
คะแนน
ประเภท/ 1.วุฒิ/ 2. นับตาม แต่งต้ัง

ระดับต าแหน่ง เวลาปฏิบัติงาน ระบบ สัดส่วนการมีส่วนร่วม ปริมาณ สัดส่วนการมี (ร้อยละ)
หรือ ซีเดิม ข้าราชการ พนักงาน ในผลงาน กรณีปกติ กรณีพิเศษ ผลงาน ส่วนร่วมในผลงาน กรณีปกติ กรณีพิเศษ

ท่ัวไป 1. ปวช.   6 ปี ซี 4_  2 ปี 10,190 13,920 1.คู่มือปฏิบัติงาน หรือ 1.ผลงานต้องสะท้อนความเป็น

ช านาญงาน 2. ปวท.   5 ปี หรือ 2. ผลงานประเภทอ่ืนๆ ผู้ช านาญการ (ช านาญงาน 

3. ปวส.   4 ปี ซี 3_  4 ปี ช านาญงานพิเศษ ช านาญการ 

ช านาญงาน ช านาญงาน ซี 6_  2 ปี 15,410 21,040 1.งานวิจัยหรือส่ิงประดิษฐ์ ช านาญการพิเศษ)ท่ีผู้ขอก าหนด 1.คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อย 1 เล่ม และ - 25% และ

พิเศษ ไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือ หรืองานสร้างสรรค์ และ ต าแหน่งเป็นผู้ด าเนินการเอง 2.ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือ - มีอย่างน้อย 1

ซี 5_  4 ปี 2.ผลงานประเภทอ่ืนๆ และเป็นผู้ด าเนินการหลัก งานวิจัยท่ีแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าท่ี เร่ือง มีส่วนร่วม

ในเร่ืองน้ันๆ อย่างน้อย 1 เร่ือง อย่างน้อย 1 เร่ือง ไม่น้อยกว่า 50%

วิชาชีพเฉพาะ/ 1.ป.ตรี 6 ปี ซี 5_  2 ปี 15,050 19,570 1.คู่มือปฏิบัติงาน หรือ 1.คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อย 1 เล่ม และ

เช่ียวชาญเฉพาะ 2.ป.โท 4 ปี หรือ 2.ผลงานประเภทอ่ืนๆ 2.ผลงานแต่ละช้ินต้องมีส่วนร่วม 2.ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัยท่ี

ช านาญการ 3.ป.เอก 2 ปี ซี 4_  4 ปี ไม่น้อยกว่า 25% และมีปริมาณ แสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าท่ีอย่างน้อย 1 เร่ือง

ช านาญการ ช านาญการ ซี 7_ 1 ปี 22,140 28,790 1.งานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ์ ผลงานรวมกันไม่น้อยกว่า 50% 1.ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง -25%และ

พิเศษ ไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ หรืองานสร้างสรรค์ และ การพัฒนางานของหน่วยงานอย่างน้อย 1 เร่ือง และ -มีอย่างน้อย 1

ซี 6_  3 ปี 2.ผลงานประเภทอ่ืนๆ 2.งานวิจัย หรือผลงานลักษณะอ่ืน ซ่ึงเป็นประโยชน์ เร่ือง มีส่วนร่วม

ต่อหน่วยงาน อย่างน้อย 1 เร่ือง/รายการ ไม่น้อยกว่า 50%

เช่ียวชาญ ช านาญการพิเศษ ซี 8_  1 ปี 31,400 40,820 1.งานวิจัยหรือส่ิงประดิษฐ์ 1.ผลงานต้องสะท้อนความเป็น 1.ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือผลงาน

ไม่น้อย 3 ปี หรือ หรืองานสร้างสรรค์ และ   ผู้เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษ ลักษณะอ่ืน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของ

ซี 7_  2 ปี 2.ผลงานประเภทอ่ืนๆ  ท่ีผู้ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ สถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อย 1 เร่ือง/รายการ และ

 ด าเนินการเองและเป็นผู้ 2.งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ

ด าเนินการหลักในเร่ืองน้ันๆ ระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เร่ือง ผลงานแต่ละเร่ือง

อย่างน้อย 1 เร่ือง มีส่วนร่วมไม่

เช่ียวชาญ เช่ียวชาญ ซี 9_  1 ปี 43,810 56,960 1.งานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ์ 1.ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือผลงาน น้อยกว่า 50%

พิเศษ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ หรืองานสร้างสรรค์ และ 2.ผลงานแต่ละช้ินต้องมีส่วนร่วม ลักษณะอ่ืน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของสถาบัน

ซี 8_  2 ปี 2.ผลงานประเภทอ่ืนๆ   ไม่น้อยกว่า 50% อุดมศึกษาอย่างน้อย 1 เร่ือง/รายการ และ

2.งานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เร่ือง

หมายเหตุ : 1.ผลงานประเภทอ่ืนๆ (ตามหลักเกณฑ์เดิม) ได้แก่ 1) บทความ  2) หนังสือ 3) งานวิจัย 4) ส่ิงประดิษฐ์  5) งานสร้างสรรค์ 6) งานแปล 7) คู่มือปฏิบัติงาน/คู่มือการสอน/คู่มือแนะน าการใช้ห้องปฏิบัติการ/คู่มือการใช้เคร่ืองมือ
 8) ผลงานในลักษณะอ่ืน ๆ เช่น ส่ือการสอน/การบรรยาย/ฝึกปฏิบัติ,CAI เป็นต้น โดยมีคู่มือ หรือค าบรรยายประกอบ
2.ผลงานลักษณะอ่ืน (ตามหลักเกณฑ์ใหม่) หมายถึง ส่ิงประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ หรือผลงานด้านศิลปะ ตกแต่ง ซ่อมบ ารุง ซ่ึงมิใช่มีลักษณะเป็นเอกสาร หนังสือ คู่มือ หรืองานวิจัย โดยผลงานท่ีเสนอจะต้องประกอบด้วยบทวิเคราะห์
ท่ีอธิบายและช้ีให้เห็นว่างานดังกล่าวเป็นประโยชน์และน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาในงาน ท้ังน้ี ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานท่ีผ่านการพิสูจน์หรือมีหลักฐานท่ีแสดงถึงคุณค่าของผลงานน้ัน

โดย นวพร หอมจันทร์  กองการเจ้าหน้าท่ี โทร.2046
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สรุปหลักเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งสูงข้ึน

ไม่ต่ ากว่าข้ันต่ าของ

ระดับท่ีจะแต่งต้ัง

ผลงานตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศฯ ลงวันท่ี 13 ก.ค.58

ประเภทผลงาน

ผลงานตามหลักเกณฑ์เดิม ตามประกาศฯ ลงวันท่ี 10 มกราคม 2551

ประเภทผลงาน

(ต้ังแต่วันท่ี 22 ธ.ค.53 เป็นต้นไป)

คุณภาพผลงาน

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง อัตราเงินเดือน

(ก.พ.อ. ยังไม่บังคับใช้ แต่สามารถใช้ได้)

คุณภาพผลงาน


