
 

คูมือการปฏบิัติงาน 

การขอกําหนดตําแหนงสูงข้ึน 
 

จันจิรา  จันทยานี 
 

กองบริหารงานบุคคล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 



ค ำน ำ 

คู่มือการปฏิบัติงานการเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า  ระดับต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ต าแหน่งประเภท
ทั่วไป ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ  และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติงานการเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามประกาศที่ ก.พ.อ. ก าหนด  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยเนื้อหาในคู่มือ
เล่มนี้ได้อธิบายหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการท างาน การเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น พร้อมทั้ง
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง  ผู้จัดท าคู่มือหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ปฏิบัติงานการก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น ผู้เสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น ผู้สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับประโยชน์จากคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้  
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บทน ำ 
 
ควำมส ำคัญและควำมเปน็มำ 
 

  ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ปรับระบบ 
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จากระบบจ าแนกต าแหน่งตามมาตรฐาน
กลางสิบเอ็ดระดับ เป็นระบบจ าแนกต าแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน จึงปรับปรุงมาตรฐานก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นใหม่ ให้สอดคล้อ ง 
กับระบบบริหารงานบุคคลใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตั้งผู้มีความรู้
ความสามารถให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้น ตามหลักประเมินค่างานและหลักสมรรถนะ วิธีการและ
หลักเกณฑ์เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  โดยให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น โดยมีองค์ประกอบตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการเกี่ยวกับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นในมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่ง
ประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งผู้ ได้รับแต่งตั้งต้อง มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และผลงานที่แสดงถึงความช านาญ
ตามที่ ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัย ก าหนด  

โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ส าหรับข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. ดังนี้ 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 

3. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 6/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

4. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 3/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

กองบริหารงานบุคคล เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการด าเนินการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดหน่วยงานและความต้องการ
อัตราก าลัง การก าหนดและตรวจสอบเกี่ยวกับต าแหน่ง เงินเดือน การด าเนินงานด้านงานบริหารงานบุคคล
ต่าง ๆ เช่น การสรรหาและจัดสรรบุคคลเข้าปฏิบัติราชการ การด าเนินการเกี่ยว กับต าแหน่งและอัตรา
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เงินเดือน การตอบแทนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ความต้องการและการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ทุนพัฒนาอาจารย์ การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การธ ารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ การจัดสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพและบรรยากาศ การจัดท าทะเบียนประวัติ  
การด าเนินการเกี่ยวกับ การออกจากราชการ การติดตามและประเมินผลการบริหารและการพัฒนา
ทรพัยากรบุคคล การจัดท าข้อมูล และสารสนเทศด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

 

ผลงำนที่แสดงถึงควำมช ำนำญเพื่อเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งสูงขึ้น ประกอบด้วย 
 

ต ำแหน่งประเภทผู้บริหำร ผลงานที่ต้องเสนอขอ ตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
1. สมรรถนะทางการบริหาร 
2. แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งผู้บริหาร 

 

ต ำแหน่งประเภทท่ัวไป ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญงาน หรือผู้ช านาญงานพิเศษ ได้แก่ 
1. ระดับช านาญงานต้องมีคู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม 
2. ระดับช านาญงานพิเศษ ต้องมีคู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม และผลงาน 

เชิงวิเคราะห์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่ อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 
 

ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ  
- กรณีปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำนหรือเฉพำะทำง 

1. ระดับช านาญการ 
1.1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผลงานประกอบด้วย คู่มือปฏิบัติงาน

หลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม และผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัยซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนา
งานในหน้าที่ อย่างน้อยหนึ่งเล่ม/เรื่อง 

1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย ผลงานประกอบด้วย คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม 
และผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัยซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 
หรือหนังสือ หรือผลงานในลักษณะอ่ืน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน อย่างน้อยหนึ่งเล่ม/เรื่อง 

2. ระดับช านาญการพิเศษ 
2.1 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผลงานประกอบด้วย ผลงานเชิงวิเคราะห์ 

หรือสังเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของหน่วยงานอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง และงานวิจัย หรือผลงาน
ในลักษณะอ่ืน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ 

2.2 พนักงานมหาวิทยาลัย ผลงานประกอบด้วย ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพฒันางานของหน่วยงานอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง และงานวิจัย หรือหนังสือ หรือผลงานใน
ลักษณะอ่ืน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ 

3. ระดับเชี่ยวชาญ ผลงานประกอบด้วย ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือผลงาน
ในลักษณะอ่ืน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของหน่วยงานอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง และงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 

4. ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ผลงานประกอบด้วย ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือ
ผลงานในลักษณะอ่ืน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของหน่วยงานอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง และงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 
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- กรณีปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำหน่วยงำนที่มีลักษณะใช้วิชำชีพและไม่ได้ใช้วิชำชีพ 
ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า

หน่วยงาน ดังนี้ 
1. สมรรถนะทางการบริหาร 
2. แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ 

 ต่อมาส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือ ที่ ศธ 0509(2)/ ว 7 ลงวันที่ 
7 ธันวาคม 2555  เรื่อง ขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น โดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนดไว้เดิม เพ่ือเป็น
การส่งเสริมโอกาสความก้าวหน้าในการเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ
มิให้เกิดความเหลื่อมล้ ากับข้าราชการพลเรือนสามัญ จึงให้ใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศที่
สถาบันอุดมศึกษาก าหนดไว้เดิมไปพลางจนกว่า ก.พ. จะน าหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดเกี่ยวกับการเสนอ
ผลงานวิจัยมาใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
 

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศ
ที่ก าหนดไว้เดิมไปพลางก่อนจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  ส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน 
ระดับช านาญพิเศษ และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และระดับ
ช านาญการพิเศษ ดังนี้ 

1. ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2551 

ต ำแหน่งประเภทท่ัวไป ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญงาน หรือผู้ช านาญงานพิเศษ ได้แก่ 
(๑) ระดับช านาญงาน ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญงาน เช่น คู่มือปฏิบัติงาน ผลงาน

ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์  สังเคราะห์ หรือวิจัย ที่เป็นประโยชน์ต่องานในหน้าที่ อย่างน้อยหนึ่งเล่ม/เรื่อง 
(๒) ระดับช านาญงานพิเศษ ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญงานพิเศษ เช่น คู่มือ

ปฏิบัติงาน ผลงานศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์  สังเคราะห์ หรือวิจัย  ที่เป็นประโยชน์ต่องานในหน้าที่  
อย่างน้อยหนึ่งเล่ม/เรื่อง 
 

ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ  
กรณีปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำนหรือเฉพำะทำง 

(๑) ระดับช านาญการ ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการ เช่น คู่มือปฏิบัติงาน ผลงาน
ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์  สังเคราะห์ หรือวิจัย ที่เป็นประโยชน์ต่องานในหน้าที่ในด้านการแก้ไขปัญหา
หรือการพัฒนางาน หรือเป็นผลงานริเริ่มสร้างสรรค์ อย่างน้อยหนึ่งเล่ม/เรื่อง 

(๒) ระดับช านาญการพิเศษ ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการพิเศษ เช่น คู่มือ
ปฏิบัติงาน ผลงานศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์  สังเคราะห์ หรือวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่องานในหน้าที่ 
ในด้านการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนางาน หรือเป็นผลงานริเริ่มสร้างสรรค์ อย่างน้อยหนึ่งเล่ม/เรื่อง 
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2. พนักงำนมหำวิทยำลัย ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 3/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 

ต ำแหน่งประเภทท่ัวไป ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญงาน หรือผู้ช านาญงานพิเศษ ได้แก่ 
(๑) ระดับช านาญงาน คู่มือการปฏิบัติงานอย่างน้อยหนึ่งเล่ม 
(๒) ระดับช านาญงานพิเศษ คู่มือการปฏิบัติงาน หรืองานวิจัย หรือผลงานในลักษณะอ่ืน  

หรือหนังสือ หรือบทความ หรือบทวิเคราะห์ หรืองานแปล อย่างน้อยหนึ่งเล่ม/เรื่อง 
 

ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ  
กรณีปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำนหรือเฉพำะทำง 

(๑) ระดับช านาญการ คู่มือการปฏิบัติงาน หรืองานวิจัย หรือผลงานในลักษณะอ่ืน  
หรือหนังสือ หรือบทความ หรือบทวิเคราะห์ หรืองานแปล อย่างน้อยหนึ่งเล่ม/เรื่อง 

(๒) ระดับช านาญการพิเศษ คู่มือการปฏิบัติงาน หรืองานวิจัย หรือผลงานในลักษณะอ่ืน  
หรือหนังสือ หรือบทความ หรือบทวิเคราะห์ หรืองานแปล อย่างน้อยหนึ่งเล่ม/เรื่อง 
 

  ดังนั้น การด าเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามประกาศ 
ก.พ.อ. และตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะมีความยุ่งยากซับซ้อน  
ซึ่งผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ต้องมีการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน ตามประกาศ ก.พ.อ. ที่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบและ  
ถือปฏิบัติ และตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรที่มหาวิทยาลัยก าหนด ที่มีบุคลากร 2 ประเภท 
ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจาก หากเกิดความผิดพลาด
จะท าให้มีความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย และผู้เสนอขอต าแหน่งสูงขึ้น ฉะนั้น ผู้เขียนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติ จึงต้องมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นเล่มนี้ขึ้น เพ่ือใช้เป็นคู่มือ 
ในการปฏิบัติงานของตนเองและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
รวมถึงผู้รับบริการพัฒนาผลงานด้านวิชาชีพของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของคู่มือ 

๑. เพ่ือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน 
๒. เพ่ือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานท างานทดแทนกันได ้
๓. เพ่ือให้ผู้รับบริการในมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 

 
ประโยชน์ของคู่มือ 

1. ได้คู่มือในการปฏิบัติงาน 
2. ได้คู่มือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานท างานทดแทนกันได้  
3. ได้คู่มือให้ผู้รับบริการในมหาวิทยาลัยถือเป็นแนวปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน 



๕ 

ขอบเขตของคู่มือ 
 คู่มือการปฏิบัติงานการเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และเป็นเอกสารที่รวบรวมหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น หนังสือที่เกี่ยวข้องในการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
สูงขึ้น และแนวทางในการปฏิบัติตามขั้นตอนการขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นเฉพาะของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังนี้ 

1. ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  
1.1 ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า 
1.2 ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 

2. ต าแหน่งประเภททั่วไป  
 2.1 ต าแหน่งระดับช านาญงาน 
 2.2 ต าแหน่งระดับช านาญงานพิเศษ 

3. ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 3.1 ต าแหน่งระดับช านาญการ 
 3.2 ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ 
 3.3 ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ 
 3.4 ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

 
นิยำมศัพท์ 

“ก.พ.อ.”  หมายถึง  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

“มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

“หน่วยงาน” หมายถึง ส านักงานอธิการบดี คณะ สถาบัน ส านัก กอง วิทยาลัย หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือกอง ทั้งที่จัดตั้งตามกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และ
ประกาศมหาวิทยาลัย  

“บุคลากร” หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 



บทท่ี ๒ 
 

การบริหารจัดการงานการเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น 
 
โครงสร้างองค์กร Organization Chart 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร เป็นดังนี้ 
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กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แบ่งส่วนราชการเป็น 7 งาน 
ประกอบด้วย 

๑. งานบริหารทั่วไป 
๒. งานพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง 
๓. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
๔. งานพัฒนาบุคคล 
๕. งานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 
๖. งานวินัยและนิติการ 
๗. งานสวัสดิการ 

 

การก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นเป็นภาระงานหนึ่งซึ่งเป็นความรับผิดชอบของงานสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า  และต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง
หรือเทียบเท่า ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และระดับช านาญงานพิเศษ ต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ ก าหนดระดับ
ต าแหน่งให้สูงขึ้น มีบทบาทหน้าที่ตั้งแต่การตรวจสอบคุณสมบัติ แบบขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง 
 



๗ 

 

ต าแหน่งสูงขึ้น ผลงาน ของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นในแต่ละระดับ ประสานการประชุมในคณะกรรมการ 
ที่เก่ียวข้องกับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น เช่น คณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงาน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  
คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ผล
การประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินต าแหน่งทุกประเภท จัดท าวาระการประชุมและ
รายงานการประชุม ประสานงานระหว่างกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผู้ เสนอขอก าหนดต าแหน่ง สูงขึ้น 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นงานที่มีความส าคัญมากต่อมหาวิทยาลัยในการตอบตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น จ านวนผู้เสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประเภทต่าง ๆ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

โครงสร้างการบริหาร Administration Chart 
 

โครงสร้างการบริหารงานบุคคลของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร เป็นดังนี้ 
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กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผู้อ านวยการกองบริหาร 
งานบุคคลเป็นผู้บังคับบัญชา ท าหน้าที่ก ากับดูแลบังคับบัญชาหัวหน้างาน 7 งาน คือ 

๑. งานบริหารทั่วไป 
๒. งานพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง 
๓. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
๔. งานพัฒนาบุคคล 
๕. งานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 
๖. งานวินัยและนิติการ 
๗. งานสวัสดิการ 
 

ในการนี้ ต าแหน่งหัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น โดยด าเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น ตามข้อบังคับ ประกาศท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

 
โครงสร้างการปฏิบัติงาน Activity Chart 

 

โครงสร้างการปฏิบัติงานของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เป็นดังนี้ 
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ปัจจุบันบุคลากรของกองบริหารงานบุคคล มีจ านวนทั้งสิ้น ๒7 อัตรา มีบุคลากร 4 

ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจ า ประกอบด้วยต าแหน่ง ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งประเภททั่วไป คือ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
๒. ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ คือ ต าแหน่งบุคลากร ต าแหน่งนิติกร 

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๓. ลูกจ้างประจ า คือ ต าแหน่งพนักงานธุรการ 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง 
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เป็นงานที่มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจาก

เป็นงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความส าคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยการส่งเสริม
ความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่องค์ประกอบ
หลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นไปยุทธศาสตร์ และตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยผู้จัดท าคู่มือ  
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งบุคลากรช านาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ภายใต้การก ากับดูแลของผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพในการ
ปฏิบัติงาน  

งานการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งประเภท
ทั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นงานที่มีกระบวนการท างานที่ค่อนข้าง
ซับซ้อนและใช้ระยะเวลาในการด าเนินการมาก มีความส าคัญต่อบุคลากรที่เป็นผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย 
ที่มีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินการที่หลากหลาย  
ทั้งบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม จึงต้องใช้ประสบการณ์ ความรู้เฉพาะด้าน และใช้ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
อย่างมาก โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ประกาศรับสมัครบุคคลตามกรอบอัตราก าลังของมหาวิทยาลัยและรับสมัคร 
2. ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง แบบค าขอรับการประเมินเพ่ือ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พร้อมประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น 

3. ประชุมคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น เพ่ือประเมินตาม
องค์ประกอบและผลงาน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  และ
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน 

4. ติดต่อและทาบทามคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น
และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงาน เพ่ือนัดหมายและเข้าร่วมประชุมเพ่ือสรุปผล
การประเมิน 

5. จัดท าวาระการประชุมเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
บุคลากรให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น และจัดท าค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

6. จัดท าและปรับปรุงข้อมูลผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นในระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล HRM 

7. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง เช่น การจัดประชุมสัมมนาโครงการเส้นทางความก้าวหน้าสายสนับสนุน  เทคนิคการท าผลงาน
เพ่ือก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น เป็นต้น 
 
 



๑๑ 

 

โครงสร้างต าแหน่งในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) มีอ านาจหน้าที่ในการ
ก าหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ ก.พ.อ.  
จึงได้ก าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะ และก าหนด
โครงสร้างต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและ
เชี่ยวชาญเฉพาะไว้เพ่ือความคล่องตัวในการได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้แก่ 

1. ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  
1.1 ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า 
1.2 ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 

2. ต าแหน่งประเภททั่วไป  
2.1 ต าแหน่งระดับช านาญงาน 
2.2 ต าแหน่งระดับช านาญงานพิเศษ 

3. ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
3.1 ต าแหน่งระดับช านาญการ 
3.2 ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ 
3.3 ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ 
3.4 ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไปของต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งดังนี้ 

 

1. ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปในส านักงาน 
อธิการบดีหรือส านักงานวิทยาเขต หรือในฐานะหัวหน้าส่วนราชการภายในส านักงานอธิการบดีหรือ ในฐานะ
หัวหน้าส่วนราชการที่มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปในคณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งแบ่งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการ จัดตั้งสถาบัน 
อุดมศึกษา โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงานสูงมากเป็นพิเศษหรือสูงมาก ปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะงาน
เกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ป้ญหา ตามภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย พันธกิจและเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ชื่อต าแหน่งในสายงาน 
ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับต าแหน่ง ดังนี้ 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า 
ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 

 
 



๑๒ 

 

2. ต าแหน่งประเภทท่ัวไป 
  

2.1  ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานช่วยและสนับสนุนงานบริหารต่าง ๆ ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูลเพ่ือใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ งานสารบรรณ  
งานประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถิติ งานเวชสถิติ หรืองานบริการ
ทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับช านาญงานพิเศษ 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับช านาญงาน 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงาน 

 

2.2  ต าแหน่งช่างเขียนแบบ 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานด้านช่างเขียนแบบ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการเขียนและคัดลอกแบบแปลนของอาคาร เขื่อน สะพาน และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ เขียนแผนที่ต่าง ๆ
เช่น แผนที่แสดงเส้นทาง แนวทาง หรือภูมิประเทศ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่ง ดังนี้ 
ช่างเขียนแบบ    ระดับช านาญงานพิเศษ 
ช่างเขียนแบบ    ระดับช านาญงาน  
ช่างเขียนแบบ    ระดับปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

3. ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
- ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

3.1 ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดค าสั่งระบบ ชุดค าสั่งประยุกต์ รวมถึงการเขียนคู่มือ
อธิบายการใช้ค าสั่งต่าง ๆ ก าหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือและชุดค าสั่งสื่อสาร การจัดและบริหาร
ระบบ สารสนเทศ ให้ค าปรึกษา แนะน า อบรม เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่าง  ๆ แก่บุคคลหรือ
หน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับเชี่ยวชาญ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการพิเศษ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ 

 

3.2 ต าแหน่งวิศวกรเครื่องกล 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการออกแบบและค านวณด้านวิศวกรรมเครื่องกล ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ทดสอบ หาข้อมูล
และสถิติต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล วางโครงการ 
ควบคุมการสร้างหรือประกอบสิ่งใด ๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อ านวยการติดตั้ง และบ ารุงรักษา
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้านวิศวกรรมเครื่องกล ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือ ตรวจสอบ ให้บริการ
วิชาการ ช่วยสอน หรือฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีทางสาขา วิศวกรรมเครื่องกล และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง  

ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
วิศวกรเครื่องกล    ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
วิศวกรเครื่องกล    ระดับเชี่ยวชาญ 
วิศวกรเครื่องกล    ระดับช านาญการพิเศษ  
วิศวกรเครื่องกล    ระดับช านาญการ 
วิศวกรเครื่องกล    ระดับปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

3.3 ต าแหน่งวิศวกรโยธา 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการออกแบบและค านวณด้านวิศวกรรมโยธา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย พัฒนา ทดสอบ หาข้อมูล และ
สถิติต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบ วินิจฉัยงานด้านวิศวกรรมโยธา วางโครงการ ควบคุม
การก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา ส ารวจ ซ่อมแซม บ ารุงรักษาในด้านวิศวกรรมโยธา ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ให้บริการวิชาการ ช่วยสอน หรือฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขา วิศวกรรมโยธา และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
วิศวกรโยธา    ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
วิศวกรโยธา    ระดับเชี่ยวชาญ 
วิศวกรโยธา    ระดับช านาญการพิเศษ 
วิศวกรโยธา    ระดับช านาญการ 
วิศวกรโยธา    ระดับปฏิบัติการ 
 

3.4 ต าแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับ การออกแบบและค านวณอุปกรณ์ไฟฟ้า ควบคุมการสร้างในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ค้นคว้า 
วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ทดสอบ หรือหาข้อมูลและสถิติต่าง ๆ เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบ
วินิจฉัย เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า วางแผนผังหรือวางแผนงานการสร้างหรือประกอบสิ่งใด ๆ ในสาขาวิชา 
วิศวกรรมไฟฟ้า อ านวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลการสร้าง ติดตั้ง ซ่อมและใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ให้บริการวิชาการ ช่วยสอน หรือฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
วิศวกรไฟฟ้า    ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
วิศวกรไฟฟ้า    ระดับเชี่ยวชาญ 
วิศวกรไฟฟ้า    ระดับช านาญการพิเศษ  
วิศวกรไฟฟ้า    ระดับช านาญการ 
วิศวกรไฟฟ้า    ระดับปฏิบัติการ 
 

 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

3.5 ต าแหน่งสถาปนิก 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางสถาปัตยกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ แก้ไขแบบแปลนอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
สถาปนิก    ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
สถาปนิก    ระดับเชี่ยวชาญ 
สถาปนิก    ระดับช านาญการพิเศษ 
สถาปนิก    ระดับช านาญการ 
สถาปนิก    ระดับปฏิบัติการ 

 
- ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 

 

3.6 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในส านักงานและ 
การบริหารงานทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับค าสั่งโดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น 
การศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย  
จัดงานรับรอง และงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียง
รายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอ่ืน ๆ ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงาน
ตามค าสั่ง หรือมีลักษณะงาน ที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้าน เช่น งานสารบรรณ 
งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ  
งานบริหารอาคารสถานที่ งานบริหารการศึกษา งานกิจการนิสิตนักศึกษา งานประชาสัมพันธ์  งานเอกสาร 
งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับเชี่ยวชาญ 

   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับช านาญการพิเศษ 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับช านาญการ 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

3.7 ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือประกอบการ
ก าหนดนโยบาย จัดท าแผนหรือโครงการ การวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากร การจัดหาและจัดสรร
ทรัพยากร การบริหารทรัพยากร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและ
โครงการต่าง ๆ  ซึ่งเป็นแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา การวางผังแม่บท แบบทางสถาปัตยกรรม และ
วิศวกรรม การจัดท าข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการวางแผน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการพิเศษ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 

 

3.8 ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการเงิน การคลัง และการบัญชี ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การจัดท ารายงาน  
ทางการเงิน การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและบัญชี การจัดท าฐานข้อมูลทางการเงิน การตรวจสอบ 
ความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับเชี่ยวชาญ 
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับช านาญการพิเศษ 
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับช านาญการ 
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ 

 

3.9 ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ ร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง การศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่าง  ๆ  
ของวัสดุและครุภัณฑ์ เพ่ือก าหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ ศึกษาวิเคราะห์และเสนอความเห็น
เกี่ยวกับงานพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
นักวิชาการพัสดุ ระดับเชี่ยวชาญ 
นักวิชาการพัสดุ ระดับช านาญการพิเศษ 
นักวิชาการพัสดุ ระดับช านาญการ 
นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ 



๑๗ 

 

 

3.10 ต าแหน่งนักตรวจสอบภายใน 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการตรวจสอบการด าเนินงาน การบริหารจัดการ ของหน่วยงานต่าง  ๆ ภายในสถาบันอุดมศึกษา 
ที่สังกัด ในด้านงบประมาณ บัญชี และพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน 
ยอดเงิน การท าสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ 
ตรวจสอบ การใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัด และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
นักตรวจสอบภายใน ระดับเชี่ยวชาญ 
นักตรวจสอบภายใน ระดับช านาญการพิเศษ 
นักตรวจสอบภายใน ระดับช านาญการ 
นักตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ 
 

3.11 ต าแหน่งบุคลากร 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือการก าหนดหน่วยงานและ 
ความต้องการอัตราก าลัง การก าหนดและตรวจสอบเกี่ยวกับต าแหน่ง เงินเดือน การด าเนินงานด้านงาน
บริหารงานบุคคลต่าง ๆ เช่น การสรรหาและจัดสรรบุคคลเข้าปฏิบัติราชการ การด าเนินการเกี่ยว กับ
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือน การตอบแทนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ความต้องการและการวางแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ทุนพัฒนาอาจารย์ การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การธ ารงรักษา
บุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การจัดสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพและบรรยากาศ การจัดท า
ทะเบียนประวัติ การด าเนินการเกี่ยวกับ การออกจากราชการ การติดตามและประเมินผลการบริหารและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดท าข้อมูล และสารสนเทศด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนทีเ่กี่ยวข้อง 

ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
บุคลากร ระดับเชี่ยวชาญ 
บุคลากร ระดับช านาญการพิเศษ 
บุคลากร ระดับช านาญการ 
บุคลากร ระดับปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

3.12 ต าแหน่งนิติกร 
 ลักษณะงานทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานกฎหมายซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวข้อง จัดท านิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินการทางคดี การสอบสวน 
ตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับ วินัยของบุคลากรและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งต าแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้ มีลักษณะที่จ าเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความช านาญในวิชาการทาง
กฎหมาย 

ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
นิติกร ระดับเชี่ยวชาญ 
นิติกร ระดับช านาญการพิเศษ 
นิติกร ระดับช านาญการ 
นิติกร ระดับปฏิบัติการ 

 

3.13 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์วิจัย และพัฒนาหลักสูตร โปรแกรมการสอน กระบวนการสอน 
และวิธีการสอนทุกระดับการศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางสถาบันอุดมศึกษา การวัดผลและ 
ประเมินผลการศึกษา การพัฒนานิสิตนักศึกษา การบริการและสวัสดิการนิสิตนักศึกษา การให้บริการ 
ทางวิชาการ การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การประกันคุณภาพการศึกษา การปรับปรุงมาตรฐานของ 
สถานศึกษา การจัดการความรู้ การจัดและควบคุมพิพิธภัณฑ์การศึกษา การบริการและส่งเสริมการศึกษา 
โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา การวางแผนการศึกษา 
การวิจัยทางการศึกษา การส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
นักวิชาการศึกษา ระดับเชี่ยวชาญ 
นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ 
นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ 
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

3.14 ต าแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานให้ค าปรึกษา แนะน า งานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ งานให้บริการแก่นิสิตนักศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา แนะน า  
การแนะแนวทางการศึกษา การแนะแนวอาชีพ การทดสอบเพ่ือแนะแนว การบริการเกี่ยวกับทุน การศึกษา 
การบริการสนเทศ การบริการจัดหางานและการบริการต่าง ๆ แก่นิสิตนักศึกษา 

ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ระดับเชี่ยวชาญ 
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ระดับช านาญการพิเศษ 
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ระดับช านาญการ 
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ระดับปฏิบัติการ 

 

3.15 ต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิเทศสัมพันธ์ในด้านการสอน การวิจัย 
บริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการติดต่อ 
ประสานงานกับมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ณ ต่างประเทศ องค์การโลก องค์การระหว่างประเทศ 
ผู้เชี่ยวชาญ หรือเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ หน่วยช านัญพิเศษต่าง ๆ ตลอดจนการแปลเอกสาร และร่างโต้ตอบ 
หนังสือภาษาต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับเชี่ยวชาญ 
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับช านาญการพิเศษ 
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับช านาญการ 
นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ 

 

3.16 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัย ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในทางวิชาการ การเผยแพร่
ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น หรือ 
เพ่ือการอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
เจ้าหน้าที่วิจัย ระดับช านาญการ 
เจ้าหน้าที่วิจัย ระดับปฏิบัติการ 
 
 



๒๐ 

 

3.17 ต าแหน่งนักวิจัย 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัย ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในทางวิชาการ การเผยแพร่ความรู้ 
และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น หรือเพ่ือการอื่นใด
ตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
นักวิจัย ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
นักวิจัย ระดับเชี่ยวชาญ 
นักวิจัย  ระดับช านาญการพิเศษ 
นักวิจัย ระดับช านาญการ 
นักวิจัย ระดับปฏิบัติการ 

 

3.18 ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการน ามาดัดแปลงและเผยแพร่ในรูปแบบของโสตทัศนูปกรณ์ต่าง  ๆ  
การเลือกใช้เทคนิคหรืออุปกรณ์ในการสอน การบรรยาย การประชุม การฝึกอบรมและนิทรรศการผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ และแผนงานของส่วนราชการต่าง ๆ การควบคุมการใช้ การจัดหาและการเก็บ
รักษาโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่ง ดังนี้ 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับเชี่ยวชาญ 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับช านาญการ 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

3.19 ต าแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานวิชาการช่างศิลป์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการออกแบบภาพ ฉากและตัวอักษรประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการปั้นและจ าลองแบบพิมพ์ให้มี
องค์ประกอบถูกต้อง และสอดคล้องกับการสร้างความเข้าใจในวิชาการต่าง  ๆ ออกแบบและจัดท าแผ่นป้าย
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือชักจูงให้ประชาชนมีความสนใจและได้รับความรู้ต่าง ๆ จัดฉากหรือออกแบบ ตกแต่ง
อาคารและสถานที่ ซึ่งแสดงผลงานและผลิตกรรมของประเทศชาติ หรือการแสดงต่าง  ๆ และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
นักวิชาการช่างศิลป์ ระดับเชี่ยวชาญ 
นักวิชาการช่างศิลป์ ระดับช านาญการพิเศษ 
นักวิชาการช่างศิลป์ ระดับช านาญการ 
นักวิชาการช่างศิลป์ ระดับปฏิบัติการ 

 

3.20 ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการส ารวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร นิสิต นักศึกษา และประชาชน ศึกษาวิเคราะห์ 
เสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ เก็บรวบรวมข้อมูลและข่าวสารต่าง  ๆ จัดท าข่าวสาร 
เอกสารความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ 
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดปาฐกถา อภิปราย สัมมนา จัดนิทรรศการ เป็นต้น เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือผลงานของหน่วยงาน หรือสถาบันอุดมศึกษา หรือของรัฐบาล และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ 
นักประชาสัมพันธ์ ระดับเชี่ยวชาญ 
นักประชาสัมพันธ์ ระดับช านาญการพิเศษ 
นักประชาสัมพันธ์ ระดับช านาญการ 
นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ 
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3.21 ต าแหน่งบรรณารักษ์ 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานบรรณารักษ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดหาและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือ ท าบัตรรายการ  
ท าบรรณานุกรม ท าดรรชนี ท าสาระสังเขป จัดท าคู่มือการศึกษาค้นคว้าหนังสือในห้องสมุด ให้บริการแก่
ผู้รับบริการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า การจัดระบบงานที่เหมาะสมของห้องสมุด และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่ง ดังนี้ 
บรรณารักษ์ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
บรรณารักษ์ ระดับเชี่ยวชาญ 
บรรณารักษ์ ระดับช านาญการพิเศษ 
บรรณารักษ์ ระดับช านาญการ 
บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ 

 

3.22 ต าแหน่งนักเอกสารสนเทศ 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเอกสารสนเทศหรือบรรณารักษ์ ซึ่งมีลักษณะ
งานเกี่ยวกับการจัดหาและคัดเลือกหนังสือและเอกสารในสาขาวิชาเฉพาะเข้าห้องสมุดหรือศูนย์เอกสาร 
วิเคราะห์ และจัดหมวดหมู่หนังสือและเอกสาร ท าบัตรรายการบรรณานุกรม ท าดรรชนี ท าสารสังเขป จัดท า
คู่มือการศึกษา ค้นคว้า และแนะแนวการอ่าน การใช้หนังสือและเอกสารสาขาวิชาเฉพาะ ให้บริการแก่ผู้ใช้
ห้องสมุดหรือศูนย์เอกสาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้าการจัดระบบงานที่เหมาะสมของ
ห้องสมุด หรือศูนย์เอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่ง ดังนี้ 
นักเอกสารสนเทศ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
นักเอกสารสนเทศ ระดับเชี่ยวชาญ 
นักเอกสารสนเทศ ระดับช านาญการพิเศษ 
นักเอกสารสนเทศ ระดับช านาญการ 
นักเอกสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ 
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3.23 ต าแหน่งวิศวกร 
ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิศวกรรมทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนและโครงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมทั่วไป การวิเคราะห์วิจัย ค้นคว้า และ 
การออกแบบแปลนแผนผังทางด้านวิศวกรรมทั่วไป การควบคุมและบริหารงานวิศวกรรมทั่วไป และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 

ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 
ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่ง ดังนี้ 
วิศวกร ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
วิศวกร ระดับเชี่ยวชาญ 
วิศวกร ระดับช านาญการพิเศษ 
วิศวกร ระดับช านาญการ 
วิศวกร ระดับปฏิบัติการ 
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ขั้นตอนการเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น Flow Chart 
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บทท่ี ๓ 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานการเสนอขอต าแหน่งสูงขึ้น 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททั่วไป 
และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ดังนี้ 
 

ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า ให้ด าเนินการตามแบบ ก.บ.ม. ๕ 

1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่  ก.พ.อ.หรือ ก.บ.ม. 
ก าหนด และ 

1.2 ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับที่จะแต่งตั้ง  

1.3 ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 
1.3.1 ประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า  
1.3.๒ ประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๑ ปี  
1.3.๓ ประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า และประเภทเชี่ยวชาญ

เฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่า ๔ ปี 
1.3.๔ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ  
1.3.๕ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๔ ปี  

และ 
1.4 ต้องมีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  

1.4.1 มีประสบการณ์การบริหารงานในกรณีรักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดีหรือเทียบเท่าในกรณีต าแหน่งว่างมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   

1.4.2 มีประสบการณ์การบริหารงานในต าแหน่งผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงานคณบดี 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง และ
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า ในกรณีต าแหน่งว่าง ซึ่งมีลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง โดยต้องมีประสบการณ์บริหารในแต่ละต าแหน่งไม่น้อยกว่า 
180 วัน รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

1.4.3 มีประสบการณ์การบริหารงานในต าแหน่งผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงานคณบดี 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง  
หรือรักษาราชการแทนในต าแหน่งดังกล่าวในกรณีต าแหน่งว่าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงาน 
ของต าแหน่งที่จะแต่งตั้งมากกว่า ๑ ต าแหน่ง โดยต้องมีประสบการณ์บริหารในแต่ละต าแหน่งไม่น้อยกว่า 
180 วัน รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

ประสบการณ์การบริหารงานให้นับประสบการณ์การบริหารงานในหน่วยงานที่จัดตั้งตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการ และหน่วยงานภายในที่จัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัยด้วย 

และ 
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1.5 ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ.รับรอง หรือผ่านการอบรมหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง ที่ ก.พ.อ. ก าหนดและรับรองหน่วยจัด 

 
2. การแต่งตั้งให้ประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน
ในต าแหน่งใหม ่

2.2 ความรู้ ความสามารถและทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่ประเมิน 

2.3 สมรรถนะทางการบริหาร 
 

3. ผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องผ่านการประเมิน โดยต้องได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ดังนี้  
3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ในระดับดีเด่น  

3.2 ความรู้ ความสามารถต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.3 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.4 สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
3.5 สมรรถนะทางการบริหารต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.6 แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 90 

 
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า  ให้ด าเนินการตามแบบ ก.บ.ม. ๖  

1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. 1 มีคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่  ก.พ.อ.หรือ 

ก.บ.ม. ก าหนด 

1.2 ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับที่จะแต่งตั้ง  

1.3 ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 
1.3.1 ประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า  
1.3.๒ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๓ปี  
1.3.๓ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ ปี  

และ 
1.4 ต้องมีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

1.4.1 มีประสบการณ์การบริหารงานในกรณีรักษาราชการแทนในต าแหน่งผู้อ านวยการกอง 
หัวหน้าส านักงานคณบดี หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  
ที่มีฐานะเทียบเท่ากองในกรณีต าแหน่งว่าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่งที่จะ
แต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

1.4.2 มีประสบการณ์การบริหารงานในกรณีรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง หัวหน้า
ส านักงานคณบดี หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่ากองในกรณีต าแหน่งว่าง  และมีประสบการณ์การบริหารงานในต าแหน่งหัวหน้างาน หรือรักษาการ 
ในต าแหน่งหัวหน้างานในกรณีต าแหน่งว่าง หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานภายในกอง 

ส านักงานคณบดี ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน  ส านัก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง 
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง โดยต้องมีประสบการณ์การบริหารงาน  
ในแต่ละต าแหน่งไม่น้อยกว่า 180 วัน รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า  1 ปี  



๒๘ 

 

1.4.3 มีประสบการณ์การบริหารงานในต าแหน่งหัวหน้างาน หรือรักษาการในต าแหน่งหัวหน้า
งาน ในกรณีต าแหน่งว่าง หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานในกอง ส านักงานคณบดี ส านักงาน
ผู้อ านวยการสถาบัน  ส านัก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ซึ่งมีลักษณะงาน  
ที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้งมากกว่า ๑ งาน โดยต้องมีประสบการณ์การบริหาร 
ในแต่ละงานไม่น้อยกว่า 180 วัน รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ประสบการณ์การบริหารงานให้นับประสบการณ์การบริหารงานในหน่วยงานที่จัดตั้งตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการ และหน่วยงานภายในที่จัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัยด้วย 

และ 
1.5 ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ.รับรอง หรือผ่านการอบรมหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง ที่ ก.พ.อ. ก าหนดและรับรองหน่วยจัด 
 

2. การแต่งตั้งให้ประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน

ในต าแหน่งใหม ่

2.2 ความรู้ ความสามารถและทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่ประเมิน 

2.3 สมรรถนะทางการบริหาร 
 

3. ผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องผ่านการประเมิน โดยต้องได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 ดังนี้  
3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ในระดับดีเด่น  

3.2 ความรู้ ความสามารถต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.3 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.4 สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.5 สมรรถนะทางการบริหารต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

3.6 แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 85 
 

ต าแหน่งประเภททั่วไป  
- ระดับช านาญงาน ให้ด าเนินการตามแบบ ก.บ.ม. ๗  
- ระดับช านาญงานพิเศษ ให้ด าเนินการตามแบบ ก.บ.ม. ๘  

1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ.หรือ ก.บ.ม. ก าหนด 

1.2 ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับที่จะแต่งตั้ง 

1.3 ปฏิบัติงานตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

และ 
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ระดับช านาญงาน     
เคยด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 

ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๕ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  ระดับ
ปฏิบัติงาน ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ระดับ
ปฏิบัติงาน ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  

ระดับช านาญงานพิเศษ 
เคยด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 

 
2. การแต่งตั้งให้ประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
2.2 ความรู้ ความสามารถและทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
2.3 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญงาน และช านาญงานพิเศษ  

2.3.1 ระดับช านาญงาน ผลงานประกอบด้วย คู่มือการปฏิบัติงานหลัก อย่างน้อยหนึ่งเล่ม 
2.3.2 ระดับช านาญงานพิเศษ ผลงานประกอบด้วย คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม 

และผลงานเชิงวิเคราะห์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่ อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 
2.4 จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

2.4.1 ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพ ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตน และ 
ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน รวมทั้งไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
หรือวิชาชีพมากกว่าหนึ่งฉบับในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่  โดยอ้างว่าเป็นผลงานของ
ตนเองรวมถึงการคัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนเองโดยไม่อ้างตามหลักวิชาการ  

2.4.2 ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงาน 
ทางวิชาชีพของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า 

2.4.3 ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาชีพจนละเลย หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ
ผู้อื่นและสิทธิมนุษยชน 

 2.4.4 ผลงานวิชาชีพต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาชีพเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมา
เกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์หรือวิจัย 
โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริง  
ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาชีพ 

2.4.5 ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
 

3. ผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องผ่านการประเมิน ดังนี้  
3.1 ระดับช านาญงาน ต้องได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ดังนี้ 

3.1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ไม่ต่ ากว่าระดับดี  
3.1.2 ความรู้ ความสามารถต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3.1.3 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3.1.4 สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 
 



๓๐ 

 

3.2 ระดับช านาญงานพิเศษ ต้องได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ดังนี้ 
3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ไม่ต่ ากว่าระดับดีมาก  
3.2.2 ความรู้ ความสามารถต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3.2.3 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3.2.4 สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

- ระดับช านาญการ ให้ด าเนินการตามแบบ ก.บ.ม. 9  
- ระดับช านาญการพิเศษ ให้ด าเนินการตามแบบ ก.บ.ม. 10 
- ระดับเชี่ยวชาญ ให้ด าเนินการแบบ ก.บ.ม. 11 
- ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ด าเนินการแบบ ก.บ.ม. 12  

1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
- ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ.หรือ ก.บ.ม. ก าหนด 

1.2 ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับที่จะแต่งตั้ง 

1.๓ ปฏิบัติงานตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ 
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

และ 
ระดับช านาญการ 

เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งระดับปฏิบัติการ 

ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
ก าหนดเวลา ๖ ปี ใหล้ดเป็น ๒ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ระดับปฏิบัติการ 

ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

ระดับช านาญการพิเศษ 
เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี 

ระดับเชี่ยวชาญ 
เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี  

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

 
- ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 

1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ.หรือ ก.บ.ม. ก าหนด 

1.2 ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับที่จะแต่งตั้ง 

1.๓ ปฏิบัติงานตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ 
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

และ 



๓๑ 

 

ระดับช านาญการ 
เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 

ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งระดับ
ปฏิบัติการ ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๒ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งระดับ
ปฏิบัติการ ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

ระดับช านาญการพิเศษ 
เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี 

ระดับเชี่ยวชาญ 
เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี  

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

 
2. การแต่งตั้งให้ประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

- ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
2.2 ความรู้ ความสามารถและทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
2.3 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการ และช านาญการพิเศษ 

2.3.1  ระดับช านาญการ  
(ก) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผลงานประกอบด้วย คู่มือปฏิบัติงานหลัก

อย่างน้อยหนึ่งเล่ม และผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัยซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางาน 
ในหน้าที่ อย่างน้อยหนึ่งเล่ม/เรื่อง  

(ข) พนักงานมหาวิทยาลัย ผลงานประกอบด้วย คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อย 
หนึ่งเล่ม และผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัยซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่
อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง หรือหนังสือ หรือผลงานในลักษณะอ่ืน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน อย่างน้อย 
หนึ่งเล่ม/เรื่อง 

2.3.2  ระดับช านาญการพิเศษ  
(ก) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผลงานประกอบด้วย ผลงานเชิงวิเคราะห์ 

หรือสังเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของหน่วยงานอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง และงานวิจัย หรือผลงาน
ในลักษณะอ่ืน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ 

(ข) พนักงานมหาวิทยาลัย ผลงานประกอบด้วย ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของหน่วยงานอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง และงานวิจัย หรือหนังสือ หรือผลงานใน
ลักษณะอ่ืน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ 

2.4 จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

2.4.1 ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพ ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตน และ 
ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน รวมทั้งไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
หรือวิชาชีพมากกว่าหนึ่งฉบับในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่  โดยอ้างว่าเป็นผลงานของ
ตนเองรวมถึงการคัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนเองโดยไม่อ้างตามหลักวิชาการ  



๓๒ 

 

2.4.2 ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงาน 
ทางวิชาชีพของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า 

2.4.3 ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาชีพจนละเลย หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืน
และสิทธิมนุษยชน 

2.4.4 ผลงานวิชาชีพต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาชีพเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมา
เกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์หรือวิจัย 
โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริง   
ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาชีพ 

2.4.5 ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 

- ระดับเชี่ยวชาญ 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
2.2 ความรู้ ความสามารถและทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
2.3 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผลงานประกอบด้วย ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ 

หรือผลงานในลักษณะอ่ืนซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ  
และงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 

2.4 การใช้ความรู้ ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม 

2.5 จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

2.5.1 ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพ ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตน และ 
ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน รวมทั้งไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
หรือวิชาชีพมากกว่าหนึ่งฉบับในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่  โดยอ้างว่าเป็นผลงานของ
ตนเองรวมถึงการคัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนเองโดยไม่อ้างตามหลักวิชาการ  

2.5.2 ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงาน 
ทางวิชาชีพของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า 

2.5.3 ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาชีพจนละเลย หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืน
และสิทธิมนุษยชน 

2.5.4 ผลงานวิชาชีพต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาชีพเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมา
เกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์หรือวิจัย 
โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริง  
ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาชีพ 

2.5.5 ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
 

- ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
2.2 ความรู้ ความสามารถและทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
2.3 ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผลงานประกอบด้วย ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือ

สังเคราะห์ หรือผลงานในลักษณะอ่ืนซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/
รายการ และงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 

2.4 การใช้ความรู้ ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม 

2.5 ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้น ๆ หรือในวงวิชาการ หรือวิชาชีพ  



๓๓ 

 

2.6 จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

2.6.1 ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพ ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตน และ 
ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน รวมทั้งไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
หรือวิชาชีพมากกว่าหนึ่งฉบับในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ โดยอ้างว่าเป็นผลงานของ
ตนเองรวมถึงการคัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนเองโดยไม่อ้างตามหลักวิชาการ  

2.6.2 ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงาน 
ทางวิชาชีพของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า 

2.6.3 ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาชีพจนละเลย หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืน
และสิทธิมนุษยชน 

2.6.4 ผลงานวิชาชีพต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาชีพเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมา
เกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์หรือวิจัย 
โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริง  
ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาชีพ 

2.6.5 ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
 

3. ผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องผ่านการประเมิน ดังนี้  
3.1 ระดับช านาญการ ต้องได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ดังนี้ 

3.1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ไม่ต่ ากว่าระดับดี 
3.1.2 ความรู้ ความสามารถต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3.1.3 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3.1.4  สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

3.2 ระดับช านาญการพิเศษ ต้องได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ดังนี้ 
3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ไม่ต่ ากว่าระดับดีมาก  
3.2.2 ความรู้ ความสามารถต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3.2.3 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3.2.4 สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

3.3 ระดับเชี่ยวชาญ ต้องได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ดังนี้  
3.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ในระดับดีเด่น  
3.3.2 ความรู้ ความสามารถต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3.3.3 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3.3.4 สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
3.3.5 การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพ

บริการต่อสังคม ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 90 

3.4 ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95 ดังนี้ 
3.4.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ในระดับดีเด่น  
3.4.2 ความรู้ ความสามารถต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3.4.3 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3.4.4 สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด  



๓๔ 

 

3.4.5 การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการ 
ต่อสังคม ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 95 

3.4.6 ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้น ๆ หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพต้องได้คะแนน 
ไม่น้อยกว่า 95 
 
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ให้ด าเนินการตามแบบ 
ก.บ.ม. 13  

1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
- ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ.หรือ ก.บ.ม. ก าหนด 

1.2 ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับที่จะแต่งตั้ง 

1.๓ ปฏิบัติงานตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ 
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

และ 
ระดับช านาญการ 

เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งระดับปฏิบัติการ 

ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
ก าหนดเวลา ๖ ปี ใหล้ดเป็น ๒ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ระดับปฏิบัติการ 

ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

ระดับช านาญการพิเศษ 
เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี 

ระดับเชี่ยวชาญ 
เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี  

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

 
- ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 

1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ.หรือ ก.บ.ม. ก าหนด 

1.2 ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับที่จะแต่งตั้ง 

1.๓ ปฏิบัติงานตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ 
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

และ 
 
 
 



๓๕ 

 

 
ระดับช านาญการ 

เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
ก าหนดเวลา ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งระดับปฏิบัติการ 

ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
ก าหนดเวลา ๖ ปี ใหล้ดเป็น ๒ ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งระดับปฏิบัติการ 

ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

ระดับช านาญการพิเศษ 
เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี 

ระดับเชี่ยวชาญ 
เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี  

 
2. การแต่งตั้งให้ประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน
ในต าแหน่งใหม่ 

2.2 ความรู้ ความสามารถและทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่ประเมิน 

2.3 สมรรถนะทางการบริหาร    
 

3. ผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องผ่านการประเมิน ดังนี้  
3.1 ระดับช านาญการ ต้องผ่านการประเมิน โดยต้องได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบไม่ต่ ากว่า  

ร้อยละ 75 ดังนี้ 
3.1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ไม่ต่ ากว่าระดับดี  

3.1.2 ความรู้ ความสามารถต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.1.3 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.1.4 สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
3.1.5 สมรรถนะทางการบริหารต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.1.6 แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 75 

3.2 ระดับช านาญการพิเศษ ต้องผ่านการประเมิน โดยต้องได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบ 
ไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 ดังนี้ 

3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ไม่ต่ ากว่าระดับดีมาก  

3.2.2 ความรู้ ความสามารถต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.2.3 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.2.4 สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
3.2.5 สมรรถนะทางการบริหารต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.2.6 แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 80 
 
 
 
 



๓๖ 

 

3.3 ระดับเชี่ยวชาญ ต้องผ่านการประเมิน โดยต้องได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 90 ดังนี ้

3.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ไม่ต่ ากว่าระดับดีเด่น 

3.3.2 ความรู้ ความสามารถต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.3.3 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.3.4 สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.3.5 สมรรถนะทางการบริหารต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

3.3.6 แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 90 

 
การแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เช่ียวชาญเฉพาะ กระท าได้ ๒ วิธี คือ 
  1. วิธีปกติ ผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ.หรือ ก.บ.ม. ก าหนด และได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับ 
ที่จะแต่งตั้ง  
    2. วิธีพิเศษ ได้แก่ การแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ. หรือ ก.บ.ม. ก าหนด ทั้งนี้  
มีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับที่จะแต่งตั้ง เช่น 
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญงาน กรณีที่คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งไม่ครบตามที่ก าหนดไว้ หรือ
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ โดยที่ผู้นั้นมิได้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการมาก่อน 
เป็นต้น 

 
การประเมินผลงาน โดยคณุภาพของผลงาน 
ระดับคุณภาพของผลงาน ก าหนดคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 
   ดีเด่น   ช่วงคะแนน ๔๕.00 – ๕๐.00  คะแนน 

   ดีมาก   ช่วงคะแนน ๔๐.00 – ๔๔.99  คะแนน 

   ดี   ช่วงคะแนน ๓๕.00 – ๓๙.99  คะแนน 

   พอใช้   ช่วงคะแนน ๓๐.00 – ๓๔.99  คะแนน 

   ควรปรับปรุง   ต่ ากว่า ๓๐.00  คะแนน 
 

1. ต าแหน่งประเภทท่ัวไป 

1.1 ระดับช านาญงาน ผลการประเมินผลงาน โดยคุณภาพของผลงาน วิธีปกติคุณภาพของ
ผลงานอยู่ในระดับดีข้ึนไป และวิธีพิเศษคุณภาพของผลงานอยู่ในระดับดีมากข้ึนไป   

1.2 ระดับช านาญงานพิเศษ ผลการประเมินผลงาน โดยคุณภาพของผลงาน วิธีปกติ
คุณภาพของผลงานอยู่ในระดับดีข้ึนไป และวิธีพิเศษคุณภาพของผลงานอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป   

 
 
 
 
 



๓๗ 

 

2.  ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

2.1 ระดับช านาญการ การประเมินผลงาน โดยคุณภาพของผลงาน วิธีปกติคุณภาพของ
ผลงานอยู่ในระดับดีข้ึนไป และวิธีพิเศษคุณภาพของผลงานอยู่ในระดับดีมากข้ึนไป 

2.2 ระดับช านาญการพิเศษ การประเมินผลงาน โดยคุณภาพของผลงาน วิธีปกติคุณภาพ
ของผลงานอยู่ในระดับดีข้ึนไป และวิธีพิเศษคุณภาพของผลงานอยู่ในระดับดีมากข้ึนไป  

2.3 ระดับเชี่ยวชาญ ผ่านการประเมินผลงาน โดยคุณภาพของผลงาน วิธีปกติคุณภาพของ
ผลงานอยู่ในระดับดีข้ึนไป และวิธีพิเศษคุณภาพของผลงานอยู่ในระดับดีมากข้ึนไป 

2.4 ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ผ่านการประเมินผลงาน โดยคุณภาพของผลงาน วิธีปกติอยู่ใน
ระดับดีมากข้ึนไป และวิธีพิเศษอยู่ในระดับดีเด่น 

 
ประเภทผลงาน 

1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก หมายความว่า เอกสารแสดงเส้นทางการท างานในงานหลักของ
ต าแหน่งตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานดังกล่าว ซึ่งต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้ว และต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 

2. ผลงานเชิงวิเคราะห์ หมายความว่า ผลงานที่แสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของเรื่องอย่างมีระบบ มีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง  ๆ เพ่ือให้
เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 

3. ผลงานเชิงสังเคราะห์ หมายความว่า ผลงานที่แสดงการรวบรวมเนื้อหาสาระต่าง  ๆ  
หรือองค์ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบหรือโครงสร้าง
เบื้องต้นเพ่ือให้เกิดแนวทางหรือเทคนิควิธีการใหม่ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของหน่วยงานหรือ
มหาวิทยาลัย     

4. งานวิจัย หมายความว่า งานที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธี
วิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลค าตอบหรือข้อสรุปรวมที่เป็น
ประโยชน์และน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาในงานของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 

5. หนังสือ หมายความว่า เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการปฏิบัติงาน
โดยมีการเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง สรุป การอ้างอิงที่ครบถ้วน
ทันสมัย โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมงานที่ผู้เสนอขอรับผิดชอบอยู่ 

6. ผลงานในลักษณะอ่ืน หมายความว่า สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ หรือผลงานด้าน
ศิลปะ ตกแต่ง ซ่อมบ ารุง ซึ่งมิใช่มีลักษณะเป็นเอกสาร หนังสือ คู่มือ งานวิจัย โดยผลงานที่เสนอจะต้อง
ประกอบด้วยบทวิเคราะห์ที่อธิบายและชี้ให้เห็นว่างานดังกล่าวเป็นประโยชน์และน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนา
งานหรือแก้ไขปัญหาในงาน ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานที่ผ่านการพิสูจน์หรือมีหลักฐานที่แสดงถึง
คุณค่าของผลงานนั้น 

7.  การใช้ความรู้ ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการ
ต่อสังคม หมายความว่า การให้ความเห็น ค าแนะน า หรือเสนอแนะ การให้ค าปรึกษาแนะน า การอบรมและ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ  แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือ  
การพัฒนางานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้น ๆ 



๓๘ 

 

8. ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้น ๆ หรือในวงวิชาการ หรือวิชาชีพ หมายความว่า 
ผลงานได้รับการยอมรับยกย่อง หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือผลการปฏิบัติงานสนับสนุนงานบริการ
วิชาการหรืองานวิชาชีพ หรือในงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 
 
การเผยแพร่งานวิจัย 
การเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

1. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้ วารสารทางวิชาการนั้นอาจ
เผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 

2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพ 

3. น าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมทาง
วิชาการได้มีการบรรณาธิการและน าไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ 
(Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

4. การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดและความยาว ต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและ
วิชาชีพในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวาง 

งานวิจัยที่ได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของผลงาน  
นั้นแล้ว การน างานวิจัยนั้นมาแก้ไข ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่ง เพ่ือน ามาเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น และให้มีการประเมินคุณภาพงานวิจัยนั้นอีกครั้งหนึ่ง จะกระท ามิได้ 

 
การมีส่วนร่วมในผลงาน  
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงาน ต้องเป็นไปในหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. ผลงานที่ เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณา ต้องเป็นงานที่ผู้ขอเป็นเจ้าของและเป็น
ผู้ด าเนินการเอง 

2. ถ้าเป็นงานที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงาน ผู้ขอต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และ
ต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักในเรื่องนั้น 

3. ส าหรับการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย ผู้ขอต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ หรือต้อง
เป็นผู้ด าเนินการหลักในผลงานวิจัยเรื่องนั้น และต้องมีผลงานวิจัยอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน   
ซึ่งแสดงปริมาณผลงานวิจัยรวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของผลงานวิจัยหนึ่งเรื่อง 

4. ในกรณีงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ (research program) ผู้ขอต้องเป็นผู้ด าเนินการหลัก 
ในบางโครงการ ของชุดโครงการนั้น อย่างน้อย ๑ เรื่อง และมีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

5. ในกรณีงานวิจัยที่ด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่องกัน ผู้ขอต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักและมี
ปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงาน หากมีการเสนอผลงานที่มีผู้ร่วมงานหลายคน 
จะต้องให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรองว่าแต่ละคนมีส่วนร่วมในผลงานเรื่องนั้นร้อยละเท่าใด รวมทั้งระบุ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้น และเม่ือลงนามรับรองแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
(ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 6/2562 พ.ศ. 2562)  
 



๓๙ 

 

ข้อควรระวัง/ข้อสังเกตในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น 
 

 ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นในต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททั่วไป และ
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ในแต่ละระดับควรตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์
ของเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของผลงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องว่า มีความบกพร่องหรือ  
ขาดสิ่งส าคัญหรือไม่ อย่างไร โดยผู้เขียนมีตัวอย่างข้อบกพร่อง/ข้อสังเกตที่สามารถรวบรวมได้ ดังนี้ 

๑. การใส่เลขหน้าในส่วนประกอบที่เป็นเนื้อหาของคู่มือปฏิบัติงาน และการเปลี่ยน
ต าแหน่งเลขหน้า หรือเว้นเลขหน้า ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสากล 

๒. การเขียนอ้างอิงไม่ถูกต้องและครบถ้วนตามเนื้อหา 
๓. การอ้างอิงในเนื้อหา รูปภาพ และตาราง ไม่ถูกต้อง 
๔. การอ้างอิงรูปและตารางไม่ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลว่ามาจากแหล่งใด 
๕. เนื้อหาในคู่มือปฏิบัติงานบางเล่มมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

มหาวิทยาลัยก าหนด  
๖. การเขียนคู่มือปฏิบัติงานต้องมสีารบัญ และภาคผนวก  
๗. การใส่เลขก ากับภาพหรือก ากับตารางไม่ถูกต้อง ขาดการอธิบายความเก่ียวกับภาพ 
๘. การเขียนคู่มือปฏิบัติงานควรมีภาษาเป็นของตนเอง ไม่ใช้ภาษาพูด ควรใช้ภาษาที่เป็น

ทางการ 
๙. มีการจัดเรียงล าดับขั้นตอนและการใช้ค าศัพท์ที่ไม่ซับซ้อน  
๑๐. ตรวจสอบการพิมพ์ให้ถูกต้อง ไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในการพิมพ์ผิด  
๑๑. งานวิจัยที่น าไปเผยแพร่ในที่ประชุมทางวิชาการ หรือวารสารทางวิชาการ ต้องแสดง

ส่วนประกอบส าคัญของการเผยแพร่ในครั้งนั้น ได้แก่ หน้าปก ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง รายชื่อคณะกรรมการ
บรรณาธิการ ในครั้งนั้นด้วย มิใช่แสดงแต่เฉพาะเนื้อเรื่องงานวิจัย 

๑๒. การน าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุม
ทางวิชาการได้มีการบรรณาธิการและน าไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ 
(Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

๑๓. ข้อควรระวังตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ไม่ควรน าข้อมูล 
ตัวบุคคลและการอ้างอิงข้อมูลตัวบุคคล ได้แก่ ชื่อ – สกุล หมายเลขประจ าตัวประชาชน ภาพถ่ายบุคคล 
หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ไปใช้เป็นตัวอย่าง อ้างถึง กล่าวอ้าง ในผลงาน  



บทท่ี ๔ 
 

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานการเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น 
 

การขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครด าเนินการ 
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 6/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 3/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยก าหนด
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานการเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น ดังนี้ 
 

1. ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานการเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น 9 ขั้นตอน  
1.1 มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครบุคคลตามกรอบอัตราก าลังของมหาวิทยาลัยและรับสมัคร  

1.1.1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า (ตัวอย่างที่ 1) 

1.1.2  หนังสือเวียนแจ้งประกาศรับสมัคร (ตัวอย่างที่ ๒) 

1.2 ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
 1.2.1 ตรวจสอบคุณสมบัติผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRM เข้าเว็บไซต์  
กองบริหารงานบุคคล http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/wordpress/ หัวข้อระบบสารสนเทศ และระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล HRM  
 

 
ภาพที่ 1  แสดงหน้าการเข้าสู่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคลเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ 

http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/wordpress/


๔๑ 
 

 1.2.2 เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านเพ่ือเข้าสู่ระบบ 
 

 
 

ภาพที่ 2  แสดงหน้าการเข้าระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRM เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ 

1.2.3 เข้าสู่ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRM กองบริหารงานบุคคล หัวข้องาน
ทะเบียนประวัติฯ เลือก ข้อมูลบุคลากร 

 

 

ภาพที ่3  แสดงหน้าการเข้าข้อมูลบุคลากร 

 

 

 



๔๒ 
 

 
1.2.4  ใส่ชื่อ – สกุล และค้นหา 

 

 

ภาพที่ 4  แสดงหน้าการค้นหาข้อมูลบุคลากรเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ 

 1.2.5 ตรวจสอบ ชื่อ – สกุล  เลขที่ต าแหน่ง เงินเดือน วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่ง ประวัติรับราชการ ระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง 

 

ภาพที่ 5  แสดงหน้าข้อมูลบุคลากร 

 



๔๓ 
 

 

ภาพที่ 6  แสดงหน้าข้อมูลประวัติการศึกษา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7  แสดงหน้าข้อมูลประวัติการท างาน 

 



๔๔ 
 

 1.2.6  บันทึกเสนออธิการบดีพิจารณาสั่งการน าเข้าคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ตัวอย่างท่ี 3) 

 1.2.7  ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า (ตัวอย่างท่ี 4) 

 

1.3 ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึนด าเนินการดังนี้ 

1.๓.๑  หนังสือเชิญประชุม  (ตัวอย่างท่ี 5  ตัวอย่างที่ 6 และ ตัวอย่างที่ 7) 

1.๓.2  หนังสือขออนุมัตยิืมเงินทดรองจ่าย (ตัวอย่างที่ 8) 

1.๓.3  การใช้ห้องประชุม ผ่านระบบจองห้องประชุม เข้าเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร https://www.rmutp.ac.th/ หัวข้อระบบสารสนเทศ  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8  แสดงหน้าระบบจองห้องประชุม 

 

https://www.rmutp.ac.th/


๔๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9  แสดงหน้าตารางการใช้ห้องประชุม 
 

 
ภาพที่ 10  แสดงหน้าการใส่รหัสผ่านเพ่ือเข้าสู่ระบบการจองห้องประชุม 



๔๖ 
 

 
ภาพที่ 11  แสดงหน้าจ านวนห้องประชุมเพ่ือเลือก จองห้องประชุม 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12  แสดงหน้าแบบฟอร์มจองห้องประชุม 



๔๗ 
 

 

 

ภาพที่ 13  แสดงหน้าตารางการจองห้องประชุมส าเร็จ 

1.๓.4  หนังสือขอคืนเงินยืมทดรองจ่าย (ตัวอย่างที่ 9) 

1.๓.5  วาระการประชุมคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น
ประจ ามหาวิทยาลัย (ตัวอย่างท่ี 10) 

 

1.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า (ตัวอย่างท่ี 11) 
 

1.5 ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าด าเนินการดังนี้ 

1.5.๑  หนังสือขอส่งค าสั่งและขอเชิญประชุม  (ตัวอย่างที่ 12 และ ตัวอย่างที่ 13) 

1.5.2  หนังสือขออนุมัตยิืมเงินทดรองจ่าย (ด าเนินการตาม ตัวอย่างที่ 8 ) 

1.5.3  การใช้ห้องประชุม ผ่านระบบจองห้องประชุม (ด าเนินการตามขั้นตอนที่ 1.3 ข้อ 1.3.3 
ภาพที่ 8 ถึง ภาพที่ 13) 

1.5.4  หนังสือขอคืนเงินยืมทดรองจ่าย (ด าเนินการตาม ตัวอย่างที่ 9) 

1.5.5  วาระการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้นต าแหน่งประเภทผู้บริหาร (ตัวอย่างท่ี 14) 

 

1.6 ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นด าเนินการดังนี้  

1.6.๑  หนังสือเชิญประชุม (ด าเนินการตาม ตัวอย่างที่ 5 ตัวอย่างที่ 6 และ ตัวอย่างที่ 7) 

1.6.2  หนังสือขออนุมัตยิืมเงินทดรองจ่าย (ด าเนินการตาม ตัวอย่างที่ 8) 

 



๔๘ 
 

1.6.3  การใช้ห้องประชุม ผ่านระบบจองห้องประชุม (ด าเนินการตามขั้นตอนที่ 1.3 ข้อ 1.3.3 
ภาพที่ 8 ถึง ภาพที่ 13) 

1.6.4  หนังสือขอคืนเงินยืมทดรองจ่าย (ด าเนินการตาม ตัวอย่างที่ 9) 

1.6.5  วาระการประชุมคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น
ประจ ามหาวิทยาลัย (ตัวอย่างท่ี 15) 

1.7 น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ดังนี้ 

7.1 ประกาศผลการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร (ตัวอย่างที่ 16) 

7.2 วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ตัวอย่างที่ 17) 
 

1.8 เสนออธิการบดีพิจารณาลงนามในค าสั่ง 
1.8.1 หนังสือเสนออธิการบดีลงนามในค าสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร (ตัวอย่างท่ี 18) 

1.8.2 ค าสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับ
ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า (ตัวอย่างท่ี 19) 

1.8.3 ท าหนังสือประทับตราเวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย (ตัวอย่างท่ี 20)   

1.8.4 ท าหนังสือบันทึกข้อความส่งค าสั่งให้หน่วยงานต้นสังกัด และผู้เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งสูงขึ้นทราบ (ตัวอย่างท่ี 21) 
 

1.9 จัดเก็บเอกสารใส่ต้นเรื่อง และ ลงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRM (จบขั้นตอน
การเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงข้ึน) 

1.9.1 เข้าเว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล https://hrm.offpre.rmutp.ac.th/wordpress/ 
หัวข้อระบบสารสนเทศ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRM 
 

 
 

ภาพที่ 14  แสดงหน้าการเข้าสู่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล 
 
 

https://hrm.offpre.rmutp.ac.th/wordpress/


๔๙ 
 

 1.9.2 เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านเพ่ือเข้าสู่ระบบ 
 

 
 

ภาพที่ 15  แสดงหน้าการเข้าระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRM 

 1.9.3 เข้าสู่ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRM กองบริหารงานบุคคล หัวข้องานสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง เลือก ข้อมูลต าแหน่งวิชาการและบริหาร 
 

 
 
ภาพที่ 16  แสดงหน้าการเข้าข้อมูลต าแหน่งวิชาการและบริหาร 
 
 



๕๐ 
 

 1.9.4 ใส่ชื่อ – สกุล และค้นหา 
 

 
 
ภาพที่ 17  แสดงหน้าการค้นหาข้อมูลบุคลากร 

 1.9.5 ข้อมูลบุคลากรในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRM 
 

 
 
ภาพที่ 18  แสดงหน้าข้อมูลบุคลากรเพื่อท าการลงระบบต าแหน่งบริหาร 
 
 
 



๕๑ 
 

 1.9.6 เลือกหัวข้อข้อมูลประวัติการด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน 
 
 

 
 

ภาพที่ 19  แสดงหน้าหัวข้อ ข้อมูลประวัติการด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน 
 
 1.9.7 เลือกลงประวัติการด ารงต าแหน่งสูงขึ้นทีเ่ครื่องหมาย  
 
 

 
 
ภาพที่ 20  แสดงหน้าข้อมูลบุคคลเพ่ือลงประวัติการด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 



๕๒ 
 

 1.9.8 ลงข้อมูลตามค าสั่งการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นและบันทึกข้อมูลเป็นสิ้นสุด
กระบวนการลงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRM 
 

 
 
ภาพที่ 21  แสดงหน้าเพ่ิมข้อมูลประวัติการด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึนต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 

ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ครั้งที่ .../........ 

___________________________ 
   

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพ่ือแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่ง............................................... ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วย
การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 6/2562  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากร 
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
………………………….. ดังนี้  

๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร  
1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของสายงาน

หลักตามลักษณะงานของส่วนราชการ ในกรณีที่เป็นส่วนราชการภายในส านักงานอธิการบดี ซึ่งแบ่งส่วน
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดศึกษา หรือในสายงานบริหารงานทั่วไปในกรณีที่เป็นส่วน
ราชการที่มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปในคณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งแบ่งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา และ 

๑.2 ต้องด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว  ดังนี้ 
(1) ประเภทผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง หรือเทียบเท่า 
(2) ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
(3) ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ไม่น้อยกว่า ๗ ปี  
(4) มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานและระยะเวลาของต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่ 

สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดในระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าในการบริหารหน่วยงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  
(4.1) มีประสบการณ์การบริหารงานในกรณีรักษาราชการแทนในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงานคณบดี หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก หรือหน่วยงาน 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากองในกรณีต าแหน่งว่าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของ
ต าแหน่งที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
 

ตัวอย่างท่ี ๑ 
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(4.2)  มีประสบการณ์การบริหารงานในกรณีรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง 
หัวหน้าส านักงานคณบดี หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่ากองในกรณีต าแหน่งว่าง  และมีประสบการณ์การบริหารงานในต าแหน่งหัวหน้างาน หรือ
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานในกรณีต าแหน่งว่าง หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานภายในกอง 
ส านักงานคณบดี ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน  ส านัก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง 
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง โดยต้องมีประสบการณ์การบริหารงาน  
ในแต่ละต าแหน่งไม่น้อยกว่า 180 วัน รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า  1 ปี 

(4.3)  มีประสบการณ์การบริหารงานในต าแหน่งหัวหน้างาน หรือรักษาการ 
ในต าแหน่งหัวหน้างาน ในกรณีต าแหน่งว่าง หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานในกอง ส านักงาน
คณบดี ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน  ส านัก หรือหน่วยงานที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง  
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้งมากกว่า ๑ งาน โดยต้องมีประสบการณ์ 
การบริหารงานในแต่ละงานไม่น้อยกว่า 180 วัน รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

(5) ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ. รับรอง หรือผ่านการอบรมหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานหลักสูตรการบริหารงานระดับสูง ที่ ก.พ.อ. ก าหนดและรับรองหน่วยงานจัด ในกรณีที่มีเหตุผลและ
ความจ าเป็นอาจแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งไปก่อน โดยต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ภายในระยะเวลา ๒ ปี 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

(6) ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับที่จะแต่งตั้ง ดังนี้ 
(6.1) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คือ  ๒๖,๖๖๐ บาท 
(6.2) พนักงานมหาวิทยาลัย คือ 40,190  บาท  

๒. หน่วยงานที่รับสมัคร 
……………………………………………………………….… 

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่ ง

......................................................... สามารถดาวน์โหลด แบบ ก.บ.ม. 6 ได้ทางเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล 
หัวข้อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง http://hrm.offpre.rmutp.ac.th หรือขอรับ
แบบ ก.บ.ม. 6 ได้ที่กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

3.2 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง......................................... 
ต้องกรอกข้อมูลตามแบบ ก.บ.ม. 6 ให้ครบถ้วน จ านวน 5 ชุด พร้อมแนบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
(องค์ประกอบ ๑) แล้วน ามายื่นด้วยตนเองที่กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ชั้น ๔ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ …………………………..……. (เว้นวันหยุดราชการ)  

๔. หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก 
   หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ฉบับที่ 6/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่ง
ประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยมหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ 
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และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแบบ ก.บ.ม. 6 และจะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก 
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง......................................  ภายในวันที่ ........................... ณ กองบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบดี ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือสามารถดูได้ทางเว็บไซต์ 
กองบริหารงานบุคคล http://hrm.offpre.rmutp.ac.th 
   
    ประกาศ ณ วันที่ ................................................           
 
 
 
 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/


56 
 

 
 
 
 
 
ที่ อว 0652.19/             

ถึง  ทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

   พร้อมหนังสือนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอส่งส าเนาประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกองหรือ
เทียบเท่า ครั้งที่ .../....   ลงวันที่ ...............................  มาเพ่ือโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
                  วันที่ ................................... 
 
 
กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี 
โทร. ๐-๒665-3777 
โทรสาร ๐-๒665-3738 
         สายพิณ/ร่าง  สติมา/พิมพ์  ตรวจ 

 

 

 

 

ตัวอย่างท่ี 2 
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บันทึกข้อความ

 

ส่วนราชการ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  กองบริหารงานบุคคล  โทร. 8155  

ที่ อว ๐๖๕๒.๑๙/- วันที่     

เร่ือง การตรวจสอบคุณสมบัติในการขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ครั้งที่ ../....  
 

เรียน   ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  
 

 ตามที่มหาวิทยาลัยด าเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้นต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ครั้งที่ ../..... ต าแหน่ง ........................ ระหว่างวันที่ ..................... นั้น 
บัดนี้ ได้ครบก าหนดระยะเวลาการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้สมัครจ านวน ....... ราย ดังนี้ 

 ๑. ........................................................................... 
 ๒. ........................................................................... 
 ๓. .......................................................................... 

 ในการนี้ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และ
เอกสารประกอบการพิจารณาแล้ว พบว่าผู้สมัครทั้ง ..... ราย มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และ
มหาวิทยาลัย ก าหนด  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเห็นควรเสนออธิการบดี เพ่ือโปรดพิจารณา 
 1. ลงนามในประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ../.... ต าแหน่ง...................................  
 2. สั่งการน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
ต่อไป 
 
 
     ลงชื่อ ........................................ 
                          ต าแหน่ง ....................................                                

 

ตัวอย่างท่ี 3 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 

ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ครั้งที่ .../........ 

___________________________ 
   

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากร 
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ../.... 
ต าแหน่ง........................... ระหว่างวันที่ ..................... นั้น มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนดเรียบร้อยแล้ว  

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับ
การคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ครั้งที่ ../.... ต าแหน่ง ............................................... จ านวน ..... ราย ดังนี้ 

 ๑. ...........................................................................  

 ๒. ...........................................................................  

 ๓. .......................................................................... 
   
    ประกาศ ณ วันที่ ................................................           
 
 
 
 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

ตัวอย่างท่ี 4 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กองบริหารงานบุคคล  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  โทร. 8155 

ที่ อว ๐๖๕๒.๑๙/ วันที่              

เร่ือง ขอเชิญประชุม 

เรียน    

ตามท่ีท่านในฐานะประธานกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ า
มหาวิทยาลัย ได้ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการ  ครั้งที่ ../....  ในวันที่ ............................... เวลา ................ น.  
ณ ห้องประชุม......................... อาคาร ...................................... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ 
ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบแล้ว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านเป็นประธานที่ประชุมตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

 

    (.....................................) 
เลขานุการคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคล 

ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างท่ี 5 
ภายใน ประธาน 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กองบริหารงานบุคคล  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  โทร. 8155 

ที่ อว ๐๖๕๒.๑๙/ วันที่              

เร่ือง ขอเชิญประชุม 

เรียน  

ด้วยประธานกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย  
ได้ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการ  ครั้งที่ ../....  ในวันที่ .................................  เวลา ................ น. 
ณ ห้องประชุม........................ อาคาร ....................................  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง
   

    

    (.....................................) 
เลขานุการคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคล 

ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 

ตัวอย่างท่ี 6 
ภายใน  
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ที่ อว 0652.19/ กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 399  ถนนสามเสน  เขตดุสิต  
 กรุงเทพฯ  10300 

   ................................... 
เรื่อง  ขอเชิญประชุม  

เรียน    

ด้วยประธานกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย  
ได้ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ../....  ในวันที.่...............................  เวลา ......... น. ณ  ห้องประชุม 
...................... อาคาร ......................   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน เขตดุสิต  
กรุงเทพฯ  นั้น 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง  

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

   (............................................) 
เลขานุการคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคล 

ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย 
 

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
โทร. ๐๒-665-3777 
โทรสาร ๐๒-665-3738      
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๖๒ 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กองบริหารงานบุคคล  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   โทร. 8155 

ที่ อว ๐๖๕๒.๑๙/ วันที่              

เร่ือง ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย 

เรียน ผู้อ านวยการกองคลัง 

ด้วยประธานกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย  
ได้ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ../.... ในวันที่ ............................................ เวลา ..................... น. 
ณ ห้องประชุม........................ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 ในการนี้  กองบริหารงานบุคคลขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม
ดังกล่าว  เป็นจ านวนเงิน ............. บาท (.............................................)  โดยมอบให้ ........................................ 
ต าแหน่ง .............................. เป็นผู้ยืมเงินทดรองจ่าย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติเงินยืมทดรองราชการ 

 

    (.....................................) 
        ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กองบริหารงานบุคคล   งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   โทร.8155                                      
ที่   อว 0652.19/ วันที่                
เร่ือง ขอคืนเงินยืมทดรองราชการ 

เรียน   ผู้อ านวยการกองคลัง 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอนุมัติให้ยืมเงินทดรองราชการเพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย 
และค่าใช้สอย ในการประชุม  ครั้งที่ ../....  เมื่อวันที่ ..........................  เป็นจ านวนเงิน  ...................... บาท 
(.......................................) ตามใบส าคัญยืมเงิน เลขท่ี ..../.... นั้น 

 บัดนี้  การประชุมได้สิ้นสุดแล้ว และขออนุมัติเบิกเงินเป็นจ านวนเงิน …………… บาท (………..…………)  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑.  ค่าตอบแทน  จ านวน  ............... บาท 
 ๒.  ค่าใช้สอย จ านวน  ................... บาท 
และขอส่งคืนเงินยืมทดรองราชการ เป็นเงินสด จ านวน  ................. บาท (......................................) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการเรื่องการคืนเงินทดรองราชการต่อไป 

 

 
(..................................) 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
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 วาระที่ ...   พิจารณาเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ต าแหน่ง ............................... 

ความเป็นมา 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น

ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ../.... ต าแหน่ง.............................  
ระหว่างวันที่ ........................................... และมีผู้สมัครฯ จ านวน ....... ราย  ดังนี้ 

1. ....................................................................... 
2. ......................................................................................... 

 

หลักเกณฑ์ 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ../.... 
ต าแหน่ง............................. ลงวันที่ ....................... ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งต าแหน่งระดับผู้อ านวยการ
กองหรือเทียบเท่า ประกอบด้วย 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่  ก.พ.อ.หรือ 
ก.บ.ม. ก าหนด ซ่ึงต้องด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว  ดังนี้ 
       (1) ประเภทผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง หรือเทียบเท่า 
       (2) ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
      (3) ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ไม่น้อยกว่า ๗ ปี  
     (4) ต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด และ 

 ๒. ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับที่จะแต่งตั้ง ดังนี้ 
     (1) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คือ  ๒๖,๖๖๐ บาท 
     (2) พนักงานมหาวิทยาลัย คือ 40,190  บาท  

      ๓. มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานและระยะเวลาของต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่ 
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดในระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ในการบริหารหน่วยงานอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังนี้ 

 (1) มีประสบการณ์การบริหารงานในกรณรีักษาราชการแทนในต าแหน่งผู้อ านวยการกอง 
หัวหน้าส านักงานคณบดี หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่ากองในกรณีต าแหน่งว่าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

(2) มีประสบการณ์การบริหารงานในกรณีรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง 
หัวหน้าส านักงานคณบดี หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่ากองในกรณีต าแหน่งว่าง  และมีประสบการณ์การบริหารงานในต าแหน่งหัวหน้างาน  
หรือรักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานในกรณีต าแหน่งว่าง หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
ภายในกอง ส านักงานคณบดี ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน  ส านัก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่ากอง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง โดยต้องมีประสบการณ์ 
การบริหารงานในแต่ละต าแหน่งไม่น้อยกว่า 180 วัน รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
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   (3) มีประสบการณ์การบริหารงานในต าแหน่งหัวหน้างาน หรือรักษาการในต าแหน่ง
หัวหน้างาน ในกรณีต าแหน่งว่าง หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานในกอง ส านักงานคณบดี 
ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน  ส านัก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้งมากกว่า ๑ งาน โดยต้องมีประสบการณ์การบริหาร 
ในแต่ละงานไม่น้อยกว่า 180 วัน รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
      ประสบการณ์การบริหารงานให้นับประสบการณ์การบริหารงานในหน่วยงานที่จัดตั้ง 
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการ และหน่วยงานภายในที่จัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัยด้วย 

4. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ. รับรอง หรือผ่านการอบรมหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานหลักสูตรการบริหารงานระดับสูง ที่ ก.พ.อ. ก าหนดและรับรองหน่วยงานจัด ในกรณีที่มีเหตุผลและ
ความจ าเป็นอาจแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งไปก่อน โดยต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ภายในระยะเวลา  
๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

การตรวจสอบคุณสมบัติ 
 

  กองบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัครคัดเลือก
บุคลากรเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง.................................. จ านวน .... ราย แล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ.หรือ ก.บ.ม. ก าหนด ดังนี้ 

  1. ……………………………… ต าแหน่ง ...................... สังกัด …………………………………………. 
 2. ……………………………… ต าแหน่ง ...................... สังกัด …………………………………………. 
 

ข้อมูลประกอบการพิจาณา 
  1. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ต าแหน่ง ....................................... ได้เสนอแบบขอรับการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  ประกอบด้วย 

1. ส่วนที่ ๑   ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน 

2. ส่วนที่ ๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

3. ส่วนที่ ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งในปัจจุบัน 
4. ส่วนที่ 4  สรุปความเห็นของคณะกรรมการ 

5. แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ (องค์ประกอบ ๑) 
6. แบบประเมินความรู้ ความสามารถ 
7. แบบประเมินทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
8. แบบประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
9. แบบประเมินสมรรถนะทางการบริหาร 

            10. แบบประเมินแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ 
  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแบบขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  (ก.บ.ม. 6)  
ที่แนบมาพร้อมนี้   
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   2. ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 6/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ก าหนดให้คณะกรรมการ
ประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย  มีอ านาจหน้าที่ ในการแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือมอบหมายให้ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
เพ่ือให้การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถและทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน และประเมินสมรรถนะทางการบริหาร  แนวคิดในการพัฒนา
ปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ การใช้ความรู้ ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพ
บริการต่อสังคม และความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้น ๆ หรือในวงวิชาการ หรือวิชาชีพ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงเห็นควรพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
    (1) ประเมินความรู้ ความสามารถและทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง  
ที่จะประเมิน และประเมินสมรรถนะทางการบริหาร แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ การใช้
ความรู้ ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม และความเป็นที่
ยอมรับในงานด้านนั้น ๆ หรือในวงวิชาการ หรือวิชาชีพ (ถ้ามี) 
    (2) สรุปผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารเสนอคณะกรรมการ
ประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  
    (3) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

ข้อเสนอ  เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 1. พิจารณาผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง.....................................  

จ านวน .. ราย ประกอบด้วย 
 1.1 ……………………………… ต าแหน่ง ...................... สังกัด …………………………………………. 

 1.2 ……………………………… ต าแหน่ง ...................... สังกัด …………………………………………. 
   2. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
มติ    

…………………………………………………………………….……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
ที่ ..../....... 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น 
ต ำแหน่ง....................................... 

 
 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่ง.... ................................. 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ 21 ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลประจ ำ
มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ฉบับที่ 6/2562  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้ง
บุคลำกรให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทผู้บริหำร ต ำแหน่งประเภททั่วไป ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือ
เชี่ยวชำญเฉพำะ ลงวันที่ 18 กรกฎำคม 2562  ประกอบกับกำรประชุมคณะกรรมกำรประเมินเพ่ือแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นประจ ำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่  ../……… เมื่อวันที่  …………………………..  
จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่ง.......................................... ดังนี้  

๑. ..........................................................   ประธำนกรรมกำร 
๒. ..........................................................   กรรมกำร 
๓. ......................................................................   กรรมกำร 
๔. ...........................................................  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕. ..........................................................   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๖. ............................................................  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

ให้คณะอนุกรรมกำรประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นต ำแหน่งประเภท
ผู้บริหำร ต ำแหน่ง............................................ มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้  

1. ประเมินแบบขอรับกำรประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง................................. 
ประกอบด้วย 

 1.1 แบบประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
 1.2 แบบประเมินทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 
 1.3 แบบประเมินสมรรถนะทำงกำรบริหำร 
 1.4 แบบประเมินสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งที่จะประเมิน 
2. ประเมินแนวคิดในกำรพัฒนำปรับปรุงงำนในต ำแหน่งใหม่ โดยให้ผู้สมัครเข้ำรับกำร

ประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง............................................ น ำเสนอวิสัยทัศน์ แนวคิดในกำรพัฒนำ
ปรับปรุงงำนในต ำแหน่ง......................................... และรบักำรสัมภำษณ์จำกคณะอนกุรรมกำร 

ตัวอย่ำงท่ี 11 
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3. สรุปผลกำรประเมินตำม ข้อ 1 และ ข้อ 2 เพ่ือเสนอคณะกรรมกำรประเมินเพ่ือแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นประจ ำมหำวิทยำลัย พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ก่อนเสนอคณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคลประจ ำมหำวิทยำลัยพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้ งให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นต ำแหน่งประเภทผู้บริหำร 
ต ำแหน่ง................................... ต่อไป 

4. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตำมท่ีคณะกรรมกำรประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่ง
สูงขึ้นประจ ำมหำวิทยำลัยมอบหมำย 

 

 สั่ง  ณ  วันที่  ................................................ 
 
 
 

(......................................................) 
ประธำนคณะกรรมกำรประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคล 

ให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นประจ ำมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
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บันทึกข้อความ

 

ส่วนราชการ กองบริหารงานบุคคล   งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   โทร. 815๕ 

ที่ อว ๐๖๕๒.๑๙/ วันที่           

เร่ือง ขอส่งค าสั่งและขอเชิญประชุม 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามค าสั่งที่ ../..... เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่ง.........................  ได้แต่งตั้งท่านเป็นประธานกรรมการ 
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 ตามท่ีท่านเห็นควรให้เชิญประชุมคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น ต าแหน่ง...................... ในวันที่ ...............................  เวลา ............ น. ณ ห้องประชุม...................  
อาคาร.................................................  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นั้น ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ 
ไดแ้จ้งใหค้ณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่ง....................... ทราบแล้ว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขอเรียนเชิญท่านเป็นประธานที่ประชุมด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
 
 
 

   (................................................) 
    เลขานุการคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคล 

   ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่ง............... 

ตัวอย่างท่ี 12 
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บันทึกข้อความ

 

ส่วนราชการ กองบริหารงานบุคคล   งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   โทร. 815๕ 

ที่ อว ๐๖๕๒.๑๙/ วันที่           

เร่ือง ขอส่งค าสั่งและขอเชิญประชุม 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามค าสั่งที ่../..... เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่ง.........................   ได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการ 
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 ในการนี้ ประธานกรรมการก าหนดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่ง.........................  ในวันที่ .............................  เวลา .............. น.  
ณ ห้องประชุม................  อาคาร...................................  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย 
จักขอบคุณยิ่ง 
 
 
 

   (................................................) 
    เลขานุการคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคล 

   ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่ง............... 
 

ตัวอย่างท่ี 13 
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 วาระที่ ...   พิจารณาแบบขอรับการประเมินและแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่
ของผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ต าแหน่ง ............................... 

ความเป็นมา 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น

ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ../.... ต าแหน่ง.............................  
ระหว่างวันที่ ........................................... และมีผู้สมัครฯ จ านวน ....... ราย  ดังนี้ 

1. ....................................................................... 
2. ......................................................................................... 

 

หลักเกณฑ์ 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ../.... 
ต าแหน่ง............................. ลงวันที่ ....................... ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งต าแหน่งระดับผู้อ านวยการ
กองหรือเทียบเท่า ประกอบด้วย 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่  ก.พ.อ.หรือ 
ก.บ.ม. ก าหนด ซ่ึงต้องด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งมาแล้ว  ดังนี้ 
       (1) ประเภทผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง หรือเทียบเท่า 
       (2) ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
      (3) ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ไม่น้อยกว่า ๗ ปี  
     (4) ต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด และ 

 ๒. ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับที่จะแต่งตั้ง ดังนี้ 
     (1) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คือ  ๒๖,๖๖๐ บาท 
     (2) พนักงานมหาวิทยาลัย คือ 40,190  บาท  

      ๓. มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานและระยะเวลาของต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่ 
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดในระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ในการบริหารหน่วยงานอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังนี้ 

 (1) มปีระสบการณ์การบริหารงานในกรณรีักษาราชการแทนในต าแหน่งผู้อ านวยการกอง 
หัวหน้าส านักงานคณบดี หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่ากองในกรณีต าแหน่งว่าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

(2) มีประสบการณ์การบริหารงานในกรณีรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง 
หัวหน้าส านักงานคณบดี หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่ากองในกรณีต าแหน่งว่าง  และมีประสบการณ์การบริหารงานในต าแหน่งหัวหน้างาน หรือรักษาการใน
ต าแหน่งหัวหน้างานในกรณีต าแหน่งว่าง หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานภายในกอง ส านักงาน
คณบดี ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง  ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง โดยต้องมีประสบการณ์การบริหารงานในแต่ ละ
ต าแหน่งไม่น้อยกว่า 180 วัน รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

ตัวอย่างท่ี 14 
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   (3) มีประสบการณ์การบริหารงานในต าแหน่งหัวหน้างาน หรือรักษาการในต าแหน่ง
หัวหน้างาน ในกรณีต าแหน่งว่าง หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานในกอง ส านักงานคณบดี 
ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน  ส านัก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้งมากกว่า ๑ งาน โดยต้องมีประสบการณ์การบริหารงาน 
ในแต่ละงานไม่น้อยกว่า 180 วัน รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
      ประสบการณ์การบริหารงานให้นับประสบการณ์การบริหารงานในหน่วยงานที่จัดตั้ง 
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการ และหน่วยงานภายในที่จัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัยด้วย 

4. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ. รับรอง หรือผ่านการอบรมหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานหลักสูตรการบริหารงานระดับสูง ที่ ก.พ.อ. ก าหนดและรับรองหน่วยงานจัด ในกรณีที่มีเหตุผลและ
ความจ าเป็นอาจแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งไปก่อน โดยต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ภายในระยะเวลา  
๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

การตรวจสอบคุณสมบัติ 
 

  กองบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัครคัดเลือก
บุคลากรเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง.................................. จ านวน .... ราย แล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ.หรือ ก.บ.ม. ก าหนด ดังนี้ 

  1. ……………………………… ต าแหน่ง ...................... สังกัด …………………………………………. 
 2. ……………………………… ต าแหน่ง ...................... สังกัด …………………………………………. 
 

ข้อมูลประกอบการพิจาณา 
  1. ผู้สมัครเข้ารับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ต าแหน่ง ....................................... ได้เสนอแบบขอรับการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  ประกอบด้วย 

1. ส่วนที่ ๑   ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน 

2. ส่วนที่ ๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

3. ส่วนที่ ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งในปัจจุบัน 
4. ส่วนที่ 4  สรุปความเห็นของคณะกรรมการ 

5. แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ (องค์ประกอบ ๑) 
6. แบบประเมินความรู้ ความสามารถ 
7. แบบประเมินทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
8. แบบประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
9. แบบประเมินสมรรถนะทางการบริหาร 

            10. แบบประเมินแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ 
  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้   
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ข้อเสนอ  เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 1. พิจารณารับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์เก่ียวกับแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่ง

ใหม่ของผู้มีคุณสมบัติ เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง.. .............. .............. .  
จ านวน .. ราย ดังนี้ 

 1.1 ……………………………… ต าแหน่ง ...................... สังกัด …………………………………………. 
 1.2 ……………………………… ต าแหน่ง ...................... สังกัด …………………………………………. 
   2. พิจารณาข้อมูลแบบขอรับการประเมินของผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคลากร 
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง............................... จ านวน .... ราย 
  3. สรุปผลการประเมินความรู้ ความสามารถและทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
สมรรถนะทางการบริหาร และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ ของผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการ
คัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง............................... จ านวน .... ราย  
 

มต ิ   

…………………………………………………………………….……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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วาระที ่….  พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร  

ความเป็นมา 
   ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ../.... ต าแหน่ง .....................................................
ระหว่างวันที่ ............................. และมีผู้สมัคร จ านวน ........ ราย  ดังนี้ 

(1) .............................................................. 
(2) ............................................................................... 

 คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มีค าสั่งที่ ../.... ลงวันที่ .................... เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือ
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง........................................ เพ่ือท าหน้าที่ ดังนี้ 

(1)  ประเมินแบบขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง................................. ประกอบด้วย 
(1.1) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่  
(1.2) แบบประเมินความรู้ ความสามารถ 
(1.3) แบบประเมินทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
(1.4) ประเมินสมรรถนะทางการบริหาร 
(1.5) แบบประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน  

   (2) ประเมินแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่  โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการ
ประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง............................... น าเสนอวิสัยทัศน์ แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน 
ในต าแหน่ง............................................... และรับการสัมภาษณ์จากคณะอนุกรรมการ 
  (3) สรุปผลการประเมินตาม (1) และ (2) เพ่ือเสนอคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง.........................................ต่อไป 
    (4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

การด าเนินการ  
 คณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 

ในการประชุมครั้งที่ ../.... เมื่อวันที่ ................................ ได้พิจารณา ดังนี้ 
1. พิจารณารับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์เกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่ง

ใหมข่องผู้สมัครคัดเลือกบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง..................................... จ านวน ...... ราย  
(1) .............................................................. 
(2) ............................................................................... 

2. พิจารณาข้อมูลแบบขอรับการประเมินของผู้สมัครคัดเลือกบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง................................................... ประกอบด้วย 

 
 
 

ตัวอย่างท่ี 15 
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1. ส่วนที่ ๑   ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน 

2. ส่วนที่ ๒  การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

3. ส่วนที่ ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งในปัจจุบัน 
4. แบบประเมินความรู้ ความสามารถ 
5. แบบประเมินทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
6. แบบประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
7. แบบประเมินสมรรถนะทางการบริหาร 

            8. แบบประเมินแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ 

3. สรุปผลการประเมินความรู้  ความสามารถและทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งที่จะประเมิน และประเมินสมรรถนะทางการบริหาร แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ 
ของผู้สมัครคัดเลือกบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง........................................... จ านวน ... ราย ดังนี้  

(1) ชื่อ...................................................... ต าแหน่ง............................ สังกัด...................... 
เหมาะสม เนื่องจาก คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ชื่อ .................................. มีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง ผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถและทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง
.............................  ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานของ 
(หน่วยงาน)............................. โดยวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาของ (หน่วยงาน).......... ....................... เสนอ
แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา ผลที่คาดว่าจะได้รับ และตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน จึงมีมติให้ผ่านการ
ประเมิน ด้วยคะแนน ................ คะแนน (กรณีผ่าน) 

(2) ชื่อ...................................................... ต าแหน่ง.......... .................. สังกัด...................... 
ไม่เหมาะสม เนื่องจาก คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ชื่อ .................................. มีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง ผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถและทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง
..... ... . .... .... .... .... .... ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด ส าหรับในด้านแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานของ 
(หน่วยงาน)............................. ยังขาดความเข้าใจในบริบทการบริหารงานของ (หน่วยงาน)............................. 
จึงมีมติให้ไม่ผ่านการประเมินในองค์ประกอบ แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงในต าแหน่งใหม่ ด้วยคะแนน 
................ คะแนน (กรณีไมผ่่าน) 

ข้อเสนอ เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
1. พิจารณาผลการประเมินแบบขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง.................. 

และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ จ านวน .... ราย 
2. หากเห็นชอบผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ........................................  

ราย....................................... และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งต่อไป 
 

มติ    

…………………………………………………………………….……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง   ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึนต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  

 ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า  
ครั้งที่ ../.... 

 
   

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ ................ ....................   
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกอง
หรือเทียบเท่า ครั้งที่ ../.... ต าแหน่ง .................................... และประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับ 
การคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
ครั้งที่ ../.... นั้น 
  คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ .....................  เมื่อวันที่ ..............................  
ได้ด าเนินการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่ง.................
เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ........................................................................  

 ทั้งนี้  หากมีผู้ประสงค์จะทักท้วงผลการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
........................... ให้ทักท้วงได้ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก 

    ประกาศ ณ วันที่ ..................................................... 
 

 
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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วาระที ่….  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึนต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  

ค าขอ     เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
ต าแหน่ง....................................................... ราย.........................................................  

ความเป็นมา 
   1. มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ../.... ระหว่างวันที่ ............................. และมีผู้สมัคร  
จ านวน ........ ราย  ดังนี้ 

(1) .............................................................. 
(2) ............................................................................... 

 2. คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีค าสั่งที่ ../.... ลงวันที่ .................... เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมิน 
เพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง........................................ เพ่ือท าหน้าที ่ดังนี้ 

(1)  ประเมินแบบขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง................................. ประกอบด้วย 
(1.1) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่  
(1.2) แบบประเมินความรู้ ความสามารถ 
(1.3) แบบประเมินทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
(1.4) ประเมินสมรรถนะทางการบริหาร 
(1.5) แบบประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน  

   (2) ประเมินแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่  โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการ
ประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง............................... น าเสนอวิสัยทัศน์ แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน 
ในต าแหน่ง............................................... และรับการสัมภาษณ์จากคณะอนุกรรมการ 
  (3) สรุปผลการประเมินตาม (1) และ (2) เพ่ือเสนอคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง.........................................ต่อไป 
    (4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

การด าเนินการ  
 บัดนี้  การประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารดังกล่าวข้างต้น  

ได้ด าเนินการแล้วเสร็จโดยมีผู้ผ่านการประเมิน คือ …………………………………………….. 
1. คณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง........................................... 

ในการประชุมครั้งที่ .. /…. เมื่อวันที่ …………………………  มีมติเห็นชอบให้ ............................ ผ่านการประเมิน 
โดยมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถและทักษะ และสมรรถนะ  
ที่จ าเป็นของต าแหน่ง..................................................... ตามเกณฑ์ที่ก าหนด พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนวคิดในการ
พัฒนาปรับปรุงงานของ (หน่วยงาน)................... โดยวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาของ (หน่วยงาน).....................  
เสนอแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา ผลที่คาดว่าจะได้รับ และตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน โดยคะแนน  
............... คะแนน  
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2. คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ .. /…. เมื่อวันที่ ……………………………… ได้มีมติ เห็นชอบผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่ง……………………………….. และให้เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป  

   3. มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ  เรื่อง  ผลการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้นต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ครั้งที่../.... ลงวันที่ ........................... 
ต าแหน่ง .................................. ราย..............................................  
  ทั้งนี้  ครบก าหนดสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ ....................................  ปรากฏว่าไม่มีผู้ทักท้วง 
ผลการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง...............................................  

ข้อเสนอ เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย พิจารณา ดังนี้ 
1. ให้ความเห็นชอบผลการประเมินบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ................................................ 
2. อนุมัติแต่งตั้ง .....................................  ต าแหน่ง................................. สังกัด........................... 

ให้ด ารงต าแหน่ง......................... ได้ไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัต ิ
 

มติ    

…………………………………………………………………….……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บันทึกข้อความ

 

ส่วนราชการ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  กองบริหารงานบุคคล  โทร. 8155  

ที่ อว ๐๖๕๒.๑๙/- วันที่     

เร่ือง ลงนามในค าสั่ง 
 

เรียน   ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  
 

 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 
.../......เมื่อวันที่  ..........................  ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า  ต าแหน่ง                           ราย                                  นั้น  
บัดนี้ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  ได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งฯ เรียบร้อยแล้ว 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเห็นควรเสนออธิการบดี  (ผ่าน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์)  เพ่ือโปรดทราบและพิจารณาลงนามในค าสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร จ านวน ........ ค าสั่ง  ดังแนบ 
  
   
 

      ลงชื่อ ............................................... 
                                 ต าแหน่ง ......................................... 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

ที่  ......./....... 
เรื่อง  แต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นต ำแหน่งประเภทผู้บริหำร 

ระดับผู้อ ำนวยกำรกองหรือเทียบเท่ำ 
 

มำตรำ 24 และมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ว่ำด้วยกำรก ำหนดระดับต ำแหน่งและกำรแต่งตั้ง
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรงำน
บุคคลประจ ำมหำวิทยำลัย  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ฉบับที่ 6/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรแต่งตั้งบุคลำกรให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทผู้บริหำร ต ำแหน่งประเภททั่วไป ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพ
เฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ ประกอบกับกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลประจ ำมหำวิทยำลัย  
ครั้งที่ ../.... เมื่อวันที่ .................................... จึงแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นต ำแหน่งประเภทผู้บริหำร 
ระดับผู้อ ำนวยกำรกองหรือเทียบเท่ำ ดังบัญชีรำยละเอียดแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 

  สั่ง ณ วันที่ ...............................................  
 
 
 
 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

 

 

จันจิรำ ร่ำง/พิมพ์/ ตรวจ 
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บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึนต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 

แนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่.../....... ลงวันที่ ................................. 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
ข้อมูลต าแหน่งเดิม แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง 

หมายเหตุ 
ต าแหน่ง/สังกดั 

เลขที่
ต าแหน่ง 

อัตรา
เงินเดือน 

ต าแหน่ง/สังกดั 
เลขที่

ต าแหน่ง 
อัตรา

เงินเดือน 
ตั้งแต่วันที่ 
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ถึง   ทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 พร้อมหนังสือนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอส่งส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ..../....  ลงวันที่ .............................. เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้นต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า  มาเพ่ือโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ 
ให้ทราบทั่วกัน 
  
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
            วันที่............................       

 
กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี      
โทร.  ๐ ๒665  3777   
โทรสาร  ๐ ๒665  3738      

 
นงลักษณ์ /ร่าง/ จันทร์จีรา/ พิมพ์ ตรวจ 

 
 

 
 

ที ่ อว  ๐652.19/ 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กองบริหารงานบุคคล  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  โทร. 8155 

ที่ อว ๐๖๕๒.๑๙/ วันที่              

เร่ือง ขอส่งค าสั่ง 

เรียน    

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีค าสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดบัผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ตามค าสั่ง ที่ .../..... ลงวันที่ ........................... 
ดังแนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

    (.....................................) 
        ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 

 
ส าเนา 
1.  หน่วยงานต้นสังกัด 
2.  ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น 

 
 
 
 

 
 
 

 

ตัวอย่างท่ี 21 



๘๔ 
 

2. ต ำแหน่งประเภททั่วไป และต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ  
กรณีปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำนหรือเฉพำะทำง 

 
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานการเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น 11 ขั้นตอน  

2.1 มหำวิทยำลัยประกำศรับสมัครบุคคลตำมกรอบอัตรำก ำลังของมหำวิทยำลัยและรับสมัคร  

2.1.1 ประกาศรับสมัครเพ่ือประเมินและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่ง
ประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ตัวอย่างที่ 22) 

2.1.2 หนังสือเวียนแจ้งประกาศรับสมัคร (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
ตัวอย่างที่ 2) 

2.2 ตรวจสอบเอกสำรและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ดังนี้ 
 2.2.1 ตรวจสอบคุณสมบัติผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRM (ด าเนินการตาม
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ขั้นตอนที่ 1.2 ข้อ 1.2.1 ถึง ข้อ 1.2.5 ภาพที่ 1 ถึง ภาพที่ 7)  

 2.2.2  บันทึกเสนออธิการบดีพิจารณาสั่งการน าเข้าคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ตัวอย่างที่ 3) 

 2.2.1  ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น ต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ตัวอย่างท่ี 23) 

 

2.3 ประชุมคณะกรรมกำรประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงข้ึนด ำเนินกำรดังนี้ 

2.๓.๑  หนังสือเชิญประชุม  (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ตัวอย่างที่ 5 
ตัวอย่างที่ 6 และตัวอย่างที่ 7) 

2.๓.2  หนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภทผู้บริหาร
ตัวอย่างที่ 8) 

2.๓.3  การใช้ห้องประชุม ผ่านระบบจองห้องประชุม (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ขั้นตอนที่ 1.3 ข้อ 1.3.3  ภาพที่ 8 ถึง ภาพที่ 13) 

2.๓.4  หนังสือขอคืนเงินยืมทดรองจ่าย (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
ตัวอย่างที่ 9) 

2.๓.5  วาระการประชุมคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น
ประจ ามหาวิทยาลัย (ตัวอย่างท่ี 24) 

 

2.4 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น
ต ำแหน่งประเภททั่วไป และต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ (ตัวอย่างท่ี 25) 
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2.5 ประชุมคณะอนุกรรมกำรประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นต ำแหน่ง
ประเภททั่วไป และต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะด ำเนินกำรดังนี้ 

2.5.๑  หนังสือขอส่งค าสั่งและขอเชิญประชุม  (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
ตัวอย่างที่ 12 และ ตัวอย่างที่ 13) 

2.5.2  หนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
ตัวอย่างที่ 8) 

2.5.3  การใช้ห้องประชุม ผ่านระบบจองห้องประชุม (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ขั้นตอนที่ 1.3 ข้อ 1.3.3  ภาพที่ 8 ถึง ภาพที่ 13) 

2.5.4  หนังสือขอคืนเงินยืมทดรองจ่าย (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
ตัวอย่างที่ 9) 

2.5.5  วาระการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้นต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ตัวอย่างท่ี 26) 

2.6 ประชุมคณะกรรมกำรประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นด ำเนินกำรดังนี้  

2.6.๑  หนังสือเชิญประชุม (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ตัวอย่างที่ 5 
ตัวอย่างที่ 6 และตัวอย่างท่ี 7) 

2.6.2  หนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภทผู้บริหาร
ตัวอย่างที่ 8) 

2.6.3  การใช้ห้องประชุม ผ่านระบบจองห้องประชุม (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ขั้นตอนที่ 1.3 ข้อ 1.3.3  ภาพที่ 8 ถึง ภาพที่ 13) 

2.6.4  หนังสือขอคืนเงินยืมทดรองจ่าย (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภทผู้บริหาร
ตัวอย่างที่ 9) 

2.6.5  วาระการประชุมคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น
ประจ ามหาวิทยาลัย (ตัวอย่างท่ี 27) 

2.6.6  หนังสือเรียนเชิญเพ่ือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เมื่อคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นผ่าน 
(ตัวอย่างที ่28 และ ตัวอย่างที่ 29) 

2.6.7  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ (ตัวอย่างท่ี 30) 

2.7 การประเมินผลงานของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น 

 2.7.1  หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการประเมินผลงาน (ตัวอย่างที ่31 และ ตัวอย่างที่ 32) 
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 2.7.2  ผลการพิจารณาการประเมินผลงาน  

  -  ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน เป็นเอกฉันท์ ด าเนินการตามข้ันตอนที่ 2.8 

  -  ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน จากเสียงข้างมาก ด าเนินการดังนี้ 

(1)  หนังสือขอเชิญประชุม (ตัวอย่างท่ี 33 และ ตัวอย่างที่ 34) 

(2)  หนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ตัวอย่างที ่8) 

(3)  การใช้ห้องประชุม ผ่านระบบจองห้องประชุม (ด าเนินการตามต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร ขั้นตอนที่ 1.3 ข้อ 1.3.3  ภาพที่ 8 ถึง ภาพที่ 13) 

(4)  หนังสือขอคืนเงินยืมทดรองจ่าย (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ตัวอย่างที่ 9) 

(5)  วาระการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (ตัวอย่างท่ี 35) 

2.8 ประชุมคณะกรรมกำรประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นด ำเนินกำรดังนี้ 

2.8.๑  หนังสือเชิญประชุม (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ตัวอย่างที่ 5 
ตัวอย่างที่ 6 และตัวอย่างท่ี 7) 

2.8.2  หนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
ตัวอย่างที่ 8) 

2.8.3  การใช้ห้องประชุม ผ่านระบบจองห้องประชุม (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ขั้นตอนที่ 1.3 ข้อ 1.3.3  ภาพที่ 8 ถึง ภาพที่ 13) 

2.8.4  หนังสือขอคืนเงินยืมทดรองจ่าย (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
ตัวอย่างที่ 9) 

2.8.5  วาระการประชุมคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น
ประจ ามหาวิทยาลัย (ตัวอย่างท่ี 36) 

2.9 น ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลประจ ำมหำวิทยำลัยพิจำรณำ
แต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นต ำแหน่งประเภททั่วไป และต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือ
เชี่ยวชำญเฉพำะ ดังนี้ 

 2.9.1 วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ตัวอย่างที่ 37) 
2.9.2 ประกาศผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต าแหน่งประเภท

ทั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ตัวอย่างท่ี 38) 
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2.10 เสนออธิกำรบดีพิจำรณำลงนำมในค ำสั่ง 
2.10.1 หนังสือเสนออธิการบดีลงนามในค าสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

ต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ด าเนินการตามต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร ตัวอย่างที่ 18) 

2.10.2 ค าสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ตัวอย่างที ่39) 

2.10.3 ท าหนังสือประทับตราเวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย (ด าเนินการ
ตามต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ตัวอย่างที่ 20)   

2.10.4 ท าหนังสือบันทึกข้อความส่งค าสั่งให้หน่วยงานต้นสังกัด และผู้เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งสูงขึ้นทราบ (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ตัวอย่างที่ 21) 
 

2.11 จัดเก็บเอกสำรใส่ต้นเรื่อง และ ลงระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล HRM (จบขั้นตอน
กำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งสูงขึ้น) (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ขั้นตอนที่ 1.9 ข้อ 1.9.1 
ถึง ข้อ 1.9.8 ภาพที่ 14 ถึง ภาพที่ 21) 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง   รับสมัครเพื่อประเมินบุคลากรและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป  

และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
ครั้งที่ ../.... 

___________________________ 
   

   ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพ่ือประเมิน
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและ  
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555  ประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 6/2562 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3/2563 จึงประกาศ 
รับสมัครบุคลากรเพ่ือประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และระดับ
ช านาญงานพิเศษ และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และระดับ
ช านาญการพิเศษ ดังนี้  

๑.  ชื่อต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

๒.  หน่วยงานที่รับสมัคร 
2.1 .................................................     จ านวน    ....  ต าแหน่ง 
2.2 ................................................     จ านวน    ....  ต าแหน่ง 
2.3 ................................................     จ านวน    ....   ต าแหน่ง 
2.4 ................................................   จ านวน    ....  ต าแหน่ง 
2.5 ................................................     จ านวน    ....  ต าแหน่ง 
2.6 ................................................   จ านวน    ....   ต าแหน่ง 

3.  เอกสาร หลักฐาน และผลงานที่ใช้ประกอบการรับสมัคร 
3.1 แบบขอรับการประเมิน (แบบ ก.บ.ม. ในระดับต าแหน่งที่จะสมัคร) จ านวน 6 ชุด 

และสามารถดาวน์โหลด แบบ ก.บ.ม. ในระดับต าแหน่งที่จะสมัคร ได้ทางเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล 
หัวข้อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ที ่http://hrm.offpre.rmutp.ac.th 

3.2 ส าเนาแบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ (องค์ประกอบที่ ๑) รอบการประเมิน
ครั้งปัจจุบันก่อนยื่นขอรับการประเมินเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น จ านวน 6 ชุด 

ตัวอย่างท่ี 22 
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3.3 ผลงานที่ใช้ประกอบการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และระดับช านาญงานพิเศษ  และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 6 ชุด ดังนี้ 

  (1) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันสถาบันอุดมศึกษา เสนอขอแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น ใช้ผลงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2551 ดังนี้  

 

(2) พนักงานมหาวิทยาลัยเสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ใช้ผลงาน 
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 3/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพ่ือแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ดังนี้ 

 
4.  หลักเกณฑ์และวิธีการ  

ประเมินองค์ประกอบ น้ าหนักแต่ละองค์ประกอบ เกณฑ์การประเมิน คุณภาพของ
ผลงาน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 6/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
   

  5.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

ต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ต้องน าเอกสาร หลักฐาน 
และผลงานที่ใช้ประกอบการรับสมัครตามข้อ 3.1–3.3 มายื่นด้วยตนเองที่กองบริหารงานบุคคล ส านักงาน
อธิการบดี ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ ................................................  
(ในวันและเวลาราชการ)  

 
 
 
 
 

ระดับ ลักษณะผลงาน จ านวนผลงาน 
ช านาญงาน 
ช านาญงานพิเศษ
ช านาญการ 
ช านาญการพิเศษ 

ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการ เช่น คู่มือ
ปฏิบัติงาน ผลงานศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์  
สังเคราะห์ หรือวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่องานในหน้าที่ 

อย่างน้อยหนึ่งเล่ม/เรื่อง 

ระดับ ลักษณะผลงาน จ านวนผลงาน 
ช านาญงาน คู่มือการปฏิบัติงาน อย่างน้อยหนึ่งเล่ม 
ช านาญงานพิเศษ
ช านาญการ 
ช านาญการพิเศษ 

คู่มือการปฏิบัติงาน หรืองานวิจัย หรือผลงานในลักษณะอ่ืน  
หรือหนังสือ หรือบทความ หรือบทวิเคราะห์ หรืองานแปล  

อย่างน้อยหนึ่งเล่ม/เรื่อง 
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6.  การประกาศรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน 
 มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแบบ ก.บ.ม.  

ตามต าแหน่งที่ผู้สมัครยื่นไว้ และจะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เพ่ือเข้ารับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
สูงขึ้น ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และระดับช านาญงานพิเศษ และต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ ภายในวันที่ ............................. 
ณ กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือสามารถ
ดูได้ทางเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล http://hrm.offpre.rmutp.ac.th 

      

   ประกาศ ณ วันที่ ................................................. 
 
 
 
 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
สังกัด.............................  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

------------------------------------------------- 

ต าแหน่งประเภทท่ัวไป 

เลขทีต่ าแหน่ง..........    ต ำแหน่ง.....................  ระดับช ำนำญงำนพิเศษ 

หน่วยงานที่บรรจุ งำน................................   

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
1. มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง..................... ระดับปฏิบตัิงำน และ 
2. เคยด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับช ำนำญงำน มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๖ ปี และ 
3. ปฏิบัติงำนด้ำน.............................................. หรืองำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมำะสมกับหน้ำที่

ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี  
4. ได้รับเงินเดือนหรือค่ำตอบแทนไม่ต่ ำกว่ำขั้นต่ ำของระดับที่จะแต่งตั้ง  ดังนี้  

  4.1 ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ ไม่ต่ ำกว่ำ 15,410 บำท   
  4.2 พนักงำนมหำวิทยำลัย ไม่ต่ ำกว่ำ  24,290 บำท 

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

1. ............................................................................... 
2. ............................................................................... 
3. ............................................................................... 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
สังกัด.............................  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

------------------------------------------------- 

ต าแหน่งประเภทท่ัวไป 

เลขทีต่ าแหน่ง..........    ต ำแหน่ง.....................  ระดับช ำนำญงำน 

หน่วยงานที่บรรจุ งำน................................   

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
1. มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง..................... ระดับปฏิบตัิงำน และ 
2. เคยด ำรงต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๖ ปี 

ก ำหนดเวลำ ๖ ปี ให้ลดเป็น ๕ ปี ส ำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ระดับ
ปฏิบัติงำน ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ 

ก ำหนดเวลำ ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี ส ำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ระดับ
ปฏิบัติงำน ได้รับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ และ 
3. ปฏิบัติงำนด้ำน.............................................. หรืองำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมำะสมกับหน้ำที่

ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี  
4. ได้รับเงินเดือนหรือค่ำตอบแทนไม่ต่ ำกว่ำขั้นต่ ำของระดับที่จะแต่งตั้ง  ดังนี้  

4.1 ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ ไม่ต่ ำกว่ำ 10,190 บำท   
4.2 พนักงำนมหำวิทยำลัย ไม่ต่ ำกว่ำ  19,700 บำท 

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

1. ............................................................................... 
2. ............................................................................... 
3. ............................................................................... 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
สังกัด.............................  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

------------------------------------------------- 

ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

เลขทีต่ าแหน่ง..........    ต าแหน่ง.....................  ระดับช ำนำญกำรพิเศษ   

หน่วยงานที่บรรจุ งำน................................   

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
1. มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง..................... ระดับปฏิบตัิกำร และ 
2. เคยด ำรงต ำแหน่งประเภทเชี่ยวชำญเฉพำะ ระดับช ำนำญกำร มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี และ 
3. ปฏิบัติงำนด้ำน.............................................. หรืองำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมำะสมกับหน้ำที่

ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี  
4. ได้รับเงินเดือนหรือค่ำตอบแทนไม่ต่ ำกว่ำขั้นต่ ำของระดับที่จะแต่งตั้ง  ดังนี้  

  4.1 ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ ไม่ต่ ำกว่ำ 22,140 บำท   
  4.2 พนักงำนมหำวิทยำลัย ไม่ต่ ำกว่ำ  32,550 บำท 

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

1. ............................................................................... 
2. ............................................................................... 
3. ............................................................................... 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
สังกัด.............................  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

------------------------------------------------- 

ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

เลขทีต่ าแหน่ง..........    ต ำแหน่ง.....................  ระดับช ำนำญกำร 

หน่วยงานที่บรรจุ งำน................................   

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
1. มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง.............................. ระดับปฏิบัติกำร และ 
2. เคยด ำรงต ำแหน่งประเภทเชี่ยวชำญเฉพำะ ระดับปฏิบัติกำร มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี 

ก ำหนดเวลำ ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี ส ำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งระดับ
ปฏิบัติกำร ได้รับปริญญำโท หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ 

ก ำหนดเวลำ ๖ ปี ให้ลดเป็น ๒ ปี ส ำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ระดับ
ปฏิบัติกำร ได้รับปริญญำเอก หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ 
3. ปฏิบัติงำนด้ำน........................... หรืองำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมำะสมกับหน้ำที่ควำม

รับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี  
4. ได้รับเงินเดือนหรือค่ำตอบแทนไม่ต่ ำกว่ำขั้นต่ ำของระดับที่จะแต่งตั้ง ดังนี้ 

  4.1 ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ ไม่ต่ ำกว่ำ 15,050 บำท   
  4.2 พนักงำนมหำวิทยำลัย ไม่ต่ ำกว่ำ  25,460 บำท 

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

1. ............................................................................... 
2. ............................................................................... 
3. ............................................................................... 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 
ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ครั้งที่ .../........ 
___________________________ 

   

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ประกาศรับสมัครเพ่ือประเมินบุคลากร 
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 
../....  จ านวน ... ต าแหน่ง  ระหว่างวันที่ ........................... น้ัน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเข้า
รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนดเรียบร้อยแล้ว  

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับ
การประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ../.... จ านวน ..... ราย ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
   
    ประกาศ ณ วันที่ ................................................           
 
 
 
 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
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เอกสารแนบท้ายประกาศรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 
ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ครั้งที่ ../.... ลงวันที่ .............................................. 
 
หน่วยงาน..................................... 
 
ที ่ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง/ระดับ รายช่ือผู้มีคุณสมบัติ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
หน่วยงาน..................................... 
 
ที ่ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง/ระดับ รายช่ือผู้มีคุณสมบัติ 
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 วาระท่ี …. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึนประจ า 

มหาวิทยาลัย  
ความเป็นมา 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครเพ่ือประเมินบุคลากรและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ../.... และได้ประกาศ
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ../....  จ านวน .... หน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว เป็นผู้ มี
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่  ก.พ.อ.หรือ ก.บ.ม. ก าหนด พร้อมทั้ง 
แยกประเภทต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ดังนี้ 

1. ต าแหน่ง.................................  ระดับช านาญงาน  สังกัด..............................................  
จ านวน ... ต าแหน่ง 

2. ต าแหน่ง.................................  ระดับช านาญงานพิเศษ  สังกัด.....................................  
จ านวน ... ต าแหน่ง 

3. ต าแหน่ง.................................  ระดับช านาญการ   
 3.1 สังกัด.................................................  จ านวน ... ต าแหน่ง 
 3.2 สังกัด.................................................  จ านวน ... ต าแหน่ง 
 3.3 สังกัด.................................................  จ านวน ... ต าแหน่ง 
4. ต าแหน่ง.................................  ระดับช านาญพิเศษ   
 4.1 สังกัด.................................................  จ านวน ... ต าแหน่ง 
 4.2 สังกัด.................................................  จ านวน ... ต าแหน่ง 
 4.3 สังกัด.................................................  จ านวน ... ต าแหน่ง 

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 6/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ก าหนดให้คณะกรรมการ
ประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย  มีอ านาจหน้าที่ ในการแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือมอบหมายให้เนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  เพ่ือให้
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถและทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน และประเมินสมรรถนะทางการบริหาร  แนวคิดในการพัฒนา
ปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ การใช้ความรู้ ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพ
บริการต่อสังคม และความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้น ๆ หรือในวงวิชาการ หรือวิชาชีพ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

 (1) ประเมิน ความรู้ ความสามารถและทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
ที่จะประเมิน และประเมินสมรรถนะทางการบริหาร แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ การใช้
ความรู้ ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม และความเป็นที่
ยอมรับในงานด้านนั้น ๆ หรือในวงวิชาการ หรือวิชาชีพ (ถ้ามี) 
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(2) กลั่นกรองคุณลักษณะของผลงานของผู้เสนอขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้ง ให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น ระดับช านาญงาน  ระดับช านาญงานพิเศษ  ระดับช านาญการ  ระดับช านาญการพิเศษ   
ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ และระดับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและ
ไม่ได้ใช้วิชาชีพก่อนการเสนอคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ า
มหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

(3) สรุปผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นเสนอคณะกรรมการประเมิน 
เพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ  และระดับ
เชี่ยวชาญ และระดับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ เว้นแต่
ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษให้เสนอ ก.บ.ม. พิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอ ก.พ.อ.  
ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือน าเสนอ
นายกรัฐมนตรี ความกราบบังคมทูล เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

(4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

ข้อเสนอ  เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 1. พิจารณาผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภท

ทั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จ านวน .. ราย ตามเอกสารแนบ 
  2. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ า
มหาวิทยาลัย 

มติ    
…………………………………………………………………….……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



๙๙ 
 

 
 

 
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพื่อประเมินบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น 

หน่วยงำน.......................................... 
                                                                                                                      
 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลประจ ำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
พระนคร ฉบับที่ 6/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้งบุคลำกรให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทผู้บริหำร 
ต ำแหน่งประเภททั่วไป ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ เพ่ือประเมิน ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งที่จะประเมินบุคลำกรของ (หน่วยงำน)............................... 
จ ำนวน .... รำย ดังนี้  

1. ........................................ สมัครต ำแหน่ง ............................... งำน................................... 
2. ........................................ สมัครต ำแหน่ง ............................... งำน................................... 
3. ........................................ สมัครต ำแหน่ง ............................... งำน...................................  

 

 ฉะนั้น ตำมมติกำรประชุมคณะกรรมกำรประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น
ประจ ำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ ../.... เมื่อวันที่ ....................................... จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร
ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นประจ ำมหำวิทยำลัย ดังนี้ 
  ๑. ...................................................................  ประธำน 
  ๒. ...................................................................  กรรมกำร 
  ๓. ...................................................................  กรรมกำร  
  ๔. ..................................................................  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 5. ..................................................................  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

 คณะอนุกรรมกำรมีหน้ำที่ ดังนี้ 
 ๑.  ประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง และ
สมรรถนะทำงกำรบริหำร ตำมแบบขอรับกำรประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น ให้เป็นไปตำมประกำศ
มหำวิทยำลัย 
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๑๐๐ 
 
 ๒. กลั่นกรองคุณลักษณะของผลงำน (ถ้ำมี) ของผู้เสนอขอด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น ก่อนกำรเสนอ
คณะกรรมกำรประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นประจ ำมหำวิทยำลัยพิจำรณำแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนและจริยธรรม และจรรยำบรรณทำงวิชำชีพในกำรขอ
ก ำหนดต ำแหน่ง 
 

   สั่ง   ณ   วันที่ ....................................................... 
 
 
 
 

(......................................................................) 
ประธำนคณะกรรมกำรประเมิน 

เพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นประจ ำมหำวิทยำลัย 
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วาระท่ี ....  พิจารณาแบบประเมิน และกลั่นกรองคุณลักษณะของผลงานของผู้เสนอขอรับการ
ประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  จ านวน ........ ราย 
 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพ่ือประเมิน
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ../.... 
ระหว่างวันที่ .....................................   และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ../.... จ านวน .... ราย  
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มีค าสั่งที่  .../.... เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือ
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  สังกัด
...................................  เพ่ือท าหน้าท่ี ดังนี้   

(1) ประเมินแบบขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ประกอบด้วย 

(1.1) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่  
(1.2) แบบประเมินความรู้ ความสามารถ 
(1.3) แบบประเมินทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
(1.4) แบบประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน  

(2) กลั่นกรองคุณลักษณะของผลงานของผู้เสนอขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น ระดับช านาญงาน  ระดับช านาญงานพิเศษ  ระดับช านาญการ  ระดับช านาญการพิเศษ ก่อนการ
เสนอคณะกรรมการ ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

(3) สรุปผลการประเมินตาม (1) และ (2) เพ่ือเสนอคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ  ระดับ
ช านาญการ  ระดับช านาญการพิเศษ     

(4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมอบหมาย 
 

หลักเกณฑ์ 
  1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ.หรือ ก.บ.ม. 
ก าหนด ต าแหน่ง .................... ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ และระดับช านาญ
การพิเศษ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 
   2. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 6/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารหมายเลข 2 
   3. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 2/2560 เรื่อง การปรับบัญชีค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 3 

ตัวอย่างท่ี 26 
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การตรวจสอบคุณสมบัติ 

กองบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัครเพ่ือประเมิน
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จ านวน ... ราย 
สังกัด ................................................แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งที่ ก.พ.อ. หรือ ก.บ.ม. ก าหนด ดังนี้  

1. เลขท่ีต าแหน่ง............  ต าแหน่ง ............................... ระดับ......................  งาน.....................................  
ชื่อ ……………………………… ต าแหน่ง ...................... สังกัดงาน …………………………………………. 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ข้อมูลบุคคล 
1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
 (1) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง..................  
ระดับปฏิบัติงาน และ 
 (2) เคยด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญ
งาน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี และ  
 (3) ปฏิบัติงานด้าน.....................หรืองานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
- เริ่มปฏิบัติงานในต าแหน่ง.............................. 
ตั้งแต่วันที่ .................. เป็นระยะเวลา ....... ปี  

2. ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ า
ของระดับท่ีจะแต่งตั้ง ดังนี้ 
 (1) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

ไม่ต่ ากว่า ................... บาท  
 (2) พนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ต่ ากว่า .............. บาท   

 
 
ค่าตอบแทนปัจจุบัน ................. บาท 

3. ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้ วัดของต าแหน่งที่ 
ครองอยู่ในระดับดี (ไม่ต่ ากว่า ........... คะแนน)   

ผลสัมฤทธิ์ของงานอยู่ในระดับ..........  
(คะแนนที่ได้ .......คะแนน) 

4. ผลงานประกอบการเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น .............................................................. 
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2. เลขท่ีต าแหน่ง............  ต าแหน่ง ............................... ระดับ......................  งาน....................... .............. 

ชื่อ ……………………………… ต าแหน่ง ...................... สังกัดงาน …………………………………………. 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ข้อมูลบุคคล 
1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
 (1) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง..................  
ระดับปฏิบัติการ และ 
 (2) เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  
ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ก าหนดเวลา 
6 ปี ในคุณวุฒิปริญญาตรี ก าหนดเวลา 4 ปี ในคุณวุฒิ
ปริญญาโท ก าหนดเวลา 2 ปี ในคุณวุฒิปริญญาเอก 
และ  
 (3) ปฏิบัติงานด้าน.....................หรืองานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
- เริ่มปฏิบัติงานในต าแหน่ง.............................. 
คุณวุฒิ ............................................................ 
ตั้งแต่วันที่ .................. เป็นระยะเวลา ....... ปี  

2. ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ า
ของระดับท่ีจะแต่งตั้ง ดังนี้ 
 (1) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

ไม่ต่ ากว่า ................ บาท  
 (2) พนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ต่ ากว่า .................. บาท   

 
 
ค่าตอบแทนปัจจุบัน ................. บาท 

3. ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้ วัดของต าแหน่งที่ 
ครองอยู่ในระดับ...... (ไม่ต่ ากว่า ........... คะแนน)   

ผลสัมฤทธิ์ของงานอยู่ในระดับ..........  
(คะแนนที่ได้ .......คะแนน) 

4. ผลงานประกอบการเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น .............................................................. 
 

ข้อมูลประกอบการพิจาณา 
  1. ประเมินแบบขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ประกอบด้วย 

(1.1) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่  
(1.2) แบบประเมินความรู้ ความสามารถ 
(1.3) แบบประเมินทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
(1.4) แบบประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน  

2. กลั่นกรองคุณลักษณะของผลงานของผู้เสนอขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น จ านวน .... ราย  รายละเอียดปรากฏตามเอสารแบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
สูงข้ึน (ก.บ.ม.) และผลงาน ................................ ที่แนบมาพร้อมนี้   
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ข้อเสนอ  เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
  1. ประเมินแบบขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ประกอบด้วย 

(1.1) แบบประเมินความรู้ ความสามารถ 
(1.2) แบบประเมินทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
(1.3) แบบประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน  

  2. พิจารณากลั่นกรองคุณลักษณะของผลงานของผู้เสนอขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ระดับช านาญงาน  ระดับช านาญงานพิเศษ  ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ  
  3. สรุปผลการประเมินตามเพ่ือเสนอคณะกรรมการการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย  

มติ    
……………………………………….……………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………….…………………….…………………………....... 
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วาระที่ .....  พิจารณาเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินผลงานและจริยธรรม
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ จ านวน  ...  ราย 

ความเป็นมา 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครเพ่ือประเมินบุคลากรและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ../.... 
ระหว่างวันที่ ................................  และประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัด.......................     
จ านวน .... ราย     
 

หลักเกณฑ์ 
1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่  ก.พ.อ. หรือ ก.บ.ม. 

ก าหนด ต าแหน่ง .................... ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ และระดับช านาญ
การพิเศษ     

2. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 6/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  

3. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 2/2560 เรื่อง การปรับบัญชีค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย  
 

การตรวจสอบคุณสมบัติ 
กองบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัครเพ่ือประเมิน

และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จ านวน ... ราย 
สังกัด ............................................แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งที่ ก.พ.อ. หรือ ก.บ.ม. ก าหนด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างท่ี 27 
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1. เลขท่ีต าแหน่ง............  ต าแหน่ง ............................... ระดับ......................  งาน....................... .............. 

ชื่อ ……………………………… ต าแหน่ง ...................... สังกัดงาน …………………………………………. 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ข้อมูลบุคคล 
1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
 (1) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง..................  
ระดับปฏิบัติงาน และ 
 (2) เคยด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญ
งาน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี และ  
 (3) ปฏิบัติงานด้าน.....................หรืองานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
- เริ่มปฏิบัติงานในต าแหน่ง.............................. 
ตั้งแต่วันที่ .................. เป็นระยะเวลา ....... ปี  

2. ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ า
ของระดับท่ีจะแต่งตั้ง ดังนี้ 
 (1) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

ไม่ต่ ากว่า ................... บาท  
 (2) พนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ต่ ากว่า .............. บาท   

 
 
ค่าตอบแทนปัจจุบัน ................. บาท 

3. ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้ วัดของต าแหน่งที่ 
ครองอยู่ในระดับดี (ไม่ต่ ากว่า ........... คะแนน)   

ผลสัมฤทธิ์ของงานอยู่ในระดับ..........  
(คะแนนที่ได้ .......คะแนน) 

4. ผลงานประกอบการเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น .............................................................. 
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2. เลขท่ีต าแหน่ง............  ต าแหน่ง ............................... ระดับ......................  งาน....................... .............. 

ชื่อ ……………………………… ต าแหน่ง ...................... สังกัดงาน …………………………………………. 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ข้อมูลบุคคล 
1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
 (1) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง..................  
ระดับปฏิบัติการ และ 
 (2) เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  
ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ก าหนดเวลา 
6 ปี ในคุณวุฒิปริญญาตรี ก าหนดเวลา 4 ปี ในคุณวุฒิ
ปริญญาโท ก าหนดเวลา 2 ปี ในคุณวุฒิปริญญาเอก 
และ  
 (3) ปฏิบัติงานด้าน.....................หรืองานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
- เริ่มปฏิบัติงานในต าแหน่ง.............................. 
คุณวุฒิ ............................................................ 
ตั้งแต่วันที่ .................. เป็นระยะเวลา ....... ปี  

2. ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ า
ของระดับท่ีจะแต่งตั้ง ดังนี้ 
 (1) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

ไม่ต่ ากว่า ................ บาท  
 (2) พนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ต่ ากว่า .................. บาท   

 
 
ค่าตอบแทนปัจจุบัน ................. บาท 

3. ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้ วัดของต าแหน่งที่ 
ครองอยู่ในระดับ...... (ไม่ต่ ากว่า ........... คะแนน)   

ผลสัมฤทธิ์ของงานอยู่ในระดับ..........  
(คะแนนที่ได้ .......คะแนน) 

4. ผลงานประกอบการเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น .............................................................. 
 

 
การด าเนินการ 

คณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัด......................................  ในการประชุมครั้งที่ ... /.......  
เมื่อวันที่ ............................................. ได้พิจารณา ดังนี้ 

1. พิจารณาประเมินแบบขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป 
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ประกอบด้วย 

1.1 แบบประเมินความรู้ ความสามารถ 

1.2 แบบประเมินทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

1.3 แบบประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน  
2. พิจารณากลั่นกรองคุณลักษณะของผลงานของผู้เสนอขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งสูงขึ้น ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ  และระดับช านาญการพิเศษ 
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3. สรุปผลการประเมินบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จ านวน ........ ราย ประกอบด้วย 
    (1) ............................................   ต าแหน่ง...........................................................   
สังกัด.................................  ผลการประเมิน ....  โดยคะแนน ............. คะแนน  
   (2) ............................................   ต าแหน่ง............................................. ..............  
สังกัด.................................  ผลการประเมิน ....  โดยคะแนน ............. คะแนน  
 

ซึ่งประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 6/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร  ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ข้อ 23 ก าหนดว่า  
การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพโดยวิธี
ปกต ิ ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และความช านาญตรงกับวิชาชีพของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
และด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือเทียบเท่า ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
  (๑) ต าแหน่งระดับช านาญงาน ระดับช านาญการ กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน 
ประกอบด้วย 

(1.1) บุคคลซึ่งอยู่ต่างสังกัดหน่วยงานกับผู้เสนอขอแต่งตั้งจ านวนสองคน 
(1.2) บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยหนึ่งคน    

  (๒) ต าแหน่งระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ตามบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่  ก.พ.อ ก าหนด ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นที่ไม่อาจแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามบัญชีดังกล่าวได้  ให้เสนอ ก.พ.อ. หรือ ก.บ.ม. ให้ความเห็นชอบเป็นกรณีไป 
   การแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นโดยวิธีพิเศษ ให้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน 
    

ข้อเสนอ เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  ดังนี้ 
  1. พิจารณาการประเมินบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัด..................................... จ านวน ... ราย  

2. พิจารณาเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรม  
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ของผู้ผ่านการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป 
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จ านวน ... ราย ประกอบด้วย 
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(1) ..............................   ต าแหน่ง................................... สังกัด....................................  
ผลงานประกอบการเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น คือ ..............................................    
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งและ 
ระดับต าแหน่ง 

ผลงาน คุณวุฒิ ความ
เชี่ยวชาญ 

สังกัด 

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยต่างสังกัดหน่วยงานกับผู้เสนอขอแต่งต้ัง จ านวน  2  คน 
1       
2       
3       
4       
5       
6       

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน  1 คน 
1       
2       
3       

 
(2) ..............................   ต าแหน่ง................................... สังกัด....................................  

ผลงานประกอบการเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น คือ ..............................................    
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งและ 
ระดับต าแหน่ง 

ผลงาน คุณวุฒิ ความ
เชี่ยวชาญ 

สังกัด 

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน  3 คน ตามบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ ก าหนด 
1       
2       
3       
4       
5       
6       

มติ    
……………………………………….……………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………….…………………….…………………………....... 

 



๑๑๐ 
 

 

 
 
ที่  อว ๐๖๕2.19 /  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 399  ถนนสามเสน  เขตดุสิต  
 กรุงเทพฯ  10300 

 วันที่ ......................................... 
 

เรื่อง  เรียนเชิญเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 

เรียน   
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบตอบรับ  
 

           ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะพิจารณาประเมินผลงาน
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และได้พิจารณาเห็นว่าท่านมีประสบการณ์และความช านาญ 
ในด้านนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพของ ............................... ต าแหน่ง................................... สังกัด................................. 
ซึ่งเสนอผลงานเพ่ือขอรับการประเมินแต่งตั้งให้ด ารง ต าแหน่ง.......................... คือ ผลงาน ............................. 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์พิจารณาประเมินผลงานของบุคคล 
รายดังกล่าว และส่งแบบตอบรับการพิจารณาไปยังมหาวิทยาลัย โดยบรรจุในซองซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว
ภายในระยะเวลา ๑0 วัน นับจากวันรับเรื่อง  มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้ความอนุเคราะห์ 
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานให้แก่มหาวิทยาลัยและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(...................................) 
เลขานุการคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้ง 

บุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย 
 

กองบริหารงานบุคคล   ส านักงานอธิการบดี     
โทร  0 2665 3741 ต่อ 6065 
โทรสาร  0 2665 3738       
 
 
 
 
 

ตัวอย่างท่ี 28 
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บันทึกข้อความ

 

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กองบริหารงานบุคคล   โทร. 815๕ 

ที่ อว ๐๖๕๒.๑๙/ วันที่           

เร่ือง ขอเรียนเชิญเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวิชาชีพ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
           ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะพิจารณาประเมินผลงาน
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และได้พิจารณาเห็นว่าท่านมีประสบการณ์และความช านาญ  
ในด้านนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพของ ............................... ต าแหน่ง................................... สังกัด................................. 
ซึ่งเสนอผลงานเพ่ือขอรับการประเมินแต่งตั้งให้ด ารง ต าแหน่ง.......................... คือ ผลงาน ............................. 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์พิจารณาประเมินผลงานของบุคคล  
รายดังกล่าว และส่งแบบตอบรับการพิจารณาไปยังมหาวิทยาลัย โดยบรรจุในซองซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว
ภายในระยะเวลา ๑0 วัน นับจากวันรับเรื่อง  มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้ความอนุเคราะห์ 
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานให้แก่มหาวิทยาลัยและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 

   (................................................) 
    เลขานุการคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคล 

   ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่ง............... 
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แบบตอบรับเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลงานของ (ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย) 
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ราย .......................................................... 
 

     ไม่ขัดข้อง     ขัดข้อง 
 

ในการนี้ ได้ให้ที่อยู่ซึ่งสามารถติดต่อได้โดยสะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ e-mail ดังนี้ 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
 ด้านอื่นท่ีสามารถพิจารณาได้ 
............................................................................................................................. ............................................... 
......................................................... ...................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
 
 ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง.......................................................................................................... .................. 
สังกัด…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 คุณวุฒิทางการศึกษา/ สาขาวิชา/ สถาบันการศึกษา ............................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................... 
..................................................................................................................................... ....................................... 
 
 
 
 
 
       ลงชื่อ....................................................................…… 
                           (........................................................) 
       วันที่........…....เดือน.............…..............พ.ศ.............. 
 
 
ผู้ประสานงาน  
ชื่อ ................................................ 
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล 
เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน ....................................... 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ ........................................ 
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แบบค าขอรับเงินผ่านธนาคาร 
การจ่ายเงินค่าตอบแทน.................................... 

ของ................................... มทร.พระนคร 
สังกัด...................................มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันที่.............เดือน.........................พ.ศ............... 

 
เรียน   ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

  ข้าพเจ้า........................................................ อยู่บ้านเลขที่.................................................... 
ถนน.....................................ต าบล/แขวง.............................อ าเภอ/เขต..........................จังหวัด.........................
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์...........................โทรสาร....................... E-mail……………………..……….....
บัตรประจ าตัว.................เลขที่บัตรประชาชน....................วันออกบัตร................วันหมดอายุ.............................  

     มีความประสงค์ให้ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โอนเงินค่าตอบแทน…….…
จ านวน ........................ บาท (.........................................) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร...............................................
สาขา...................................ชื่อบญัชี.................................................เลขท่ีบญัชี................................................. 

   ทั้งนี ้ หากมีค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่ธนาคารเรียกเก็บ  ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงิน
ดังกล่าวจากเงินที่ได้รับจากทางราชการ 

 
      ลงชื่อ.......................................................ผู้ยื่นค าขอ  
              (......................................................) 
 
 
 
หมายเหตุ :   เอกสารที่ต้องแนบมาด้วย 
    1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ที่ไม่หมดอายุ พร้อมรับรองส าเนา 
         หรือ กรณี ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ/บัตรพนักงาน ที่ไม่หมดอายุ  

ต้องมีส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองส าเนาแนบมาด้วย 
     2. ส าเนาสมุดคู่ฝากของตนเอง (ท่ีมีเลขที่บัญชี) พร้อมรับรองส าเนา             
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๑๑๔ 
 

 
 

 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงำน 

และจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ 
                                                                                                                      
 อำศัยอ ำนำจตำมข้อ 22 (๓) ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลประจ ำมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยเทคเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ฉบับที่ 6/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้งบุคลำกรให้
ด ำรงต ำแหน่งประเภทผู้บริหำร ต ำแหน่งประเภททั่วไป ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญ เฉพำะ 
ประกอบกับมติคณะกรรมกำรประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นประจ ำมหำวิทยำลัย ในกำร
ประชุมครั้งที่ .../..... เมื่อวันที่ .................................. จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงำน 
และจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ รำย.................................. ซึ่งขอก ำหนดต ำแหน่ง......................... 
ระดับ ............................  สังกัดงำน.............................  (หน่วยงำน) ....................................  มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ดังมีรำยชื่อต่อไปนี้ 

๑. ...................................................... ต ำแหน่ง.....................................................  
สังกัด..................................... (หน่วยงำน)........................................................   

๒. ...................................................... ต ำแหน่ง..................................................... 
สังกัด..................................... (หน่วยงำน)........................................................  

๓. ...................................................... ต ำแหน่ง.....................................................  
สังกัด..................................... (หน่วยงำน)........................................................  

   

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  .............................................  
 

   สั่ง  ณ วันที่  ....................................................... 
 
 
 

(......................................................................) 
ประธำนคณะกรรมกำรประเมิน 

เพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นประจ ำมหำวิทยำลัย 
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๑๑๕ 
 

 
 
 
 
ที่  อว ๐๖๕2.19/  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 399  ถนนสามเสน  เขตดุสิต  
  กรุงเทพฯ  10300  

 วันที่ ......................................... 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 

เรียน   
 

อ้างถึง  หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ อว ๐๖๕2.19/..... ลงวันที่ ................................... 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ../.... ลงวันที่ .................................  
 2. ผลงาน ...................... จ านวน ๑ ชุด 
 3. แบบขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น จ านวน ๑ ชุด 
 4. แบบประเมินคุณภาพผลงาน................. จ านวน ๑ ชุด 
 5. แนวทางการจัดท าผลงาน (คู่มือการปฏิบัติงาน)  จ านวน ๑ ชุด 
 

           ตามที่ท่านได้กรุณาตอบรับเชิญเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ในการเสนอขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ราย…………………… 
ต าแหน่ง.......................... สังกัด.......................................... ซึ่งเสนอผลงานเพ่ือขอรับการประเมินแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง............................................. นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงและ
ขอส่งผลงาน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือท่านได้โปรดด าเนินการต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและหากจะกรุณาแจ้งผลการประเมินในระยะเวลาประมาณ  
30 วนั นับแต่วันที่รับเรื่อง ให้มหาวิทยาลัยทราบด้วย จะขอบคุณอย่างยิ่ง 

 
   ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

(..................................) 
เลขานุการคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้ง 

บุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย 
 

กองบริหารงานบุคคล   ส านักงานอธิการบดี     
โทร  0 2665 3741 ต่อ 8155 
โทรสาร  0 2665 3738       
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บันทึกข้อความ

 

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กองบริหารงานบุคคล   โทร. 815๕ 

ที่ อว ๐๖๕๒.๑๙/ วันที่           

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
           ตามที่ท่านได้กรุณาตอบรับเชิญเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพในการเสนอขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ราย…………………… 
ต าแหน่ง.......................... สังกัด.......................................... ซึ่งเสนอผลงานเพ่ือขอรับการประเมินแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง............................................. นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
และขอส่งผลงาน พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ดังนี้ 
 1. ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ../.... ลงวันที่ .................................  
 2. ผลงาน ...................... จ านวน ๑ ชุด 
 3. แบบขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น จ านวน ๑ ชุด 
 4. แบบประเมินคุณภาพผลงาน................. จ านวน ๑ ชุด 
 5. แนวทางการจัดท าผลงาน (คู่มือการปฏิบัติงาน)  จ านวน ๑ ชุด 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและหากจะกรุณาแจ้งผลการประเมินในระยะเวลาประมาณ  
30 วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง ให้มหาวิทยาลัยทราบด้วย จะขอบคุณอย่างยิ่ง 
 
 
 

   (................................................) 
    เลขานุการคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคล 

   ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่ง............... 
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ที่  ศธ ๐6๕2.19 /  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 399  ถนนสามเสน  เขตดุสิต  
   กรุงเทพฯ  10300 

วันที่ ......................................... 
 
เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ทางวิชาชีพ 
 

เรียน  
 

           ด้วยประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เ พ่ือ พิจารณาผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ก าหนดนัดประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  ครั้งที่...../........... ในวันที ่
..................... เวลา  .......... น.  ณ  ห้องประชุม................. อาคาร  .......................  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  นั้น     
 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่
ดังกล่าวด้วย  จกัเป็นพระคุณยิ่ง 

 
  ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

  (........................................................) 
เลขานุการคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา 
ผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

 

กองบริหารงานบุคคล   ส านักงานอธิการบดี     
โทร  0 2665 3741 ต่อ 8155 
โทรสาร  0 2665 3738       
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บันทึกข้อความ

 

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กองบริหารงานบุคคล   โทร. 815๕ 

ที่ อว ๐๖๕๒.๑๙/ วันที่           

เร่ือง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวิชาชีพ 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
           ด้วยประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ก าหนดนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
พิจารณาผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  ครั้งที่...../........... ในวันที่ ................................ 
เวลา  .......... น.  ณ  ห้องประชุม................. อาคาร  .......................  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระ
นคร  นั้น     
 

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย  
จกัเป็นพระคุณยิ่ง 
 
 
 

     (........................................................) 
   เลขานุการคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา 
   ผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
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วาระที่ .....  พิจารณาผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ราย .................................. ต าแหน่ง............... 
ระดับ ............................... สังกัด ....................................  

ความเป็นมา 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรับสมัครเพ่ือประเมินบุคลากรและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ../....  
ระหว่างวันที่ .................................... และ (ชื่อ)............................................ (ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย) 
ต าแหน่ง.................................... สังกัดงาน............................... หน่วยงาน ................................ ได้ยื่นแบบ 
ค าขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นและผลงาน จ านวน .... เล่ม คือ ...................................... 
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับเรื่องเม่ือวันที่ ............................................................. 

2. คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ ../.... เมื่อวันที่ ..................................... มีมติเห็นชอบผลการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน  ตามที่คณะอนุกรรมการ
ประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัด ........................... 
ซึ่งผลการประเมิน คือ ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดโดยได้คะแนนรวมเท่ากับ ............. คะแนน และ 
ทุกหัวข้อในองค์ประกอบไม่ต่ ากว่าระดับที่คาดหวัง จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน คณะกรรมการประเมินเพ่ือ
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงาน 

3. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  
ได้ด าเนินการประเมินผลงาน คือ ........................................................ แล้ว มีผลการประเมินดังนี้ 
 

ผลงาน 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

สรุป คนที่ ๑ 
ชื่อ ......................... 

คนที่ ๒ 
ชื่อ ........................ 

คนที่ ๓ 
ชื่อ ...................... 

ประเภทผลงาน 
เร่ือง 
........................................................ 

ดีมาก 
(40 คะแนน) 

ดีมาก 
(40 คะแนน) 

ด ี
(๓5 คะแนน) 

 

4. ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอผลประเมินตามข้อ 3 ให้ประธานกรรมการฯ พิจารณา 
ซึ่งประธานกรรมการฯ มีความเห็นให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาผลการประเมินอีกครั้งหนึ่ง  
 

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 6/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภท
ผู้บริหารต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ   
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  ข้อ 17 (3) (3.1) ระดับช านาญการ ต้องผ่านการประเมิน โดยต้องได้คะแนนรวมทุก
องค์ประกอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ดังนี้ 
  (ก) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ไม่ต่ ากว่าระดับดี 

  (ข) ความรู้ ความสามารถต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  (ค) ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  (ง) สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
และการประเมินผลงาน โดยคุณภาพของผลงาน วิธีปกติคุณภาพของผลงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป และวิธีพิเศษ
คุณภาพของผลงานอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป 

ข้อ 18 ระดับคุณภาพของผลงาน ก าหนดคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ 
ดังนี้ 
   ดีเด่น  ช่วงคะแนน ๔๕.00 – ๕๐.00  คะแนน 
   ดีมาก  ช่วงคะแนน ๔๐.00 – ๔๔.99  คะแนน 
   ดี  ช่วงคะแนน ๓๕.00 – ๓๙.99  คะแนน 
   พอใช้  ช่วงคะแนน ๓๐.00 – ๓๔.99  คะแนน 
   ควรปรับปรุง  ต่ ากว่า ๓๐.00  คะแนน 

  ข้อ 24 การประเมินผลงานในต าแหน่งระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับ
ช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคนประเมินผลงาน แล้วส่งผลการ
ประเมินให้ คณะกรรมการพิจารณา ในกรณีท่ีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ให้ถือเอาผลการประเมินดังกล่าวเป็น
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่ต้องมีการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ประธาน
กรรมการในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก าหนด 
  การประเมินผลงานในต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องจัดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาผลงานร่วมกัน 
   เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของผลงานให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก เว้นแต่โดยวิธีพิเศษ ต้องใช้
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ข้อเสนอ 
คณะกรรมการพิจารณาคุณภาพของผลงาน เรื่อง ..........................................................  

มติ  
................................................................................................................................................... 

............................................................................................................ .................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

........................................................................................................................................... ................................... 
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การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ราย ....................................... ต าแหน่ง................................ ระดับ....................... 

ขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง..................................... ระดับ .................... 
สังกัดงาน............................ หน่วยงาน............................  

วันที่ .....................................  
ณ ห้องประชุม......... อาคาร................................ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
------------------------------------------------ 

  

1.  ผลงาน...................................................................................................................... 
 

การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 
ผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

สรุประดับคุณภาพผลงาน 

ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 

1. ชื่อกรรมการ......................................................      

2. ชื่อกรรมการ......................................................      

3. ชื่อกรรมการ......................................................      

 
2. มติที่ประชุม 

คุณภาพผลงานอยู่ในระดับ    ดีเด่น     ดีมาก    ดี     พอใช้     ควรปรับปรุง    

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากร
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ฉบับที่ 6/2562 ซึ่งสรุปผลการประเมิน 

                (     )  ผ่านการประเมิน        เป็นเอกฉันท์      โดยเสียงข้างมาก 
(     )  ให้ปรับปรุงผลงาน      เป็นเอกฉันท ์     โดยเสียงข้างมาก   
(     )  ไม่ผ่านการประเมิน     เป็นเอกฉันท ์     โดยเสียงข้างมาก 

 

 
ลงชื่อ.................................... ประธานกรรมการ  ลงชื่อ...................................กรรมการ 
      (………………………………….)                  (..........................................) 
 

 

ลงชื่อ.....................................กรรมการ     ลงชื่อ....................................กรรมการ 
      (………………………………….)                  (..........................................) 
 
 

                                ลงชื่อ.....................................................เลขานุการ     
                                        (………………………………………….)               
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วาระท่ี .... พิจารณาผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน  
ต าแหน่งประเภท........................ ราย.................................... สังกัด.............................  

ความเป็นมา 

1. คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ในการประชุมครั้งที่ ../.... 
เมื่อวันที่............................  มีมติเห็นชอบผลการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จ าเป็นส าหรับ 
การปฏิบัติงาน และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน  ตามที่คณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือ
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัด...................... ผลการประเมิน  
คือ ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดโดยได้คะแนนรวมเท่ากับ ................... คะแนน และทุกหัวข้อใน
องค์ประกอบไม่ต่ ากว่าระดับที่คาดหวัง จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินตามข้อ 17 (3) (3.1) ของประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และ
คณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงาน 
 ๒. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  
ได้ด าเนินการประเมินผลงานตามข้อ 17 (3) (3.1) 18 และ 24 ของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่ง
ประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยคุณภาพของผลงานกรณีปกติอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป โดยวิธีการตัดสินคุณภาพของผลงานให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ซ่ึงมีรายละเอียดผลการประเมิน ดังนี้ 
 

ผลงาน 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

สรุป 
คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ 

ประเภทผลงาน  
เร่ือง ........................................... 

 
ระดับ................ 
(........... คะแนน) 

 
ระดับ................ 
(........... คะแนน) 

 
ระดับ................ 
(........... คะแนน) 

 
ผ่าน/ไม่ผา่น 

 
 

สรุปผล   
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ มีความเห็นว่า      ผลงาน       เรื่อง .................................... 

มีคุณภาพผลงานอยู่ในระดับ..............ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์.........ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยมีความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
ที่แนบท้ายวาระนี้ 
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ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
 1. พิจารณาผลการประเมินของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่พิจารณาให้ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)  
ตามเกณฑ์การประเมิน.................. 
 2. หากเห็นชอบตามข้อ 1 โปรดมอบฝ่ายเลขานุการ เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ) แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ราย ....................... 
ให้ด ารงต าแหน่ง................................. ระดับช านาญการ  สังกัด.................................. ตั้งแต่วันที่ ................... 
ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับแบบค าขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นและผลงาน 
 
 

มติ  
................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. .

........................................................................................................................................................................ ...... 
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วาระที ่...... พิจารณาอนุมัติการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน จ านวน ... ราย 

ค าขอ       เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น จ านวน  .....  ราย  

การด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศรับสมัครเพ่ือประเมินบุคลากรและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ครั้งที่ ../.... ระหว่างวันที่ .........................  
และมหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงสูงขึ้น ต าแหน่งประเภท
ทั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ แล้ว รวมทั้งสิ้นจ านวน ....... ราย  

  บัดนี้ การประเมินของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นได้ประเมินแล้วเสร็จ  จ านวน ... ราย  
ดังนี้ 

1. ………………………………….  (ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย) ต าแหน่ง........................ 
เสนอขอก าหนดต าแหน่ง...................... ระดับ.................... สังกัดงาน......................... หน่วยงาน ....................... 

คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย  
ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
โดยได้ด าเนินการพิจารณาผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่   และประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน โดยมีผลการประเมิน ......... คะแนน  
ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน 

คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ในการประชุมครั้งที่ ../..... 
เมื่อวันที่ .....................  มีมติเห็นชอบผลการประเมินความรู้  ความสามารถ ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงาน และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน ตามที่คณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ซึ่งผลการประเมิน       (ผลงาน)       
โดยผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นเอกฉันท์ รายละเอียดผลการประเมิน ดังนี้ 

ผลงาน 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

สรุป 
คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ 

ประเภทผลงาน 
........................................................................ ......... 

(….. คะแนน) 
....... 

(.... คะแนน) 
......... 

(..... คะแนน) ผ่าน 

 

2. ………………………………….  (ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย) ต าแหน่ง........................ 
เสนอขอก าหนดต าแหน่ง...................... ระดับ.................... สังกัดงาน......................... หน่วยงาน ....................... 

คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย  
ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
โดยได้ด าเนินการพิจารณาผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่   และประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน โดยมีผลการประเมิน ......... คะแนน  
ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ตัวอย่างท่ี 37 
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คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ในการประชุมครั้งที่ ../..... 
เมื่อวันที่ .....................  มีมติเห็นชอบผลการประเมินความรู้  ความสามารถ ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงาน และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน ตามที่คณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ซึ่งผลการประเมิน       (ผลงาน)       
โดยผ่านเกณฑ์การประเมินโดยเสียงข้างมาก รายละเอียดผลการประเมิน ดังนี้ 

ผลงาน 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

สรุป 
คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ 

ประเภทผลงาน 
........................................................................ ......... 

(….. คะแนน) 
....... 

(.... คะแนน) 
......... 

(..... คะแนน) ผ่าน 

 

3. ………………………………….  (ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย) ต าแหน่ง........................ 
เสนอขอก าหนดต าแหน่ง...................... ระดับ.................... สังกัดงาน......................... หน่วยงาน ....................... 

คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย  
ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
โดยได้ด าเนินการพิจารณาผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่   และประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน โดยมีผลการประเมิน ……… คะแนน  
ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน 

คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ในการประชุมครั้งที่ ../..... 
เมื่อวันที่ .....................  มีมติเห็นชอบผลการประเมินความรู้  ความสามารถ ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงาน และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน ตามที่คณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ซึ่งผลการประเมิน       (ผลงาน)       
โดยไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยเสียงข้างมาก รายละเอียดผลการประเมิน ดังนี้ 

ผลงาน 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

สรุป 
คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ 

ประเภทผลงาน 
........................................................................ ......... 

(….. คะแนน) 
....... 

(.... คะแนน) 
......... 

(..... คะแนน) ไมผ่่าน 

หลักเกณฑ์และวิธีการ 
   ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 6/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภท
ผู้บริหารต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
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   ข้อ 17 ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ต้องได้รับการประเมิน ดังนี้ 
(2) การแต่งตั้งต าแหน่งประเภททั่วไป ประกอบด้วย 

(2.1) ระดับช านาญงาน ต้องผ่านการประเมิน โดยต้องได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ดังนี้ 

    (ก) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดขอต าแหน่งที่ครองอยู่ไม่ต่ ากว่าระดับดี  
   (ข) ความรู้ ความสามารถต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

   (ค) ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (ง)  สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
และผลการประเมินผลงาน โดยคุณภาพของผลงาน วิธีปกติคุณภาพของผลงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป และวิธี
พิเศษคุณภาพของผลงานอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป    

 (2.2) การแต่งตั้งระดับช านาญงานพิเศษ ต้องผ่านการประเมิน โดยต้องได้คะแนนรวม 
ทุกองค์ประกอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ดังนี้ 

(ก) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ไม่ต่ ากว่าระดับดีมาก  
  (ข) ความรู้ ความสามารถต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

   (ค) ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (ง)  สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
และผลการประเมินผลงาน โดยคุณภาพของผลงาน วิธีปกติคุณภาพของผลงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป และวิธีพิเศษ
คุณภาพของผลงานอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป 

(3) การแต่งตั้งต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ประกอบด้วย 
 (3.1) ระดับช านาญการ ต้องผ่านการประเมิน โดยต้องได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ดังนี้ 
   (ก) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ไม่ต่ ากว่าระดับดี 

   (ข) ความรู้ ความสามารถต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (ค) ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (ง)  สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
และการประเมินผลงาน โดยคุณภาพของผลงาน วิธีปกติคุณภาพของผลงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป และวิธีพิเศษ
คุณภาพของผลงานอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป 
  (3.2) ระดับช านาญการพิเศษ ต้องผ่านการประเมิน โดยต้องได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ดังนี้ 
   (ก) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ไม่ต่ ากว่าระดับดีมาก  

   (ข) ความรู้ ความสามารถต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (ค) ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (ง)  สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งต้องผ่านค่าคาดหวังที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
และการประเมินผลงาน โดยคุณภาพของผลงาน วิธีปกติคุณภาพของผลงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป และวิธีพิเศษ
คุณภาพของผลงานอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป  
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ข้อ 18 ระดับคุณภาพของผลงาน ก าหนดคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 
   ดีเด่น  ช่วงคะแนน ๔๕.00 – ๕๐.00  คะแนน 
   ดีมาก  ช่วงคะแนน ๔๐.00 – ๔๔.99  คะแนน 
   ดี  ช่วงคะแนน ๓๕.00 – ๓๙.99  คะแนน 
   พอใช้  ช่วงคะแนน ๓๐.00 – ๓๔.99  คะแนน 
   ควรปรับปรุง  ต่ ากว่า ๓๐.00  คะแนน 
  

ข้อ 19  การแต่งตั้งบุคลากรซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึน ให้มหาวิทยาลัยออกประกาศรับสมัครโดยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนด 
เมื่อคัดเลือกบุคคลเสร็จแล้ว ให้ประกาศผลการคัดเลือกพร้อมเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงภายในก าหนดสามสิบวัน
นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก ให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของบุคลากร  
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ. หรือ ก.บ.ม. ก าหนด ก่อนการประเมินบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น 

ข้อเสนอ เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
 1.  ให้ความเห็นชอบผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่ง

ประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จ านวน ... ราย ประกอบด้วย  
1.1  ......................................................... ต าแหน่ง................................... ระดับ................... 

ผ่านการประเมินให้ด ารงต าแหน่ง........................................ ระดับ................... สังกัดงาน.............................  
หน่วยงาน...................................  ตั้งแต่วันที่ ............................ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับแบบค าขอรับการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นและผลงาน 

1.2 ......................................................... ต าแหน่ง................................... ระดับ................... 
ผ่านการประเมินให้ด ารงต าแหน่ง........................................ ระดับ...................  สังกัดงาน.............................  
หน่วยงาน...................................  ตั้งแต่วันที่ ............................ ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัยได้รับผลงานฉบับที่แก้ไข
ปรับปรุงสมบูรณ์ 

1.3 ......................................................... ต าแหน่ง................................... ระดับ................... .. 
ไม่ผ่านการประเมินให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น เนื่องจากผลงาน............................................................................................ 
.....................................................................................................................................................................................................   

 2.  ประกาศผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยให้มีการทักท้วงได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศ  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ หากไม่มีผู้ทักท้วงให้มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
บุคลากรให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต่อไป 

มติ    
.....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................  
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง  ผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 

ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ครั้งที่ .../........ 

___________________________ 
   

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครเพ่ือประเมินบุคลากร
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพ เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
ครั้งที่ ../....  ลงวันที่ .................................. และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระน คร  
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ลงวันที่ ................................. ประกอบกับมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย ครั้ งที่ . ./.... เมื่อวันที่ ................................. 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยได้พิจารณาผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้นเรียบร้อยแล้ว 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอประกาศผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้ง
บุคลากรให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ฉบับที่ 6/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารต าแหน่ง
ประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ดังเอกสาร  
แนบท้ายประกาศนี้ 

 ทั้งนี้ หากมีผู้ประสงค์จะทักท้วงผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
ให้ทักท้วงไดภ้ายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศผลการประเมิน 
   
    ประกาศ ณ วันที่ ................................................           
 
 
 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

 
 

ตัวอย่างท่ี 38 
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เอกสารแนบท้ายประกาศผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 
ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ครั้งที่ ../.... ลงวันที่ .............................................. 
 
หน่วยงาน..................................... 
 
ที ่ เลขที่ต าแหน่ง ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง/งาน ระดับ ผลการประเมิน 
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
หน่วยงาน..................................... 
 

ที ่ เลขที่ต าแหน่ง ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง/งาน ระดับ ผลการประเมิน 
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 



๑๓๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

ที่  ...../....... 
เรื่อง  แต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น 

 

มำตรำ 24 และมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ว่ำด้วยกำรก ำหนดระดับต ำแหน่งและกำรแต่งตั้ง
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555  ประกำศคณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคลประจ ำมหำวิทยำลัย  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ฉบับที่ 6/2562 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้งบุคลำกรให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทผู้บริหำร ต ำแหน่งประเภททั่วไป ต ำแหน่ง
ประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ ประกอบกับกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลประจ ำ
มหำวิทยำลัย ครั้งที่ ../.... เมื่อวันที่ .................. .................. จึงแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นต ำแหน่ง  
ดังบัญชีรำยละเอียดแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 

  สั่ง ณ วันที่ ...............................................  
 
 
 
 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

 

 

จันจิรำ ร่ำง/พิมพ์/ ตรวจ 

ตัวอย่ำงท่ี 39 
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บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 
แนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่.../....... ลงวันที่ ................................. 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล วุฒิ 
เลขที่

ต ำแหน่ง 

ด ำรง
ต ำแหน่ง

ปัจจุบันเม่ือ 

ต ำแหน่งเดิม ให้ด ำรงต ำแหน่ง 
ตั้งแต่
วันที ่

หมำยเหตุ 
ต ำแหน่ง/สังกัด 

ต ำแหน่งประเภท/ 
ระดับต ำแหน่ง 

เงินเดือน ต ำแหน่ง/สังกัด 
ต ำแหน่งประเภท/ 
ระดับต ำแหน่ง 

เงินเดือน 

        
 

     
 
 

 
 

  



๑๓๒ 

3. ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ 
กรณีปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำหน่วยงำนที่มีลักษณะใช้วิชำชีพและไม่ได้ใช้วิชำชีพ  

 
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานการเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น 9 ขั้นตอน  

3.1 มหำวิทยำลัยประกำศรับสมัครบุคคลตำมกรอบอัตรำก ำลังของมหำวิทยำลัยและรับสมัคร  

3.1.1 ประกาศรับสมัครเพ่ือประเมินและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ตัวอย่างที่ 40) 

3.1.2 หนังสือเวียนแจ้งประกาศรับสมัคร (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
ตัวอย่างที่ 2) 

3.2 ตรวจสอบเอกสำรและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ดังนี้ 
 3.2.1 ตรวจสอบคุณสมบัติผ่านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRM (ด าเนินการตาม
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ขั้นตอนที่ 1.2 ข้อ 1.2.1 ถึง ข้อ 1.2.5 ภาพที่ 1 ถึง ภาพที่ 7)  

 3.2.2  บันทึกเสนออธิการบดีพิจารณาสั่งการน าเข้าคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ตัวอย่างที่ 3) 

 3.2.1  ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ตัวอย่างท่ี 41) 

 

3.3 ประชุมคณะกรรมกำรประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงข้ึนด ำเนินกำรดังนี้ 

3.๓.๑  หนังสือเชิญประชุม  (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ตัวอย่างที่ 5 
ตัวอย่างที่ 6 และตัวอย่างที่ 7) 

3.๓.2  หนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภทผู้บริหาร
ตัวอย่างที่ 8) 

3.๓.3  การใช้ห้องประชุม ผ่านระบบจองห้องประชุม (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ขั้นตอนที่ 1.3 ข้อ 1.3.3  ภาพที่ 8 ถึง ภาพที่ 13) 

3.๓.4  หนังสือขอคืนเงินยืมทดรองจ่าย (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
ตัวอย่างที่ 9) 

3.๓.5  วาระการประชุมคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น
ประจ ามหาวิทยาลัย (ตัวอย่างท่ี 42) 

 

3.4 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น
ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ (ตัวอย่าที่ 43)  
 
 
 
 
 



๑๓๓ 

3.5 ประชุมคณะอนุกรรมกำรประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น  ต ำแหน่ง
ประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ 

3.5.๑  หนังสือขอส่งค าสั่งและขอเชิญประชุม  (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
ตัวอย่างที่ 12 และ ตัวอย่างที่ 13) 

3.5.2  หนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
ตัวอย่างที่ 8) 

3.5.3  การใช้ห้องประชุม ผ่านระบบจองห้องประชุม (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ขั้นตอนที่ 1.3 ข้อ 1.3.3 ภาพที่ 8 ถึง ภาพที่ 13) 

3.5.4  หนังสือขอคืนเงินยืมทดรองจ่าย (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
ตัวอย่างที่ 9) 

3.5.5  วาระการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ตัวอย่างท่ี 44)  

3.6 ประชุมคณะกรรมกำรประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นด ำเนินกำรดังนี้ 

3.6.๑  หนังสือเชิญประชุม  (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ตัวอย่างที่ 5 
ตัวอย่างที่ 6 และ ตัวอย่างที่ 7) 

3.6.2  หนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
ตัวอย่างที่ 8) 

3.6.3  การใช้ห้องประชุม ผ่านระบบจองห้องประชุม (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ขั้นตอนที่ 1.3 ข้อ 1.3.3  ภาพที่ 8 ถึง ภาพที่ 13) 

3.6.4  หนังสือขอคืนเงินยืมทดรองจ่าย (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
ตัวอย่างที่ 9) 

3.6.5  วาระการประชุมคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น
ประจ ามหาวิทยาลัย (ตัวอย่างท่ี 45) 

3.7 น ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลประจ ำมหำวิทยำลัยพิจำรณำ
แต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นต ำแหน่งประเภททั่วไป และต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือ
เชี่ยวชำญเฉพำะ ดังนี้ 

 3.7.1 วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ตัวอย่างที่ 46) 
3.7.2 ประกาศผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่ง

ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง ตัวอย่างที่ 38 ) 

 
 
 
 



๑๓๔ 

 

3.8 เสนออธิกำรบดีพิจำรณำลงนำมในค ำสั่ง 
3.8.1 หนังสือเสนออธิการบดีลงนามในค าสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ตัวอย่างที่ 18) 

3.8.2 ค าสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ 
เชี่ยวชาญเฉพาะ ตัวอย่างที่ 39) 

3.8.3 ท าหนังสือประทับตราเวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย (ด าเนินการตาม
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ตัวอย่างที่ 20)   

3.8.4 ท าหนังสือบันทึกข้อความส่งค าสั่งให้หน่วยงานต้นสังกัด และผู้เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งสูงขึ้นทราบ (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ตัวอย่างที่ 21) 
 

3.9 จัดเก็บเอกสำรใส่ต้นเรื่อง และ ลงระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล HRM (จบขั้นตอน
กำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งสูงขึ้น) (ด าเนินการตามต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ขั้นตอนที่ 1.9 ข้อ 1.9.1 
ถึง ข้อ 1.9.8  ภาพที่ 14 ถึง ภาพที่ 21)  
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง  รับสมัครเพื่อประเมินบุคลากรและแต่งตั้งให้ด ารง 
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  

ครั้งที่ ../.... 
___________________________ 

   

   ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพ่ือประเมิน
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555  ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 6/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากร 
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
จึงประกาศรับสมัครบุคลากรเพ่ือประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ 
เชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ระดับช านาญการ 
และระดับช านาญการพิเศษ ดังนี้  

๑.  ชื่อต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

๒.  หน่วยงานที่รับสมัคร 
2.1 .................................................     จ านวน    ....  ต าแหน่ง 
2.2 ................................................     จ านวน    ....  ต าแหน่ง 
2.3 ................................................     จ านวน    ....   ต าแหน่ง 
2.4 ................................................   จ านวน    ....  ต าแหน่ง 
2.5 ................................................     จ านวน    ....  ต าแหน่ง 
2.6 ................................................   จ านวน    ....   ต าแหน่ง 

3.  เอกสาร หลักฐาน และผลงานที่ใช้ประกอบการรับสมัคร 
3.1 แบบขอรับการประเมิน (แบบ ก.บ.ม. 13) จ านวน 5 ชุด และสามารถดาวน์โหลด 

แบบ ก.บ.ม. ได้ทางเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล หัวข้อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และงานสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง http://hrm.offpre.rmutp.ac.th  หรือขอรับแบบ ก.บ.ม. 13 ได้ที่กองบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบดี ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

3.2 ส าเนาแบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ (องค์ประกอบที่ ๑) รอบการประเมิน
ครั้งปัจจุบันก่อนยื่นขอรับการประเมินเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น จ านวน 5 ชุด 

ตัวอย่างท่ี 40 

http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/
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3.3 ผลงานที่ใช้ประกอบการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและ
ไม่ได้ใช้วิชาชีพ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 5 ชุด ดังนี้ 

(๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ และแนวคิดในการ
พัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ 

(๒) ความรู้ ความสามารถและทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่
ประเมิน 

(๓) สมรรถนะทางการบริหาร    

4.  หลักเกณฑ์และวิธีการ  
ประเมินองค์ประกอบ น้ าหนักแต่ละองค์ประกอบ เกณฑ์การประเมิน คุณภาพของ

ผลงาน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 6/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยมหาวิทยาลัยจะ
ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแบบ ก.บ.ม. 13  และจะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ 
เข้ารับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ  ภายในวันที่ 
...........................  ณ กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี  ชั้น ๔  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร หรือสามารถดูได้ทางเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล http://hrm.offpre.rmutp.ac.th 
   

  5.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะ 
ใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ต้องน าเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการรับสมัครมายื่นด้วยตนเองที่ 
กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ 
................................................ (ในวันและเวลาราชการ)  

 

6.  การประกาศรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน 
 มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแบบ ก.บ.ม.  

ตามต าแหน่งที่ผู้สมัครยื่นไว้ และจะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เพ่ือเข้ารับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
สูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะ
ใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ  ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ  ภายในวันที่ ......................... 
ณ กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือสามารถ
ดูได้ทางเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล http://hrm.offpre.rmutp.ac.th 

      

   ประกาศ ณ วันที่ ................................................. 
 
 
 
 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/
http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ  
สังกัด..................................... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

------------------------------------------------- 

เลขทีต่ าแหน่ง..........    ต าแหน่ง.....................  ระดับช ำนำญกำรพิเศษ  หัวหน้ำงำน 

หน่วยงานที่บรรจุ งำน................................   

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
1. มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง..................... ระดับปฏิบตัิกำร และ 
2. เคยด ำรงต ำแหน่งประเภทเชี่ยวชำญเฉพำะ ระดับช ำนำญกำร มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 4 ปี และ 
3. ปฏิบัติงำนด้ำน.............................................. หรืองำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมำะสมกับ

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี  
4. ได้รับเงินเดือนหรือค่ำตอบแทนไม่ต่ ำกว่ำขั้นต่ ำของระดับที่จะแต่งตั้ง  ดังนี้  

  4.1 ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ ไม่ต่ ำกว่ำ 22,140 บำท   
  4.2 พนักงำนมหำวิทยำลัย ไม่ต่ ำกว่ำ  32,550 บำท 

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

1. ............................................................................... 
2. ............................................................................... 
3. ............................................................................... 
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รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ  
สังกัด..................................... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

------------------------------------------------- 

เลขทีต่ าแหน่ง..........    ต ำแหน่ง.....................  ระดับช ำนำญกำร  หัวหน้ำงำน 

หน่วยงานที่บรรจุ งำน................................   

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
1. มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง.............................. ระดับปฏิบัติกำร และ 
2. เคยด ำรงต ำแหน่งประเภทเชี่ยวชำญเฉพำะ ระดับปฏิบัติกำร มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 ปี 

ก ำหนดเวลำ ๖ ปี ให้ลดเป็น ๔ ปี ส ำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับ
ต ำแหน่งระดับปฏิบัติกำร ได้รับปริญญำโท หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ 

ก ำหนดเวลำ ๖ ปี ใหล้ดเป็น ๒ ปี ส ำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
ระดับปฏิบัติกำร ได้รับปริญญำเอก หรือคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ำกว่ำนี้ 
3. ปฏิบัติงำนด้ำน........................... หรืองำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมำะสมกับหน้ำที่ควำม

รับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี  
4. ได้รับเงินเดือนหรือค่ำตอบแทนไม่ต่ ำกว่ำขั้นต่ ำของระดับที่จะแต่งตั้ง ดังนี้ 

  4.1 ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ ไม่ต่ ำกว่ำ 15,050 บำท   
  4.2 พนักงำนมหำวิทยำลัย ไม่ต่ ำกว่ำ  25,460 บำท 

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

1. ............................................................................... 
2. ............................................................................... 
3. ............................................................................... 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 

ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ครั้งที่ .../........ 

___________________________ 
   

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ประกาศรับสมัครเพ่ือประเมินบุคลากร 
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ../....  กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
หน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ จ านวน ... ต าแหน่ง  ระหว่างวันที่ ........................... นั้น 
มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด
เรียบร้อยแล้ว  

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับ
การประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ../.... 
กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ  จ านวน .... ราย ดังเอกสาร 
แนบท้ายประกาศนี ้
   
    ประกาศ ณ วันที่ ................................................           
 
 
 
 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
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เอกสารแนบท้ายประกาศรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  

กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ 
ครั้งที่ ../.... ลงวันที่ .............................................. 

 
หน่วยงาน..................................... 
 
ที ่ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง/ระดับ รายช่ือผู้มีคุณสมบัติ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
หน่วยงาน..................................... 
 
ที ่ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง/ระดับ รายช่ือผู้มีคุณสมบัติ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



141 

  
 
 วาระท่ี …. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึนประจ า 

มหาวิทยาลัย  ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ 

ความเป็นมา 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครเพ่ือประเมินบุคลากรและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ../.... กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มี
ลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ และได้ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ../....  จ านวน .... ราย เรียบร้อยแล้ว 
เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ.หรือ ก.บ.ม. ก าหนด ดังนี้ 

1.  หน่วยงาน .......................................................  
 

ที ่ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง/ระดับ รายช่ือผู้มีคุณสมบัติ 
1 12345 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 

หัวหน้างาน  งาน................................... 
1. ............................................... 
2. ...............................................  

2 56789 บุคลากร ช านาญการพิเศษ 
หัวหน้างาน  งาน.............................. 

1. ..............................................  

 

2.  หน่วยงาน ....................................................... 
 

ที ่ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง/ระดับ รายช่ือผู้มีคุณสมบัติ 
1 12348 นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ 

หัวหน้างาน  งาน................................... 
1. ...............................................  
2. ............................................... 

2 56790 นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 
หัวหน้างาน  งาน.............................. 

1. ..............................................  

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 6/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ก าหนดให้คณะกรรมการ
ประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย  มีอ านาจหน้าที่ ในการแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือมอบหมายให้เนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  เพ่ือให้
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถและทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน และประเมินสมรรถนะทางการบริหาร แนวคิดในการพัฒนา
ปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ การใช้ความรู้ ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพ
บริการต่อสังคม และความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้น ๆ หรือในวงวิชาการ หรือวิชาชีพ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
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 (1) ประเมิน ความรู้ ความสามารถและทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
ที่จะประเมิน และประเมินสมรรถนะทางการบริหาร แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ การใช้
ความรู้ ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม และความเป็นที่
ยอมรับในงานด้านนั้น ๆ หรือในวงวิชาการ หรือวิชาชีพ (ถ้ามี) 

(2) กลั่นกรองคุณลักษณะของผลงานของผู้เสนอขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้ง ให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น ระดับช านาญงาน  ระดับช านาญงานพิเศษ  ระดับช านาญการ  ระดับช านาญการพิเศษ   
ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ และระดับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและ
ไม่ได้ใช้วิชาชีพก่อนการเสนอคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ า
มหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

(3) สรุปผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นเสนอคณะกรรมการประเมิน 
เพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ และระดับ
เชี่ยวชาญ และระดับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ เว้นแต่
ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษให้เสนอ ก.บ.ม. พิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอ ก.พ.อ.  
ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือน าเสนอ
นายกรัฐมนตรี ความกราบบังคมทูล เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

(4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

ข้อเสนอ  เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 1. พิจารณาผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภท

วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้
วิชาชีพ จ านวน .. ราย  ตามเอกสารแนบ 
  2. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ า
มหาวิทยาลัย 

มติ    
…………………………………………………………………….……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
ที่ ..../....... 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น 
หน่วยงำน..................................... 

 
 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือ
เชี่ยวชำญเฉพำะ กรณีปฏิบัติน้ำที่หัวหน้ำหน่วยงำนที่มีลักษณะใช้วิชำชีพและไม่ได้ใช้วิชำชีพ ต ำแหน่ง
............................ ระดับ......................... หัวหน้ำงำน................................ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ 21 ตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลประจ ำ
มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ฉบับที่ 6/2562  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้ง
บุคลำกรให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทผู้บริหำร ต ำแหน่งประเภททั่วไป ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือ
เชี่ยวชำญเฉพำะ ลงวันที่ 18 กรกฎำคม 2562  ประกอบกับกำรประชุมคณะกรรมกำรประเมินเพ่ือแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นประจ ำมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ …../…………… เมื่อวันที่ ……………………..  
จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่ง............................. ระดับ...................... 
หัวหน้ำงำน........................... ดังนี้ 

๑. ..........................................................   ประธำนกรรมกำร 
๒. ..........................................................   กรรมกำร 
๓. ......................................................................   กรรมกำร 
๔. ...........................................................  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕. ..........................................................   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๖. ............................................................  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

ให้คณะอนุกรรมกำรประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นต ำแหน่งประเภท
ผู้บริหำร ต ำแหน่ง..................................... ระดับ...................... หัวหน้ำงำน........................... มีอ ำนำจหน้ำที่ 
ดังนี้ 

1. ประเมินแบบขอรับกำรประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง................................. 
ประกอบด้วย 

 1.1 แบบประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
 1.2 แบบประเมินทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 
 1.3 แบบประเมินสมรรถนะทำงกำรบริหำร 
 1.4 แบบประเมินสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งที่จะประเมิน 

ตัวอย่ำงท่ี 43 
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2. ประเมินแนวคิดในกำรพัฒนำปรับปรุงงำนในต ำแหน่งใหม่ โดยให้ผู้สมัครเข้ำรับกำร
ประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง............................................ น ำเสนอวิสัยทัศน์ แนวคิดในกำรพัฒนำ
ปรับปรุงงำนในต ำแหน่ง......................................... และรบักำรสัมภำษณ์จำกคณะอนกุรรมกำร 

3. สรุปผลกำรประเมินตำม ข้อ 1 และ ข้อ 2 เพ่ือเสนอคณะกรรมกำรประเมินเพ่ือแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นประจ ำมหำวิทยำลัย พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ก่อนเสนอคณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคลประจ ำมหำวิทยำลัยพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้ งให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นต ำแหน่งประเภทผู้บริหำร 
ต ำแหน่ง................................... ต่อไป 

4. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตำมท่ีคณะกรรมกำรประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่ง
สูงขึ้นประจ ำมหำวิทยำลัยมอบหมำย 

 

 สั่ง  ณ  วันที่  ................................................ 
 
 
 

(......................................................) 
ประธำนคณะกรรมกำรประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคล 

ให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นประจ ำมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
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 วาระที่ ...   พิจารณาแบบขอรับการประเมินและแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่
ของผู้มีคุณสมบัติเพื่อประเมินบุคลากรและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ต าแหน่ง
............................ ระดับ......................... หัวหน้างาน................................ สังกัด..................... 

ความเป็นมา 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครเพ่ือประเมินบุคลากรและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

สูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ../....  กรณีปฏิบัติน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มี
ลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ต าแหน่ง............................ ระดับ.................. หัวหน้างาน......................... 
สังกัด..................................  ระหว่างวันที่ ........................................... และมีผู้สมัครฯ จ านวน ....... ราย  ดังนี้ 

1. ....................................................................... 
2. ......................................................................................... 

 

หลักเกณฑ์ 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รับสมัครเพ่ือประเมินบุคลากร
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ../.... ลงวันที่ ........ 
ต าแหน่ง............................ ระดับ.................. หัวหน้างาน......................... สังกัด.......... ........................ ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ ประกอบด้วย 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่  ก.พ.อ.หรือ 
ก.บ.ม. ก าหนด ดังนี้ 
       (1) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง..................... ระดับปฏิบัติการ และ 
       (2) เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 
4 ปี และ 
      (3) ปฏิบัติงานด้าน..............................................  หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

๒. ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับที่จะแต่งตั้ง ดังนี้ 
     (1) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไม่ต่ ากว่า 22,140 บาท 
     (2) พนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ต่ ากว่า  32,550 บาท 

การตรวจสอบคุณสมบัติ 
 

  กองบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัคร เพ่ือ
ประเมินบุคลากรและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติน้าที่
หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ  จ านวน .... ราย แล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ.หรือ ก.บ.ม. ก าหนด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างท่ี 44 
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1. เลขที่ต าแหน่ง............  ต าแหน่ง .......................... ระดับ......................  หัวหน้างาน........................ ........ 
ชื่อ ……………………………… ต าแหน่ง ...................... สังกัดงาน …………………………………………. 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ข้อมูลบุคคล 
1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
 (1) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง..................  
ระดับปฏิบัติการ และ 
 (2) เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี และ  
 (3) ปฏิบัติงานด้าน.....................หรืองานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
- เริ่มปฏิบัติงานในต าแหน่ง.............................. 
ตั้งแต่วันที่ .................. เป็นระยะเวลา ....... ปี  

2. ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ า
ของระดับท่ีจะแต่งตั้ง ดังนี้ 
 (1) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

ไม่ต่ ากว่า ................... บาท  
 (2) พนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ต่ ากว่า .............. บาท   

 
 
ค่าตอบแทนปัจจุบัน ................. บาท 

3. ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้ วัดของต าแหน่งที่ 
ครองอยู่ในระดับดี (ไม่ต่ ากว่า ........... คะแนน)   

ผลสัมฤทธิ์ของงานอยู่ในระดับ..........  
(คะแนนที่ได้ .......คะแนน) 

6. ผลงานแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานใน
ต าแหน่งใหม่ 

........................................................................... 
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2. เลขท่ีต าแหน่ง............  ต าแหน่ง .......................... ระดับ......................  หัวหน้างาน..................... ........... 
ชื่อ ……………………………… ต าแหน่ง ...................... สังกัดงาน …………………………………………. 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ข้อมูลบุคคล 
1. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
 (1) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง..................  
ระดับปฏิบัติการ และ 
 (2) เคยด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี และ  
 (3) ปฏิบัติงานด้าน.....................หรืองานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
- เริ่มปฏิบัติงานในต าแหน่ง.............................. 
ตั้งแต่วันที่ .................. เป็นระยะเวลา ....... ปี  

2. ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ า
ของระดับท่ีจะแต่งตั้ง ดังนี้ 
 (1) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

ไม่ต่ ากว่า ................... บาท  
 (2) พนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ต่ ากว่า .............. บาท   

 
 
ค่าตอบแทนปัจจุบัน ................. บาท 

3. ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้ วัดของต าแหน่งที่ 
ครองอยู่ในระดับดี (ไม่ต่ ากว่า ........... คะแนน)   

ผลสัมฤทธิ์ของงานอยู่ในระดับ..........  
(คะแนนที่ได้ .......คะแนน) 

6. ผลงานแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานใน
ต าแหน่งใหม่ 

........................................................................... 

 
ข้อมูลประกอบการพิจาณา 
  1. ผู้สมัครเข้ารับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ 
ต าแหน่ง.................................. ระดับ.................. หวัหน้างาน.............................. สังกัด.................................. 
ได้เสนอแบบขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  ประกอบด้วย 

1. ส่วนที่ ๑   ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน 

2. ส่วนที่ ๒ การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

3. ส่วนที่ ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งในปัจจุบัน 
4. ส่วนที่ 4  สรุปความเห็นของคณะกรรมการ 

5. แบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ (องค์ประกอบ ๑) 
6. แบบประเมินความรู้ ความสามารถ 
7. แบบประเมินทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
8. แบบประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
9. แบบประเมินสมรรถนะทางการบริหาร 

            10. แบบประเมินแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ 
  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้   
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ข้อเสนอ  เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 1. พิจารณารับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์เกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานใน 

ต าแหน่งใหม ่ของผู้มีคุณสมบัติเพ่ือเข้ารับการประเมินบุคลากรและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง................................ 
ระดับ.................. หัวหน้างาน.............................. สงักัด.................................. จ านวน .. ราย ดังนี้ 

 1.1 ……………………………… ต าแหน่ง ...................... สังกัด …………………………………………. 
 1.2 ……………………………… ต าแหน่ง ...................... สังกัด …………………………………………. 
   2. พิจารณาข้อมูลแบบขอรับการประเมินของผู้มีคุณสมบัติเพ่ือเข้ารับการประเมินบุคลากร
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง........................... ระดับ.............. หัวหน้างาน....................... สงักัด......................... 
จ านวน .... ราย 
  3. สรุปผลการประเมินความรู้ ความสามารถและทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
สมรรถนะทางการบริหาร และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ ของผู้มีคุณสมบัติเพ่ือเข้ารับ
การประเมินบุคลากรและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง........................... ระดับ.............. หัวหน้างาน....................... 
สังกัด......................... จ านวน .... ราย 
 

มติ    

…………………………………………………………………….……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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วาระที ่….  พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานท่ีมีลักษณะใช้วิชาชีพและ
ไม่ได้ใช้วิชาชีพ ต าแหน่ง...................... ระดับ................. หัวหน้างาน............................ สังกัด................... 

ความเป็นมา 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครเพ่ือประเมินบุคลากรและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

สูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ../....  กรณีปฏิบัติน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มี
ลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ต าแหน่ง............................ ระดับ.................. หัวหน้างาน......................... 
สังกัด..................................  ระหว่างวันที่ ........................................... และมีผู้สมัครฯ จ านวน ....... ราย  ดังนี้ 

1. ....................................................................... 
2. ....................................................................... 

 คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มีค าสั่งที่ ../.... ลงวันที่ .................... เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือ
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง...................... ระดับ................. หัวหน้างาน............................ สังกัด...................
เพ่ือท าหน้าที่ ดังนี้ 

(1)  ประเมินแบบขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง...................... ระดับ................. 
หัวหน้างาน............................ สังกัด...................ประกอบด้วย 

(1.1) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่  
(1.2) แบบประเมินความรู้ ความสามารถ 
(1.3) แบบประเมินทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
(1.4) ประเมินสมรรถนะทางการบริหาร 
(1.5) แบบประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน  

   (2) ประเมินแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่  โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการ
ประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง..................... ระดับ................ หัวหน้างาน........................ สังกัด ...............
น าเสนอวิสัยทัศน์ แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่ง.................................... ระดับ................. 
หัวหน้างาน............................ สังกัด................... และรับการสัมภาษณ์จากคณะอนุกรรมการ 
  (3) สรุปผลการประเมินตาม (1) และ (2) เพ่ือเสนอคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง.........................................ต่อไป 
    (4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

การด าเนินการ  
 คณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพ

เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  กรณีปฏิบัติน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ในการ
ประชุมครั้งที่ ../.... เมื่อวันที่ ................................ ได้พิจารณา ดังนี้ 
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1. พิจารณารับฟังการน าเสนอวิสัยทัศน์เกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่ง
ใหม่ของผู้สมัครคัดเลือกบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง..................... ระดับ.......... หัวหน้างาน................... 
สังกัด............... จ านวน ...... ราย 

(1) .............................................................. 
(2) .............................................................. 

2. พิจารณาข้อมูลแบบขอรับการประเมินของผู้สมัครคัดเลือกบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง..................... ระดับ.......... หัวหน้างาน................... สังกัด ........................ ประกอบด้วย 

1. ส่วนที่ ๑   ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน 

2. ส่วนที่ ๒  การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

3. ส่วนที่ ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งในปัจจุบัน 

4. แบบประเมินความรู้ ความสามารถ 
5. แบบประเมินทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
6. แบบประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
7. แบบประเมินสมรรถนะทางการบริหาร 
8. แบบประเมินแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ 

3. สรุปผลการประเมินความรู้  ความสามารถและทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งที่จะประเมิน และประเมินสมรรถนะทางการบริหาร แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ 
ของผู้สมัครคัดเลือกบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง..................... ระดับ.......... หัวหน้างาน................... 
สังกัด........................ จ านวน ... ราย ดังนี้ 

(1) ชื่อ...................................................... ต าแหน่ง............ ................ สังกัด...................... 
เหมาะสม เนื่องจาก คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ชื่อ .................................. มีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง ผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถและทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง
..................... ระดับ.......... หวัหน้างาน................... สงักัด........................  ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด พร้อมทั้งมี
ข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานของ (หน่วยงาน)............................. โดยวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหา
ของ (หน่วยงาน)................................. เสนอแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา ผลที่คาดว่าจะได้รับ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จที่ชัดเจน จึงมีมติให้ผ่านการประเมิน ด้วยคะแนน ................ คะแนน (กรณีผ่าน) 

(2) ชื่อ...................................................... ต าแหน่ง............................ สังกัด...................... 
ไม่เหมาะสม เนื่องจาก คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ชื่อ .................................. มีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง ผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถและทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง
..................... ระดับ.......... หวัหน้างาน................... สังกัด........................ ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด ส าหรับใน
ด้านแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานของ (หน่วยงาน)............................. ยังขาดความเข้าใจในบริบทการ
บริหารงานของ (หน่วยงาน)............................. จึงมีมติให้ไม่ผ่านการประเมินในองค์ประกอบ แนวคิดในการ
พัฒนาปรับปรุงในต าแหน่งใหม่ ด้วยคะแนน ................ คะแนน (กรณีไมผ่่าน) 

 
 
 
 



151 

ข้อเสนอ เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
1. พิจารณาผลการประเมินแบบขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง................... 

ระดับ.......... หัวหน้างาน........................... สังกัด................................ และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน
ในต าแหน่งใหม่ จ านวน .... ราย 

2. หากเห็นชอบผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง..................... ระดับ.......... 
หัวหน้างาน................... สังกัด........................ ราย....................................... และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป 
 

มติ    

…………………………………………………………………….……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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วาระที ่….  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ  

ค าขอ     เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ  ต าแหน่ง 
...................................... ระดับ................. หัวหน้างาน.......... ....................... สังกัด........................................ 
ราย.........................................................  

ความเป็นมา 
   1. มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครเพ่ือประเมินบุคลากรและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ../.... กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้
วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ระหว่างวันที่ ................................... และในต าแหน่ง ...................................... ...... 
ระดับ................. หัวหน้างาน................................. สงักัด........................................  มีผู้สมัคร จ านวน ........ ราย  
ดังนี้ 

(1) .............................................................. 
(2) .............................................................. 

 2. คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีค าสั่งที่ ../.... ลงวันที่ .................... เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมิน 
เพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ...................................... ระดับ............... หัวหน้างาน.......... ....................... 
สังกัด........................................  เพ่ือท าหน้าที ่ดังนี้ 

(1)  ประเมินแบบขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ............................................ 
ระดับ................. หวัหน้างาน................................. สังกัด........................................  ประกอบด้วย 

(1.1) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่  
(1.2) แบบประเมินความรู้ ความสามารถ 
(1.3) แบบประเมินทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
(1.4) ประเมินสมรรถนะทางการบริหาร 
(1.5) แบบประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน  

   (2) ประเมินแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่  โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการ
ประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง............................... น าเสนอวิสัยทัศน์ แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน 
ในต าแหน่ง ...................................... ระดับ.............. หัวหน้างาน.............................. สังกัด.................................  
และรับการสัมภาษณจ์ากคณะอนุกรรมการ 
  (3) สรุปผลการประเมินตาม (1) และ (2) เพ่ือเสนอคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ...................................... ...... ระดับ................. 
หัวหน้างาน................................. สงักัด........................................  ต่อไป 
    (4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

 

ตัวอย่างท่ี 46 



153 

การด าเนินการ  
 บัดนี้  การประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพดังกล่าวข้างต้น  
ได้ด าเนินการแล้วเสร็จโดยมีผู้ผ่านการประเมิน คือ …………………………………………….. 

1. คณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ............................................ 
ระดับ................. หัวหน้างาน................................. สงักัด........................................ ในการประชุมครั้งที่ .. /…. 
เมื่อวันที่ …………………………  มีมติเห็นชอบให้ ............................  ผ่านการประเมิน โดยมีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง ผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถและทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นของต าแหน่ง 
.......................................... ระดับ................. หัวหน้างาน................................. สงักัด......................................... 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานของ (หน่วยงาน)................... โดย
วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาของ (หน่วยงาน).....................  เสนอแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ และตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน โดยคะแนน  ............... คะแนน  

2. คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ .. /…. เมื่อวันที่ ……………………………… ได้มีมติ เห็นชอบผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่ง ................................ ระดับ................. หัวหน้างาน........................ สังกัด.................................. 
และให้เสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป  

ข้อเสนอ เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย พิจารณา ดังนี้ 
1. ให้ความเห็นชอบผลการประเมินบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ........................ ระดับ................. 

หัวหน้างาน........................ สงักัด.................................. 
2. อนุมัติแต่งตั้ง ..................................  ต าแหน่ง................................. สังกัด........................... 

ให้ด ารงต าแหน่ง......................... ได้ไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ 
และประกาศผลการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ โดยให้มีการทักท้วงได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการประเมิน หากไม่มีผู้ทักท้วงให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต่อไป 

มติ    
…………………………………………………………………….……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.  เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

4.1 แผนการปฏิบัติงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้ความส าคัญการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น กองบริหารงานบุคคลในฐานะผู้ปฏิบัติงานได้ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน 
การประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ในรอบ 1 ปี ดังตารางที่ 4.1 

ตารางท่ี 4.1 แผนการปฏิบัติงานการประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ในรอบ 1 ปี 
 

กิจกรรมการปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

มหาวิทยาลยัประกาศรับสมัครคัดเลือก
บุคลากรใหด้ ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

            

ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น
ประจ ามหาวิทยาลยั 

            

4.2 วิธีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

รูปแบบการรายงานผลการด าเนินการการขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
ที่อยู่ระหว่างด าเนินการผลการด าเนินการการขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ดังนี้ 

4.2.1 ข้อมูลจ านวนที่ขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน ดังตารางที่ 4.2 

ตารางท่ี 4.2 ตารางผลการด าเนินการตามขั้นตอน 
 

ขั้นตอน กลุ่มที่ 1 
ปี 2562 - 2563 

กลุ่มที่ 2 
ปี 2564 

รอบถัดไป 
ปี 2565 

1. มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรใหด้ ารง
ต าแหน่งสูงข้ึน 

   

2. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ    
3. คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น
ประจ ามหาวิทยาลยัพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการ
ประเมินประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งท่ี
ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงาน และสมรรถนะที่จ าเปน็ส าหรับต าแหน่งท่ีจะประเมิน 

   

4. คณะอนุกรรมการการประเมินประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน 
ตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งท่ีครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งท่ีจะประเมิน 

   

5. คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน
ประจ ามหาวิทยาลัยพิจารณาผลการประเมินขอคณะอนุกรรมการฯ 
และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 

   

6. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณาผลงาน    
7. ผู้ยื่นเสนอขอรับการประเมินปรับปรุงผลงาน    
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ขั้นตอน กลุ่มที่ 1 
ปี 2562 - 2563 

กลุ่มที่ 2 
ปี 2564 

รอบถัดไป 
ปี 2565 

8. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณาผลงานฉบับปรับปรุง    
9. เสนอคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินฯ 

9.1 รอบน้ี 
9.2 รอบถัดไป 

   

10. เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  (กบค.) พิจารณาให้
ความเห็นชอบผลการประเมินฯ 

   

11. เสนอคณะกรรมการบริหาร (กบม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผลการประเมินฯ และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น 

   

12. มหาวิทยาลัยออกค าสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น    
13. อยู่ระหว่างการทบทวนผลการประเมิน    

รวม    
 

ข้อมูล ณ …………………………………. 

 

4.2.2 ข้อมูลรายงานความคืบหน้ารายบุคคลของผู้สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ดังตารางที่ 4.3 

ตารางท่ี 4.3 ตารางรายงานความคืบหน้ารายบุคคล 

ล าดับ
ที่ ชื่อ – สกุล 

ต าแหน่ง 
ที่ขอรับการ

ประเมิน 

วันที่ย่ืน
ผลงาน 

ความคืบหน้า 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

หน่วยงาน 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 
ข้อมูล ณ …………………………………. 

 
4.3 วิธีการให้ผู้รับบริการพึงพอใจ 

4.3.1  การให้ค าแนะน าและอธิบายข้อซักถามได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
4.3.2  อธิบายและแนะน าการสมัครคัดเลือกบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น การจัดท า

ผลงาน และการจัดเตรียมเอกสารให้ผู้รับบริการมีความเข้าใจและจัดท าได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 
4.3.3  มีปฏิสัมพันธ์และอัธยาศัยไมตรีอันดีต่อผู้รับบริการ 
4.3.4 ผู้รับบริการเข้ารับบริการได้สะดวกและมีความสุขในการมารับบริการ  
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4.3.4  มีระบบฐานข้อมูลการขอก าหนดต าแหน่ง http://academic.rmutp.ac.th/Login.aspx 

เป็นการรายงานผลความคืบหน้าถึงขั้นตอนการพิจารณาของผู้ก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นรายบุคคล ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างที่กองบริหารงานบุคคลและส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันปรับปรุงและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลการขอก าหนดต าแหน่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 22  แสดงหน้าการเข้าระบบฐานข้อมูลการขอก าหนดต าแหน่งเพ่ือดูผลความคืบหน้า 

 

http://academic.rmutp.ac.th/Login.aspx


บทท่ี 5 
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนางาน 

 

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่ง
ประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ส าหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบัน  
อุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
เพ่ือให้การด าเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นเป็นไปด้วยความถูกต้อง  เป็นมาตรฐานและโปร่งใส
เป็นธรรม จึงขอสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการพัฒนางานการก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น ดังนี้ 

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งประเภท

ทั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ก.พ.อ. ก าหนดไว้เฉพาะข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น จึงอาจเกิดความเหลื่อมล้ าในการด ารงต าแหน่งสูงขึ้นของบุคลากร 2 ประเภท  
และการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น การก าหนดประเภทของผลงาน จ านวน
ชิ้นของผลงาน วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

2. การออกกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ ในการก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นในมหาวิทยาลัยมีการ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นค่อนข้างบ่อย ท าให้ผู้ปฏิบัติต้องศึกษาและพัฒนา
ตนเองตลอดเวลา เพ่ือให้การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นในแต่ละประเภทถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
ขั้นตอนและวิธีการท างาน 

3. ในการปฏิบัติงานต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากการขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นมีความหลากหลายของต าแหน่ง และประเภทของบุคลากร รวมถึง
ขั้นตอนและวิธีการท างานที่แตกต่างกัน 

4. บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด ที่แสดงความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านหรือ 
ในแต่ละต าแหน่ง  มีจ านวนไม่มาก และแหล่งข้อมูลในการสืบค้นบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ 
ในด้านต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน ท าให้การปฏิบัติงานด้านการก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นเกิดความล่าช้า เช่น รายละเอียด
ของต าแหน่ง ผลงานเชิงวิชาการท่ีเคยท า คุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ สังกัด สถานที่และเบอร์ติดต่อ  

5. สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งอยู่ในช่วงที่บุคลากรสายสนับสนุนมีคุณสมบัติเพ่ือขอก าหนด
ต าแหน่งสูงขึ้นจ านวนมาก จึงท าให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญบางต าแหน่งมีจ านวนผลงานที่ต้องพิจารณาเป็นจ านวนมากส่งผลให้การควบคุม
ระยะเวลาในการพิจารณาผลงานของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

6. ผู้ปฏิบัติยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย 
เช่น ประเภทของผลงาน จ านวนของผลงาน ขัน้ตอนการประกาศผลการคัดเลือกบุคลากร เป็นต้น 

7. ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นขาดความเข้าใจในการจัดท าแบบขอรับการประเมินเพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (แบบ ก.บ.ม.) ส่งผลกระทบให้การยื่นเอกสารสมัครเข้ารับการประเมินในรอบที่
มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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8. กระบวนการในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นมีความยุ่งยากซับซ้อน การเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีต าแหน่งที่ปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และกรณีต าแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
หน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ มีขั้นตอนและเกณฑ์การประเมินที่ไม่เหมือนกัน จนบางครั้ง
อาจท าให้เกิดข้อผิดพลาด 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางาน 

จากข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น 
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ส าหรับ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานจึงขอเสนอแนวทางการพัฒนางาน
การก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น ดังนี้ 

1. สภาสถาบันอุดมศึกษาควรยึดแนวทางตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
ส าหรับการก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อมิให้เกิดความเหลื่อมล้ าระหว่างบุคลากร 2 ประเภท โดยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
แต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ทั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันในฉบับเดียว 

2. เรียนรู้ในการปฏิบัติงาน ทบทวนขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการท างาน พัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ ใช้เทคโนโลยีสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด สร้างเครือข่ายในงาน
เสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างานจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ 

3. ผู้ปฏิบัติควรจัดท าข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและรับอ่านผลงานให้ กับ
มหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน
การขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น และการแลกเปลี่ยนข้อมูลของบุคลากรที่ได้รับต าแหน่งสูงขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
กับเครือข่ายเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นฉบับเดียวกัน และปรับปรุง
หลักเกณฑ์ วิธีการ ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติท างานด้วยความถูกต้องและไม่ผิดพลาด 

5. วางแผนการก ากับติดตามผลการพิจารณาผลงานจากผู ้ทรงคุณวุฒิฯ สร้างมิตรภาพ  
การบริการที่ดี ให้ผู้ทรงคุณวุฒิฯ เกิดความสะดวกและความประทับใจต่อมหาวิทยาลัย  

6. จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิคในการจัดท าแบบขอรับการประเมินเพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (แบบ ก.บ.ม.) ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพ่ือลดระยะเวลาในการจัดท าแบบ ก.บ.ม. 

7. จัดท าคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการขอก าหนด
ต าแหน่งสูงขึ้น 

8. จัดท าข้อมูล ขั้นตอนและเกณฑ์การประเมิน การเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ เพ่ือวางแผนการจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง ลักษณะของผลงาน และจ านวน
ผลงาน ตามระดับต าแหน่งต่าง ๆ เพื่อขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นต่อไป 
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นอกจากปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน ผู้เขียนยังมี
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของสายสนับสนุน ดังนี้ 

1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับผู้ขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น เรื่อง เทคนิคในจัดท าเอกสาร 
ผลงานในการขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น 

2. มหาวิทยาลัยควรวางแผนและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพคู่ขนานไปพร้อมกับความก้าวหน้าของสายวิชาการ โดยการสนับสนุนให้บุคลากรมีความพร้อมด้าน
ความรู้ ทักษะ ในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก ผลงานเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และงานวิจัย 

3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการฝึกอบรมกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอก 
เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ และเป็นการสร้างเครือข่ายในการท างานเพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ 
มาพัฒนาตนเองและเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด 

 



๑๖๐ 
 

บรรณานุกรม 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2551 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2559 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ฉบับที่ 3/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ฉบับที่ 6/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ฉบับที่ 3/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพ่ือแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ส านักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ที่ ศธ 0509 (2)/ว 7 
ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2555 เรื่อง ขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น โดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศที่สถาบันอุดมศึกษา
ก าหนดไว้เดิม. 

 



ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ. 2551 

ภาคผนวก ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ. 2555 

ภาคผนวก ค ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 

ภาคผนวก จ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

ภาคผนวก ฉ ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับท่ี 3/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
บุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ภาคผนวก ช ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับท่ี 6/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
บุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

- แบบ ก.บ.ม. 5 
- แบบ ก.บ.ม. 6 
- แบบ ก.บ.ม. 7 
- แบบ ก.บ.ม. 8 
- แบบ ก.บ.ม. 9 
- แบบ ก.บ.ม. 10 
- แบบ ก.บ.ม. 11 
- แบบ ก.บ.ม. 12 
- แบบ ก.บ.ม. 13 ช านาญการ 
- แบบ ก.บ.ม. 13 ช านาญการพิเศษ 
- แบบ ก.บ.ม. 13 เชี่ยวชาญ 



ภาคผนวก ซ ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ฉบับท่ี 3/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
เพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งประเภท
ท่ัวไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ภาคผนวก ฌ หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0509 (2)/ว 7 ลงวันท่ี 7 
ธันวาคม 2555 เรื่อง ขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น โดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศ
ท่ีสถาบันอุดมศึกษาก าหนดไว้เดิม 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งบคุคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 



ประวัติผู้เขียน 

ชื่อ – นามสกุล  นางสาวจันจิรา  จันทยานี 

ที่อยู่ปัจจุบัน  ๓๒ หมู่ ๑ ต าบลสามกอ  อ าเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประวัติการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 
   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

สถานที่ท างาน  กองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   399 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

ต าแหน่ง  บุคลากรช านาญการ 
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานพัฒนาระบบงานและอัตราก าลัง (อีกหน้าท่ีหนึ่ง) 

รางวัลเกียรติคุณ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจ าปี ๒๕๕๑ 



 


