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เกณฑการกําหนดระดับตําแหนงใหสูงขึน้ ของขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศกึษา 

ประเภท ประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ตําแหนง ระดับชํานาญงาน 

ระดับชํานาญงานพิเศษ 

ระดับชํานาญการ 

ระดับชํานาญการพิเศษ 

ระดับเชี่ยวชาญ 

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

หนวยงานทีม่ีได มีไดในหนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย (หนวยงานที่ทําหนาที่สอน วิจัย  

ใหบริการทางวิชาการ) 

หนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เชน หนวยงานในสํานักงานสวนงาน หนวยงานใน

สํานักงานมหาวิทยาลัย 

มีไดเฉพาะหนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย (หนวยงานที่ทํา

หนาที่สอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการ) 

*** ปจจุบัน เปดใหทุกคณะฯ/สวนงานแลว *** 

หลักเกณฑที่หนวยงาน

ตองดําเนินการ 

1. ตองวิเคราะหภารกิจของหนวยงาน และตองสอดคลองกับกรอบของตําแหนงและแผนพัฒนากําลังคนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

2. ตําแหนงนั้นจะตองมีหนาที่และความรับผิดชอบ  คุณภาพและความยุงยากของงานในตําแหนงเพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ  ที่จะตองกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงขึ้น  ภายใตเงื่อนไข 

ตองเปนตําแหนงตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการจําแนกตําแหนง  ไมมีผลใหมีการเพิ่มงบประมาณหมวดเงินเดือน และคาจางประจํา  ไมมีผลทําใหอัตรากําลังเพิ่มขึ้น  คํานึงถึงความมี

ประสิทธิภาพ ความไมซ้ําซอน และความประหยัด 

3. ตองประเมนิคางานเพื่อวัดคุณภาพของตําแหนงตามลักษณะงาน หนาที่ และความรับผิดชอบ  คุณภาพ  และความยุงยากของงาน  ความรู  ความสามารถ และประสบการณ    ที่ตองการใน

การปฏิบัติงาน  

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
(เอกสารสรุปจากกอง

บริหารงานบุคคล) 

ชํานาญงาน 

เงินเดือนถึงขั้นต่ําระดับชํานาญงาน (10,190.-) 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ≥ 6 ป 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ≥ 5 ป 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ≥ 4 ป 

ชํานาญงานพิเศษ 

เงินเดือนถึงขั้นต่ําระดับชํานาญงานพิเศษ (15,410.-) 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

- ดํารงตําแหนงชํานาญงาน ≥ 6 ป 

ชํานาญการ 

เงินเดือนถึงขั้นต่ําระดับชํานาญการ (15,050.-) 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

- ปริญญาตรี ≥ 6 ป 

- ปริญญาโท ≥ 4 ป 

- ปริญญาเอก ≥ 2 ป 

ชํานาญการพิเศษ 

เงินเดือนถึงขั้นต่ําระดับชํานาญการพิเศษ (22,140.-) 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

ดํารงตําแหนงชํานาญการ ≥ 4 ป 

เชี่ยวชาญ 

เงินเดือนถึงขั้นต่ําระดับเชี่ยวชาญ (31,400.-) 

ระยะเวลาการดํารงตําแหนงชํานาญการพิเศษ ≥ 3 ป 

เชี่ยวชาญพิเศษ 

เงินเดือนถึงขั้นต่ําระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (43,810.-) 

ระยะเวลาการดํารงตําแหนงเชี่ยวชาญ ≥ 2 ป 
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ประเภท ประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

องคประกอบหลักในการ

ประเมิน 

1. อธิบายหนาที่ความรับผิดชอบของ ตําแหนงเดิม – ตําแหนงใหม 

2. วิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพของงาน และความยุงยากและความซับซอนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

การประเมินคางาน เอกสารแนบ 1 แบบประเมินคางานตําแหนงประเภท

ทั่วไป ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญงาน

พิเศษ 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

1. หนาที่ความรับผิดชอบ 30 คะแนน 

2. ความยุงยากของงาน 30 คะแนน 

3. การกํากับตรวจสอบ 20 คะแนน 

4. การตัดสินใจ 20 คะแนน 

 

เอกสารแนบ 2 แบบประเมินคางานตําแหนงประเภทวิชาชีพ

เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ และ

ระดับชํานาญการพิเศษ 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

1. หนาที่ความรับผิดชอบ 30 คะแนน 

2. ความยุงยากของงาน 30 คะแนน 

3. การกํากับตรวจสอบ 20 คะแนน 

4. การตัดสินใจ 20 คะแนน 

เอกสารแนบ 3 แบบประเมินคางานตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
คะแนนเต็ม 300 คะแนน 

1. ความรูและความชํานาญงาน 40 คะแนน 

2. การบริหารจัดการ 20 คะแนน 

3.การติดตอสื่อสารและปฏิสัมพันธ 20 คะแนน 

4. กรอบแนวคิดในการแกปญหา 40 คะแนน 

5. อิสระในการคิด 20 คะแนน 

6. ความทาทายในการคิดแกปญหา 20 คะแนน 

7. การวิเคราะหขอมูล 40 คะแนน 

8. อิสระในการปฏิบัติงาน 20 คะแนน 

9. ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน 40 คะแนน 

10. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง 40 คะแนน 

เกณฑการตัดสิน 64 คะแนนขึ้นไป – ระดับชํานาญงาน 

84 คะแนนขึ้นไป – ระดับชํานาญงานพิเศษ 

64 คะแนนขึ้นไป – ระดับชํานาญการ 

84 คะแนนขึ้นไป – ระดับชํานาญการพิเศษ 

170 คะแนนขึ้นไป – ระดับเชี่ยวชาญ 

235 คะแนนขึ้นไป – ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

ผลงานที่แสดงถึงความ

ชํานาญ/เช่ียวชาญ 

ชํานาญงาน 

1. มีคูมือปฏิบัติงานหลักอยางนอย 1 เลม 

ชํานาญการ 

1. มีคูมือปฏิบัติงานหลักอยางนอย 1 เลม และ 

2. ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห หรืองานวิจัยซึ่ง

แสดงถึงการพัฒนางานในหนาที่อยางนอย 1 เรื่อง 

เชี่ยวชาญ 

1. ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห หรือผลงานลักษณะอ่ืนซึ่งแสดงให

เห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย อยางนอย 1 เรื่อง/รายการ  

และ 

2. งานวิจัย ซึ่งไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

อยางนอย 1 เรื่อง 
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ประเภท ประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ชํานาญงานพิเศษ 

1. มีคูมือปฏิบัติงานหลักอยางนอย 1 เลม และ 

2. ผลงานเชิงวิเคราะหซึ่งแสดงถึงการพัฒนางานใน

หนาที่อยางนอย 1 เรื่อง 

ชํานาญการพิเศษ  

1. ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห ซึ่งแสดงใหเห็นถึง

การพัฒนางานของหนวยงานอยางนอย 1 เรื่อง  และ 

2. งานวิจัย หรือผลงานลักษณะอื่นซึ่งเปนประโยชนตอ

หนวยงานอยางนอย 1 เรื่อง/รายการ 

เชี่ยวชาญพิเศษ 

1. ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห หรือผลงานลักษณะอ่ืนซึ่งแสดงให

เห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย อยางนอย 1 เรื่อง/รายการ  

และ 

2. งานวิจัย ซึ่งไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

อยางนอย 1 เรื่อง 

การประเมินอื่นๆ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

  เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ 

การใชความรู ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองาน

วิชาชีพบริการตอสังคม เชน การใหความเห็น คําแนะนํา หรือเสนอแนะ 

การใหคําปรึกษา แนะนํา การอบรม และเผยแพรความรูเกี่ยวกับ

หลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการแกไขปญหา 

หรือการพัฒนางานสนับสนุนงานบริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพนั้นๆ 

  เชี่ยวชาญพิเศษ 

ความเปนที่ยอมรับในงานดานนั้นๆ หรือในวงวิชาการ หรือวิชาชีพ กลาวคือ 

ผลงานไดรับการยอมรับ ยกยอง หรือไดรับรางวัลในระดับชาติ หรือผล

การปฏิบัติงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพ หรือในงาน

ที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางในระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติ 

ที่มา –ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2555  
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เกณฑการกําหนดระดับตําแหนงใหสูงขึน้ ของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม กลุมปฏิบตัิการและวิชาชีพ 

ตําแหนง ระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

หนวยงานที่มีได มีไดในหนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

(หนวยงานที่ทําหนาที่สอน วิจัย  

ใหบริการทางวิชาการ) 

หนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัย เชน หนวยงานในสํานักงานสวนงาน 

หนวยงานในสํานักงานมหาวิทยาลัย 

มีไดเฉพาะหนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย (หนวยงานที่ทําหนาที่สอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการ) 

*** ปจจุบัน เปดใหสําหรับทุกคณะฯ/สวนงานแลว *** 

หลักเกณฑที่หนวยงาน

ตองดําเนินการ 

1. ตองวิเคราะหภารกิจของหนวยงาน และตองสอดคลองกับกรอบของตําแหนงและแผนพัฒนากําลังคนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

2. ตําแหนงนั้นจะตองมีหนาที่และความรับผิดชอบ  คุณภาพและความยุงยากของงานในตําแหนงเพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ  ที่จะตองกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงขึ้น  ภายใตเงื่อนไข 

ตองเปนตําแหนงตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการจําแนกตําแหนง  ไมมีผลใหมีการเพิ่มงบประมาณหมวดเงินเดือน และคาจางประจํา  ไมมีผลทําใหอัตรากําลังเพิ่มขึ้น  คํานึงถึงความมี

ประสิทธิภาพ ความไมซ้ําซอน และความประหยัด 

3. ตองประเมนิคางานเพื่อวัดคุณภาพของตําแหนงตามลักษณะงาน หนาที่ และความรับผิดชอบ  คุณภาพ  และความยุงยากของงาน  ความรู  ความสามารถ และประสบการณ    ที่ตองการใน

การปฏิบัติงาน  

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
(เอกสารสรุปจากกอง

บริหารงานบุคคล) 

เงินเดือนถึงขั้นต่ําระดับชํานาญการ (27,640.-) 

ระยะเวลาปฏิบัติการ ≥ 9 ป 

 

กลุมวิชาชีพเฉพาะ (เชน พยาบาล นักวิชาการคอมฯ) 

เงินเดือนถึงขั้นต่ําระดับชํานาญการ (29,600.-) 

- ปริญญาตรี ≥ 9 ป 

- ปริญญาโท ≥ 5 ป 

- ปริญญาเอก ≥ 2 ป 

เงินเดือนถึงขั้นต่ําระดับเชี่ยวชาญ (32,920.-) 

ระยะเวลาการดํารงตําแหนงชํานาญการ ≥ 3 ป 

 

กลุมวิชาชีพเฉพาะ (เชน พยาบาล นักวิชาการคอมฯ) 

เงินเดือนถึงขั้นต่ําระดับเชี่ยวชาญ (33,260.-) 

ระยะเวลาการดํารงตําแหนงชํานาญการ ≥ 3 ป 

 

เงินเดือนถึงขั้นต่ําระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (43,810.-) 

ระยะเวลาการดํารงตําแหนงเชี่ยวชาญ ≥ 2 ป 

องคประกอบหลักในการ

ประเมิน 

1. อธิบายหนาที่ความรับผิดชอบของ ตําแหนงเดิม – ตําแหนงใหม 

2. วิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพ และความยุงยากและความซับซอนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
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การประเมินคางาน แบบประเมินคางานตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

ปฏิบัติการ(กลุมปฏิบัติการและวิชาชีพ) ระดับชํานาญการ 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

1. หนาที่ความรับผิดชอบ 30 คะแนน 

2. ความยุงยากของงาน 30 คะแนน 

3. การกํากับตรวจสอบ 20 คะแนน 

4. การตัดสินใจ 20 คะแนน 

 

แบบประเมินคางานตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ(กลุมปฏิบัติการและวิชาชีพ) ระดับเชี่ยวชาญ และระดับ

เชี่ยวชาญพิเศษ 

คะแนนเต็ม 300 คะแนน แบงเปนคางาน 3 ดาน สิบองคประกอบยอย 

ดานความรูและทักษะที่จําเปนในงาน 

1. ความรูและความชํานาญงาน 40 คะแนน 

2. การบริหารจัดการ 20 คะแนน 

3. การติดตอสื่อสารและปฏิสัมพันธ 20 คะแนน 

ดานความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหา 

4. กรอบแนวคิดในการแกปญหา 40 คะแนน 

5. อิสระในการคิด 20 คะแนน 

6. ความทาทายในการคิดแกปญหา 20 คะแนน 

ดานภาระงานที่รับผิดชอบ 

7. การวิเคราะหขอมูล 40 คะแนน 

8. อิสระในการปฏิบัติงาน 20 คะแนน 

9. ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน 40 คะแนน 

10. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง 40 คะแนน 

เกณฑการตัดสิน 84 คะแนนขึ้นไป – ระดับชํานาญการ 170 คะแนนขึ้นไป – ระดับเชี่ยวชาญ 235 คะแนนขึ้นไป – ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

ผลงานที่แสดงถึงความ

ชํานาญ/เช่ียวชาญ 

ชํานาญการ 

1. ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการ

พัฒนางานของหนวยงานอยางนอย 1 เรื่อง  และ 

2. งานวิจัย หรือผลงานลักษณะอื่นซึ่งเปนประโยชนตอ

หนวยงานอยางนอย 1 เรื่อง/รายการ และไดรับการตีพิมพ 

หรือเผยแพรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

เชี่ยวชาญ 

1. ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห หรือผลงานลักษณะอ่ืน

ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย อยาง

นอย 1 เรื่อง/รายการ  และ 

2. งานวิจัย ซึ่งไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่อยูใน

ฐานขอมูลสากลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ อยางนอย 1 

เชี่ยวชาญพิเศษ 

1. ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห หรือผลงานลักษณะอ่ืน

ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย อยาง

นอย 1 เรื่อง/รายการ  และ 

2. งานวิจัย ซึ่งไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่อยูใน

ฐานขอมูลสากลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ อยางนอย 1 
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ตําแหนง ระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

เรื่อง  หรือ อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ อยางนอย 1 

รายการ 

เรื่อง  หรือ อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ อยางนอย 1 

รายการ 

การประเมินอื่นๆ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

 การใชความรู ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการตอสังคม เชน การใหความเห็น คําแนะนํา 

หรือเสนอแนะ การใหคําปรึกษา แนะนํา การอบรม และเผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและ

วิธีการในการแกไขปญหา หรือการพัฒนางานสนับสนุนงานบริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพนั้นๆ 

  ความเปนที่ยอมรับในงานดานนั้นๆ หรือในวงวิชาการ หรือ

วิชาชีพ กลาวคอื ผลงานไดรับการยอมรับ ยกยอง หรือ

ไดรับรางวัลในระดับชาติ หรือผลการปฏิบัติงานสนับสนุน

งานบริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพ หรือในงานที่เกี่ยวของ 

ซึ่งเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางในระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติ 

ที่มา –ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม กลุมปฏิบัตกิารและวชิาชีพ ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2555 


