
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานเพื่อก าหนดระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น 

ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และระดับช านาญงานพิเศษ  
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ  

   

  เพื่อให้การด าเนินการในการวิเคราะห์ภารกิจ และประเมินค่างาน เพื่อก าหนดระดับต าแหน่งท่ี
สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงาน และระดับ                       
ช านาญงานพิ เศษ ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และระดับ                        
ช านาญการพิเศษ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่ง            
ท่ีสูงขึ้น พ.ศ. 2556  

  อาศัยอ านาจตามความมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗           
มาตรา 17 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และ           
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและการแต่งต้ั ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น พ.ศ. 2555 ประกอบกับข้อ 4 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕56 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินค่างาน เพื่อก าหนดระดับต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงาน และ                    
ระดับช านาญงานพิ เศษ ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และ                        
ระดับช านาญการพิเศษ ไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมิน ค่างานเพื่ อก าหนดระดับต าแหน่ งท่ี สูงขึ้น  ต าแหน่ ง ประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงาน  และ                           
ระดับช านาญงานพิ เศษ ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และ                          
ระดับช านาญการพิเศษ  

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 การก าหนดระดับต าแหน่ง ให้มีการประเมินค่างานของต าแหน่งโดยให้จัดท าข้อมูล

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งท่ีจะขอปรับปรุงการก าหนดระดับต าแหน่ง ได้แก่ ช่ือต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง 
สังกัด หน้าท่ีความผิดชอบเดิมและหน้าท่ีความผิดชอบใหม่ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติเดิมและลักษณะงานท่ีปฏิบัติใหม่
ของต าแหน่ง เพื่อเสนอคณะกรรมการประเมินค่างานพิจารณา 

ข้อ 4 ให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินค่างาน จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกิน
ห้าคน โดยความเห็นชอบจาก ก.บ.ม. ซึ่ งมี ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของต าแหน่งท่ีเสนอขอก าหนดระดับ                  
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินค่างาน ให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และให้เจ้าหน้าท่ีกองบริหารงานบุคคลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อท าหน้าท่ีประเมินค่างานตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  
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ข้อ 5 ให้คณะกรรมการประเมินค่างานท่ีได้รับแต่งต้ัง พิจารณาประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์   
ท่ีก าหนด และให้น าผลการประเมินค่างานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) พิจารณา และเสนอ                  
ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติก าหนดกรอบต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

ข้อ 6 เมื่อ ก.บ.ม. พิจารณาและเสนอให้สภามหาวิทยาลัยมีมติก าหนดกรอบต าแหน่งใน
หน่วยงานใดแล้ว ให้มีการประกาศให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้ทราบร่วมกัน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมในการประเมินเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งต่อไป 

ข้อ 7 ให้กองบริหารงานบุคคล จัดท ารายงานสรุปผลการพิจารณากรอบต าแหน่งเพื่อเป็นแหล่ง
อ้างอิงในการสืบค้น และเพื่อแสดงความโปร่งใส 

ข้อ 8 การขอก าหนดระดับต าแหน่งท่ีสูงของต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงาน และ
ระดับช านาญ งานพิ เศษ  และประเภทวิชาชีพ เฉพาะหรือ เช่ียวชาญ เฉพาะ  ระ ดับช านาญการ และ                          
ระดับช านาญการพิเศษ ต้องผ่านการประเมินตามองค์ประกอบหลักของการประเมินค่างาน ดังนี้ 

(1) หน้าท่ีและความรับผิดชอบ   30  คะแนน 
(2) ความยุ่งยากของงาน   30  คะแนน 
(3) การก ากับตรวจสอบ   20  คะแนน 
(4) การตัดสินใจ    20  คะแนน 

ข้อ 9 การขอก าหนดระดับต าแหน่งท่ีสูงของต าแหน่งประเภทท่ัวไป  ระดับช านาญงาน                   
และ ระดับช านาญงานพิเศษ และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และ                       
ระดับช านาญการพิเศษ ต้องผ่านการประเมินตามองค์ประกอบหลักของการประเมินค่างาน ดังนี้  

9.1 ต าแหน่งระดับช านาญงาน หรือ ระดับช านาญการ ต้องมีคะแนนการประเมินตาม
องค์ประกอบ ตามข้อ 8 ไม่น้อยกว่า 64 คะแนนขึ้นไป  

9.2 ต าแหน่งระดับช านาญงานพิเศษ หรือ ระดับช านาญการพิเศษ ต้องมีคะแนน                
การประเมินตามองค์ประกอบ ตามข้อ 8 ไม่น้อยกว่า 84 คะแนนขึ้นไป  

ข้อ 10 ให้ใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการประเมินค่างานตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด                 
แนบท้ายประกาศนี้ ในการประเมินค่างาน 

ข้อ 11 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีข้อปัญหาอันเกิดจากการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ให้เสนอ ก.บ.ม. พิจารณา 

 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2562 
 
 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)    
                                                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
              ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 


