
พนักงานมหาวิทยาลัย
การจ้าง

พนักงานราชการ
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• ถึงสิน้สดุถึงวนัสิน้ปีงบประมาณ ของปีท่ีพนกังาน
มหาวิทยาลยัผู้นัน้ อายคุรบ 60 ปีบริบรูณ์

การจ้าง

• ระยะเวลา 6 เดือน ประเมิน 2 รอบ (รอบละ 3 เดือน)

• อาจขยายเวลาการทดลองปฏิบตัิงานได้ไม่เกิน 2 ครัง้ 
ครัง้ละไม่เกิน 3 เดือน รวมกนัแล้ว ไม่เกิน 1 ปี

การประเมินทดลอง
ปฏบิัตงิาน
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• ตาย

• ลาออก (ย่ืนลว่งหน้า 30 วนั)

• คะแนนประเมินผลการปฏิบตัิงานอยูใ่นระดบัต้อง
ปรับปรุง 3 รอบการประเมินติดตอ่กนั

• ครบเกษียณอายุ

• ไมผ่า่นการประเมินทดลองปฏิบตัิงาน / ขาดคณุสมบตัิ
หรือมีลกัษณะต้องห้าม

การสิน้สุดการจ้าง
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ร • จ้างตามกรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการ ตามท่ี คพร. อนมุตัิ
(ระยะเวลา 4 ปี)การจ้าง

• ผลการปฏิบตัิงาน (รอบการประเมินก่อนสิน้สดุสญัญาจ้าง)
การประเมิน

เพื่อต่อสัญญาจ้าง

• ครบก าหนดสญัญาจ้าง
• ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้าม

• ตาย

• ไมผ่่านการประเมนิทดลองปฏิบตัิงาน

• ถกูให้ออกเพราะกระท าผดิวินยัอยา่งร้ายแรง

• ลาออก (ย่ืนลว่งหน้า 30 วนั)

การสิน้สุด
สัญญาจ้าง



บุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึน้

การแต่งตัง้



หลั
กเ
กณ

ฑ์ ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับ ที่ 6/2562
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้บุคลากรให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภท

วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ลว.18 ก.ค. 62



คุณสมบัติ



• ปวส. ไม่น้อยกว่า 4 ปี
• ปวท. ไม่น้อยกว่า 5 ปี
• ปวช. ไม่น้อยกว่า 6 ปี

ปฏิบัตงิาน

ช านาญงานไม่น้อยกว่า 6 ปี

ช านาญงาน

ช านาญงานพเิศษ

ได้รับเงนิไม่ต ่ากว่า 
• ขรก. 10,190 บาท 
• พนง.ม. 19,700 บาท

(ยกเว้น พนง.ม. ที่บรรจุก่อน
วันที่ 1 ตุลาคม 2555

ต้องได้รับไม่ต ่ากว่า 15,960 บาท)

ได้รับเงนิไม่ต ่ากว่า 
• ขรก. 15,410 บาท 
• พนง.ม. 24,290 บาท

มีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง
ประเภททั่วไป

และต้องด ารงต าแหน่ง
ในระดับต่างๆ 

เป็นระยะเวลาหน่ึง
(โดยปฏบิัตงิานด้านนี ้

หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 1 ปี)

ต าแหน่งประเภททั่วไป



ช านาญการ
ไม่น้อยกว่า 4 ปี

ช านาญการ

- ป.เอก ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ป.โท ไม่น้อยกว่า 4 ปี
- ป.ตรี ไม่น้อยกว่า 6 ปี

ปฏิบัตกิาร

เช่ียวชาญพเิศษ

เช่ียวชาญ
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

เช่ียวชาญ

ช านาญการพเิศษ
ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ช านาญการพเิศษ

มีคุณสมบัตเิฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ                     

และต้องด ารงต าแหน่งในระดับต่าง  ๆ
เป็นระยะเวลาหน่ึง              

(โดยปฏบิัตงิานด้านนี ้
หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 1 ปี) ได้รับเงนิไม่ต ่ากว่า 

• ขรก. 15,050 บาท 
• พนง.ม. 25,460 บาท

(ยกเว้น พนง.ม. ที่บรรจุก่อน
วันที่ 1 ตุลาคม 2555

ต้องได้รับไม่ต ่ากว่า 20,120 บาท)

ได้รับเงนิไม่ต ่ากว่า 
• ขรก. 22,140 บาท 
• พนง.ม. 32,550 บาท

ได้รับเงนิไม่ต ่ากว่า 
• ขรก. 31,400 บาท 
• พนง.ม. 41,810 บาท

ได้รับเงนิไม่ต ่ากว่า 
• ขรก. 43,810 บาท 
• พนง.ม. 54,220 บาท

ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ



องค์ประกอบการประเมิน
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องค์ประกอบการประเมิน
ประเภททั่วไป 

ประเภทวชิาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ช านาญงาน ช านาญงานพเิศษ ช านาญการ ช านาญการพเิศษ 

1. ผลสมัฤทธ์ิของงานตามตวัชีว้ดั
ของต าแหน่งท่ีครองอยู่

ไม่ต ่ากวา่ระดบั
ดี 

ไม่ต ่ากวา่
ระดบัดีมาก

ไม่ต ่ากวา่
ระดบัดี 

ไม่ต ่ากวา่
ระดบัดีมาก

2. ความรู้ ความสามารถและทกัษะ 
และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง
ท่ีจะประเมิน

ผา่นคา่คาดหวงัท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด

3. ผลงาน วิธีปกติระดบัดีขึน้ไป 
วิธีพิเศษคณุภาพ ระดบัดีมากขึน้ไป

4. จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

รวมทุกองค์ประกอบต้องไม่น้อยกว่า
(คะแนนเตม็ 100 คะแนน)

75 80 75 80

ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพเิศษ 
และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพเิศษ 
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องค์ประกอบการประเมิน เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพเิศษ

1. ผลสมัฤทธ์ิของงานตามตวัชีว้ดั
ของต าแหน่งท่ีครองอยู่

ระดบัดเีด่น 

2. ความรู้ ความสามารถและทกัษะ 
และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง
ท่ีจะประเมิน

ผา่นคา่คาดหวงัท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด

3. ผลงาน วิธีปกติระดบัดีขึน้ไป 
วิธีพิเศษคณุภาพ ระดบัดีมากขึน้ไป

วิธีปกติระดบัดีมากขึน้ไป
วิธีพิเศษคณุภาพ ระดบัดีเดน่ขึน้ไป

4. การใช้ความรู้ ความสามารถในงาน  
สนบัสนนุงานบริการวิชาการหรืองาน
วิชาชีพบริการตอ่สงัคม

ไม่น้อยกวา่ 90 คะแนน ไม่น้อยกวา่ 95 คะแนน

5. ความเป็นท่ียอมรับในงานด้านนัน้ ๆ 
หรือในวงวิชาการ หรือวิชาชีพ 

- ไม่น้อยกวา่ 95 คะแนน

6. จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

รวมทุกองค์ประกอบต้องไม่น้อยกว่า
(คะแนนเตม็ 100 คะแนน)

90 95

ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับเช่ียวชาญ ระดับเช่ียวชาญพเิศษ
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องค์ประกอบการประเมิน
ประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ช านาญการ ช านาญการพเิศษ เช่ียวชาญ

1. ผลสมัฤทธ์ิของงานตามตวัชีว้ดั
ของต าแหน่งท่ีครองอยู่

ไม่ต ่ากวา่
ระดบัดี 

ไม่ต ่ากวา่
ระดบัดีมาก

ไม่ต ่ากวา่
ระดบัดีเดน่

2. ความรู้ ความสามารถและทกัษะ 
และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง
ท่ีจะประเมิน

ผา่นคา่คาดหวงัท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด

3.แนวคิดในการพฒันาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ ไม่น้อยกวา่ 
75 คะแนน

ไม่น้อยกวา่ 
80 คะแนน

ไม่น้อยกวา่ 
90 คะแนน

รวมทุกองค์ประกอบต้องไม่น้อยกว่า
(คะแนนเตม็ 100 คะแนน)

75 80
90

ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพเิศษ และระดับเช่ียวชาญ

ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ 



ลักษณะ

จ านวนผลงาน

คุณภาพ
&

&



ระดับต าแหน่ง
ลักษณะ/ จ านวนผลงาน

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย

ช านาญงาน คูม่ือการปฏิบตัิงานหลกั อย่างน้อย 1 เลม่

ช านาญงานพเิศษ คูม่ือปฏิบตัิงานหลกัอย่างน้อย 1เลม่ และผลงานเชิงวิเคราะห์อย่างน้อย 1 เร่ือง

ช านาญการ คูม่ือปฏิบตัิงานหลกัอย่างน้อย 1 เลม่ และผลงานเชิง
วิเคราะห์ หรือสงัเคราะห์ หรืองานวิจยั 

อย่างน้อย 1 เลม่/เร่ือง

คูม่ือปฏิบตัิงานหลกัอย่างน้อย 1 เลม่ และผลงานเชิงวิเคราะห์ 
หรือสงัเคราะห์ หรืองานวิจยั อย่างน้อย 1 เร่ือง หรือหนงัสือ หรือ

ผลงาน ในลกัษณะอื่น อย่างน้อย 1 เลม่/เร่ือง

ช านาญการพเิศษ ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสงัเคราะห์ อย่างน้อย 1 เร่ือง และ
งานวิจยั หรือผลงานในลกัษณะอื่น 

อย่างน้อย 1 เร่ือง/รายการ

ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสงัเคราะห์ อย่างน้อยหนึง่เร่ือง และ
งานวิจยั หรือหนงัสือ หรือผลงานในลกัษณะอื่น 

อย่างน้อย 1 เร่ือง/รายการ



ระดับคุณภาพของผลงาน 

• 45.00 – 50.00  คะแนนดีเด่น

• 40.00 – 44.99  คะแนนดีมาก

• 35.00 – 39.99  คะแนนดี

• 30.00 – 34.99  คะแนนพอใช้

• ต ่ากวา่ 30.00  คะแนนควรปรับปรุง



การแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึน้

ต ำแหน่งประเภททัว่ไป
ประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเช่ียวชำญเฉพำะ

ต ำแหน่งประเภททัว่ไป
ประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเช่ียวชำญเฉพำะ

(ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพเิศษ และระดับเช่ียวชาญ 
ในกรณีต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วชิาชีพและไม่ได้ใช้วชิาชีพ) 

แต่งตัง้ได้ไม่ก่อนวันที่
• มหาวิทยาลัยรับแบบค าขอรับการประเมินฯ
• มหาวิทยาลัยได้รับผลงานฉบับที่แก้ไขปรับปรุงสมบูรณ์ (กรณีปรับปรุงผลงาน)

แต่งตัง้ได้ไม่ก่อนวันที่ ก.บ.ม. มีมตอินุมัติ



เงนิสนับสนุนผู้ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึน้

ระดับช านาญงาน 
3,000 บาท

ระดับช านาญงานพเิศษ 
6,000 บาท

ระดับช านาญการ
8,000 บาท

ระดับช านาญการพเิศษ
10,000 บาท

ระดับเชี่ยวชาญ
20,000 บาท

ระดับเชี่ยวชาญพเิศษ
50,000 บาท


