
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 

  


