ บั ติ ง านเฉพาะด า นหรื อ เฉพาะทาง และต อ ง
ทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะหหรือวิจัย โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผล
แนวความคิด วิธีการเพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนดไว หรือพัฒนางานในหนาที่และงานเฉพาะ
ดานหรือเฉพาะทาง หรือแกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง
(ข) ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ลักษณะงานตองปฏิบัติ โดย
ผูมีความรูทฤษฎี หลักวิชา หรือหลักการเกี่ยวกับงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และเปนงานเชิงพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ซึ่งตองมีการวิจัยเกี่ยวกับงาน
เฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ โดยตองประยุกตทฤษฎี แนวความคิดใหม
เกี่ยวกับเนื้อหาของงาน เพื่อแกไขปญหาในงานที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือ
ถายทอดความรู เกี่ ยวกั บ งาน ตลอดจนใหคํา ปรึ ก ษาแนะนํา หรือปรับ ปรุงผสมผสานเทคนิ คระดับ สูง
ระหวางสาขาที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ หลั กเกณฑการวิ เคราะหความจํ า เป น เพื่อกําหนดใหมีตํ าแหนงระดั บ ชํา นาญการ
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
กําหนด โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ข อ ๑๗ การขอกํ า หนดให มี ตํ า แหน ง ระดั บ ชํ า นาญการ ระดั บ เชี่ ย วชาญ และระดั บ
เชี่ยวชาญพิเศษ ใหหนวยงานดําเนินการวิเคราะหตามแบบการวิเคราะหความจําเปนเพื่อกําหนดใหมี
ตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
กํ า หนด เสนอมหาวิ ท ยาลั ย โดยให ค ณะอนุ ก รรมการตามข อ ๕ เป น ผู พิ จ ารณากลั่ น กรองก อ นเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ขอ ๑๘ ตําแหนงระดับชํานาญการ และระดับเชี่ยวชาญที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีในหนวยงานตาง ๆ ไวเดิม ใหถือวาเปนตําแหนงที่ไดมีการ
พิจารณา และวิเคราะหความจําเปนแลว จึงไมตองดําเนินการพิจารณา และวิเคราะหความจําเปนตามขอ ๑๕
และขอ ๑๖ อีก

๘
หมวด ๒
การแตงตั้งขาราชการใหดาํ รงตําแหนงสูงขึ้น
___________________
สวนที่ ๑
บททั่วไป
___________________
ขอ ๑๙ การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นตองเปนไปตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงที่ ก.พ.อ. กําหนด
การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงระดับ ๘ สําหรับตําแหนงที่ ก.พ.อ.ไดกําหนด
โครงสรางระดับตําแหนงเปนระดับ ๗ – ๘ ตองดําเนินการเมื่อบุคคลดังกลาวไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น
ต่ําของระดับ ๘ แลว
ขอ ๒๐ การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นใหใชวิธีการประเมินโดยองคคณะ
บุคคลที่มีระดับตําแหนงไมต่ํากวาตําแหนงที่เสนอขอหรือเทียบเทา
จํานวน ๓ - ๕ คน โดยตองมี
ผูบังคับบัญชาชั้นตนรวมเปนกรรมการดวย
ในกรณีการประเมินผลงานเพื่อเขาสูตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ตองเปนองคคณะบุคคลที่มีความรูความสามารถตรงกับวิชาชีพที่เสนอขอและเปน
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งหมด
ข อ ๒๑ การแต ง ตั้ ง ข า ราชการให ดํ า รงตํ า แหน ง สู ง ขึ้ น ให อ ธิ ก ารบดี แ ต ง ตั้ ง โดยความ
เห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลหรื อดํ า เนิ น การตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล
มอบหมาย
สวนที่ ๒
การประเมินกรณีตําแหนงปฏิบัติการระดับตน และตําแหนงปฏิบัติการระดับกลาง
ขอ ๒๒ การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงปฏิบัติการระดับตน และตําแหนง
ปฏิบัติการระดับกลางใหประเมินจากการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลที่จําเปนสําหรับตําแหนง
ขอ ๒๓ การประเมินการปฏิบัติงานตามขอ ๒๒ ใหประเมินตามองคประกอบ ดังนี้
(๑) ความรูความสามารถในการปฏิบตั ิงานและคุณภาพของงาน
(๒) ความรับผิดชอบตอหนาที่

๙
(๓) ความประพฤติ
ขอ ๒๔ ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณภาพของงานตามขอ ๒๓ (๑) ให
พิจารณา ดังนี้
ก ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาจาก
(๑) ความรอบรู ความชํานาญ ความสามารถในการวิเคราะหงานที่ปฏิบัติและงาน
อื่นที่เกี่ยวของ
(๒) ความเขาใจในนโยบายและเปาหมายของหนวยงาน
(๓) ความรู ค วามสามารถที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในการปฏิ บั ติ ง านป จ จุ บั น และการพั ฒ นา
ปรับปรุงความรูความเขาใจ ความสนใจที่จะนําไปใชปฏิบัติงานใหดีขึ้น เพื่อที่จะรับงานที่สูงขึ้นได
(๔) ความรู ทักษะที่จําเปนสําหรับตําแหนง เชน ความรูภาษาตางประเทศ ความรู
และทักษะดานคอมพิวเตอร เปนตน
กรณี ตํ า แหน ง ปฏิ บั ติ ก ารระดั บ กลางซึ่ ง เป น สายงานที่ เ ริ่ ม ต น จากระดั บ ๓ ขึ้ น ไป ให
พิจารณาเรื่องความคิดริเริ่มสรางสรรคงาน การพัฒนางาน และการแกไขปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย
ข. คุณภาพของงาน ใหพิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
โดยคํานึงถึงความสําเร็จในเวลาที่กําหนด ความถูกตอง แมนยํา ความครบถวนสมบูรณ และความเปน
ระเบียบเรียบรอยของงาน
ขอ ๒๕ ความรับผิดชอบตอหนาที่ตามขอ ๒๓ (๒) ใหพิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ
และความมุงมั่นที่จะทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จและเปนผลดีแกทางราชการ มีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ ตลอดทั้งไมละเลยตองานและพรอมที่จะรับผิดชอบตอผลของงานที่เกิดขึ้น
ข อ ๒๖ ความประพฤติ ต ามขอ ๒๓ (๓) ใหพิจ ารณาการปฏิ บัติ ต นให เ หมาะสมกั บ
ตําแหนง รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่จําเปนสําหรับตําแหนง ตลอดจนการปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการและหนวยงาน
ขอ ๒๗ การประเมินคุณลักษณะของบุคคลที่จําเปนสําหรับตําแหนงปฏิบัติการระดับตน
และตําแหนงปฏิบัติการระดับกลาง ใหประเมินในเชิงสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงปฏิบัติการระดับตน
หรือตําแหนงปฏิบัติการระดับกลาง ตามรายการดังนี้
๑) การมุงผลสัมฤทธิ์ ใหพิจารณาจากความมุงมั่นจะปฏิบัติราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐาน
ที่ มี อ ยู โดยมาตรฐานนี้ อ าจเป น ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ผ า นมาของตนเอง อี ก ทั้ ง ยั ง หมายรวมถึ ง การ
สรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยากและทาทาย
๒) บริการที่ดี ใหพิจารณาจากความตั้งใจและความพยายามในการใหบริการเพื่อสนอง
ความตองการของผูรับบริการ

๑๐
๓) ความรวมแรงรวมใจ ใหพิจารณาจากพฤติกรรมที่แสดงถึงความตั้งใจที่จะทํางาน
ร ว มกั บ ผู อื่ น เป น ส ว นหนึ่ ง ในที ม งาน หน ว ยงาน และความสามารถในการสร า งและดํ า รงรั ก ษา
สัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
๔) ความถูก ต อ งของงาน ใหพิ จ ารณาจากความพยายามที่ จ ะปฏิ บั ติ งานใหถู ก ต อ ง
ครบถวน ตลอดจนลดขอบกพรองที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งความพยายามใหเกิดความชัดเจนขึ้นในบทบาท
หนาที่ กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ขั้นตอนปฏิบัติตาง ๆ
๕) ความยืดหยุนผอนปรน ใหพิจารณาจากความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณ
และกลุมคนที่หลากหลาย ในขณะที่ยังคงปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หมายความรวมถึงการยอมรับ
ความคิดเห็นของผูอื่น และปรับเปลี่ยนวิธีการเมื่อสถานการณแวดลอมเปลี่ยนไป
๖) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ใหพิจารณาจากความขวนขวาย สนใจใฝรูเพื่อ
สั่งสม พัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถในการปฏิบัติราชการ ดวยการศึกษา คนควาหาความรู
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและนํามาพัฒนา ปรับปรุง ประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตาง ๆ
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์
๗) การคิดวิเคราะห ใหพิจารณาจากการทําความเขาใจสถานการณ ประเด็นปญหา
แนวคิด ทฤษฎี ฯลฯ โดยการแจกแจงแตกประเด็นออกเปนสวนยอย ๆ หรือวิเคราะหสถานการณทีละ
ขั้นตอน รวมถึงการจัดหมวดหมูปญหาหรือสถานการณอยางเปนระบบระเบียบ เปรียบเทียบแงมุมตาง ๆ
ตลอดจนระบุเหตุผลที่มาที่ไปของกรณีตาง ๆ ได
๘) ความเขาใจผูอื่น ใหพิจารณาจากความสามารถในการรับฟงและเขาใจทั้งความหมาย
ตรงและความหมายแฝง ตลอดจนสภาวะอารมณของผูที่ติดตอดวย
ทั้งนี้ ให คณะกรรมการประเมินกําหนดรายการประเมินคุณลั กษณะในเชิงสมรรถนะ
ตามรายการขางตนใหเหมาะสมกับระดับตําแหนง และลักษณะงาน จํานวนไมนอยกวา ๓ รายการสําหรับ
ตําแหนงปฏิบัติการระดับตน และจํานวนไมนอยกวา ๕ รายการสําหรับตําแหนงปฏิบัติการระดับกลาง
ขอ ๒๘ การกําหนดคาน้ําหนักในแตละองคประกอบและเกณฑการตัดสินเพื่อแตงตั้ง
ขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ตองกําหนดใหเหมาะสมกับตําแหนงปฏิบัติการระดับตน และตําแหนง
ปฏิบัติการระดับกลาง ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนดโดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย

สวนที่ ๓
การประเมินกรณีตาํ แหนงปฏิบัติการระดับตนที่มปี ระสบการณ

ขอ ๒๙ การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการระดับตนที่มี
ประสบการณ ใหประเมินจากผลงานและคุณลักษณะของบุคคลที่จําเปนสําหรับตําแหนง

๑๑
ขอ ๓๐ ผลงานที่ใชเสนอเพื่อประเมินเปนระดับตําแหนงสูงขึ้นตามขอ ๒๙ ตองเปน
ผลงานที่แสดงใหเห็นถึงทักษะ ความรู ความสามารถ ความชํานาญ และผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งอาจเสนอใน
รูปแบบของคูมือการปฏิบัติงาน หนังสือ บทความ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ งานสังเคราะห งานวิเคราะห เปนตน
ทั้งนี้ ผลงานที่นําเสนอเพื่อพิจารณา จะตอง
(๑) มิใชผลงานที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาหรือการฝกอบรม
(๒) มิใชผลงานเดิมที่เคยใชในการประเมินแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นมาแลว
(๓) ระบุการมีสวนรวมและมีคํารับรองจากผูมีสวนรวม กรณีที่เปนผลงานรวม
ขอ ๓๑ การประเมินผลงานตามขอ ๓๐ ใหประเมินตามองคประกอบ ดังนี้
(๑) ขอบเขตของผลงาน
พิจารณาจากผลงานที่ตรงตามหนาที่ ความรับผิดชอบ และเปนผลงานที่แสดงถึง
แนวคิดในการพัฒนางานในหนาที่
(๒) คุณภาพของผลงาน
พิจารณาจากความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และความประณีตของผลงาน
(๓) ความยุงยากซับซอนของผลงาน
พิจารณาจากการใชความรู ความชํานาญ ประสบการณเฉพาะตัว เทคนิคและ
วิธีการเฉพาะดาน ในการปฏิบัติงานที่มีความยุงยาก
(๔) ประโยชนของผลงาน
พิจารณาจากการนําผลงานไปใชประโยชนในงานที่รับผิดชอบหรือการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ การนําผลงานไปพัฒนาการปฏิบัติงานหรือเสริมยุทธศาสตรของหนวยงาน
(๕) ความรูความชํานาญงานและประสบการณ
พิจารณาจากผลงานที่แสดงใหเห็นถึงการใชความรู ความชํานาญงาน และประสบการณ
ในงานที่รับผิดชอบ
ขอ ๓๒ การประเมินคุณลักษณะของบุคคลที่จําเปนสําหรับตําแหนงปฏิบัติการระดับตนที่
มีประสบการณ ใหประเมินในเชิงสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง ตามที่กําหนดไวในขอ ๒๗ โดยให
คณะกรรมการประเมินกําหนดรายการประเมินคุณลักษณะในเชิงสมรรถนะที่จะใชประเมินใหเหมาะสมกับ
ระดับตําแหนง ลักษณะงาน จํานวนไมนอยกวา ๕ รายการ
ขอ ๓๓ การกําหนดคาน้ําหนักในแตละองคประกอบ และเกณฑการตัดสินเพื่อแตงตั้ง
ขาราชการใหดํา รงตํ าแหนงสูงขึ้ น ต องกํ าหนดใหเหมาะสมกับ ระดับตําแหนงของตําแหนงปฏิบัติการ
ระดั บ ต น ที่ มี ป ระสบการณ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลกํ า หนดโดยจั ด ทํ า เป น ประกาศ
มหาวิทยาลัย

๑๒
สวนที่ ๔
การประเมินกรณีตาํ แหนงประเภทผูบ ริหาร

ขอ ๓๔ การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทผูบ ริหารตองประเมินจาก
การปฏิบัติงาน คุณลักษณะและสมรรถนะของบุคคลที่จาํ เปนสําหรับตําแหนง
ขอ ๓๕ การประเมินการปฏิบัติงานตามขอ ๓๔ ใหประเมินตามองคประกอบ ดังนี้
(๑) ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
พิจารณาจากการมีความรูและประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพ ความสามารถใน
การบริหารงาน ความสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จโดยประหยัดทรัพยากรตาง ๆ ทั้งงบประมาณ เวลา และ
กําลังคน ตลอดจนความสามารถในการตัดสินใจ และความคิดริเริ่ม
(๒) ความรับผิดชอบตอหนาที่
พิ จ ารณาจากความสามารถในการบริ ห ารงานที่ อ ยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ รวมถึ ง การ
ดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงโดยคํานึงถึงเปาหมาย และความสําเร็จของงานเปนหลัก การยอมรับปญหาที่เกิด
จากการทํางานและสามารถแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
(๓) การวางแผน การควบคุม การติดตามผลการปฏิบตั งิ านและการพัฒนางาน
พิจารณาจากความสามารถในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงาน ควบคุม
ดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามแผนดังกลาว และติดตามประเมินผลงานของหนวยงานและการปฏิบัติงาน
ของผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนางาน
(๔) การแนะนํา การสอนงานและการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา
พิจารณาจากการใหคําปรึกษา แนะนํา สอนงานผูใตบังคับบัญชา การปรับปรุงและพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชาใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ คุ ณ สมบั ติเ ฉพาะสํา หรั บ ตํ า แหน ง ประเภทผูบ ริ หารต องผ า นการอบรมหลั กสูต ร
นักบริหารที่ ก.พ.อ. รับรอง
ขอ ๓๖ การประเมินคุณลักษณะของบุคคลที่จําเปนสําหรับตําแหนงประเภทผูบริหาร
ใหพิจารณากําหนดองคประกอบในการประเมิน ดังนี้
(๑) ความประพฤติ ใหพิจารณาจากการปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับตําแหนง รวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่จําเปนสําหรับตําแหนง ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการและหนวยงาน
(๒) ความมีมนุษยสัมพันธ ใหพิจารณาจากการใหความรวมมือในสวนที่เกี่ยวกับราชการ
ทั้งหนวยงานภายในและภายนอกที่ตองปฏิบัติงานเกี่ยวของกัน อันจะกอใหเกิดประโยชนแกมหาวิทยาลัย
และราชการ

๑๓
ขอ ๓๗ การประเมินสมรรถนะของบุคคลที่จําเปนสําหรับตําแหนงประเภทผูบริหาร ให
พิจารณากําหนดองคประกอบในการประเมิน ดังนี้
(๑) ความเปนผูนํา ใหพิจารณาจากความสามารถในการวางตน และเปนตัวอยางที่ดี การ
มีศิลปะในการโนมนาว จูงใจ กระตุนและใหกําลังใจแกผูรวมงานเพื่อใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงาน
ความตั้งใจและเต็มใจรวมกันทํางานใหสําเร็จ และความสนใจและความสามารถในการพัฒนาทักษะ
ความรู ความสามารถของทีมงานดวยวิธีการอยางเหมาะสม
(๒) การคิดเชิงกลยุทธ ใหพิจารณาจากความสามารถในการประเมินสถานการณ การ
กําหนดกลยุทธ การลดจุดออนและเสริมจุดแข็ง การแปรวิกฤตเปนโอกาส และการคิดเพื่อใหไดรับชัยชนะ
ในทุกสถานการณ
(๓) การตัดสินใจในการแกไขปญหา ใหพิจารณาจากความสามารถในการวิเคราะหหา
สาเหตุของปญหา การวิเคราะหแนวทางในการแกไขปญหาโดยมีหลายทางเลือก การเลือกแนวทางในการ
แกไขปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม และการใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกไขปญหา
(๔) วิสัยทัศน ใหพิจารณาจากความสามารถในการคาดการณหรือพยากรณสถานการณ
ขางหนาอยางมีหลักการและเหตุผล และการกําหนดกลยุทธและวางแผนการดําเนินการเพื่อรองรับสิ่งที่คาด
วาจะเกิดขึ้นทั้งดานที่เปนผลโดยตรงและผลกระทบ
(๕) การพัฒนาศักยภาพคน ใหพิจารณาจากการใหความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพ
โดยการใหคําแนะนํา สอนงาน มอบหมายงานที่เหมาะสม การใหการสนับสนุนอื่น ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
และการใหโอกาสผูอื่นพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
(๖) ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน ใหพิจารณาจากความตั้งใจ และความสามารถใน
การกระตุน ผลักดันกลุมคนใหเกิดความตองการที่จะปรับเปลี่ยนไปในแนวทางที่เปนประโยชนแกองคกร
รวมถึงการสื่อสารใหผูอื่นรับรู และเขาใจและดําเนินการใหการปรับเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นจริง
(๗) การใหอํานาจแกผูอื่น ใหพิจารณาจากความเชื่อมั่นในความสามารถของผูอื่น ดังนั้น
จึงมอบหมายอํานาจและหนาที่รับผิดชอบเพื่อใหผูอื่นมีอิสระในการสรางสรรควิธีการของตนเพื่อบรรลุ
เปาหมายในงาน
(๘) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ ใหพิจารณาจากความตั้งใจที่จะสื่อความดวยการเขียน พูด
โดยใช สื่ อ ต า งๆ ตลอดจนการชั ก จู ง หว า นล อ ม โน ม น า วบุ ค คลอื่ น และทํ า ให ผู อื่ น ประทั บ ใจ หรื อ
สนับสนุนความคิดของตนเพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์ผลในงาน
ในการประเมินสมรรถนะเพื่อใหแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารระดับตาง ๆ ให
ประเมินสมรรถนะตามรายการ ดังตอไปนี้
- ระดับ ๙ ใหประเมินสมรรถนะทุกรายการ
- ระดับ ๘ ใหประเมินรายการที่ ๑ – ๔ และเลือกประเมินรายการที่ ๕ – ๘ อีกอยางนอย
๒ รายการ
- ระดับ ๗ ใหประเมินรายการที่ ๑ – ๔ และเลือกประเมินรายการที่ ๕ – ๘ อีกอยางนอย
๑ รายการ

๑๔
ขอ ๓๘ การกําหนดคาน้ําหนักในแตละองคประกอบ และเกณฑการตัดสินเพื่อแตงตั้ง
ขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ตองกําหนดใหเหมาะสมกับลักษณะงานของหนวยงาน และระดับตําแหนง
ของตํ าแหน งประเภทผู บ ริ หาร ตามที่ คณะกรรมการบริ หารงานบุ คคลกํ าหนดโดยจั ด ทํ า เป นประกาศ
มหาวิทยาลัย

สวนที่ ๕
การแตงตั้งขาราชการใหดาํ รงตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

ขอ ๓๙ การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการแตงตั้งขาราชการใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้นในระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. ................

หมวด ๓
วิธีดาํ เนินการแตงตั้งขาราชการใหดาํ รงตําแหนงสูงขึ้น

สวนที่ ๑
บททั่วไป
_____________
ขอ ๔๐ ใหหนวยงานดําเนินการสํารวจขอมูลขาราชการในสังกัดที่มีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงครบถวนอยูในเกณฑที่จะไดรับการประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้นให
เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมของทุกป และแจงผูที่มีคุณสมบัติครบถวนนั้นใหดําเนินการขอรับการประเมิน
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
ข อ ๔๑ การประเมิ น เพื่ อ แต ง ตั้ ง ข า ราชการให ดํ า รงตํ า แหน ง สู ง ขึ้ น กรณี ตํ า แหน ง
ปฏิบัติการระดับตนที่มีประสบการณ และกรณีตําแหนงประเภทผูบริหาร ใหมีการประเมินสองสวน คือ
(๑) การประเมินคางาน เพื่อพิจารณากําหนดตําแหนงเปนระดับสูงขึ้น
(๒) การประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
ขอ ๔๒ การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ใหแตงตั้งไดตั้งแตวันที่ผานการ
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมิน ยกเวนการแตงตั้งขาราชการตามขอ ๓๙

๑๕

ขอ ๔๓ หากผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารผูใดมีผลการปฏิบัติงานไม
เหมาะสมกับตําแหนงประเภทผูบริหาร เปนเหตุใหไมสามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายที่หนวยงาน
กําหนด ใหหัวหนาหนวยงานดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยโดยผานคณะกรรมการประจําคณะ/สถาบัน
กลั่นกรองกอนนําเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาแตงตั้งใหไปดํารง
ตําแหนงประเภทอื่นได ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด
โดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย

สวนที่ ๒
ตําแหนงปฏิบตั ิการระดับตน และตําแหนงปฏิบัติการระดับกลาง
_____________
ขอ ๔๔ ใหขาราชการผูประสงคจะขอรับการประเมิน ยื่นแบบประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้น ตามแบบที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด ตอผูบังคับบัญชาชั้นตน
ขอ ๔๕ ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนตรวจสอบ กลั่นกรองคุณสมบัติ ภาระงาน ลงนามรับรองใน
แบบประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พรอมกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ ความรูความสามารถ
คุณลักษณะและสมรรถนะที่ตองการของตําแหนงที่จะประเมินเสนอตอหัวหนาหนวยงาน
ขอ ๔๖ ใหหัวหนาหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการประเมินตามที่กําหนดไวในขอ ๒๐
วรรคหนึ่ง และแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินตามขอ ๔๕ พรอมสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินใหผูขอรับการประเมินทราบกอนการประเมิน
ขอ ๔๗ ใหคณะกรรมการประเมินดําเนินการประเมินตามองคประกอบที่กําหนดไวใน
ขอบังคับนี้ โดยใชเกณฑการพิจารณาและเกณฑการตัดสินที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนดและ
สรุปผลการประเมินรายงานตอหัวหนาหนวยงาน
ขอ ๔๘ กรณีที่ผลการประเมินผานเกณฑที่กําหนด ใหหนวยงานแจงผลการประเมินให
ผูขอรับการประเมินทราบ และเสนอขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นตอมหาวิทยาลัย
กรณีที่ผลการประเมินไมผานเกณฑที่กําหนด ใหหัวหนาหนวยงานแจงผลการประเมินให
ผูขอรับการประเมินทราบ พรอมชี้แจงเหตุผล ขอเสนอแนะ แนวทางในการแกไขปรับปรุงวาควรพัฒนา
ในดานใด ดวยวิธีใด ใชระยะเวลาเทาใด และควรกําหนดระยะเวลาในการประเมินซ้ําไวไมนอยกวา
๖ เดือน และใหรายงานผลการประเมินทุกครั้งตอมหาวิทยาลัย

๑๖
สวนที่ ๓
ตําแหนงปฏิบตั ิการระดับตนที่มีประสบการณ
_____________
ขอ ๔๙ ใหขาราชการผูประสงคจะขอรับการประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
ยื่นแบบประเมินคางานและแบบประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ตามแบบที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลกําหนดตอผูบังคับบัญชาชั้นตน
ขอ ๕๐ ให ผู บังคั บ บั ญ ชาชั้น ตนระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ดชอบของ
ตําแหนงที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับตําแหนงที่สูงขึ้น และลงนามรับรองความถูกตองเกี่ยวกับงานของ
ผูขอรับการประเมินเพื่อเสนอคณะกรรมการประเมินดําเนินการในสวนของการประเมินคางาน
ขอ ๕๑ ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนตรวจสอบ กลั่นกรองคุณสมบัติ ภาระงาน ลงนามรับรอง
ในแบบประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พรอมกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ ความรูความสามารถ
คุณลักษณะและสมรรถนะที่ตองการของตําแหนงที่จะประเมินเสนอตอหัวหนาหนวยงาน
ขอ ๕๒ ใหหัวหนาหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการประเมินตามที่กําหนดไวในขอ ๒๐
วรรคหนึ่ง เพื่อทําหนาที่ประเมินคางาน และประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้น พรอมแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินตามขอ ๕๑ และสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินใหผูขอรับการประเมินทราบกอนการประเมิน
ขอ ๕๓ ใหคณะกรรมการประเมินดําเนินการประเมินคางานของตําแหนง หากผลการ
พิจารณาเห็นวา สมควรกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงขึ้นได จึงดําเนินการประเมินความเหมาะสมของ
บุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นตอไป
กรณีผลการพิจารณาเห็นวาคางานของตําแหนงยังไมสมควรกําหนดเปนระดับสูงขึ้น ให
รายงานผลการพิจารณาตอหัวหนาหนวยงาน เพื่อแจงผูบังคับบัญชาชั้นตนและผูขอรับการประเมินทราบ
ขอ ๕๔ ใหคณะกรรมการประเมินดําเนินการประเมินตามองคประกอบที่กําหนดไวใน
ขอบังคับนี้ โดยใชเกณฑการพิจารณาและเกณฑการตัดสินที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด และ
สรุปผลการประเมินรายงานตอหัวหนาหนวยงาน
ขอ ๕๕ กรณีที่ผลการประเมินผานเกณฑที่กําหนด ใหหนวยงานแจงผลการประเมินให
ผูขอรับการประเมินทราบ และเสนอขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นตอมหาวิทยาลัย
กรณีที่ผลการประเมินไมผานเกณฑที่กําหนด ใหหัวหนาหนวยงานแจงผลการประเมินให
ผูขอรับการประเมินทราบ พรอมชี้แจงเหตุผล ขอเสนอแนะ แนวทางในการแกไขปรับปรุงวาควรพัฒนา

๑๗

สวนที่ ๔
ตําแหนงประเภทผูบริหาร
_____________
ขอ ๕๖ วิธีดําเนินการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร มี ๓ กรณี ดังนี้
(๑) การประเมินบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารใหมีระดับสูงขึ้น
(๒) การประเมินบุคคลเขาสูตําแหนงประเภทผูบริหาร ระดับ ๗ – ๘
(๓) การประเมินบุคคลเขาสูตําแหนงประเภทผูบริหาร กรณีเปนตําแหนงวาง
ขอ ๕๗ กรณีการประเมินบุคคลตามขอ ๕๖ (๑) ใหดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดไวใน
ขอ ๔๙ – ขอ ๕๕
ขอ ๕๘ กรณีการประเมินบุคคลตามขอ ๕๖ (๒) ใหดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดไวใน
ขอ ๔๔ – ขอ ๔๘
ขอ ๕๙ กรณีการประเมินบุคคลตามขอ ๕๖ (๓) ใหดําเนินการโดยวิธีการคัดเลือก ซึ่งตอง
ดําเนินการอยางเปนระบบ โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได โดยใหดําเนินการตามขอ ๖๐ – ขอ ๖๕
ขอ ๖๐ ใหหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคล จํานวน ๓ – ๕ คน
โดยใหมีหนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบ คุณลักษณะของบุคคล
และสมรรถนะของตําแหนงที่ตองการ
(๒) กําหนดแนวทางและวิธีการสรรหา เพื่อใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเขา
รับการคัดเลือก
(๓) ดําเนินการประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม และรายงานผลตอหัวหนาหนวยงาน
ข อ ๖๑ ให ห น ว ยงานจั ด ทํ า ประกาศรั บ สมั ค ร ซึ่ ง ในประกาศรั บ สมั ค รจะต อ งระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง คุณลักษณะและสมรรถนะของตําแหนงที่
ตองการ ทั้งนี้ ระยะเวลาการรับสมัครใหหนวยงานพิจารณากําหนดตามที่เห็นสมควรอยางนอย ๑๕ วัน
ขอ ๖๒ การประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคลใหดําเนินการตามที่กําหนดไวในขอ ๔๗

๑๘
ขอ ๖๓ ใหหนวยงานดํา เนินการประกาศผลการประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคลใหดํารง
ตําแหนงประเภทผูบริหารอยางเปดเผยและแจงใหผูไดรับคัดเลือกทราบ ทั้งนี้ หนวยงานจะตองเปดโอกาส
ใหมีการทักทวงไดภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ประกาศ
ขอ ๖๔ ใหหนวยงานเสนอขอแตงตั้งบุคคลผูไดรับคัดเลือกใหดํารงตําแหนงประเภท
ผูบริหารตอมหาวิทยาลัย พรอมสงแบบประเมินและผลการประเมิน
ขอ ๖๕ ใหกองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยดําเนินการตรวจสอบความถูกตองครบถวนให
เปนไปตามที่กํา หนดไวในขอบังคับนี้ และนําเสนอคณะอนุ กรรมการพิจารณากลั่นกรองกอนนํา เสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาแตงตั้ง
ขอ ๖๖ ใหอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายออกคําสั่งแตงตั้งขาราชการใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้น
ขอ ๖๗ ในกรณี ที่ มี ป ญ หาในการปฏิ บั ติ ต ามข อ บั ง คั บ นี้ ให ป ระธานคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมีอํานาจวินิจฉัยตีความและสั่งการใหเปนไปตามนั้น
ขอ ๖๘ ใหนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐

(ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ พานิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

เหตุผลในการประกาศใชขอบังคับนี้ เนื่องจากคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.) ได มี ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ องมาตรฐานการกําหนดตํ าแหน งและการแต งตั้ งข าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงตองออกขอบังคับ เพื่อใหการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลตําแหนงประเภทผูบริหาร และตําแหนง
ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะตามที่ ก.พ.อ. กําหนด ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น เปนไป
ตามมาตรฐานที่กําหนดไวในประกาศ ก.พ.อ.

