
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินเพื่อแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ

หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ตําแหนงระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  และระดับเชี่ยวชาญ
พ.ศ.  ๒๕๕๗

________________

  อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๔  และขอ  ๕  แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณวาดวยการ
กําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ประกอบกับ
ประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให
ดํารงตําแหนงสูงขึ้น  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และที่แกไขเพิ่มเติม  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ  (ก.บ.ม.)  ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๖  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  จึงกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินเพื่อแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
ตําแหนงระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  และระดับเชี่ยวชาญไว  ดังตอไปนี้

หลักเกณฑ

ขอ  ๑  การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ตําแหนงระดับ
ชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  และระดับเชี่ยวชาญ  ผูที่จะไดรับการแตงตั้งตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 ขอ  ๒  การประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
ตําแหนงระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  และระดับเชี่ยวชาญ  ตองเปนตําแหนงที่มหาวิทยาลัยได
ประเมินคางานแลว  โดยใหพิจารณาประเมินจากองคประกอบ  ดังนี้
    ๒.๑  กรณีปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง

 ก.  ระดับชํานาญการ  ตองประเมินตามองคประกอบดังนี้  (คะแนนเต็ม  ๔๐๐  คะแนน)
(๑)  ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหนงที่ครองอยู  โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย

คะแนนของผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการในรอบปที่ผานมา  (๑๐๐  คะแนน)
 (๒)  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงที่จะประเมิน  
(๑๐๐  คะแนน)
 (๓)  ผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการ  โดยจําแนกเปนดังนี้     (๒๐๐  คะแนน)

(๓.๑)  คูมือปฏิบัติงานหลักอยางนอย  ๑  เลม  (๑๐๐  คะแนน)  และ
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  (๓.๒)  ผลงานเชิงวิเคราะห  หรือสังเคราะห  หรืองานวิจัย  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการ
พัฒนางานในหนาที่  อยางนอยหนึ่งเรื่อง  (๑๐๐  คะแนน)

(๔) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  (เหมาะสม  หรือไมเหมาะสม)
เกณฑการตัดสิน  ผูเขารับการประเมินจะตองไดคะแนนแตละองคประกอบตาม  (๑)  (๒)  

และ  (๓)  ไมนอยกวารอยละ  ๖๐  โดยผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการจะตองมีคุณภาพของผลงานไมต่ํา
กวาระดับดี  และมีคะแนนตามองคประกอบ  (๑)  (๒)  และ  (๓) รวมกันไมต่ํากวารอยละ  ๗๐  และมี
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพอยูในเกณฑที่เหมาะสม  จึงจะถือวาเปนผูผานการประเมิน  ทั้งนี้วิธีการ
ตัดสินคุณภาพของผลงานใหใชคะแนนเสียงขางมาก  

 ข.  ระดับชํานาญการพิเศษ  ตองประเมินตามองคประกอบดังนี ้ (คะแนนเต็ม  ๔๐๐  คะแนน)
 (๑)  ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหนงที่ครองอยู  โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย
คะแนนของผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการในรอบปที่ผานมา  (๑๐๐  คะแนน)  

(๒)  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงที่จะประเมิน  
(๑๐๐  คะแนน)
  (๓)  ผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการพิเศษ  โดยจําแนกเปนดังนี้  (๒๐๐  คะแนน)

(๓.๑)  ผลงานเชิงวิเคราะหหรือสังเคราะห  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานของ
หนวยงาน  อยางนอยหนึ่งเรื่อง  (๑๐๐  คะแนน)  และ
  (๓.๒)  งานวิจัย  หรือผลงานลักษณะอื่นที่เปนประโยชนตอหนวยงาน  และไดมีการ
เผยแพรภายในประเทศ  อยางนอยหนึ่งเรื่องหรือหนึ่งรายการ  (๑๐๐  คะแนน)

(๔)  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  (เหมาะสม  หรือไมเหมาะสม)
 เกณฑการตัดสิน  ผูเขารับการประเมินจะตองไดคะแนนแตละองคประกอบตาม  (๑)  (๒)  
และ  (๓)  ไมนอยกวารอยละ  ๖๐  โดยผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการพิเศษจะตองมีคุณภาพของ
ผลงานไมต่ํากวาระดับดี  และมีคะแนนตามองคประกอบ  (๑)  (๒)  และ  (๓) รวมกันไมต่ํากวารอยละ  ๗๐  
และมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพอยูในเกณฑที่เหมาะสม  จึงจะถือวาเปนผูผานการประเมิน  ทั้งนี้
วิธีการตัดสินคุณภาพของผลงานใหใชคะแนนเสียงขางมาก  

๒.๒  กรณีปฏิบัติหนาที่หัวหนาหนวยงานที่มีลักษณะใชวิชาชีพและไมไดใชวิชาชีพ
 ก.  ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  และระดับเชี่ยวชาญ  ที่ปฏิบัติ

หนาที่หัวหนาหนวยงาน  ตองประเมินตามองคประกอบดังนี ้ (คะแนนเต็ม  ๓๐๐  คะแนน)  
(๑)  ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหนงที่ครองอยู  โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ย

คะแนนของผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการในรอบปที่ผานมา  และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในตําแหนง
ใหม  (๑๐๐  คะแนน)
  (๒)  ความรูความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงที่จะประเมิน  
(๑๕๐  คะแนน) 

(๓)  สมรรถนะทางการบริหาร  (๕๐  คะแนน)  
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 เกณฑการตัดสิน  ผูเขารับการประเมินจะตองไดคะแนนแตละองคประกอบไมนอยกวารอยละ  
๖๐  และมีคะแนนของทุกองคประกอบรวมกันไมต่ํากวารอยละ  ๗๐  จึงจะถือวาเปนผูผานการประเมิน

แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยตาม  ๒.๑  และ  ๒.๒  ใหเปนไปตามที่กําหนดไวทายประกาศนี้

วิธีการ

ขอ  ๓  ให  ก.บ.ม.  แตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ตําแหนงระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  และระดับเชี่ยวชาญ  โดยมี
องคประกอบดังตอไปนี้

ก.  ตําแหนงระดับชํานาญการ  และระดับชํานาญการพิเศษ  ประกอบดวย  
 (๑)  อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ  
   (๒)  บุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย  หรือทั้งบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
รวมกัน  ซึ่งมีความรูความเขาใจเปนอยางดีในลักษณะงานของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง  จํานวน  ๔  คน  เปนกรรมการ
  (๓)  บุคลากรงานการเจาหนาที่  เปนเลขานุการ
 ข.  ตําแหนงระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  และระดับเชี่ยวชาญ  กรณีปฏิบัติหนาที่
หัวหนาหนวยงานที่มีลักษณะใชวิชาชีพและไมไดใชวิชาชีพ  ประกอบดวย

(๑)  อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ
 (๒)  รองอธิการบดีจํานวน  ๑  คน  เปนกรรมการ
 (๓)  คณบดี จํานวน  ๑  คน  เปนกรรมการ
 (๔)  ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการสถาบัน  หรือหัวหนาหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  
จํานวน  ๑  คน  เปนกรรมการ

(๕)  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  เปนกรรมการ
(๖)  บุคลากรงานการเจาหนาที่  เปนเลขานุการ

ขอ  ๔  ใหคณะกรรมการตามขอ  ๓   ก.  และ  ข.  มีหนาที่ดังนี้
 ๔.๑  พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินคางานและการกําหนดกรอบตําแหนง  
  ๔.๒  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหนงที่ครองอยู  ความรูความสามารถ  ทักษะ  
และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงที่จะประเมิน  และประเมินแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานใน
ตําแหนงใหมและสมรรถนะทางการบริหารสําหรับตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  กรณี
ปฏิบัติหนาที่หัวหนาหนวยงานที่มีลักษณะใชวิชาชีพและไมไดใชวิชาชีพ  โดยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ  
เพื่อดําเนินการแทนไดตามความเหมาะสม
  ๔.๓  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ
  ๔.๔  พิจารณาสรุปผลเสนอ  ก.บ.ม.  พิจารณาอนุมัติ
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ขอ  ๕  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ  และระดับชํานาญการพิเศษ  ใหแตงตั้งไดไม
กอนวันที่  ก.บ.ม.  ไดรับผลการประเมินพรอมผลงานที่ครบถวนสมบูรณ  ทั้งนี้วันที่  ก.บ.ม.  ไดรับผลการ
ประเมินพรอมผลงานที่ครบถวนสมบูรณ  ใหถือเอาวันที่งานการเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยไดรับผลการ
ประเมินพรอมผลงานที่ครบถวนสมบูรณ
  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ  ระดับชํานาญการพิเศษ  และระดับเชี่ยวชาญ  กรณี
ปฏิบัติหนาที่หัวหนาหนวยงานที่มีลักษณะใชวิชาชีพและไมไดใชวิชาชีพ  ใหแตงตั้งไดไมกอนวันที่ประกาศ
รายชื่อผูผานการประเมิน   

     ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๗

  
(รองศาสตราจารย ดร. เปรื่อง จันดา)

อธิการบดี
   ประธานกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ


