
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น

พ.ศ.  ๒๕๕๗
________________

 โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณวาดวยการกําหนดระดับตําแหนง
และการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น  เพื่อประโยชนในการกําหนดระดับตําแหนง  และ
แตงตั้งผูมีความรูความสามารถใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  ตามหลักประเมินคางานและหลักสมรรถนะ

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๖  และขอ  ๑๔  (ข)  (๗)  (๘)  และวรรคสอง  (ค)  และ  (ง)  แหง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณวาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  (ก.บ.ม.)  ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๗  
เมื่อวันท่ี  ๖  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้
 ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณวาดวยการกําหนดระดับตําแหนง
และการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น  พ.ศ.  ๒๕๕๗”     
 ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป

ขอ  ๓  ในระเบียบนี้
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
“อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

 “ก.บ.ม.”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ        
 “ประกาศ  ก.พ.อ.”  หมายความวา  ประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนง
และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และที่แกไข
เพิ่มเติม  

ขอ  ๔  ใหนําประกาศ  ก.พ.อ.  มาใชบังคับกับการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นโดยอนุโลม  ทั้งนี้เทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้

ใหบรรดาอํานาจหนาที่ของสภาสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศ  ก.พ.อ.  เปนอํานาจหนาที่ของ  
ก.บ.ม.  เวนแตอํานาจในการพิจารณาแตงตั้งหรือถอดถอนผูดํารงตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

ขอ  ๕  ให  ก.บ.ม.  มีอํานาจและหนาที่ในการพิจารณากําหนดระดับตําแหนงและการพิจารณาเพื่อ
แตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นตามระเบียบนี้  
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นอกจากกรณีตามที่กําหนดไวในประกาศ  ก.พ.อ.  ก.บ.ม.  อาจกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นเพิ่มเติมได
ตามที่เห็นสมควร  ทั้งนี้เทาที่ไมขัดหรือแยงกับประกาศ  ก.พ.อ.  และระเบียบนี้        

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่  ก.บ.ม.  กําหนด  ใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย  โดยใหประธาน  ก.บ.ม.  
เปนผูลงนาม  แลวประกาศใหทราบโดยทั่วกัน          
 ขอ  ๖  หลักเกณฑและการกําหนดระดับตําแหนงตองสอดคลองกับกรอบของตําแหนงและ
แผนพัฒนากําลังคนที่  ก.บ.ม.  กําหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

ขอ  ๗  ในกรณีที่ประกาศ  ก.พ.อ.  กําหนดใหการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น  ผูไดรับการ
แตงตั้งตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับที่จะแตงตั้ง  ใหยกเวนไมใหนําหลักเกณฑดังกลาวมาใชบังคับ
กับการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น  

ขอ  ๘  ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  และใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  และใหถือเปนที่สุด     

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๗     

(รองศาสตราจารย ดร. เปรื่อง จันดา)
                                  อธิการบดี



เอกสารแนบ ๒ 

ทายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

วาดวยการกาํหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังพนักงานมหาวิทยาลยัใหดํารงตาํแหนงสูงขึ้น 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

---------------------- 

หลักเกณฑการประเมินคางานสําหรับตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ 

 

องคประกอบหลักในการประเมินคางาน 

๑. หนาที่และความรับผิดชอบ (๓๐ คะแนน) 

 ๑.๑ ปฏิบัติงานระดับตน โดยตองใชความคิดริ เริ่มประกอบกับวิธีการ หรือแนวปฏิบัติที่ มีอยู  

            (๑๐-๑๕ คะแนน) 

 ๑.๒ ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก หรืองานที่มีขอบเขต เนื้อหาคอนขางหลากหลายโดยตองใชความคิดริเริ่ม 

            ในงานที่มีแนวทางปฏิบัตินอยมาก (๑๖-๒๐ คะแนน) 

  ๑.๓ ปฏิบัติงานที่ยาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาหลากหลายโดยตองใชความคิดริเริ่มในการปรับเปลี่ยน 

            วิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ (๒๑-๒๕ คะแนน) 

  ๑.๔ ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย โดยตองใชความคิดริเริ่มในการกําหนด 

            หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ (๒๖-๓๐ คะแนน) 

๒. ความยุงยากของงาน (๓๐ คะแนน) 

 ๒.๑ เปนงานที่ไมยุงยาก มีแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 

  ๒.๒ เปนงานที่คอนขางยุงยากซับซอน และมีขั้นตอนวิธีการคอนขางหลากหลาย (๑๖-๒๐ คะแนน) 

  ๒.๓ เปนงานที่ยุงยากซับซอน ตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการปรบัเปลี่ยนวิธีการ 

            ปฏิบัติงานใหเหมาะสมกบัสภาพการณ (๒๑-๒๕ คะแนน) 

   ๒.๔ เปนงานที่มีความยุงยากซับซอนมาก ตองประยุกตใชความรูและประสบการณ ในการกําหนด 

            หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพการณ (๒๖-๓๐ คะแนน) 

๓. การกํากับตรวจสอบ (๒๐ คะแนน) 

 ๓.๑ ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอยางใกลชิด (๑-๕ คะแนน) 

  ๓.๒ ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานบาง (๖-๑๐ คะแนน) 

      ๓.๓ ไดรับการตรวจสอบ ติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงานเปนระยะตามที่กําหนดในแผน 

            ปฏิบัติงาน (๑๑-๑๕ คะแนน) 

   ๓.๔ ไดรับการตรวจสอบ ติดตามผลสมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ (๑๖-๒๐ คะแนน) 
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๔. การตัดสินใจ (๒๐ คะแนน) 

 ๔.๑ ในการปฏิบัตงิานมีการตัดสินใจบาง (๑-๕ คะแนน) 

      ๔.๒ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองคอนขางมาก วางแผนและกําหนดแนวทาง แกไขปญหา 

            ในงานที่รับผิดชอบ (๖-๑๐ คะแนน) 

     ๔.๓ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองอยางอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนแนวทาง และแกไขปญหา 

            ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

      ๔.๔ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองอยางอิสระในการริเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการ 

            ปฏิบัติงาน (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

เกณฑการตัดสิน 

 ระดับชํานาญการ ไดคะแนน ๖๔  คะแนนข้ึนไป 

 ระดับชํานาญการพเิศษ ไดคะแนน ๘๔  คะแนนข้ึนไป 
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แบบประเมินคางานตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ 

---------------------- 

 

๑. ตําแหนงเลขที ่     

 ชื่อตําแหนง      ระดับ      

 สังกัด             

 ขอกําหนดเปนตําแหนง     ระดับ     
 

๒. หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง 

ตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม 

๑. ดานการปฏิบัตกิาร…………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

๒. ดานการวางแผน……………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

๓. ดานประสานงาน…………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

๔. ดานบริการ…………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

๑. ดานการปฏิบัติการ…………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

๒. ดานการวางแผน……………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

๓. ดานประสานงาน…………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

๔. ดานบริการ……………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

๓. วิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพ และความยุงยากและความซับซอนของานที่เปลี่ยนแปลงไป 

งานเดิม งานใหม 

๑ คุณภาพของงาน………………………………………………  

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

๑ คุณภาพของงาน  

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

๒ ความยุงยากและความซับซอนของาน………………..  

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

๒ ความยุงยากและความซับซอนของาน………………..  

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
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๓. การกํากับตรวจสอบ 

 ๓.๑ งาน       

 (๑)             

 (๒)             

 

๔. การตัดสินใจ 

 ๔.๑ งาน       

  (๑)             

 (๒)             
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๕. การประเมินคางานของตําแหนง 
 

องคประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ เหตุผลในการพิจารณา 

๑. หนาที่และความรับผิดชอบ 
   (  ) ปฏิ บั ติ งานระดับต น  โดยต องใช ความคิ ด ริ เริ่ ม 

        ประกอบกับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบั ติ ที่ มี อยู 

        (๑๐-๑๕ คะแนน) 

   (  ) ปฏิ บั ติ งานที่ค อนขางยาก หรืองานที่มีขอบเขต 

        เนื้อหาคอนขางหลากหลายโดยตองใชความคิดริเริ่ม 

        ในงานที่มีแนวทางปฏิบัติที่นอยมาก (๑๖-๒๐ คะแนน) 

   (  ) ปฏิ บั ติ งานที่ ย าก ห รืองานที่ มี ขอบ เขต เนื้ อห า 

        หลากหลายโดยตองใชความคิดริเริ่มในการปรับเปลี่ยน 

        วิธี ก ารปฏิ บั ติ งานที่ เห ม าะสมกับ สภ าพการณ 

        (๒๑-๒๕ คะแนน) 

   (  ) ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขต เนื้อหา 

        หลากหลาย โดยตองใชความคิดริเริ่มในการกําหนด 

        หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับ 

        สภาพการณ (๒๖-๓๐ คะแนน) 

 

๒. ความยุงยากของงาน 
   (   ) เป นงานที่ ไม ยุ งยาก มี แนวทางปฏิบั ติ ที่ ชัด เจน 

         (๑๐-๑๕ คะแนน)   

   (  ) เปนงานที่คอนขางยุงยากซับซอน และมีขั้นตอน        

        วิธีการคอนขางหลากหลาย (๑๖-๒๐ คะแนน) 

   (  ) เปนงานที่ยุ งยากซับซอน ตองประยุกตใชความรู 

        และประสบการณในการปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงาน 

        ใหเหมาะสมกับสภาพการณ (๑๑-๑๕ คะแนน)   

   (  ) เปนงานที่มีความยุงยากซับซอนมาก ตองประยุกต 

        ใชความรู และประสบการณ ในการกําหนด หรือ 

        ป รั บ เป ลี่ ย น แน วท างป ฏิ บั ติ ง าน ให เห มาะ ส ม 

        สอดคลองกับสภาพการณ (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 

 

 

๓๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 - ๖ -

องคประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ เหตุผลในการพิจารณา 

   ๓. การกํากับตรวจสอบ 
   (  ) ได รับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอยางใกลชิด  

        (๑-๕ คะแนน) 

   (  ) ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานบาง 

        (๖-๑๐ คะแนน) 

   (  ) ไดรับการตรวจสอบ ติดตามความกาวหนาของการ 

        ปฏิบัติงานเปนระยะตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติงาน 

        (๑๑-๑๕ คะแนน) 

   (  ) ได รับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการ 

        ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม แ ผ น ง า น แ ล ะ / โ ค ร ง ก า ร  

         (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

๔. การตัดสินใจ 
   (  ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบาง (๑-๕ คะแนน) 

   (  ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตัวเองคอนขางมาก 

        วางแผนและกําหนดแนวทาง แกไขปญหาในงาน 

        ที่รับผิดชอบ (๖-๑๐ คะแนน) 

   (  ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตัวเองอยางอิสระ 

        สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและแกไขปญหาในการ 

        ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

   (  ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตัวเองอยางอิสระ 

        ในการริ เริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการปฏิบัติ งาน 

        (๑๖-๒๐ คะแนน)  

๒๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐ 
 

  

รวม ๑๐๐   

 

 

สรุปผลการประเมินคางาน / เหตุผล 

 ................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

 (   ) ผานการประเมิน 

 (   ) ไมผานการประเมิน 

 



 - ๗ -

คณะกรรมการประเมินคางานลงนาม 

 

๑. ............................................................... (ประธาน) 

(.............................................................) 

 

๒. ............................................................... (กรรมการ) 

(.............................................................) 

 

๓. ............................................................... (กรรมการ) 

(.............................................................) 

 

๔. ............................................................... (กรรมการ) 

(.............................................................) 

 

๕. ............................................................... (กรรมการและเลขานุการ) 

(.............................................................) 

      (หัวหนางานการเจาหนาที่) 




