
สรุปหลักเกณฑการแตงตัง้ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกนใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  
อางอิงจาก  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 10/2560) , กฎ ก.พ.อ.วาดวยการกําหนดบัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

ระดับตําแหนง คุณสมบัติของผูขอกําหนดตําแหนงสูงข้ึน 
 

ผลงานท่ีเสนอ 

 

เกณฑการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

เกณฑการประเมิน 

ผลงาน 

 

หมายเหตุ ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

(และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานกอนย่ืน 2 รอบติดตอกัน  

ไมตํ่ากวาระดับดี) 

อัตราเงินเดือน 

(ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาข้ัน

ตํ่าของระดับที่จะแตงต้ัง) 

ชํานาญงาน 1. มีวุฒิ ปวส. และดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงานมาแลว 

ไมนอยกวา 4 ป หรือ 

2. มีวุฒิ ปวท. และดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงานมาแลว 

ไมนอยกวา 5 ป หรือ 

3. มีวุฒิ ปวช. และดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติงานมาแลว 

ไมนอยกวา 6 ป  

 

10,190 คูมือปฏิบัติงาน อยางนอย 1 เลม องคประกอบผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวา 3 คน 

ดังนี้ 

- บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
 
ซึ่งอยูตางสังกัด

สวนงานกับผูขอกําหนดตําแหนงสูงข้ึน 

- บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอย 1 คน 

- ตองไดคะแนนเสียง 

ขางมาก  

- ทุกองคประกอบตอง 

ไมตํ่ากวาระดับ ด ี

กรณีการขอกําหนดตําแหนงสูงข้ึน  

โดยวิธีพิเศษ  

1. เกณฑการประเมิน  

ทุกองคประกอบตองมีผลการประเมิน

ดังนี้  

 ตําแหนงระดับชํานาญงาน 

ชํานาญการ ชํานาญงานพิเศษ 

ชํานาญการพิเศษ จะตองมีผลการ

ประเมินไมตํ่ากวา ระดับดีมาก  

 ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญตองมีผล

การประเมินไมตํ่ากวา ระดับดีเดน 

ทั้งนี้ ตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวา 

4 ใน 5 จากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

2. องคประกอบคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ 

 กรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน 

โดยเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยตาม

บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. หรือ

มหาวิทยาลัยกําหนด (แลวแตกรณี) 

 

เกณฑการประเมินผลงาน กําหนดใหมี 

5 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับปรับปรุง 

 ระดับพอใช 

 ระดับดี 

 ระดับดีมาก 

 ระดับดีเดน 

 

 

 

 

ชํานาญงานพิเศษ ตองดํารงตําแหนงระดับชํานาญงานมาแลวไมนอยกวา 6 ป  15,410 1. คูมือปฏิบัติงาน อยางนอย 1 เลม และ 

2. ผลงานเชิงวิเคราะห อยางนอย 1 เรื่อง 

องคประกอบผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวา 3 คน 

เปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายชื่อใน

บัญชี ก.พ.อ.  

- ตองไดคะแนนเสียง 

ขางมาก  

- ทุกองคประกอบตอง 

ไมตํ่ากวาระดับ ด ี

ชํานาญการ 1. มีวุฒิ ป.เอก และดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการมาแลว 

ไมนอยกวา 2 ป หรือ 

2. มีวุฒิ ป.โท และดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการมาแลว 

ไมนอยกวา 4 ป หรือ 

3. มีวุฒิ ป.ตรี และดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการมาแลว 

ไมนอยกวา 6 ป  

 

  

15,050 1. คูมือปฏิบัติงาน อยางนอย 1 เลม และ 

2. ผลงานเชิงวิเคราะหหรือสังเคราะห หรือ

งานวิจัย  อยางนอย 1 เรื่อง 

องคประกอบผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวา 3 คน 

ดังนี้ 

- บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
 
ซึ่งอยูตางสังกัด

สวนงานกับผูขอกําหนดตําแหนงสูงข้ึน 

- บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอย  

1 คน 

- ตองไดคะแนนเสียง 

ขางมาก  

- ทุกองคประกอบตอง 

ไมตํ่ากวาระดับ ด ี



ระดับตําแหนง คุณสมบัติของผูขอกําหนดตําแหนงสูงข้ึน 
 

ผลงานท่ีเสนอ 

 

เกณฑการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

เกณฑการประเมิน 

ผลงาน 

 

หมายเหตุ ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

(และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานกอนย่ืน 2 รอบติดตอกัน  

ไมตํ่ากวาระดับดี) 

อัตราเงินเดือน 

(ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาข้ัน

ตํ่าของระดับที่จะแตงต้ัง) 

ชํานาญการพิเศษ ตองดํารงตําแหนงระดับชํานาญการมาแลวไมนอยกวา 4 ป  22,140 1. ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห  

อยางนอย 1 เรื่อง และ 

2. งานวิจัย หรือผลงานลักษณะอ่ืน  

ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางาน  

อยางนอย 1 เรื่อง 

องคประกอบผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวา  

3 คน เปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งมี

รายชื่อในบัญชี ก.พ.อ.  

- ตองไดคะแนนเสียง 

ขางมาก  

- ทุกองคประกอบตอง 

ไมตํ่ากวาระดับ ด ี

เง่ือนไขในการจัดประชุมตัดสินผลงาน 

• การประเมินระดับชํานาญงาน  

ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ   

ชํานาญการพิเศษ  

ไมตองจัดประชุมผูทรงคุณวุฒิ 

ยกเวน กรณีผลการประเมิน 

ไมผานตองจัดใหมีการประชุม

พิจารณารวมกัน 

• การประเมินระดับเชี่ยวชาญ ตองจัด

ประชุมพิจารณาผลงานทุกกรณี 

 

เช่ียวชาญ ตองดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษมาแลวไมนอยกวา 3 ป  31,400 1. ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห  

อยางนอย 1 เรื่อง และ 

2. งานวิจัยซึ่งไดรับการตีพิมพเผยแพรใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

อยางนอย 1 เรื่อง 

องคประกอบผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวา  

3 คน เปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งมี

รายชื่อในบัญชี ก.พ.อ.  

- ตองไดคะแนนเสียง 

ขางมาก  

- ทุกองคประกอบตอง 

ไมตํ่ากวาระดับ ดมีาก 

งานพัฒนาและฝกอบรม กองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบด ี: ขอมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 

  



สรุปหลักเกณฑการแตงตัง้พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกนใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  
อางอิงจาก  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 11/2560),ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 10/2559) 
เรื่อง การกําหนดบัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
ระดับตําแหนง 

คุณสมบัติของผูขอกําหนดตําแหนงสูงข้ึน 
ผลงานท่ีเสนอ  

ผูขอกําหนดตําแหนงสูงข้ึน สามารถเลือกผลงานในการย่ืนได 3 วิธี 

เกณฑการแตงตั้งกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ 

เกณฑการประเมิน 

ผลงาน 

 

หมายเหตุ 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

(ตองมีผลการประเมินการ

ปฏิบติังานกอนย่ืนรอบที่ผานมาไม

ตํ่ากวาระดับดี) 

อัตราเงินเดือน 

(ไดรับเงินเดือน 

ไมตํ่ากวาข้ันตํ่าของ

ระดับที่จะแตงต้ัง) 

วิธีท่ี1 วิธีท่ี 2 วิธีท่ี 3 

ชํานาญงาน 1. มีวุฒิ ปวส. และดํารงตําแหนง

ระดับปฏิบัติงานมาแลวไมนอย

กวา 4 ป หรือ 

2. มีวุฒิ ปวท. และดํารงตําแหนง

ระดับปฏิบัติงานมาแลว 

ไมนอยกวา 5 ป หรือ 

3. มีวุฒิ ปวช. และดํารงตําแหนง

ระดับปฏิบัติงานมาแลว 

ไมนอยกวา 6 ป  

 

14,270 1. คูมือปฏิบัติงานหลัก  

อยางนอย 1 เลม 

ผลงานเชิงวิเคราะห หรือ

สังเคราะห หรืองานวิจัย หรือ

ผลงานในลักษณะอ่ืนที่เทียบได

กับงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพร

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่

มหาวิทยาลัยกําหนด  

อยางนอย 1 เรื่อง 

1. ผลงานที่เปนผลการ

ดําเนินงานที่ผานมา  

อยางนอย 1 เรื่อง และ 

2. ขอเสนอแนวคิด วิธีการ

พัฒนาหรือปรับปรุงงานใน

หนาที่ใหมีประสิทธิภาพ 

มากข้ึน อยางนอย 1 เรื่อง 

องคประกอบผูทรงคุณวุฒิ 

ไมนอยกวา 3 คน ดังนี้ 

- บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
 
ซึ่งอยู

ตางสังกัดสวนงานกับผูขอกําหนด

ตําแหนงสูงข้ึน 

- บุคคลภายนอกอยางนอย 1 คน 

- ตองไดคะแนน

เสียงขางมาก  

- ทุกองคประกอบ

ตองไมตํ่ากวา

ระดับ ด ี

กรณีการขอกําหนดตําแหนงสูงข้ึน  

โดยวิธีพิเศษ  

1. เกณฑการประเมิน  

ทุกองคประกอบตองมีผลการ

ประเมินดังนี้  

 ตําแหนงระดับชํานาญงาน 

ชํานาญการ ชํานาญงานพิเศษ 

ชํานาญการพิเศษ จะตองมีผล

การประเมินไมตํ่ากวาระดับดีมาก  

 ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญตองมี

ผลการประเมินไมตํ่ากวา 

ระดับดีเดน 

ทั้งนี้ ตองไดคะแนนเสียงไมนอย

กวา 4 ใน 5 จากคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ 

2. องคประกอบคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ 

 กรรมการจํานวนไมนอยกวา  

5  คน โดยเปนบุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัยตามบัญชีรายชื่อ

ผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. หรือ

มหาวิทยาลัยกําหนด (แลวแตกรณี) 

เกณฑการประเมินผลงาน กําหนดให

มี 5 ระดับ ดังนี้ 

• ระดับปรับปรุง 

• ระดับพอใช 

• ระดับดี 

• ระดับดีมาก 

• ระดับดีเดน 

ชํานาญงาน 

พิเศษ 

ตองดํารงตําแหนงระดับ 

ชํานาญงานมาแลวไมนอยกวา  

6 ป  

21,580 1. คูมือปฏิบัติงานหลัก  

อยางนอย 1 เลม และ 

2. ผลงานเชิงวิเคราะห หรือ

สังเคราะห หรืองานวิจัย 

หรือผลงานในลักษณะอ่ืนที่

ไดรับการเผยแพรตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่

มหาวิทยาลัยกําหนด  

อยางนอย 1 เรื่อง 

ผลงานเชิงวิเคราะห หรือ

สังเคราะห หรืองานวิจัย หรือ

ผลงานในลักษณะอ่ืนที่ไดรับการ

เผยแพรตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

อยางนอย 2 เรื่อง 

1. ผลงานที่เปนผลการ

ดําเนินงานที่ผานมา  

อยางนอย 2 เรื่อง และ 

2. ขอเสนอแนวคิด วิธีการ

พัฒนาหรือปรับปรุงงานใน

หนาที่ใหมีประสิทธิภาพ 

มากข้ึน อยางนอย 1 เรื่อง 

องคประกอบผูทรงคุณวุฒิ 

ไมนอยกวา 3 คน เปน

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งมี

รายชื่อในบัญช ีก.บ.ม. หรือ ก.พ.อ.  

- ตองไดคะแนน

เสียงขางมาก  

- ทุกองคประกอบ

ตองไมตํ่ากวา

ระดับ ด ี

ชํานาญการ 1. มีวุฒิ ป.เอก และดํารง

ตําแหนงระดับปฏิบัติการ

มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ 

2. มีวุฒิ ป.โท และดํารงตําแหนง

ระดับปฏิบัติการมาแลว 

ไมนอยกวา 4 ป หรือ 

3. มีวุฒิ ป.ตรี และดํารงตําแหนง

ระดับปฏิบัติการมาแลว 

ไมนอยกวา 6 ป  

 

21,070 1. คูมือปฏิบัติงาน อยางนอย  

1 เลม และ 

2. ผลงานเชิงวิเคราะหหรือ

สังเคราะห หรืองานวิจัย  

อยางนอย 1 เรื่อง 

ผลงานเชิงวิเคราะห หรือ

สังเคราะห หรืองานวิจัย หรือ

ผลงานในลักษณะอ่ืนที่ไดรับการ

เผยแพรตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางาน

ในหนาที่ อยางนอย 2 เรื่อง  

1. ผลงานที่เปนผลการ

ดําเนินงานที่ผานมา  

อยางนอย 2 เรื่อง และ 

2. ขอเสนอแนวคิด วิธีการ

พัฒนาหรือปรับปรุงงานใน

หนาที่ใหมีประสิทธิภาพ 

มากข้ึน อยางนอย 1 เรื่อง 

 

 

 

องคประกอบผูทรงคุณวุฒิ 

ไมนอยกวา 3 คน ดังนี้ 

- บุคคลภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู

ตางสังกัดสวนงานกับผูขอกําหนด

ตําแหนงสูงข้ึน 

- บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

อยางนอย 1 คน 

- ตองไดคะแนน

เสียงขางมาก  

- ทุกองคประกอบ

ตองไมตํ่ากวา

ระดับ ด ี

 

 

 

 



ระดับตําแหนง 
คุณสมบัติของผูขอกําหนดตําแหนงสูงข้ึน 

ผลงานท่ีเสนอ  

ผูขอกําหนดตําแหนงสูงข้ึน สามารถเลือกผลงานในการย่ืนได 3 วิธี 

เกณฑการแตงตั้งกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ 

เกณฑการประเมิน 

ผลงาน 

 

หมายเหตุ 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

(ตองมีผลการประเมินการ

ปฏิบติังานกอนย่ืนรอบที่ผานมาไม

ตํ่ากวาระดับดี) 

อัตราเงินเดือน 

(ไดรับเงินเดือน 

ไมตํ่ากวาข้ันตํ่าของ

ระดับที่จะแตงต้ัง) 

วิธีท่ี1 วิธีท่ี 2 วิธีท่ี 3 

ชํานาญการ

พิเศษ 

ตองดํารงตําแหนงระดับ 

ชํานาญการมาแลวไมนอยกวา 

 4 ป  

31,000 1. ผลงานเชิงวิเคราะห หรือ

สังเคราะห ซึ่งแสดงใหเห็น

ถึงการพัฒนางานใน

หนวยงาน อยางนอย 1 

เรื่อง และ 

2. งานวิจัย หรือผลงานใน

ลักษณะอ่ืนที่ไดรับการ

เผยแพรตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่มหาวิทยาลัย

กําหนด ซึ่งแสดงใหเห็นถึง

การพัฒนางานในหนาที่ 

อยางนอย 1 เรื่อง 

ผลงานวิจัย หรือ ผลงานใน

ลักษณะอ่ืนที่เทียบไดกับงานวิจัย

ที่ไดรับการเผยแพรตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่

มหาวิทยาลัยกําหนด  

อยางนอย 2 เรื่อง  

1. ผลงานที่เปนผลการ

ดําเนินงานที่ผานมา อยาง

นอย 2 เรื่อง และ 

2. ขอเสนอแนวคิด วิธีการ

พัฒนาหรือปรับปรุงงานใน

ระดับหนวยงานหรือสวน

งานใหมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน อยางนอย 2 เรื่อง 

องคประกอบผูทรงคุณวุฒิไมนอย

กวา 3 คน เปนบุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายชื่อในบัญชี 

ก.บ.ม. หรือ ก.พ.อ.  

- ตองไดคะแนน

เสียงขางมาก  

- ทุกองคประกอบ

ตองไมตํ่ากวา

ระดับ ด ี

เง่ือนไขในการจัดประชุมตัดสิน

ผลงาน 

• การประเมินระดับชํานาญงาน  

ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ   

ชํานาญการพิเศษ  

ไมตองจัดประชุมผูทรงคุณวุฒิ 

ยกเวน กรณีผลการประเมิน 

ไมผานตองจัดใหมีการประชุม

พิจารณารวมกัน 

• การประเมินระดับเชี่ยวชาญ  

ตองจัดประชุมพิจารณาผลงาน 

ทุกกรณี 
เช่ียวชาญ ตองดํารงตําแหนงระดับชํานาญ

การพิเศษมาแลวไมนอยกวา 3 ป  

43,960 1. ผลงานเชิงวิเคราะห หรือ

สังเคราะห  

อยางนอย 1 เรื่อง และ 

2. งานวิจัยหรือผลงานใน

ลักษณะอ่ืนที่เทียบไดกับ

งานวิจัย ซึ่งไดรับการตีพิมพ

เผยแพรตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่มหาวิทยาลัย

กําหนดในระดับชาติหรือ

นานาชาติ  

อยางนอย 1 เรื่อง  

งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ

เผยแพรตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนดใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

อยางนอย 2 เรื่อง  

1. ผลงานที่เปนผลการ

ดําเนินงานที่ผานมา  

อยางนอย 3 เรื่อง และ 

2. ขอเสนอแนวคิด วิธีการ

พัฒนาหรือปรับปรุงงานใน

ระดับสวนงานหรือ

มหาวิทยาลัยใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน  

อยางนอย 2 เรื่อง 

องคประกอบผูทรงคุณวุฒิ 

ไมนอยกวา 3 คน เปน

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งมี

รายชื่อในบัญช ีก.บ.ม. หรือ ก.พ.อ.  

- ตองไดคะแนน

เสียงขางมาก  

- ทุกองคประกอบ

ตองไมตํ่ากวา

ระดับ ดีมาก 

งานพัฒนาและฝกอบรม กองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบด ี: ขอมูล ณ วันที่  28 พฤศจิกายน 2560 

 


