
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานเพื่อก าหนดระดับต าแหน่งที่สูงข้ึน 

ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ช านาญการพิเศษ และ                  
ระดับเชี่ยวชาญ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพ และไม่ได้ใช้วิชาชีพ 

   

  เพ่ือให้การด าเนินการในการประเมินค่างาน เพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการ ช านาญการพิเศษ และระดับ
เชี่ยวชาญ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพ และไม่ได้ใช้วิชาชีพ ของมหาวิทยาลัยเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่ง
และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2556  

  อาศัยอ านาจตามความมาตรา 18 (2) และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 17 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและการ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2555 ประกอบกับข้อ 4                     
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕56 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในคราวประชุมครั้งที่  1/2562 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัย                 
จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างานเพื่อก าหนดระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ช านาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
หน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพ และไม่ได้ใช้วิชาชีพ ไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ                  
ระดับช านาญการ ช านาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพ 
และไม่ได้ใช้วิชาชีพ   

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้บังคับใช้วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 การก าหนดระดับต าแหน่ง ให้มีการประเมินค่างานของต าแหน่งโดยให้จัดท าข้อมูล

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่จะขอปรับปรุงการก าหนดระดับต าแหน่ง ได้แก่ ชื่อต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง 
สังกัด หน้าที่ความผิดชอบเดิมและหน้าที่ความผิดชอบใหม่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติเดิมและลักษณะงานที่ปฏิบัติใหม่
ของต าแหน่ง เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

ข้อ 4 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่
เกินห้าคน โดยความเห็นชอบจาก ก.บ.ม.  ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาโดยตรงของต าแหน่งที่เสนอขอก าหนดระดับ                  
ต าแหน่งที่สูงขึ้นร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินค่างาน ให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และให้เจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ เพ่ือท าหน้าที่ประเมินค่างานตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
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ข้อ 5 ให้คณะกรรมการประเมินค่างานที่ได้รับแต่งตั้งพิจารณาประเมินค่างานของต าแหน่งและ
ให้น าผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย                  
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองและสรุปผลการประเมินค่างานในการก าหนดกรอบต าแหน่งเพ่ือ เสนอ ก.บ.ม. พิจารณา                
และเสนอให้สภามหาวิทยาลัยมีมติในการก าหนดกรอบต าแหน่ง 

ข้อ 6 เมื่อ ก.บ.ม. พิจารณาและเสนอให้สภามหาวิทยาลัยมีมติ  ก าหนดกรอบต าแหน่งใน
หน่วยงานใดแล้ว ให้มีการประกาศให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้ทราบร่วมกัน เพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมในการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่อไป 

ข้อ 7 ให้มีการจัดท ารายงานสรุปผลการพิจารณากรอบต าแหน่งเพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิงในการ
สืบค้น และเพ่ือแสดงความโป่งใส 

ข้อ 8 การขอก าหนดระดับต าแหน่งที่สูงของต าแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ต้องผ่านการประเมินตามองค์ประกอบหลักของการประเมินค่างาน ดังนี้ 

(1) หน้าที่และความรับผิดชอบ   20  คะแนน 
(2) ความยุ่งยากของงาน   20  คะแนน 
(3) การกับก าตรวจสอบ   20  คะแนน 
(4) การตัดสินใจ    20  คะแนน 
(5) การบริหารจัดการ   20  คะแนน 

ข้อ 9 การขอก าหนดระดับต าแหน่งที่สูงของต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ต้องผ่านการประเมินตามองค์ประกอบหลัก                 
ของการประเมินค่างาน ดังนี้  

9.1 ต าแหน่งระดับ ช านาญการ ต้องผ่านการประเมินตามองค์ประกอบ ตามข้อ 8                 
ไม่น้อยกว่า 60 คะแนนขึ้นไป  

9.2 ต าแหน่งระดับ ช านาญการพิเศษ ต้องผ่านการประเมินตามองค์ประกอบ ตามข้อ 8 
ไม่น้อยกว่า 70 คะแนนขึ้นไป  

9.3 ต าแหน่งระดับ เชี่ยวชาญ ต้องผ่านการประเมินตามองค์ประกอบ ตามข้อ 8               
ไม่น้อยกว่า 80 คะแนนขึ้นไป  

 
ข้อ 10 ให้ใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการประเมินค่างานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด                 

แนบท้ายประกาศนี ้ในการประเมินค่างาน 
ข้อ 11 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ ในกรณีมีข้อปัญหาอันเกิดจากการ

ปฏิบัติตามประกาศนี้ใหเ้สนอ ก.บ.ม. พิจารณา 

ประกาศ  ณ  วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 
 
 
 

            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า) 
                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

                                ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 


