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ตาํแหน่ง (Position) :
หมายถึง  กลุ่มของหน้าท่ีความรบัผิดชอบท่ีคล้ายคลึงกนั เก่ียวข้องสมัพนัธก์นั

และมีปริมาณเพียงพอท่ีจะมอบหมายให้บุคคลใด บุคคลหน่ึงปฏิบติัเป็นประจาํ

อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหน่วยงานจะกาํหนดตาํแหน่งขึน้ตามความจาํเป็น และ

อาจเปล่ียนแปลงได้ เม่ือลกัษณะงานหรือหน้าท่ีความรบัผิดชอบเปล่ียนแปลง

ไป

ประเภทตาํแหน่ง  :
หมายถึง กลุ่มลกัษณะงานหรือแท่งตามระบบบริหารงานบุคคลแบบใหม่ ทัง้น้ี 

กลุ่มลกัษณะงานของข้าราชการสายสนับสนุน (ไม่รวมสายอาจารย)์ ท่ี ก.พ.อ. 

กาํหนด มีตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง (เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง 

มาตรฐานการกําหนดระดบัตําแหน่งและการแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนใน

สถาบนัอดุมศึกษา ให้ดาํรงตาํแหน่งสงูขึน้ พ.ศ.2553)
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1. ประเภทผูบ้ริหาร  มี 2 ระดบั ได้แก่

    1.1 ผูอ้าํนวยการสาํนักงานอธิการบดี/วิทยาเขต

    1.2 ผูอ้าํนวยการกอง/เทียบเท่า

2. ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ มี 5 ระดบั ได้แก่ (ปริญญาตรีขึน้ไป)

    2.1 เช่ียวชาญพิเศษ

    2.2 เช่ียวชาญ

    2.3 ชาํนาญการพิเศษ

    2.4 ชาํนาญการ

    2.5 ปฏิบติัการ

3. ประเภททัว่ไป มี 3 ระดบั ได้แก่ (ตํา่กว่าปริญญาตรี)

    3.1 ชาํนาญงานพิเศษ

    3.2 ชาํนาญงาน

    3.3 ปฏิบติังาน
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มาตรฐานการกาํหนดระดบัตาํแหน่ง  :
หมายถึง องคป์ระกอบพื้นฐานของคณุสมบติัขัน้ตํา่และลกัษณะงาน
ในหน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ีต้องการสําหรบัตําแหน่งหน่ึง ๆ    
โดย ก.พ.อ. ได้มีการจดัทาํบญัชีแสดงมาตรฐานการกาํหนดตาํแหน่ง 
จาํแนกตามประเภท ระดบั และสายงานไว้อย่างชดัเจน เพ่ือให้แต่ละ
มหาวิทยาลยัใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบงัคบัและประกาศ ว่า
ด้วย การกาํหนดระดบัตาํแหน่งและการแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบนัอุดมศึกษา ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น เพ่ือให้ได้บุคคลท่ีมี
ความรู้ ความสามารถเข้ารบัการดํารงตําแหน่งตามหลกัประเมิน   
ค่างานและหลกัสมรรถนะ เช่น ตําแหน่งระดบัชํานาญการพิเศษ       
มีมาตรฐานการกาํหนดระดบัตาํแหน่ง เป็น 2 กรณี ได้แก่
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* * *  กรณีตําแหน่งสําหรับผู้ป ฏิบัติงาน เ ป็นตําแหน่ง ท่ี ต้องใ ช้ความรู้ 

ความสามารถ ความชาํนาญ ทกัษะและประสบการณ์สูงมากในการปฏิบติังาน

เฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และต้องทําการศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห ์

สงัเคราะห ์หรือวิจยั โดยใช้หรือประยกุตห์ลกัการ เหตผุล แนวความคิด วิธีการ 

เพ่ือการปฏิบติังานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว้ หรือพฒันางานในหน้าท่ีและงาน

เฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง หรือแก้ไขปัญหาในงานหลกัท่ีปฏิบติั        ซ่ึงมีความ

ยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวาง

*** กรณีตาํแหน่งสาํหรบัหวัหน้างาน เป็นตาํแหน่งท่ีมีลกัษณะงานท่ีใช้วิชาชีพ

และมิได้ใช้วิชาชีพ ซ่ึงมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบในการควบคุมการปฏิบติังาน   

ท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลาย และมีขัน้ตอนการทํางานท่ียุ่งยาก

ซบัซ้อนมาก ตลอดจนกาํกบั ตรวจสอบผู้ปฏิบติังานเพ่ือให้งานท่ีรบัผิดชอบ

สาํเรจ็ตามวตัถปุระสงค์
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กรอบตาํแหน่ง  :
หมายถึง การกําหนดระดบัตําแหน่งและจาํนวนตําแหน่งท่ีพึงมีในแต่ละส่วน

ราชการ บนหลกัการยึดถืองานเป็นหลกัตามระบบการบริหารงานบุคคลแบบ

ใหม่  ท่ีมีการจาํแนกประเภทตาํแหน่งตามลกัษณะงาน และจดัระดบัตําแหน่ง

ตามคณุภาพ และความยุ่งยากของงาน ความรู้ความสามารถและประสบการณ์

ท่ีต้องการในการปฏิบติังาน ภายในหน่วยงานนัน้ ๆ โดยส่วนราชการใด จํา

กาํหนดให้มีตาํแหน่งประเภทใด และมีจาํนวนเท่าใด สายงานใด ระดบัใด ต้อง

คาํนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซํา้ซ้อนและความประหยดัเป็นหลกั 

(พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 47) ด้วยการพิจารณายุทธศาสตร/์

กลยุทธ์ โครงสร้างเดิมท่ีมีอยู่ภายในหน่วยงาน บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงาน 

ตลอดจนลกัษณะงานท่ีปฏิบติัสาํคญั ๆ ของหน่วยงานประกอบกนั และเม่ือแต่

ละหน่วยงานมีการกาํหนดระดบัตาํแหน่งและจาํนวนตาํแหน่ง (กรอบตาํแหน่ง) 

ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบัภารกิจของหน่วยงานแล้ว จึงจะดําเนินการแต่งตัง้

บคุคลท่ีมีคณุสมบติัและผลงานให้ดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวได้ และต้องดาํเนินการ
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ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.พ.อ.กาํหนด พร้อมกบัมีการพิจารณาทบทวนกรอบ

ตําแหน่งในแต่ละหน่วยงาน ทุก ๆ 4 ปี (ตามมาตรา 20 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ   

พลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา พ.ศ.2547)

สรปุ  : องคป์ระกอบในการเสนอขอแต่งตัง้บุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งเป็นระดบัสูงขึ้น 
เช่น จากตาํแหน่งระดบัปฏิบติัการเป็นระดบัชาํนาญการ หรือระดบัชาํนาญการเป็น

ระดบัชาํนาญการพิเศษ หรือระดบัชาํนาญการพิเศษเป็นระดบัเช่ียวชาญ จะมีความ

เก่ียวข้องกนัทัง้ 3 ส่วน คือ

1. กรอบตาํแหน่ง

2. การประเมินค่างาน และ

3. การแต่งตัง้บคุคลให้ดาํรงตาํแหน่ง

            โดยหน่วยงานจะต้องมีการกาํหนดกรอบตาํแหน่งไว้รองรบัก่อน หมายความ

ว่ามีการกาํหนดระดบัตําแหน่งและจาํนวนตําแหน่งท่ีพึงมีในหน่วยงานนัน้ ๆ ท่ีมี

ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัภารกิจของหน่วยงานเสมอ ซ่ึงได้ผา่นการพิจารณา
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แล้วว่าสมควรจะกาํหนดให้มีตาํแหน่งระดบัชาํนาญการ หรือระดบัชาํนาญการพิเศษ หรือระดบั

เช่ียวชาญไว้ปฏิบติังาน ต่อจากนัน้ จึงเป็นขัน้ตอนของ “การประเมินค่างาน” (ประเมินค่างาน

ของตําแหน่งท่ีต้องการปรบัเป็นระดบัท่ีสูงขึ้น) และขัน้ตอนการแต่งตัง้บุคลากรให้ดํารง

ตาํแหน่งในระดบัสงูขึน้ของตาํแหน่งนัน้ ๆ (การประเมินตวับคุคล) เป็นลาํดบัต่อไป

การประเมินค่างาน (Job Evaluation) :
เป็นการประเมินคณุภาพงานของตาํแหน่ง หรือการจดัลาํดบัชัน้งาน (Ranking) หรือตีค่า
งาน เพ่ือกาํหนดระดบัตาํแหน่งท่ีสมเหตุสมผลและเป็นธรรม โดยนํางานมาวิเคราะห์ ลกัษณะ

หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานท่ีเป็นปัจจุบนั ทาํให้เกิดความเป็น

ธรรมในการบริหารค่าตอบแทน สร้างความยติุธรรมในความแตกต่างของค่าตอบแทนระหว่าง

ตาํแหน่งงานหน่ึงกบัอีกตาํแหน่งงานหน่ึงในหน่วยงานเดียวกนั ส่งผลให้หน่วยงานมีโครงสร้าง

ตาํแหน่งท่ีมีเหตุมีผลสาํหรบัใช้ประกอบการเล่ือนตาํแหน่ง โดยพิจารณาจากการทาํงานจริง   

ในตาํแหน่งนัน้ ๆ ด้วยเหตน้ีุการประเมินค่างานจะมีการดาํเนินการใน 2 กรณี คือ

1. เมื่อมีการกาํหนดตาํแหน่งงานใหม่

2. เมื่อหน้าท่ีความรบัผิดชอบและคณุภาพของงานของตาํแหน่งบางตาํแหน่งภายในหน่วยงาน

ได้เปล่ียนแปลงไป
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การประเมินค่างาน มีความสาํคญัต่อการกาํหนดตาํแหน่งระดบัท่ีสูงขึ้น เพ่ือให้
เกิดความเป็นธรรมในโครงสร้างหน้าท่ีของแต่ละสายงานและความเป็นธรรม
ในการบริหารค่าตอบแทนระหว่างตําแหน่งหน่ึงกับอีกตําแหน่งหน่ึงใน
หน่วยงานเดียวกนั 

นัน่คือ กรณีของตาํแหน่งบางตาํแหน่งท่ีมีหน้าท่ี ความรบัผิดชอบและคณุภาพ
ของงานของตําแหน่งได้เปล่ียนแปลงไป และประสงค์จะขอให้หน่วยงาน
กาํหนดเป็นตาํแหน่งในระดบัท่ีสงูขึน้ จึงต้องมีการประเมินค่างานท่ีเป็นปัจจบุนั
ของตาํแหน่งนัน้ ๆ ก่อนเสมอ โดยจะกล่าวถึง “การประเมินค่างาน ดงัต่อไปน้ี

1. การประเมินค่างาน “ของตาํแหน่ง” ไม่ใช่การประเมินค่างาน “ของคน”

           การประเมินค่างาน จะต้องคํานึงถึง “งานของตําแหน่ง” เท่านั้น 
เน่ืองจากตาํแหน่งเป็นของส่วนราชการ เหน็ควรกาํหนดให้เหมาะสมกบัขนาด 
หน้าท่ี ความรบัผิดชอบและคณุภาพของงานในตาํแหน่งนัน้ ๆ จึงไม่ใช่เป็นการ
ประเมินบุคคลท่ีดํารงตําแหน่ง หรือการประเมินผลการปฏิบติัราชการของ
บคุคล
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          โดยการประเมินค่างาน เพ่ือการกาํหนดระดบัตาํแหน่งจะมีองคป์ระกอบ

สําคัญเป็นพื้นฐาน ท่ีแสดงถึง ขนาด หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ คุณภาพและ   

ความยุ่งยากของงาน 3 ด้าน ได้แก่

          1.1 ความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นในงาน (Know – How) หมายถึง 
ระดบัและขอบเขตของความรอบรู้ ความชาํนาญงาน และทกัษะท่ีพฒันาขึ้นมา

จากประสบการณ์ทํางานและการฝึกฝน ซ่ึงผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งนั้น           

ต้องมีพืน้ฐานเพ่ือให้สามารถปฏิบติัหน้าท่ีของตาํแหน่งนัน้ได้อย่างเหมาะและ  มี

ประสิทธิภาพ ภายใต้องคป์ระกอบย่อย ได้แก่

               1.1.1 ความรู้และความชาํนาญ (Technical Know How) 

               1.1.2 การบริหารจดัการ (Management Breadth)

               1.1.3 การส่ือสารและปฏิสมัพนัธ ์(Human Relation Skills)

               25



         1.2 ความสามารถในการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) 
หมายถึง ระดบัและขอบเขตของการใช้ความคิดและการตดัสินใจ ซ่ึงเก่ียวกบั

กระบวนการ ขัน้ตอนท่ีตําแหน่งนัน้จะต้องนําความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา 

เพ่ือให้งานบรรลวุตัถปุระสงค ์ภายใต้องคป์ระกอบย่อย

                1.2.1 กรอบของอํานาจและอิสระในการคิด (Freedom to 
Think)

                1 . 2 . 2   ค ว า ม ท้ า ท า ย ใ น ก า ร คิ ด แ ก้ ปั ญ ห า  ( Thinking 
Challenge)
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         1.3 ภาระรับผิดชอบ (Accountability)  หมายถึง ระดับและ
ขอบเขตของผลกระทบท่ีเกิดจากงานความรบัผิดชอบหรือคณุภาพของงานท่ี

เกิดขึ้น รวมทัง้ความอิสระหรือข้อจาํกดัในการปฏิบติังานตาํแหน่งนัน้ ภายใต้

องคป์ระกอบย่อย ได้แก่

                1.3.1 อิสระในการปฏิบติังาน (Freedom to Act) หรือความ

รบัผิดชอบของการทํางานร่วมกันเป็นทีมกับผู้ อ่ืน (Accountability 
for Team work)

                1.3.2 ผลกระทบจากการปฏิบติังานและลกัษณะงานท่ีปฏิบติัของ

ตาํแหน่ง (Area and Type of Impact) ซ่ึงพิจารณาจากปัจจยัท่ีมี

ความสมัพนัธ์กนั 2 ปัจจยั คือ ขอบเขตของผลกระทบ (Magnitude) และ

ลกัษณะของผลกระทบ (Type of Impact)
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2. องคป์ระกอบในการประเมินค่างาน

            ในการประเมินค่างานของแต่ละตาํแหน่งงาน จะมีการกาํหนดองคป์ระกอบของ

การประเมินค่างานและน้ําหนักแตกต่างกนั (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการ

กาํหนดระดบัตาํแหน่งและการแต่งตัง้ข้าราชการ พลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษาให้ดาํรง

ตาํแหน่งสงูขึน้ พ.ศ.2553)

            2.1 ตาํแหน่งประเภททัว่ไป (ระดบัชาํนาญงานและระดบัชาํนาญงานพิเศษ) และ

ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ (ระดบัชํานาญการ และระดบั

ชาํนาญการพิเศษ) คะแนนเตม็ 100 คะแนน ประกอบด้วย

                  2.1.1 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ (30 คะแนน)

                  2.1.2 ความยุ่งยากของงาน (30 คะแนน)

                  2.1.3 การกาํกบัตรวจสอบ (20 คะแนน)

                  2.1.4 การตดัสินใจ (20 คะแนน)

เกณฑก์ารตดัสิน : ระดบัชาํนาญงาน และชาํนาญการ ได้คะแนน 64 คะแนนขึน้ไป

                                ระดบัชาํนาญงานพิเศษและชาํนาญงานการพิเศษ ได้คะแนน 84 คะแนนขึน้ไป
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           2.2  ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ (ระดับ

เช่ียวชาญ และระดบัเช่ียวชาญพิเศษ) คะแนนเตม็ 300 คะแนน ประกอบด้วย 

                  2.2.1 ด้านความรู้และทกัษะท่ีจาํเป็นในงาน (80 คะแนน) จาํแนก

ออกเป็น 3 องคป์ระกอบย่อย ดงัน้ี

                            2.2.1.1 ความรู้และความชาํนาญงาน (40 คะแนน)

                            2.2.1.2 การบริหารจดัการ (20 คะแนน)

                            2.2.1.3 การส่ือสารและปฏิสมัพนัธ ์(20 คะแนน)

                  2.2.2 ด้านความสามารถในการตดัสินใจและแก้ปัญหา (80 คะแนน) 

จาํแนกออกเป็น 3 องคป์ระกอบย่อย ดงัน้ี

                            2.2.2.1 กรอบแนวความคิดในการแก้ปัญหา (40 คะแนน)

                            2.2.2.2 อิสระในการคิด (20 คะแนน)

                            2.2.2.3 ความท้าทายในการคิดแก้ปัญหา (20 คะแนน)
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                2.2.3 ด้านภาระงานท่ีรบัผิดชอบ (140 คะแนน) จาํแนกออกเป็น         4 

องคป์ระกอบย่อย ดงัน้ี

                          2.2.3.1 การวิเคราะหข้์อมลู (40 คะแนน)

                          2.2.3.2 อิสระในการปฏิบติังาน (20 คะแนน)

                          2.2.3.3 ผลกระทบจากการปฏิบติังาน (40 คะแนน)

                          2.2.3.4 ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัของตาํแหน่ง (40 คะแนน)

เกณฑก์ารตดัสิน  :
                        - ระดบัเช่ียวชาญ ได้คะแนน 170 คะแนนขึน้ไป

                        - ระดบัเช่ียวชาญพิเศษ ได้คะแนน 235 คะแนนขึน้ไป                     
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2.3 ตาํแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ (ระดบัชาํนาญการ ชาํนาญ
การพิเศษและระดบัเช่ียวชาญ) กรณีตาํแหน่งหวัหน้าหน่วยงาน คะแนนเต็ม 100 
คะแนน ประกอบด้วย 

                 2.3.1 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ (20 คะแนน)

                 2.3.2 ความยุ่งยากของงาน (20 คะแนน)

                 2.3.3 การกาํกบัตรวจสอบ (20 คะแนน)

                 2.3.4 การตดัสินใจ (20 คะแนน)

                 2.3.5 การบริหารจดัการ (20 คะแนน)

เกณฑก์ารตดัสิน :
- หวัหน้าหน่วยงานระดบัชาํนาญการ ได้คะแนน 60 คะแนนขึน้ไป

             -  หวัหน้าหน่วยงาน ระดบัชาํนาญการพิเศษ ได้คะแนน 70 คะแนนขึน้ไป

             - หวัหน้าหน่วยงานระดบัเช่ียวชาญ ได้คะแนน 80 คะแนนขึน้ไป
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มาตรฐานการกําหนดระดบัตําแหน่งและการแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนใน

สถาบนัอดุมศึกษาให้ดาํรงตาํแหน่งสงูขึน้

องคป์ระกอบท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่

1. การประเมินค่างาน หมายถึง กระบวนการวดัคณุค่างานของตาํแหน่ง โดยนํา

งานมาเปรียบเทียบกนัภายใต้องคป์ระกอบท่ีเป็นตวัวดัหลกัเพ่ือตีค่างาน

2. ผลสมัฤทธ์ิของงาน หมายถึง งานท่ีปฏิบติัได้ผลผลิตตามเป้าหมายและเกิดผล

ลพัธต์รงตามวตัถปุระสงค์

3. สมรรถนะในการปฏิบติังาน หมายถึง คณุลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีส่งเสริมการ

ปฏิบติังาน ซ่ึงกาํหนดขึน้เพ่ือหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
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4. ผลงานในลกัษณะต่าง ๆ ดงัน้ี

           4.1 คู่มือปฏิบติังานหลกั หมายถึง เอกสารแสดงเส้นทางการทาํงานใน

งานหลกัของตาํแหน่งตัง้แต่จดุเร่ิมต้น จนส้ินสุดกระบวนการ โดยระบุขัน้ตอน

และรายละเอียดของกระบวนกานต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน กฎ ระเบียบท่ี

เก่ียวข้องในการปฏิบติังาน ตลอดจน แนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะใน

การปฏิบติังานดงักล่าว ซ่ึงต้องใช้ประกอบการปฏิบติังานมาแล้ว และต้องมีการ

ปรบัปรงุ เปล่ียนแปลง เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปฏิบติังาน

           4 .2 ผลงานเชิง วิ เคราะห์  หมายถึง  ผลงานท่ีแสดงการแยกแยะ

องค์ประกอบต่าง ๆ ของเร่ืองอย่างมีระบบ มีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบ

และความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจใน

เร่ืองนัน้ ๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่องานของหน่วยงานหรือสถาบนัอดุมศึกษา
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             4.3 ผลงานเชิงสงัเคราะห์ หมายถึง ผลงานท่ีแสดงการรวบรวมเน้ือหา

สาระต่าง ๆ หรือองค์ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกนั โดยต้องอาศยัความคิด

สร้างสรรคใ์นการสร้างรปูแบบ หรือโครงสร้างเบือ้งต้น เพ่ือให้เกิดแนวทางหรือ

เทคนิควิธีการใหม่ในเร่ืองนัน้ ๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่องานของหน่วยงานหรือ

สถาบนัอดุมศึกษา

             4.4 ผลงานวิจยั หมายถึง ผลงานท่ีเป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่าง

มีระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจยัท่ีเป็นท่ียอมรบั และวตัถปุระสงคท่ี์ชดัเจนเพ่ือให้

ได้มาซ่ึงข้อมูลคาํตอบหรือข้อสรปุรวมท่ีเป็นประโยชน์และนําไปสู่การปรบัปรงุ

พฒันาหรือแก้ไขปัญหาในงานของหน่วยงานหรือสถาบนัอดุมศึกษา
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                4.5 ผลงานในลกัษณะอ่ืน หมายถึง ส่ิงประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค ์

หรือผลงานด้านศิลปะ ตกแต่ง ซ่อมบํารุง ซ่ึงมิใช่มีลักษณะเป็นเอกสาร 

หนังสือ คู่มือ หรืองานวิจยั โดยผลงานท่ีเสนอ จะต้องประกอบด้วย             บท

วิเคราะห์ท่ีอธิบายและช้ีให้เห็นว่างานดงักล่าว เป็นประโยชน์และนําไป     สู่

การปรบัปรงุพฒันางานหรือแก้ไขปัญหาในงาน ทัง้น้ี ผลงานดงักล่าวต้องเป็น

ผลงานท่ีผา่นการพิสจูน์หรือมีหลกัฐานท่ีแสดงถึงคณุค่าของผลงานนัน้
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5. การเผยแพร่งานวิจยั หมายถึง การเผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี

              5.1 เผยแพร่ในรูปของบทความวิจยัในวารสารทางวิชาการ ทัง้น้ี

วารสารทางวิชาการนั้น อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มส่ิงพิมพ์ หรือเป็นส่ือ

อิเลก็ทรอนิกสท่ี์มีกาํหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชดัเจน

              5.2  เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอ่ืนท่ีมีการ

บรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคณุภาพ

              5.3 นําเสนอเป็นบทความวิจยัต่อท่ีประชุมทางวิชาการ ซ่ึงภายหลงั

จากการประชุมทางวิชาการ ได้มีการบรรณาธิการและนําไปรวมเล่มเผยแพร่

ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการ
ประชมุทางวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ
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              5.4 การเผยแพร่รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ท่ีมีรายละเอียดและ

ความยาว ต้องแสดงหลกัฐานว่าได้ผ่านการประเมินคณุภาพ โดยผู้ทรงคณุวฒิุ

และแสดงหลกัฐานว่าได้เผยแพร่ไปยงัวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานัน้

และสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องอย่างกว้างขวาง

              เม่ือได้เผยแพร่ตามลกัษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมิน

คุณภาพของ “งานวิจยั” นัน้แล้ว การนํา “งานวิจยั” มาแก้ไขปรบัปรุงหรือ

เพ่ิมเติมส่วนใด ส่วนหน่ึง เพ่ือนํามาเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งเป็นระดบัสูงขึ้น

และให้มีการประเมินคณุภาพ “งานวิจยั” นัน้อีกครัง้หน่ึงจะกระทาํไม่ได้
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แบบแสดงหลกัฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน เช่น

              - คู่มือ

              - งานเชิงวิเคราะหห์รือสงัเคราะห์

              - งานวิจยั

              - ผลงานลกัษณะอ่ืน

ให้ระบจุาํนวนผูร่้วมงานไว้ด้วย (หากมีหลายคน) และระบวุ่า

              -  แต่ละคนมีส่วนร่วมร้อยละเท่าใด

              -  โดยให้ลงช่ือกาํกบัไว้ ด้วย
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	๑๐. ประกาศ มรภ.พิบูลสงคราม เรื่อง การกำหนด�      ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน และระยะเวลาของ�      ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ �      ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖�๑๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่ง�      และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้�      ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ �      ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓
	๑๒. ประกาศ มรภ.พิบูลสงคราม เรื่อง มาตรฐานกำหนด�      ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๖ �      ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖�๑๓. ประกาศ มรภ.พิบูลสงคราม เรื่อง การกำหนดระดับ�      ตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรง�      ตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม�      พ.ศ.๒๕๕๕�
	๑๔. ประกาศ มรภ.พิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับ�      การกำหนดระดับตำแหน่งและการประเมินพนักงาน�      มหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพ�      เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการและระดับ�      ชำนาญการพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ �      ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
	๑๕. ประกาศ มรภ.พิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับ�      การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง�      ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ �      ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕�๑๖. ประกาศ มรภ.พิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับ�      การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง�      ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ �      ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖
	๑๗. ประกาศ มรภ.พิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับ�      การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง�      ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ �      ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ กรณีที่�      ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพ�      และไม่ได้ใช้วิชาชีพ ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗
	๑๘. ประกาศ มรภ.พิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับ�      การกำหนดระดับตำแหน่งและการประเมินพนักงาน�      มหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพ�      เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการและ�      ระดับชำนาญการพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ �      ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖�
	๑๙. ประกาศ มรภ. พิบูลสงคราม เรื่อง โครงร่างการเขียน�      ผลงานการขอกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้ง�      ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงาน�      มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งประเภททั่วไปและ�      ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ�      ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖�
	๒๐. ประกาศ มรภ.พิบูลสงคราม เรื่อง เกณฑ์การแต่งตั้งและ�      ระดับคุณภาพของผลงานวิจัยและผลงานในลักษณะอื่น �      และแบบประเมินงานวิจัย แบบประเมินคู่มือปฏิบัติงาน�      หลัก แบบประเมินผลงาน เชิงวิเคราะห์และแบบ�      ประเมินผลงานเชิงสังเคราะห์ สำหรับกำหนดระดับ�      ตำแหน่งสูงขึ้น ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗�
	๒๑. ประกาศ มรภ.พิบูลสงคราม เรื่อง การกำหนดความรู้�      ความสามารถและทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง�      ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน�      มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และ�      เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา (เพิ่มเติม) ประกาศ �      ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖��
	๒๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙�      (๒)/ว ๒ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนด�      ชื่อตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็น�      ภาษาอังกฤษ���
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