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ขั้นตอนการเสนอขอแต่งตั้งเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทีสู่งขึ้น 
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนบัสนนุ ประเภทวิชาชพีเฉพาะและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  

ระดับช านาญการ 
......... 

การประเมินมกีระบวนการด าเนินการ ม ี3 ส่วน 
 ส่วนที่ 1 ประวัติของผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งที่สูงขึ้น กำรเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งในระดับปฏิบัติกำร / ผลกำร

ปฏิบัติงำนย้อนหลัง 2 ปี /กำรเข้ำรับกำรพัฒนำ (อย่ำงน้อย 18 ชม. ต่อปี)  (กองบริหำรงำนบุคคลตรวจสอบ) 
 ส่วนที่ 2 ผลกำรปฏิบัติงำนเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรก ำหนดระดับต ำแหน่ง  และประเมินแนวทำงกำร

พัฒนำงำน กำรปรับปรุงงำน และงำนแผนงำน โครงกำรที่จะท ำในอนำคต   (ประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินระดับส่วนงำน) 
ส่วนที่ 3 พิจำรณำผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรประเมินระดับส่วนงำนให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรก ำหนดระดับ

ต ำแหน่งที่ขอรับกำรแต่งตั้ง และ ประเมินผลงำนที่แสดงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะในระดับช ำนำญกำร 
(ประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงำนมหำวิทยำลัยให้ด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้น) 

 

ขั้นตอนการประเมิน 
 

 
ขั้นตอนที่ 1   

 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 2 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 3 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 4 
 
 
 
 

1. ผู้ขอแต่งตั้ง ยื่นเอกสำรและผลงำนตำมแบบที่ก ำหนด ก.น.บ. ต่อหัวหน้ำส่วนงำนต้นสังกัดตำมเอกสำรแนบท้ำย
ประกำศมหำวิทยำลัย  
2. หัวหน้ำส่วนงำนตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรตำมแบบที่ก ำหนดแล้วส่งให้ กองบริหำรงำนบุคคล  

กระบวนการตรวจสอบและประเมิน ส่วนที่ 1 
1. กองบริหำรงำนบุคคลตรวจสอบควำมถูกต้อง

ครบถ้วนของคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  
2. เสนอบุคคลจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คนต่อ

มหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งเป็น 
“คณะกรรมกำรประเมินระดับส่วนงำน” ตำม
ค ำแนะน ำของหัวหน้ำส่วนงำน 

  
                (1) ผลกำรปฏิบัติงำนเชิงปริมำณและเชิง
คุณภำพ  
                (2) สมรรถนะที่สอดคล้องกับมำตรฐำน
กำรก ำหนดระดับต ำแหน่ง  
 

 
 

คณะกรรมกำรประเมินเพื่อแตง่ตัง้พนักงำนมหำวิทยำลัยให้ด ำรงต ำแหน่งที่สงูขึ้นสรุปผลกำรประเมินเสนอต่อ     
ก.น.บ. เพื่ออนุมัติ และเสนอให้มหำวิทยำลยัแต่งตัง้ และเสนอสภำมหำวิทยำลยัทรำบ 

กองบริหำรงำนบุคคลแจง้ผลกำรพิจำรณำให้ผูข้อแต่งตั้ง และส่วนงำนทรำบ 

กระบวนการประเมิน ส่วนที่ 3  
“คณะกรรมกำรประเมินเพื่อแต่งตัง้พนักงำนมหำวิทยำลัยให้ด ำรงต ำแหน่งที่สงูขึ้น” พิจำรณำผลกำรประเมินจำก
คณะกรรมกำรประเมินระดับส่วนงำน ใหส้อดคล้องกับมำตรฐำนกำรก ำหนดระดับต ำแหน่งทีข่อแตง่ตั้ง และ  
ประเมินผลงำนผลงำนทีแ่สดงถงึควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะในระดับช ำนำญกำร ดังนี ้

1) คู่มือปฏิบตัิงำนหลัก และ  
           2) และผลงำนเชงิวิเครำะห ์หรือเชงิสงัเครำะห ์หรืองำนวิจัย แบบ R2R 

กระบวนการตรวจสอบและประเมิน ส่วนที่ 2   
คณะกรรมกำรประเมินระดับส่วนงำน ด ำเนินกำร
ประเมินดังน้ี  
  (1) ผลกำรปฏิบัติงำนเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ  
  (2) ประเมินแนวทำงกำรพัฒนำงำน กำรปรับปรุงงำน 
และงำนแผนงำน โครงกำรที่จะท ำในอนำคต   
 

 
 



พร้อม ไมพ่ร้อม

1
คุณสมบัติ (ข้อ1) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้
มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งในระดับปฏิบัติการ
ในต าแหน่งทีข่อแต่งต้ัง

ดูว่าตนเองต าแหน่งงานอะไร มีลักษณะ
งานทัว่ไปอย่างไร จาก  ประกาศ
มหาวิทยาลัย ฯ เร่ือง มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุน พ.ศ. 2560

2

คุณสมบัติ (ข้อ2) เคยปฏิบัติงานในต าแหน่งที่
ขอแต่งต้ังในระดับปฏิบัติการหรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้อง ซ่ึงสอดคล้องและเหมาะสมกับ
ต าแหน่งทีข่อแต่งต้ังมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ค าส่ังแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 17 
ต าแหน่ง /ตรวจสอบทีเ่ว็บไซต์กอง
บริหารงานบุคคล

3

คุณสมบัติ (ข้อ3) เคยด ารงต าแหน่งระดับ
ปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปีส าหรับผู้มี
คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือ ๔ ปี
ส าหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
 ๒ ปีส าหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

ดูคุณวุฒิของตนเอง ท างานในมสด. 
ด้วยวุฒิป.ตรี  มาแล้ว 6 ปี หรือท างาน
ด้วยวุฒิป.โท มาแล้ว 4 ปี หรือ ท างาน
ด้วยวุฒิป.เอก มาแล้ว 2 ปี

4
ผ่านการอบรมทีเ่กี่ยวข้องกับต าแหน่งงาน ใน2
ปีทีผ่่านมา ปีละ 18 ชม. พร้อมหลักฐาน

รวบรวมใบประกาศ /ค าส่ัง ทีไ่ปอบรม /
 หลักสูตร-ก าหนดการการอบรมฯลฯ

5
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน 2 ปีงบประมาณ
ทีผ่่านมา รวมกัน คะแนนต้องมากกว่าร้อยละ 
70

ขอตรวจสอบคะแนนย้อนหลังทีก่อง
บริหารงานบุคคล /e-Profile

6
กรอกข้อมูลในแบบ (ปพส. 01) ครบถ้วน  /
และเขียนภาระงาน ปริมาณงานของตนเองใน
การปฏิบัติงานปัจจุบัน

ดาวน์โหลดจากตรวจสอบทีเ่ว็บไซต์กอง
บริหารงานบุคคล “การเข้าสู่ต าแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุน”

7

คู่มือปฏิบัติงานหลัก และแนวทางการพัฒนา
งานหรือปรับปรุงงาน และงานแผนงาน
โครงการทีจ่ะท าในอนาคต (3ส่วนใน1เล่ม) 
อย่างน้อย 1 เร่ือง

จัดท าส าเนา 3 เล่ม ศึกษาวิธีการเขียน 
จากเอกสารและวิดีโอการอบรมได้จาก
เวบฯ กบ.

8
ผลงานทีแ่สดงถึงความเป็นช านาญการ ได้แก่ 
ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือเชิงสังเคราะห์หรือ
งานวิจัยแบบ R2R  อย่างน้อย 1 เร่ือง

จัดท าส าเนา 3 เล่ม ศึกษาวิธีการเขียน 
จากเอกสารและวิดีโอการอบรมได้จาก
ตรวจสอบทีเ่ว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล

ทัง้ 8 รายการ เมื่อมีครบถ้วนแล้ว ให้ยื่นเร่ืองกับหัวหน้าหน่วยงาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2

Check list ตรวจสอบคุณสมบตัขิองตนเอง เขา้สู่การประเมินระดบัช านาญการ
สถานะ

หลักฐาน / ตรวจสอบรายการล าดบัที่


