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ค าน า 
 
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดท าตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่ง

และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นเอกสารแสดง
เส้นทางการท างานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยคู่มือ
ปฏิบัติงานหลักมีความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน และช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ท าให้งานของหน่วยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจาก
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้  

 วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเก่ียวกับกระบวนการขอก าหนดระดับต าแหน่งและ
การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ในระดับช านาญการ ของงานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งประกาศ ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการขอก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ในระดับช านาญการ 
และเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้เพราะการขอ
ก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ในระดับช านาญการ  เป็นงานที่ต้องมีความ
ละเอียดรอบคอบ ความถูกต้อง รวดเร็ว และยังก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

ท้ายนี้ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้และค าแนะน าด้วยดีตลอดมา และขอขอบพระคุณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้
ขึ้นมาให้ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี 
 

 
นางสาวมาลัยรัก  สระทองพูล 

บุคลากร ระดับช านาญการ 
1 สิงหาคม 2563 
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ส่วนที่ 1 
บริบทมหาวิทยาลัย 

 
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0–3527–6555-9 โทรสาร 0–3532-2076 
ก่อตั้งมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานทรัพย์ จ านวน 30,000 บาท 
ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2448 ตั้งอยู่บริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษม 
สอนวิชาสามัญอนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 1 – 2 - 3 แต่เพ่ิมวิชาครู 

พ.ศ. 2458  ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการด าเนินการ
ผลิตครูมูล (ครู ป.) 

พ.ศ. 2467 ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมท่ีต าหนักเพนียด 
พ.ศ. 2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด

แห่งเดียว 
 พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล

ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” สอนหลักสูตร
ครูมูลกสิกรรม 

พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากต าหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารที่ต าบลหัวแหลม 
โดยแยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปลี่ยนชื่ อใหม่เป็นโรงเรียนประกาศนียบัตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดท าการสอนเมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจ า) แผนกเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ที่
บริเวณข้างวัดวรโพธิ์ตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ต าบลหอรัตนไชยบริเวณหอพัก 
อู่ทองในปัจจุบัน 

 พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน
ฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2497 กองการฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครูเมื่อวันที่ 29 กันยายน 
พ.ศ. 2498 เริ่มผลิตครู ป.กศ. ใช้ระบบการฝึกหัดครูแบบ 2 – 2 - 2 ของกรมฝึกหัดครูรับนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อ 2 ปี 
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 พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันเลขที่ 96 หมู่ 2 ถนน
ปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา 

 พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเข้ากับ
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาท าการผลิตครูหลายระดับ 

 พ.ศ. 2517 เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ.สูง ป.ม. หรือ                
พ.ม. เปิดปีแรก 2 สาขา คือสาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม (วิชาเอกฟิสิกส์) 

 พ.ศ. 2519 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง หลักสูตร 2 ปี  
จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ. , ป.ป. , ม.ศ.5 และเปิดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ.สูง , 
ป.วส. , ป.ม. และ พ.ม. 

 พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญา (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 , ป.กศ. และ ป.ป. 
 พ.ศ. 2524 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) 

หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 , ป.กศ. และ ป.ป. 
 พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครูโดยเปิดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ทั้งระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี พร้อม ๆ กัน 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่าสถาบัน 
“ราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 

 พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 2538 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 

 พ.ศ. 2540 เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิต 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

 พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เริ่มมีผลบังคับใช้
ท าให้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก 
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ภายในปี 2564 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
1) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 

และภูมิปัญญาสากล 
2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้ง

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว
จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ 

4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์
ของส่วนรวม 

5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น
และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับ
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 
เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู 
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นโยบายของมหาวิทยาลัย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอ านาจและ
หน้าที่ (1) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการ
แก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ จึงก าหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

1) เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ 
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

2) ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถแข่งขันได้ใน ระดับกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน 

3) เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน 

4) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางด้านการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

5) สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและ
การให้บริการทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

6) สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ
สังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล 

7) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่างคุ้มค่า 
เพ่ือให้เกิดการจัดการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

8) สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล และน าวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

9) เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการสอน
และการวิจัยสู่ระดับสากล 

10) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล 

11) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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       โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณบดี 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบริการและพัฒนา

นักศึกษา 

งานบรหิารวิชาการและพฒันาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชา 
วิทยาศาสตร ์

ภาควิชา 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร ์

ศูนย์สะเต็มศึกษา 

ส านักงานคณบดี 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบรกิารและพัฒนานกัศึกษา 

งานบรหิารวิชาการและพฒันาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชา 
มนุษศาสตร ์

ภาควิชา 
สังคมศาสตร์ 

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

ส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันอยุธยาศึกษา สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

งานบรกิารและ

สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

งานพัฒนาระบบและ
วิเคราะห์ข้อมลู 

งานวิทยวิชาการ 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารทรัพยากร
สารสนเทศ 

งานบรกิารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

งานบรหิารระบบ
สารสนเทศ 

งานศิลปวัฒนธรรม
และสิง่แวดล้อม 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานอยุธยาศึกษา 

หอศิลป์จงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ศูนย์ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินจงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารวิชาการ 

งานวิจัย 

งานยุทธศาสตร ์

ส านักงานคณบดี 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารและพัฒนานกัศึกษา 

งานบริหารวิชาการและ
พัฒนาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา 
การท่องเที่ยว 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
ส านักงานผู้อ านวยการ 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
ส านักงานคณบดี 

คณะครุศาสตร์ 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารและพัฒนานกัศึกษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนา 
การเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

โรงเรียนสาธิตมัธยม 

โรงเรียนประถมสาธิต 

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ศูนย์พัฒนาครู ผู้บริหาร 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กองกลาง 

ส านักงานอธิการบดี 

กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา 

งานการเงิน 

งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ 

งานช่วยอ านวยการ
ผู้บริหาร 

งานตรวจสอบภายใน 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานทรัพยากรบุคคล 

งานนิติการ 

งานบริการและฝึกอบรม 

งานบริหารทรัพย์สินและ
จัดหารายได้ 

งานบัญชี 

งานพัสด ุ

งานสื่อสารองค์กร 

งานอาคารสถานที่และซ่อมบ ารุง 

ศูนย์หนังสอื 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานติดตามและ
ประเมินผล 

งานประกันคุณภาพ 

งานแผนงานและ
งบประมาณ 

งานวิเทศสมัพันธ์ 

งานสถิติการศึกษา
และสารสนเทศ 

โครงการจัดต้ังศูนย์
ภาษาและการศึกษา

นานาชาติ 

งานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารงานทั่วไป 

งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานหลกัสูตรและ
แผนการเรียน 

ศูนย์สหกจิศึกษา 

งานบรกิารและ
สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานให้ค าปรกึษา 
แนะแนวการศึกษา 

และอาชีพ 

งานสื่อสารองค์กร 

งานวิศวกรรมและภูมิสถาปัตย ์

ศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประวัติส านักงานอธิการบดี 
 พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ระบุให้วิทยาลัยครูเป็น

ส่วนราชการในกรมการฝึกหัดครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 
พ.ศ.2518 มาตรา 7 โดยก าหนดให้วิทยาลัยครูแต่ละแห่ง มีส่วนราชการ 2 ส่วน ประกอบด้วย ส านักงานอธิการบดี 
(แบ่งออกเป็น 4 แผนก ประกอบด้วย แผนกธุรการ แผนกแผนงานและประเมินผล แผนกการเงิน แผนกพัสดุ)  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยวิทยาลัยครู ได้แก้ไขพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เป็นพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ซึ่งแบ่งส่วนราชการตามมาตรา 7 วิทยาลัยครู
แต่ละแห่งมีส่วนราชการ 3 ส่วน ประกอบด้วย ส านักงานอธิการบดี (อาจแบ่งออกเป็นฝ่ายหรือแผนก) คณะวิชา 
(อาจแบ่งเป็นภาควิชา) หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (อาจแบ่งเป็นฝ่ายหรือแผนก) ตามนัยแห่ง
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 นี้ ท าให้แผนกต่าง ๆ  ที่สังกัดส านักงานอธิการบดี ได้ยกฐานะเป็น “ฝ่าย” 
ดังนั้น ส านักงานอธิการบดีจึงแบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายอาคารสถานที่ และฝ่ายยานพาหนะ 

ต่อมาเม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครูสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ แทนชื่อ “วิทยาลัยครู” ในปี พ.ศ. 2538 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
พ.ศ. 2538 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 ท าให้สถาบันราชภัฏมีฐานะเป็นส่วนราชการ ในส านักงาน
สภาสถาบันราชภัฏ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และในปีเดียวกันนี้วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2538 ส านักงานสภา
สถาบันราชภัฏประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฎ เพ่ือความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 โดยส านักงานอธิการบดี สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
แบ่งเป็น 11 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายธุรการ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายยานพาหนะ 
ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่ายสวัสดิการ และฝ่ายรักษาความปลอดภัย 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 เพ่ือความเหมาะสม ส านักงานอธิการบดี ได้แบ่งส่วนราชการเป็น 10 ฝ่าย 
ประกอบด้วย ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายสวัสดิการ 
ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2542 ก าหนดให้มีส่วนอ านวยการและส านักงานเลขานุการใน
ส านักงานอธิการบดี ส านักงานอธิการบดีจึงให้มีส่วนอ านวยการในส านักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น 11 ฝ่าย 
ประกอบด้วย ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายอาคารสถานที่  

ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ประชุมหน่วยงานใน
ส านักงานอธิการบดี เพื่อรองรับการเป็นนิติบุคลภายใต้ชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2544 จึงได้มีการยุบหน่วยงานบางหน่วยงาน และจัดตั้งเป็นหน่วยงานใหม่ขึ้น 
ประกอบด้วย ฝ่ายธุรการ (งานสารบรรณ งานประชุม งานกิจกรรมสภา งานเลขานุการผู้บริหาร) ฝ่ายอาคา รและ
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สถานที่ (งานอาคารและศิลปกรรม งานวางผังและพัฒนาออกแบบ งานระบบสาธารณูปโภค งานซ่อมบ ารุง งานรักษา
ความปลอดภัย งานยานพาหนะ งานพัฒนาพ้ืนที่) ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (งานทรัพยากรบุคคล งานนิติกรรมและวินัย 
งานพัฒนาและบุคลากร งานสวัสดิการสิทธิประโยชน์) ฝ่ายการเงิน (งานการเงินงานบัญชี) ฝ่ายทรัพย์สินและการ
จัดการรายได้ (งานฝ่ายทุนมูลนิธิ งานจัดการทรัพย์สินและองค์การจัดหารายได้) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายพัสดุ 

ต่อมาปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ ปี พ.ศ. 2548 มีการก าหนดจัดตั้ง
ส่วนราชการตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2548 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีส่วนราชการ 8 ส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี 
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา และส านักวิทยบริการละเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปี พ.ศ. 2549 มีการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 ในส่วนของ
ส านักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น 4 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

ส านักงานอธิการบดี ตั้งอยู่ ณ อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000  

 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักงานอธิการบดี 

ปรัชญาของส านักงานอธิการบดี 
บริการดีมีคุณภาพ 
วิสัยทัศน์ของส านักงานอธิการบดี 
เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
พันธกิจของส านักงานอธิการบดี 
1) ให้บริการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
2) บริหารจัดการด้านนโยบายและแผนงบประมาณด้านกิจการนักศึกษา ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร 

ด้านการเงินและบัญชี ด้านพัสดุ ด้านอาคารสถานที่ ภูมิสถาปัตย์ และด้านการจัดหารายได้ 
3) พัฒนาระบบบริการที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล 
4) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของส านักงานอธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

งานหลักสูตรและ
แผนการเรียน 

ศูนย์สหกิจศึกษา 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานติดตามและ
ประเมินผล 

งานประกันคุณภาพ 

งานแผนงานและ
งบประมาณ 

งานวิเทศสัมพันธ ์

งานสถิติการศึกษาและ
สารสนเทศ 

โครงการจดัตั้งศูนย์
ภาษาและการศึกษา

นานาชาติ 

งานบริหารงานท่ัวไป 

ส านักงานอธิการบดี 

งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานให้ค าปรึกษา 
แนะแนวการศึกษา 

และอาชีพ 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานการเงิน 

งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานช่วยอ านวยการ
ผู้บริหาร 

งานตรวจสอบภายใน 

งานทรัพยากรบุคคล 

งานนิติการ 

งานบริการและ
ฝึกอบรม 

งานบริหารทรัพยส์ิน
และจัดหารายได ้

งานบัญชี 

งานพัสด ุ

ศูนย์หนังสือ 

งานสื่อสารองค์กร 

งานอาคารสถานท่ีและซ่อมบ ารุง 
 

กองกลาง กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน 

งานวิศวกรรมและภมูิสถาปตัย ์

ศูนย์นวัตกรรมและดิจิทลัเพื่อการเรียนรู ้
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ประวัติกองกลาง 
กองกลางเป็นหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2549 
และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 16 เล่ม 123 ตอนที่ 74ง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2549 มีผลบังคับใช้ 
ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ซึ่งตามประกาศดังกล่าวได้มีการแบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดีออกเป็น 
4 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา 

และต่อมาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 ได้มีมติในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป โดยได้แบ่ง
ส่วนราชการออกเป็นงานในสังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ออกเป็น 
11 งาน ดังต่อไปนี้ 1) งานบริหารงานทั่วไป 2) งานทรัพยากรบุคคล 3) งานการเงินและบัญชี 4) งานอาคาร
สถานที่และภูมิสถาปัตย์ 5) งานพัสดุ 6) งานประชาสัมพันธ์ 7) งานนิติการ 8) งานสวัสดิการและหารายได้ 
9) งานกิจการคณะกรรมการ 10) งานตรวจสอบภายใน 11) งานกิจการพิเศษ 

และต่อมาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ได้มีมติในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป โดยได้แบ่ง
ส่วนราชการออกเป็นงานในสังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังต่อไปนี้ 

1) งานบริหารงานทั่วไป 
2) งานการเงิน 
3) งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ 
4) งานช่วยอ านวยการผู้บริหาร 
5) งานตรวจสอบภายใน 
6) งานทรัพยากรบุคคล 
7) งานนิติการ 
8) งานบริการและฝึกอบรม 
9) งานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ 
10) งานบัญชี 
11) งานพัสดุ 
12) งานสื่อสารองค์กร 
13) งานอาคารสถานที่และซ่อมบ ารุง 
14) งานวิศวกรรมและภูมิสถาปัตย์ 
15) ศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 
16) ศูนย์หนังสือ 
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กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจที่หลากหลายตาม
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และเพ่ือให้การสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความคล่องตัว มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นศูนย์กลางการรับและส่งหนังสือทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นหน่วยงานประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดการอ านวยความสะดวกในการบริหาร
จัดการและปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร การเผยแพร่ข่าวสารและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สังคม เป็นต้น 

กองกลาง มีที่ตั้งอยู่ภายในส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96
ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 
โทรศัพท์ 0-3532-2076-9 โทรสาร 0-3524-2708 
 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของของกองกลาง 

ปรัชญาของกองกลาง 
บริการ สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ 
 
วิสัยทัศน์ของกองกลาง 
ภายในปี 2564 กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านการ

บริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
พันธกิจของกองกลาง 
1) อ านวยการและจัดการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
2) บริการทางการเงิน การจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และจัดสรรบุคลากร 
3) สนับสนุนการเรียนการสอน การบริการการศึกษา พร้อมทั้งสนับสนุนการบริหารงานของ

ผู้บริหารและมหาวิทยาลัย 
4) เป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร เพ่ือเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
5) ก ากับ ดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ 
6) พัฒนาบุคลากรเพื่อการท างานให้มีความชัดเจน ถูกต้องตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ 
7) บริการและอ านวยความสะดวกเก่ียวกับระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย 
8) บริการงานยานพาหนะเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่บุคลากรภายในและ

บุคคลภายนอก 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของกองกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิศวกรรม
และภมูิสถาปตัย ์

 

ศูนย์
หนังสือ 

งานบริหาร
ทรัพย์สิน
และจัดหา

รายได ้

งาน
ตรวจสอบ
ภายใน 

กองกลาง ส านักงานอธกิารบดี 

งานการเงิน 

งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัย

และ
คณะกรรมการ 

งาน
ทรัพยากร

บุคคล 

งาน
พัสด ุ

งานบริการ
และ

ฝึกอบรม 

งาน
บัญช ี

งานช่วย
อ านวยการ
ผู้บริหาร 

งานนิติการ 
งาน

สื่อสาร
องค์กร 

งาน
อาคาร
สถานท่ี
และซ่อม

บ ารุง 
 

ศูนย์
นวัตกรรม

และ
ดิจิทัลเพื่อ

การ
เรียนรู ้
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งานทรัพยากรบุคคล 
งานทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ  

ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือประกอบการวางระบบ การ
จัดท ามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การก าหนดความต้องการและความจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผน
ความก้าวหน้าในอาชีพ การจัดท าหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา การวางแผน และ
เสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม 
การวิเคราะห์งานเพ่ือประกอบการก าหนดต าแหน่งและการวางแผนอัตราก าลังของส่วนงาน การวางหลักเกณฑ์การ
บริหารผลการปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน รวมทั้งการศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยค า 
ข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการด าเนินการทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การพัฒนาระบบ ด าเนินการ
เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่ง 

2. ด้านการวางแผน  
วางแผนท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้านการประสานงาน  

ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก ทีมงาน หรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือเกิดความร่วมมือในการด าเนินงาน 

4. ด้านการบริการ  
ให้ค าแนะน า ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน หรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
สนับสนุนงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
สนับสนุนภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการ
ต่าง ๆ ด าเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ งานทรัพยากรบุคคล 

วิสัยทัศน์ของงานทรัพยากรบุคคล 
บริหารจัดการ ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการด าเนินงานทุกพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 
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พันธกิจของงานทรัพยากรบุคคล 
1) ด าเนินการประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารจัดการงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
2) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง มีศักยภาพสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 
3) สร้างและพัฒนาระบบและกลไกลการด าเนินงานด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

 
ภาระหน้าที่ของงานทรัพยากรบุคคล 

รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ซ่ึงครอบคลุมถึงข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา และลูกจ้าง
ชั่วคราวชาวต่างประเทศ 

งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่
เกี่ยวกับงานด้านบริหารงานบุคคล รองรับภารกิจด้านการบริหารงานบุคคลทั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา และลูกจ้าง
ชั่วคราวชาวต่างประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบตั้งแต่การวางแผนอัตรา การจัดสรรอัตราก าลัง การสรรหาบุคคล การ
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย สับเปลี่ยน ปรับคุณวุฒิและอัตราเงินเดือน เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจ า ก าหนดอัตราเงินเดือน อัตรา
ค่าจ้าง ตัดโอน เปลี่ยนต าแหน่ง เลื่อนระดับ การต่อสัญญาการจ้าง การเกษียณอายุราชการ การออกจากราชการ 
การจ่ายค่าชดเชย การประกันสังคม การจัดท าหนังสือรับรอง การจัดท าบัญชีถือจ่ายข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และเจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา การ
ก าหนดกรอบระดับต าแหน่งประเภทวิชาการและต าแหน่งผู้บริหาร เพ่ือให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง และเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน การจัดท าค าของบประมาณงบบุคลากร รวมทั้งการปรับเพ่ิมตามนโยบายของ
รัฐบาลและมหาวิทยาลัย การด าเนินงานเพ่ือแต่งตั้งผู้บริหารทุกประเภทและทุกระดับ การประสานงานแต่งตั้ง
คณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย การจัดท าข้อมูลบุคลากรไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมบัญชีกลาง ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ. ตลอดจนให้ค าปรึกษา
และแนะน าเกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล การให้บริการข้อมูลบุคลากรแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก และ
ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงานตามภาระงานหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) หน่วยงานทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด าเนินการด้านงานบุคคล ดังนี้ 
- ด าเนินการตรวจสอบ ประสานงาน ให้ค าปรึกษาแนะน า เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับ กฎ 

ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงาน ด้านบริหารงานบุคคล เช่น การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเลื่อนระดับ 
การโอนย้าย การปรับวุฒิ การเปลี่ยนต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี การลาออกจากราชการ งานก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ งานก าหนดต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ฯลฯ 
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- ด าเนินการจัดท า ดูแลรักษาประวัติข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา และลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ โดยให้บริการและอ านวยความ
สะดวกแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย เช่น การตรวจสอบประวัติ การออกหนังสือรับรอง การขอท าบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอลาอุปสมบท การขอพระราชทานเพลิงศพ 
การขอเปลี่ยนแปลงชื่อ-ชื่อสกุล การขอปรับเพ่ิมคุณวุฒิ งานเกษียณอายุราชการ การขอรับบ าเหน็จ บ านาญ 
บ าเหน็จตกทอด การขอรับเงิน กบข. กสจ.  

- ด าเนินการด้านวิชาการ เกี่ยวกับการขออนุมัติให้ข้าราชการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนา ดูงาน วิจัย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การขอรับทุนประเภทต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และ
ด าเนินการด้านพัฒนาบุคลากร เกี่ยวกับการจัดท า ดูแล โครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

2) หน่วยงานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด าเนินการด้านสวัสดิการต่าง ๆ 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย เช่น สวัสดิการโครงการเงินกู้ของธนาคารเพ่ือที่อยู่อาศัย โครงการสวัสดิการเงินกู้เพ่ือซื้อ
รถยนต์ สวัสดิการเพ่ือการศึกษาบุตร ตลอดจนสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย งานกองทุนประกันสังคม เงินกองทุนทดแทนบุคลากร 

3) หน่วยงานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหาร งานสาร
บรรณ การรับ-ส่ง ร่างโต้ตอบ เวียนหนังสือ งานการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พัสดุ ครุภัณฑ์ 
จัดท างบประมาณ แผนงานต่าง ๆ จัดท าข้อมูล รวบรวมสถิติการปฏิบัติงาน การลาประเภทต่าง ๆ การผลิตเอกสาร 
การเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

โครงสร้างงานทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานอธิการบดี 

กองกลาง 

งานทรัพยากรบุคคล 

 

หน่วยงานทรัพยากรบุคคล หน่วยงานสิทธิประโยชน ์
และสวัสดิการ 

 

หน่วยงานบริหารงานทั่วไป 
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ส่วนที่ 2 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ และระดับอ่ืนตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด โดยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
มหาวิทยาลัยมีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ ซึ่งการเข้าสู่ต าแหน่งดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น เ พ่ือให้
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุนวิชาการ ได้สามารถประเมิน
เข้าสู่ต าแหน่งในระดับสูงขึ้น โดยออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนด
ระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  

อนึ่ง ส าหรับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขอก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น ในระดับช านาญการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีดังต่อไปนี้ 

1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ก าหนดเงื่อนไขการแต่งตั้งข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ฉบับลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ฉบับลงวันที่ 8 มีนาคม 2561 

5. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการปฏิบัติส าหรับพนักงานราชการเพ่ือเข้าสู่เป็นต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลง
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 
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ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น จะต้องเป็นต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยได้ประเมินค่างานแล้ว การประเมินบุคลากรให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ในระดับช านาญการ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ. ก าหนด และต้องได้รับการประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. องค์ประกอบการประเมิน ได้แก่ 
1) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่  
2) ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
3) ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ ได้แก่ คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม 

2. วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นในระดับช านาญการ (โดยวิธีปกติ) จะต้องมี

คุณสมบัติตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินผลงานจริยธรรม
และจรรยาบรรณ จ านวน 3 คน เกณฑ์การตัดสินให้ใช้มติเสียงข้างมากของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. คุณสมบัติของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น 
คุณสมบัติของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นในระดับช านาญการ (โดยวิธีปกติ) มีดังนี้ 
1) มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะตรงตามมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่งของสายงาน 
2) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ระดับปฏิบัติการ และ 

- เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 6 ปี 

- ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ประสงค์
ขอรับการประเมิน ระดับปฏิบัติการ (ส าหรับผู้ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท) 

4. หลักเกณฑ์การประเมิน 
การประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ ในระดับช านาญการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1) เป็นการประเมินบุคคลโดยพิจารณาผลการปฏิบัติ
ราชการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และ 2) ประเมินผลงานที่แสดงความ
เป็นผู้ช านาญการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) เป็นการประเมินบุคคล โดยมีองค์ประกอบและสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการประเมินพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเพื่อด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ มีดังนี้ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 100 คะแนน 
1.2 ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 100 คะแนน 
1.3 สมรรถนะ 100 คะแนน ประกอบด้วย 
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(ก) สมรรถนะหลัก  (50 คะแนน) 
(ก.1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์     10  คะแนน 
(ก.2) การบริการที่ด ี     10  คะแนน 
(ก.3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ   10  คะแนน 
(ก.4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 10  คะแนน 
(ก.5) การท างานเป็นทีม    10  คะแนน 

(ข) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (50 คะแนน) 
(ข.1) การคิดวิเคราะห์     10  คะแนน 
(ข.2) การสั่งการตามอ านาจหน้าที่   10  คะแนน 
(ข.3) ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ  10  คะแนน 
(ข.4) การด าเนินการเชิงรุก    10  คะแนน 
(ข.5) การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 10  คะแนน 

2) ประเมินผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการ เป็นการประเมินคุณภาพของผลงาน และ
เกณฑ์การตัดสินผลงานที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ฉบับลงวันที่ 8 มีนาคม 2561 มีดังนี ้
1. เกณฑ์การแต่งตั้ง 

ต าแหน่ง 
คุณภาพผลงาน 

วิธีปกติ วิธีพิเศษ 
ระดับช านาญการ ระดับดี ระดับดีมาก 

2. ระดับคุณภาพของผลงาน 
 คะแนนร้อยละ 90 - 100  =  ดีเด่น 
 คะแนนร้อยละ 80 - 89  =  ดีมาก 
 คะแนนร้อยละ 70 - 79  =  ดี 
 คะแนนร้อยละ 60 - 69  =  พอใช้ 
 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60  =  ไม่ผ่านการประเมิน 
3. เกณฑค์ะแนนประเมินจากคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 

1) ต าแหน่งระดับช านาญการ ต้องได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ยแต่ละองค์ประกอบตามข้อ 3 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 และคะแนนประเมินเฉลี่ยสามองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 65  

2) เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของผลงาน ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และคะแนนประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 และเกณฑ์อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
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ขั้นตอนการขอก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ในระดับช านาญการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้เสนอขอยื่นเอกสารขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น 
ในระดับช านาญการ 

2. งานทรัพยากรบุคคลตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งและผลงานที่เสนอ 

3. งานทรัพยากรบุคคลน าเสนอคณะกรรมการประเมินเพ่ือ
แต่งต้ังบุคคลสายสนับสนุนฯ แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 

4. คณะอนุกรรมการประเมินผลงาน/ประเมินผลสมัฤทธิ ์
ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหนง่ฯ 

5. คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังบุคคลสายสนับสนนุฯ 
พิจารณาเห็นชอบผลการประเมินจากคณะอนุกรรมการ 

6. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมิน 

 

7. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน 

8. งานทรัพยากรบุคคลแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอขอทราบ
และด าเนินการตามขัน้ตอน 
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ขั้นตอนที่ 1  มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครให้พนักงานมหาวิทยาลัยเสนอผลงานเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง 

เมื่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับช านาญการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อ ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน 
และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ งานทรัพยากรบุคคลจะต้องด าเนินการ
ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. งานทรัพยากรบุคคลจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง สมัคร
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเพ่ือประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับช านาญการ โดยในประกาศจะต้องมีรายละเอียดของต าแหน่งที่จะ
ขอประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง เลขที่ต าแหน่ง สังกัด คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ ก.พ.อ. ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง องค์ประกอบและคะแนนที่ต้องใช้ในการประเมิน การประเมินผลงานที่แสดงความเป็น
ช านาญการ การยื่นเอกสารผลงาน และการก าหนดระยะเวลาการยื่นเสนอขอส่งผลงานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง  เป็นต้น 
โดยมรีายละเอียดดังภาพที่ 1 

2. เมื่อเจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลด าเนินการจัดพิมพ์ประกาศมหาวิทยาลัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ให้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของประกาศรับสมัครดังกล่าว โดยมีบันทึกข้อความเสนออธิการบดีลงนามผ่าน
ตามสายบังคับบัญชาตั้งแต่ผู้อ านวยการกองกลาง ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
และอธิการบดีลงนามในประกาศ ทั้งนี้ ในท้ายประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่องรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าวจะต้องเพ่ิม
ต าแหน่งอธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ก ากับไว้ด้วย 
เนื่องจากประกาศได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

3. เมื่ออธิการบดีได้ลงนามในประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเพ่ือประเมิน
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับ
ช านาญการ เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลจะต้องด าเนินการประกาศให้ทุกหน่วยงานทราบ เพ่ือให้
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศได้เตรียมความพร้อมในการยื่นส่งเอกสาร
หรือผลงานตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยก าหนดไว้  ทั้งนี้ สามารถเผยแพร่ประกาศรับสมัครลงบนเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยหรืองานทรัพยากรบุคคล หรืออาจแจ้งทางช่องทางอ่ืนอาทิเช่น ไลน์กลุ่ม หรือ เฟสบุ๊ค เป็นต้น 

4. หลังจากที่ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกหน่วยงานและแจ้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ทราบเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลจะต้องจัดเก็บประกาศรับสมัครทุกฉบับเพ่ือเป็นฐานข้อมูลโดย
เก็บเป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์หรือบนเว็บไซต์ของงานทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ เพื่อสะดวกและง่ายต่อการสืบค้นต่อไป 
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ภาพที่ 1 การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับช านาญการ 
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ภาพที่ 1 การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับช านาญการ (ต่อ) 
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ภาพที่ 1 การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับช านาญการ (ต่อ) 

 
ปัญหา 

- 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
- 

 
ข้อเสนอแนะ  

งานทรัพยากรบุคคลควรด าเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการ เครื่องมือเกี่ยวกับการประเมินเพ่ือเข้าสู่

ต าแหน่ง พัฒนา ออกแบบ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บเอกสาร เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ประหยัดเวลา เป็นต้น 
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ขั้นตอนที่ 2  ผู้มีสิทธิยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งตามประกาศมหาวิทยาลัยก าหนด 

หลังจากมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศรับสมัครเพ่ือให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนได้ ยื่น
เสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับช านาญการ 
เรียบร้อยแล้ว พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่มีคุณสมบัติตรงมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดไว้ โดยพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่จะยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการต้องมีอายุ
ราชการ ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 6 ปี ในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 4 ปี และในระดับปริญญาเอกไม่น้อย
กว่า 2 ปี โดยจะต้องด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนผู้มีสิทธิยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งจัดท าเอกสารตาม
ประกาศท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้เรื่องรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพ่ือประเมินและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับช านาญการ  ฉบับที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เห็นชอบต าแหน่ง พร้อมทั้งส่งเอกสารและผลงาน
ส าหรับขอก าหนดต าแหน่งดังนี้ 

1) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะส าหรับต าแหน่ง จ านวน 5 ชุด 

2) ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ จ านวน 5 ชุด ตามเอกสารแนบหมายเลข 4 ของท้าย
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ ตามแนวทางการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก 

2.1 ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย ปก ค าน า สารบัญ  
2.2 ส่วนที่ 2 บริบทของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ได้แก่ แผนผังโครงสร้างองค์กร แผนผัง

โครงสร้างภายในองค์กร และแผนผังโครงสร้างหน่วยงานย่อย 
2.3 ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
2.4 ประวัติผู้เขียน 

3) แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จ านวน 1 ฉบับ (ฉบับจริง) 
4) บันทึกข้อความเสนอผลงานเพ่ือประเมินและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 

ให้ด ารงต าแหน่ง 
โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 2 - 5 

2. หลังจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนผู้มีสิทธิยื่นเสนอขอได้จัดท าเอกสารเรียบร้อยแล้ว
จะต้องจัดท าบันทึกข้อความขอส่งผลงานเพ่ือประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งโดยผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น เช่น ถ้าผู้เสนอขออยู่สังกัดคณะจะต้องผ่านหัวหน้าส านักงานคณบดี คณบดี เป็นต้น  
และให้จัดส่งเอกสารด้วยตนเองที่งานทรัพยากรบุคคล เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 6 
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แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 

ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงาน  
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ส่วนที ่๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน 

๑. ชื่อ – นามสกุล                     . 
๒. ต าแหน่ง     ระดับ       ต าแหน่งเลขท่ี           . 
๓. สังกัด                      . 
๔. อัตราค่าจ้างปัจจุบัน     บาท  
๕. เกิดวันที่       เดือน    พ.ศ.  อายุ  ปี  
๖. ประวัติการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามล าดับ) 
       คุณวุฒ ิ            สาขา                ปี พ.ศ. ที่ได้รับ        สถานศึกษาและประเทศ 
                                       . 
                                       . 
                                       . 
๗. ประวัติการฝึกอบรมหรือดูงาน 
    วัน เดือน ปี         ระยะเวลา          รายการฝึกอบรม/ดูงาน         สถานที ่           จัดโดย 
                                       . 
                                       . 
                                       .                        
๘. ประวัติการท างาน   

๘.๑ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติงาน หรือเทียบเท่า ต าแหน่ง                                  .
เมื่อวันที่      เดือน                      พ.ศ.         รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง      ปี     เดือน 

๘.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติการ หรือเทียบเท่า ต าแหน่ง                                  .
เมื่อวันที่      เดือน                      พ.ศ.         รวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง      ปี     เดือน.              

 
ภาพที่ 2 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ 

ทักษะและสมรรถนะส าหรับต าแหน่ง  
 

เอกสารแนบหมายเลข ๑  ท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ  
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๘.๓ ต าแหน่งอ่ืน ๆ (เช่น เป็นกรรมการ วิทยากร หรือต าแหน่งอ่ืน ๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบ) 
๘.๓.๑                                .                     
๘.๓.๒                                .                     
๘.๓.๓                                .                   
๘.๓.๔                                .                     
๘.๓.๕                                .              

ส่วนที่ ๒  ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญงาน/ผู้ช านาญการ 

ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญงาน/ผู้ช านาญการ (ให้ระบุชื่อและลักษณะของผลงาน) 
                       . 
                       . 
                       . 
                       . 
                       . 
                       . 
                       . 

ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญงาน/ผู้ช านาญการ มีประโยชน์และสามารถน าไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงหรือ
แก้ไขปัญหางานในหน้าที่/หน่วยงานได้อย่างไร 
                       . 
                       . 
                       . 
                       . 
                       . 
                       . 
                        . 
 

 

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
      ลงชื่อ          ผู้ขอรับการประเมิน 
            (          ) 
      ต าแหน่ง      
     วันที่        เดือน              พ.ศ.     
 

ภาพที่ 2 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะส าหรับต าแหน่ง (ต่อ) 
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ส่วนที ่๓  ค ารับรองค าขอประเมินและความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

๑. ค ารับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
                       . 
                       . 
                       . 
                       . 
 
      ลงชื่อ          ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
            (          ) 
      ต าแหน่ง      
     วันที่        เดือน              พ.ศ.     
 

๒. ค ารับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง 
                       . 
                       . 
                       . 
                       . 
 
    ลงชื่อ          ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง 
        (          ) 
    ต าแหน่ง      
   วันที่        เดือน              พ.ศ.     

 
ภาพที่ 2 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ 

ทักษะและสมรรถนะส าหรับต าแหน่ง (ต่อ) 
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ส่วนที ่๔  ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดที่ครองอยู่ (๑๐๐ คะแนน) 

ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ (๑๐๐ คะแนน) 
คะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ ๒ รอบการประเมิน 
(แนบเอกสารการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ) 

รอบท่ี รอบปีการประเมิน 
ผลคะแนนประเมิน 
(๑๐๐ คะแนน) 

รอบท่ี ๑ 
ปีงบประมาณ   
วันที่     

 

รอบท่ี ๒ 
ปีงบประมาณ   
วันที่     

 

รวมคะแนน  

คะแนนเฉลี่ย  
 

 
ภาพที่ 2 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ 

ทักษะและสมรรถนะส าหรับต าแหน่ง (ต่อ) 
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ส่วนที่ ๕  ความรู้ ความสามารถ ทักษะ (๑๐๐ คะแนน) 

๑. ความรู้ ๔๐ คะแนน   
พิจารณาจากการที่บุคคลมีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ กฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เป็นต้น  
(ระบุหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ในการปฏิบัติงาน) 

                       . 
                       . 
                       . 
                       . 
                       . 
                       . 

๒. ความสามารถ ๔๐ คะแนน   
พิจารณาจากความสามารถในการใช้ความรู้ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจนประสบผลส าเร็จ 

เป็นต้น (ระบุหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน)  
                       . 
                       . 
                       . 
                       . 
                       . 

๓. ทักษะ ๒๐ คะแนน 
พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาอังกฤษ การ
ค านวณ การน าเสนอข้อมูล เป็นต้น  
                       . 
                       . 
                       . 
                       . 
                       . 
                       . 

 
ภาพที่ 2 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ 

ทักษะและสมรรถนะส าหรับต าแหน่ง (ต่อ) 
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ส่วนที่ ๖  สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งท่ีจะประเมิน (๑๐๐ คะแนน) 

สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน ประกอบด้วย 
๑. สมรรถนะหลัก  ๕๐  คะแนน 

      ๒. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ๕๐  คะแนน 
 
             เกณฑ์การให้คะแนนสมรรถนะแต่ละระดับ 

                    ระดับคะแนน                      ค่าคะแนน 
                     ๐                          ๐ 
                     ๑                          ๒ 
                     ๒                          ๔ 
                     ๓                          ๖ 
                     ๔                          ๘ 
                     ๕                         ๑๐ 

 
๑. สมรรถนะหลัก (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 

หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรทุกต าแหน่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดขึ้นเพ่ือหล่อหลอม
ค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันในองค์กร 

รายการสมรรถนะ 
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและคะแนน 

ผลการประเมิน เลือกสมรรถนะท่ี
ปรากฏในเครื่องหมาย  

บันทึกร่องรอยคุณภาพ 
(ระบุข้อมูล สารสนเทศ 

หลักฐานที่สะท้อนคุณภาพ
การปฏิบัติงาน) 

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 
(ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่
ร า ช ก า ร ใ ห้ ดี ห รื อ ใ ห้ เ กิ น
มาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐาน
นี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่
ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์
วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการ
ก าหนดขึ้ น  อีกทั้ งยั งหมาย
รวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนา
ผ ล ง า น ห รื อ ก ร ะ บ ว น ก า ร
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก
และท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมี

 ระดับที่ ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะ
ด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

 

 ระดับที่ ๑ : แสดงความพยายาม
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดี 
 • พยายามท างานในหน้าที่ให้ถูกต้อง 
 • พยายามปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ
ตามก าหนดเวลา 
 • มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการท างาน 
 • แสดงออกว่าต้องการท างานให้ได้ดี
ขึ้น 

• แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุง
พัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปล่า หรือหย่อน
ประสิทธิภาพในงาน 
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รายการสมรรถนะ 
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและคะแนน 

ผลการประเมิน เลือกสมรรถนะท่ี
ปรากฏในเครื่องหมาย  

บันทึกร่องรอยคุณภาพ 
(ระบุข้อมูล สารสนเทศ 

หลักฐานที่สะท้อนคุณภาพ
การปฏิบัติงาน) 

ผู้ใดสามารถกระท าได้มาก่อน) 
 

 ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับ
ที่ ๑ และสามารถท างานได้ผลงานตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 
 • ก าหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายใน
การท างานเพ่ือให้ได้ผลงานที่ดี 
 • ติดตาม และประเมินผลงานของ
ตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน 
 • ท า ง า น ไ ด้ ต า ม เ ป้ า ห ม า ย ที่
ผู้บังคับบัญชาก าหนด หรือเป้าหมายของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

• มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ 
ตรวจตรา ความถูกต้อง เพื่อให้ได้งานที่มี
คุณภาพ 

 

 ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับ
ที่  ๒ และสามารถปรับปรุง วิธีการ
ท า ง า น เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ ผ ล ง า น ที่ มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 • ปรับปรุงวิธีการที่ท าให้ท างานได้ดี
ขึ้ น  เ ร็ ว ขึ้ น  มี คุ ณ ภ า พ ดี ขึ้ น  มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพม าก ขึ้ น  ห รื อท า ใ ห้
ผู้รับบริการพึงพอใจมากขึ้น 

• เสนอหรือทดลองวิธีการท างานแบบ
ใหม่ที่คาดว่าจะท าให้งานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

 

 ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับ
ที่ ๓ และสามารถก าหนดเป้าหมาย 
รวมทั้งพัฒนางาน เพื่อให้ได้ผลงานที่
โดดเด่น หรือแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 
 • ก าหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และ
เป็นไปได้ยาก เ พ่ือให้ ได้ ผลงานที่ ดี
กว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด 

• พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิ ธี การ
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รายการสมรรถนะ 
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและคะแนน 

ผลการประเมิน เลือกสมรรถนะท่ี
ปรากฏในเครื่องหมาย  

บันทึกร่องรอยคุณภาพ 
(ระบุข้อมูล สารสนเทศ 

หลักฐานที่สะท้อนคุณภาพ
การปฏิบัติงาน) 

ท างาน เพ่ือให้ได้ผลงานที่โดดเด่นหรือ
แตกต่างไม่เคยมีผู้ใดท าได้มาก่อน 
 ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับ
ที่  ๔ และกล้าตัดสินใจ แม้ ว่าการ
ตัดสินใจนั้นจะมีความเสี่ยง เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน หรือ
ส่วนราชการ 
 • ตัดสินใจได้ โดยมีการค านวณผลได้
ผลเสียอย่างชัดเจน และด าเนินการ
เพ่ือให้ภาครัฐและประชาชนได้ประโยชน์
สูงสุด 

• บริหารจัดการและทุ่มเทเวลา 
ตลอดจนทรัพยากร เพ่ือให้ได้ประโยชน์
สูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงานตามที่
วางแผนไว้ 

 

๒. การบริการที่ดี  
 
(ความตั้งใจและความพยายาม
ของข้าราชการในการให้บริการ
ต่อประชาชนข้าราชการ หรือ
หน่วยงาน    อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง) 
 

 ระดับที่ ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะ
ด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

 

 ระดับที่ ๑ : สามารถให้บริการที่
ผู้รับบริการต้องการได้ด้วยความเต็มใจ 
 • ให้การบริการที่เป็นมิตร สุภาพ 
 • ให้ ข้ อมู ล  ข่ า ว ส า ร  ที่ ถู กต้ อ ง 
ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ 
 • แจ้งให้ผู้ รับบริการทราบความ
คืบหน้าในการด าเนินเรื่อง หรือขั้นตอน
งานต่าง ๆ ที่ให้บริการอยู่ 
 • ประสานงานภายในหน่วยงาน 
และหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ผู้รับบริการได้รับบริการที่ต่อเนื่องและ
รวดเร็ว 

 

 ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับ
ที่  ๑  แ ล ะ ช่ ว ย แ ก้ ปั ญ ห า ใ ห้ แ ก่
ผู้รับบริการ 
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รายการสมรรถนะ 
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและคะแนน 

ผลการประเมิน เลือกสมรรถนะท่ี
ปรากฏในเครื่องหมาย  

บันทึกร่องรอยคุณภาพ 
(ระบุข้อมูล สารสนเทศ 

หลักฐานที่สะท้อนคุณภาพ
การปฏิบัติงาน) 

 • รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหา
แนวทางแก้ ไ ขปัญหาที่ เ กิ ด ขึ้ น แก่
ผู้รับบริการอย่างรวดเร็วไม่บ่ายเบี่ยง ไม่
แก้ตัว หรือปัดภาระ 
 • ดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึง
พอใจ และน าข้อขัดข้องใด ๆ ในการ
ให้บริการไปพัฒนาการให้บริการให้ดี
ยิ่งขึ้น 
 ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับ
ที่ ๒ และให้บริการที่เกินความคาดหวัง 
แม้ต้องใช้เวลา หรือความพยายาม
อย่างมาก 
 • ให้เวลาแก่ผู้รับบริการเป็นพิเศษ 
เพ่ือช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ 
 • ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับ
งานที่ก าลังให้บริการอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์
แก่ผู้รับบริการแม้ว่าผู้รับบริการจะได้ไม่
ถามถึงหรือไม่ทราบมาก่อน 
 • น าเสนอวิธีการในการให้บริการที่
ผู้รับบริการจะได้รับประโยชน์สูงสุด 

 

 ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับ
ที่ ๓ และเข้าใจและให้บริการที่ตรง
ตามความต้ อ งก ารที่ แท้ จ ริ งของ
ผู้รับบริการได้ 
 • เข้าใจ หรือพยายามท าความเข้าใจ
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้บริการได้ตรง
ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง
ผู้รับบริการ 
 • ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้รับบริการ เพ่ือตอบสนองความจ าเป็น
ห รื อ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง
ผู้รับบริการ 
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รายการสมรรถนะ 
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและคะแนน 

ผลการประเมิน เลือกสมรรถนะท่ี
ปรากฏในเครื่องหมาย  

บันทึกร่องรอยคุณภาพ 
(ระบุข้อมูล สารสนเทศ 

หลักฐานที่สะท้อนคุณภาพ
การปฏิบัติงาน) 

 ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับ
ที่  ๔ และให้บริการที่ เป็นประโยชน์
อย่างแท้จริงให้แก่ผู้รับบริการ 
 • คิดถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการ
ในระยะยาว และพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธี
หรือขั้นตอนการให้บริการ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้รับบริการ   
 • เป็นที่ปรึกษาที่มีส่วนช่วยในการ
ตัดสินใจที่ผู้รับบริการไว้วางใจ 
 • สามารถให้ความเห็นที่แตกต่างจาก
วิ ธี ก าร  หรื อขั้ น ตอนที่ ผู้ รั บบริ กา ร
ต้องการให้สอดคล้องกับความจ าเป็น 
ปัญหา โอกาส เพ่ือเป็นประโยชน์อย่าง
แท้จริงของผู้รับบริการ 

 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในอาชีพ 
 
(ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้
ความสามารถของตนในการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร า ช ก า รด้ ว ย
การศึกษา ค้นคว้า และพัฒนา
ต น เ อ ง อย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  จ น
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เชิง
วิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ 
เข้ากับการปฏิบัติราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์) 
 
 
 
 
 
 

 ระดับที่ ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะ
ด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

 

 ระดับที่ ๑ : แสดงความสนใจและ
ติดตามความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพ
ของตนหรือท่ีเกี่ยวข้อง 
 • ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยี
และองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพ
ของตน 
 • พัฒนาความรู้ความสามารถของตน
ให้ดียิ่งขึ้น 
 • ติดตามเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ ๆ 
อยู่เสมอ ด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่ง
ต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
ราชการ 

 

 ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับ
ที่  ๑ และมีความรู้ ในวิชาการ และ
เทคโนโลยี 
ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน 
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รายการสมรรถนะ 
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและคะแนน 

ผลการประเมิน เลือกสมรรถนะท่ี
ปรากฏในเครื่องหมาย  

บันทึกร่องรอยคุณภาพ 
(ระบุข้อมูล สารสนเทศ 

หลักฐานที่สะท้อนคุณภาพ
การปฏิบัติงาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้
ใหม่  ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือที่
เกี่ ยวข้องซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน 
  • รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัย 
และเกี่ ยวข้องกับงานของตนอย่ าง
ต่อเนื่อง 
 ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับ
ที่ ๒ และสามารถน าความรู้วิทยาการ 
หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้กับ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 • สามารถน าวิชาการ ความรู้ หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
 • สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจาก
การน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้ 

 

 ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับ
ที่  ๓ และศึกษา พัฒนาตนเองให้ มี
ความรู้ และความเชี่ยวชาญในงานมาก
ขึ้น ทั้งในเชิงลึก และเชิงกว้างอย่าง
ต่อเนื่อง 
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่มี
ลักษณะเป็นสหวิทยาการ และสามารถ
น าความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างกว้างขวาง 
•  สามารถน าความรู้เชิงบูรณาการของ
ตนไปใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์เพ่ือการ
ปฏิบัติงานในอนาคต 

 

 ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับ
ที่ ๔ และสนับสนุนการท างานของคน
ในส่วนราชการที่เน้นความเชี่ยวชาญ
ในวิทยาการด้านต่าง ๆ  
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รายการสมรรถนะ 
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและคะแนน 

ผลการประเมิน เลือกสมรรถนะท่ี
ปรากฏในเครื่องหมาย  

บันทึกร่องรอยคุณภาพ 
(ระบุข้อมูล สารสนเทศ 

หลักฐานที่สะท้อนคุณภาพ
การปฏิบัติงาน) 

 • สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่ง
การพัฒนาความเชี่ยวชาญในองค์กร 
ด้วยการจัดสรรทรัพยากรเครื่องมือ 
อุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนา 
 • บริหารจัดการให้ส่วนราชการน า
เทคโนโลยี ความรู้ หรือวิทยาการใหม่ ๆ 
มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในงาน
อย่างต่อเนื่อง 

๔. การยึดม่ันในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม  
 
 
(การด ารงตนและประพฤติ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้ง
ต า ม ก ฎ ห ม า ย คุ ณ ธ ร ร ม 
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และ
จรรยาข้าราชการเพ่ือรักษา
ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ) 
 

 ระดับที่ ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะ
ด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

 

 ระดับที่ ๑ : มีความสุจริต 
 • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่
เลือกปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมาย และ
วินัยข้าราชการ 
 • แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพ
อย่างสุจริต 

 

 ระดับที่ ๒: แสดงสมรรถนะระดับ
ที่ ๑ และมีสัจจะเชื่อถือได้ 
 • รักษาค าพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได้ 
 • แสดงให้ปรากฏถึงความมีจิตส านึก
ในความเป็นข้าราชการ 

 

 ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับ
ที่ ๒ และยึดมั่นในหลักการ 
 • ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และจรรยาข้ าราชการ  ไม่
เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์ กล้า
รับผิดและรับผิดชอบ 
 • เสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือให้
เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ 

 

 ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับ
ที่ ๓ และยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง 
 • ยืนหยัดเพ่ือความถูกต้องโดยมุ่ง

 



41 
 

รายการสมรรถนะ 
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและคะแนน 

ผลการประเมิน เลือกสมรรถนะท่ี
ปรากฏในเครื่องหมาย  

บันทึกร่องรอยคุณภาพ 
(ระบุข้อมูล สารสนเทศ 

หลักฐานที่สะท้อนคุณภาพ
การปฏิบัติงาน) 

พิทักษ์ผลประโยชน์ของทางราชการ แม้
ตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจยากล าบาก 
 • ก ล้ า ตั ด สิ น ใ จ  ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ราชการด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม แม้
อาจก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้ เสี ย
ประโยชน์ 
 ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับ
ที่ ๔ และอุทิศตนเพื่อความยุติธรรม 
 • ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และ
ชื่ อ เ สี ย ง ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ แ ม้ ใ น
สถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อความมั่นคงใน
ต าแหน่งหน้าที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัย
ต่อชีวิต 
 

 

๕. การท างานเป็นทีม  
 
(ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับ
ผู้ อ่ื น  เป็ นส่ วนหนึ่ งของที ม 
หน่วยงาน หรือส่วนราชการ 
โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก
ไม่จ าเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม 
รวมทั้งความสามารถในการสร้าง
และรั กษาสั ม พันธภาพกั บ
สมาชิกในทีม) 
 

 ระดับที่ ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะด้าน
นี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

 

 ระดับที่ ๑ : ท าหน้าที่ของตนใน
ทีมให้ส าเร็จ 
 • สนับสนุนการตัดสินใจของทีม 
และท างานในส่วนที่ตนได้รับมอบหมาย 
 • รายงานให้ สมาชิกทราบความ
คืบหน้าของการด าเนินงานของตนในทีม 
 • ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ท างานของทีม 

 

 ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับที่ 
๑ และให้ความร่วมมือในการท างาน
กับเพื่อนร่วมงาน 
 • สร้างสัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ดี 
 • ให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในทีมด้วยดี 
 • กล่าวถึงเพ่ือนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์
และแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของ
เพ่ือนร่วมทีมทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
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รายการสมรรถนะ 
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและคะแนน 

ผลการประเมิน เลือกสมรรถนะท่ี
ปรากฏในเครื่องหมาย  

บันทึกร่องรอยคุณภาพ 
(ระบุข้อมูล สารสนเทศ 

หลักฐานที่สะท้อนคุณภาพ
การปฏิบัติงาน) 

 ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ 
และประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม 
 • รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม 
และเต็มใจเรียนรู้จากผู้อื่น 
 • ตัดสินใจหรือวางแผนงานร่วมกัน
ในทีมจากความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมทีม 
 • ประสานและส่งเสริมสัมพันธภาพอัน
ดี  ในทีม เ พ่ือสนับสนุนการท างาน
ร่วมกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

 ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับที่ 
๓ และสนับสนุน ช่วยเหลือเพื่อร่วมทีม 
เพื่อให้งานประสบความส าเร็จ 
 • ยกย่อง และให้ก าลังใจเพ่ือนร่วม
ทีมอย่างจริงใจ 
 • ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพ่ือน
ร่วมทีม แม้ไม่มีการร้องขอ 
 • รักษามิตรภาพอันดีกับเพ่ือนร่วม
ทีม เพ่ือช่วยเหลือกันในวาระต่าง ๆ ให้
งานส าเร็จ 

 

 ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ 
๔ และสามารถน าทีมให้ปฏิบัติภารกิจ
ให้ได้ผลส าเร็จ 
 • เสริมสร้างความสามัคคีในทีม โดย
ไม่ค านึงความชอบหรือไม่ชอบส่วนตน 
 • คลี่คลาย หรือแก้ไขข้อขัดแย้งที่
เกิดข้ึนในทีม 
 • ประสานสัมพันธ์ สร้างขวัญก าลังใจ
ของทีมเพ่ือปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
ให้บรรลุผล 

 

ภาพที่ 2 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะส าหรับต าแหน่ง (ต่อ) 
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๒. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ก าหนดเฉพาะส าหรับสายงานหรือต าแหน่งเพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรแสดง

พฤติกรรมที่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่และส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น 

รายการสมรรถนะ 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานและคะแนน 
ผลการประเมิน เลือกสมรรถนะท่ี

ปรากฏ 
ในเครื่องหมาย  

บันทึกร่องรอยคุณภาพ 
(ระบุข้อมูล สารสนเทศ 

หลักฐานที่สะท้อนคุณภาพ
การปฏิบัติงาน) 

๑. การคิดวิเคราะห์  
 
(การท าความเข้าใจและวิเคราะห์
สถานการณ์ ประเด็นปัญหา 
แ น ว คิ ด โ ด ย ก า ร แ ย ก แ ย ะ
ประเด็นออกเป็นส่วนย่อย ๆ 
หรือทีละขั้นตอน รวมถึงการจัด
ห ม ว ด ห มู่ อ ย่ า ง เป็ น ร ะ บ บ
ระเบียบ เปรี ยบเทียบแง่มุม          
ต่าง ๆ สามารถล าดับความส าคัญ 
ช่วงเวลา เหตุและผลที่มาที่ไป
ของกรณีต่าง ๆ ได)้  
 
 
 
 

 ระดับที่ ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะ
ด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

 

 ระดับที่  ๑ : แยกแยะประเด็น
ปัญหา หรืองานออกเป็นส่วนย่อย ๆ   
 • แยกแยะปัญหาออกเป็นรายการ
อย่างง่าย  ๆได้โดยไม่เรียงล าดับ 
 • วางแผนงานโดยแตกประเด็น
ปัญหาออกเป็นส่วน ๆ หรือเป็นกิจกรรม
ต่าง ๆ  ได้  

 

 ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับ
ที่  ๑ และเข้ า ใจความสัมพันธ์ขั้ น
พื้นฐานของปัญหาหรืองาน 
 • ระบุเหตุและผล ในแต่ละสถานการณ์
ต่าง ๆ ได ้
 • ระบุข้อดีข้อเสียของประเด็นต่าง ๆ ได้ 
 • วางแผนงานโดยจัดเรียงงานหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ตามล าดับความส าคัญหรือ
ความเร่งด่วนได้ 

 

 ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับ 
ที่ ๒ และเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน
ของปัญหาหรืองาน 
 • เชื่อมโยงเหตุปัจจัยที่ซับซ้อนของ
แต่ละสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ 
 • วางแผนงานโดยก าหนดกิจกรรม
ขั้นตอนการด าเนินงาน  ต่าง ๆ ที่มี
ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ห ล า ย ฝ่ า ย ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและสามารถคาดการณ์
เกี่ยวกับปัญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ 
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รายการสมรรถนะ 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานและคะแนน 
ผลการประเมิน เลือกสมรรถนะท่ี

ปรากฏ 
ในเครื่องหมาย  

บันทึกร่องรอยคุณภาพ 
(ระบุข้อมูล สารสนเทศ 

หลักฐานที่สะท้อนคุณภาพ
การปฏิบัติงาน) 

 ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับ
ที่  ๓  และสามารถ วิ เ ค ราะห์ หรื อ
วางแผนงานที่ซับซ้อนได้ 
 • เข้าใจประเด็นปัญหาในระดับที่
สามารถแยกแยะเหตุปัจจัยเชื่อมโยง
ซับซ้อนในรายละเอียดและสามารถ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัญหากับ
สถานการณ์หนึ่ง ๆ ได ้
 • วางแผนงานที่ซับซ้อนโดยก าหนด
กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ 
ที่มีหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย
รวมถึงคาดการณ์ปัญหา อุปสรรคและ
วางแนวทางการป้องกันแก้ไขไว้ล่วงหน้า 

 

 

 ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ 
และใช้เทคนิค และรูปแบบต่าง ๆ ในการ
ก าหนดแผนงานหรือขั้นตอนการท างานเพ่ือ
เตรียมทางเตรียมทางเลือกส าหรับการ
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 • ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่เหมาะสมใน
การแยกแยะประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนเป็นส่วน ๆ  
 • ใช้เทคนิคและการวิเคราะห์หลากหลาย
รูปแบบเพื่อหาทางเลือกในการแก้ปัญหา รวมถึง
การพิจารณาข้อดีข้อเสียของทางเลือกแต่ละ
ทาง 
 • วางแผนงานที่ ซับซ้อนโดยก าหนด
กิจกรรมขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ที่มี
หน่ วย ง านหรื อผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหลายฝ่ า ย
คาดการณ์ปัญหา อุปสรรคแนวทางการ
ป้องกันแก้ไข รวมทั้งเสนอแนะทางเลือกและ
ข้อดีข้อเสียไว้ให้ 

 

 

๒.  การสั่ งการตามอ านาจ
หน้าที ่ 

 ระดับที่ ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ 
หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
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รายการสมรรถนะ 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานและคะแนน 
ผลการประเมิน เลือกสมรรถนะท่ี

ปรากฏ 
ในเครื่องหมาย  

บันทึกร่องรอยคุณภาพ 
(ระบุข้อมูล สารสนเทศ 

หลักฐานที่สะท้อนคุณภาพ
การปฏิบัติงาน) 

 
(การก ากับดูแลให้ผู้ อ่ืนปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ โดยอาศัยอ านาจตาม
กฎหมาย หรือตามต าแหน่ ง
หน้าที่ การก ากับดูแลนี้ หมาย
รวมถึงการออกค าสั่งโดยปกติ
ทั่วไปจนถึงการใช้อ านาจตาม
กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน) 

 ระดับที่ ๑ : สั่งให้กระท าการใด ๆ 
ตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

• สั่ ง ให้ กระท าการ ใด  ๆ  ตาม
มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

• มอบหมายงานในรายละเอียด
บางส่ วนให้ผู้ อ่ืนด า เนินการแทนได้ 
เพ่ือให้ตนเองปฏิบัติตามต าแหน่งหน้าที่
ได้มากขึ้น 

 

 ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับ
ที่ ๑ และก าหนดขอบเขตข้อจ ากัดใน
การกระท าใด ๆ 

• ป ฏิ เ ส ธ ค า ข อ ข อ ง ผู้ อ่ื น ที่ ไ ม่
ส ม เ ห ตุ ส ม ผ ล ห รื อ ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

• ก าหนดลักษณะเชิงพฤติกรรมหรือ
แนวทางปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้เป็น
มาตรฐาน 

• สร้างเงื่อนไขเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือกฎระเบียบ 

 

 ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับ
ที่ ๒ และสั่งให้ปรับมาตรฐานหรือปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 

• ก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ให้แตกต่างหรือสูงขึ้น 

• สั่งให้ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

 

 ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับ
ที่ ๓ และติดตามควบคุมให้ปฏิบัติตาม
มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

• ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบหน่วยงาน
ภายใต้การก ากับดูแลให้ปฏิบัติต าม
มาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
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รายการสมรรถนะ 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานและคะแนน 
ผลการประเมิน เลือกสมรรถนะท่ี

ปรากฏ 
ในเครื่องหมาย  

บันทึกร่องรอยคุณภาพ 
(ระบุข้อมูล สารสนเทศ 

หลักฐานที่สะท้อนคุณภาพ
การปฏิบัติงาน) 

• เตือนให้ทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน
ถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับ
ที่ ๔ และด าเนินการในกรณีที่มีการ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือขัด
ต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

• ใ ช้ วิ ธี เ ผ ชิ ญหน้ า อย่ า ง เปิ ด เ ผ ย
ตรงไปตรงมาในกรณีที่มีปัญหา หรือมี
การปฏิบัติที่ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
หรื อขั ดต่ อกฎหมาย  กฎ  ระ เบี ยบ 
ข้อบังคับ 

• ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด กรณีที่มีการปฏิบัติไม่
เป็นไปตามมาตรฐานหรือขัดต่อกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคบั 

 

๓. ความเข้าใจองค์กรและ
ระบบราชการ  
 
(ความสามารถในการเข้าใจ
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจตาม
กฎหมาย และอ านาจที่ไม่เป็น
ทางการในองค์กรของตนและ
อ งค์ ก ร อ่ื นที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ พ่ื อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้
บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งสามารถ
ที่จะคาดการณ์ได้ว่านโยบาย
ภาครัฐ แนวโน้มทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 
ตลอดจนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
จะมีผลต่อองค์กรอย่างไร) 
 

 ระดับที่ ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะด้าน
นี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

 

 ระดับที่ ๑ : เข้าใจโครงสร้างองค์กร 
• เข้าใจโครงสร้างองค์กร สายการบังคับ
บัญชา กฎ ระเบียบ นโยบาย และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง 

 

 ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับ
ที่ ๑ และเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอ านาจ
ที่ไม่เป็นทางการ 
• เ ข้ า ใจความสั ม พันธ์ อย่ า ง ไม่ เป็ น
ทางการระหว่างบุคคลในองค์กร รับรู้ว่า
ผู้ใดมีอ านาจตัดสินใจหรือผู้ใดมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ และน า
ความเข้าใจนี้มาใช้ประโยชน์โดยมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรเป็นส าคัญ 
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รายการสมรรถนะ 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานและคะแนน 
ผลการประเมิน เลือกสมรรถนะท่ี

ปรากฏ 
ในเครื่องหมาย  

บันทึกร่องรอยคุณภาพ 
(ระบุข้อมูล สารสนเทศ 

หลักฐานที่สะท้อนคุณภาพ
การปฏิบัติงาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับ
ที่ ๒ และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร 
• เข้าใจประเพณีปฏิบัติ  ค่านิยม และ
วัฒนธรรมของแต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ร ว ม ทั้ ง เ ข้ า ใ จ วิ ธี ก า ร สื่ อ ส า ร ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ เ พ่ือประโยชน์ ในการ
ปฏิบัติราชการ 
• เข้าใจข้อจ ากัดขององค์กร รู้ว่าสิ่งใดอาจ
กระท าได้หรือไม่อาจกระท าให้บรรลุผลได้ 

 

 ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับ
ที่ ๓ และเข้าใจความสัมพันธ์ของผู้มี
บทบาทในองค์กร 
• รับรู้ถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจของผู้มี
บทบาทส าคัญในองค์กรเพ่ือประโยชน์ใน
การผลักดันภารกิจตามหน้าที่รับผิดชอบ
ให้เกิดประสิทธิผล 

 

 ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับ
ที่  ๔ และเข้าใจสาเหตุพื้นฐานของ
พฤติกรรมองค์กร 
• เข้าใจสาเหตุพ้ืนฐานของพฤติกรรม
องค์กรในหน่วยงานของตนภาครัฐ
โดยรวมตลอดจนปัญหา และโอกาสที่มี
อยู่ และน าความเข้าใจนี้มาขับเคลื่อน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ส่ ว น ที่ ต น ดู แ ล
รับผิดชอบอยู่อย่างเป็นระบบ 
• เข้าใจประเด็นปัญหาทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศท่ีมีผลกระทบต่อนโยบายภาครัฐ
และภารกิจขององค์กร เพ่ือแปลงวิกฤติ
เป็นโอกาส ก าหนดจุดยืนและท่าทีตาม
ภารกิจในหน้าที่ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม
โดยมุ่งประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ 
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รายการสมรรถนะ 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานและคะแนน 
ผลการประเมิน เลือกสมรรถนะท่ี

ปรากฏ 
ในเครื่องหมาย  

บันทึกร่องรอยคุณภาพ 
(ระบุข้อมูล สารสนเทศ 

หลักฐานที่สะท้อนคุณภาพ
การปฏิบัติงาน) 

๔. การด าเนินการเชิงรุก 
 
(การเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาส
พร้อมทั้งจัดการเชิงรุกกับปัญหา
นั้นโดยอาจไม่มีใครร้องขอและ
อย่างไม่ย่อท้อหรือใช้โอกาสนั้น
ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ง า น
ตลอดจนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ใหม่  ๆ เกี่ยวกับงานด้วย เพ่ือ
แก้ปัญหา ป้องกันปัญหาหรือ
สร้างโอกาสด้วย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระดับที่ ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะด้าน
นี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

 

 ระดับที่ ๑ : เห็นปัญหาหรือโอกาส
ระยะสั้นและลงมือด าเนินการ 
• เล็ ง เห็นปัญหา อุปสรรค และหา
วิธีแก้ไขโดยไม่รอช้า 
• เล็ ง เห็นโอกาสและไม่รี รอที่ จะน า
โอกาสนั้นมาใช้ประโยชน์ในงาน 

 

 ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับ
ที่ ๑ และจัดการปัญหาเฉพาะหน้าหรือ
เหตุวิกฤต ิ
• ลงมือทันทีเมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้า
หรือในเวลาวิกฤติ โดยอาจไม่มีใครร้อง
ขอและไม่ย่อทอ้ 
• แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ในขณะที่คน
ส่วนใหญ่จะวิเคราะห์สถานการณ์และรอให้
ปัญหาคลี่คลายไปเอง 

 

 ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับ
ที่ ๒ และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อสร้าง
โอกาสหรือหลีกเลี่ยงปัญหาระยะสั้น 
• คาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้าเพ่ือ
สร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจ
เกิดข้ึนได้ในระยะสั้น 
• ทดลองใช้วิธีการที่แปลกใหม่ในการ
แก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้
เกิดข้ึนในวงราชการ 

 

 ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับ
ที่ ๓ และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อสร้าง
โอกาสหรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ในระยะปานกลาง 
• คาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้าเพ่ือ
สร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจ
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รายการสมรรถนะ 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานและคะแนน 
ผลการประเมิน เลือกสมรรถนะท่ี

ปรากฏ 
ในเครื่องหมาย  

บันทึกร่องรอยคุณภาพ 
(ระบุข้อมูล สารสนเทศ 

หลักฐานที่สะท้อนคุณภาพ
การปฏิบัติงาน) 

เกิดข้ึนได้ในระยะปานกลาง 
• คิดนอกกรอบเพ่ือหาวิธีการที่แปลก
ใหม่และสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับ
ที่ ๔ และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อสร้าง
โอกาสหรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ในระยะยาว 
• คาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้าเพ่ือ
สร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจ
เกิดข้ึนในอนาคต 
• สร้างบรรยากาศของการคิดริเริ่มให้
เกิดขึ้นในหน่วยงานและกระตุ้นให้เพ่ือน
ร่วมงานเสนอความคิด ใหม่ ๆ ในการ
ท างานเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างโอกาสใน
ระยะยาว 

 

๕. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตามกระบวนงาน 
 
(ความใส่ใจที่จะปฏิบัติงานให้
ถูกต้อง ครบถ้วน มุ่งเน้นความ
ชัดเจนของบทบาทหน้าที่ และ
ลดข้อบกพร่องที่อาจเกิดจาก
สภาพแวดล้อม โดยติดตาม 
ตรวจสอบการท างานหรือข้อมูล
ตลอดจน พัฒนาระบบกา ร
ตรวจสอบเพ่ือความถูกต้องของ
กระบวนงาน) 
 
 
 
 

 ระดับที่ ๐ : ไม่แสดงสมรรถนะด้าน
นี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

 

 ระดับที่ ๑ : ต้องการความ ถูกต้อง
ชัดเจนในงาน และรักษากฎ ระเบียบ 
• ต้องการให้ข้อมูล และบทบาทในการ
ปฏิบัติงาน มีความถูกต้อง ชัดเจน  
• ดูแลให้เกิดความเป็นระเบียบ และ
ขัน้ตอนที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

 

 ระดับที่ ๒ : แสดงสมรรถนะระดับ
ที่ ๑ และตรวจทานความ ถูกต้องของ
งานที่ตนรับผิดชอบ 
• ต ร ว จ ท า น ง า น ใ น ห น้ า ที่  ค ว า ม
รับผิดชอบอย่างละเ อียดเ พ่ือความ
ถูกต้อง 

 

 ระดับที่ ๓ : แสดงสมรรถนะระดับ
ที่ ๒ และดูแลความถูกต้องของงานทั้ง
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รายการสมรรถนะ 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานและคะแนน 
ผลการประเมิน เลือกสมรรถนะท่ี

ปรากฏ 
ในเครื่องหมาย  

บันทึกร่องรอยคุณภาพ 
(ระบุข้อมูล สารสนเทศ 

หลักฐานที่สะท้อนคุณภาพ
การปฏิบัติงาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข อ ง ต น แ ล ะ ผู้ อ่ื น ที่ อ ยู่ ใ น ค ว า ม
รับผิดชอบของตน 
• ตรวจสอบความถูกต้องของงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 
• ตรวจสอบความถูกต้องงานของผู้อ่ืน
ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดโดยกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
• ตรวจสอบความถูกต้องตามขั้นตอนและ
กระบวนงานทั้งของตนเองและผู้อ่ืนตาม
อ านาจหน้าที ่
• บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมในงาน
ทั้งของตนเองและของผู้ อ่ืนเพ่ือความ
ถูกต้องของงาน 
 ระดับที่ ๔ : แสดงสมรรถนะระดับ
ที่  ๓  และตรวจสอบความถูกต้อง
รวมถึงคุณภาพของข้อมูลหรือโครงการ 
• ตรวจสอบรายละเอียดความคืบหน้า
ของโครงการตามก าหนดเวลา 
• ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และ
คุณภาพของข้อมูล 
• สามารถระบุข้อบกพร่องหรือข้อมูลที่
หายไป และเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนเพ่ือ
ความถูกต้องของงาน 

 

 ระดับที่ ๕ : แสดงสมรรถนะระดับ
ที่ ๔ และพัฒนาระบบการตรวจสอบ
ความถูกต้องของกระบวนงาน 
• พัฒนาระบบการตรวจสอบ เพ่ือความ
ถูกต้องตามขั้นตอนและเพ่ิมคุณภาพของ
ข้อมูล 

 

ภาพที่ 2 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะส าหรับต าแหน่ง (ต่อ) 
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ 
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ (ต่อ) 
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แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรอียุธยา 

ส่วนที่ ๑ ส าหรับผู้ขอ 
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานก าหนดต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้

ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ ระดับเช่ียวชาญพิเศษ ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ดังนี้ 

๑. ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน และไม่ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น 
รวมทั้งไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือวิชาชีพมากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะเข้าใจผิด
ว่าเป็นผลงานใหม่ 

๒. ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาชีพของตนเอง และแสดง
หลักฐานของการค้นคว้า 

๓. ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาชีพจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นและสิทธิมนุษยชน 
๔. ผลงานวิชาชีพต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาชีพเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง และเสนอผลงาน

ตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลงานศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความ
เสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาชีพ 

๕. ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
๖. ได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีองค์กรวิชาชีพน้ัน ๆ ก าหนด 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ประพฤติและปฏิบัตติามหลักจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่ก าหนดไว้ข้างต้น 
และข้าพเจ้าได้รับทราบผลของการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพดังกล่าว 
      ลงช่ือ          ผู้ขอรับการประเมิน 
                 (นาง..............................) 
         วันท่ี 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

ส่วนที่ ๒ ส าหรับหน่วยงาน 

หน่วยงานได้รับทราบและตรวจสอบในเบื้องต้นแล้ว 
 

      ลงช่ือ          หัวหน้าหน่วยงาน 
                   (....................................) 
         วันท่ี 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

 
  

ภาพที่ 4 แบบฟอร์มการรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
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 บันทึกขอ้ความ 

ส่วนราชการ    ส านักงานอธิการบดี กองกลาง งานทรัพยากรบุคคล โทร.1121    
ที่   อว 0629.1.1/ วันที่  26 กรกฎาคม 2562  
เร่ือง   เสนอผลงานเพ่ือประเมินและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
เรียน อธิการบดี 

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล เลขที่ต าแหน่ง 0368 ต าแหน่งบุคลากร ระดับ
ปฏิบัติการ สังกัดงานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเสนอผลงานเพ่ือประเมินเข้าสู่ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 0368 ต าแหน่งบุคลากร สังกัดงานทรัพยากรบุคคล กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน เพ่ือประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับ
ปฏิบัติการ เป็นระดับช านาญการ ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 และพร้อมหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งเอกสารและ
ผลงานส าหรับขอก าหนดต าแหน่งฯ ดังนี้ 

1) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะส าหรับต าแหน่ง จ านวน 5 ชุด 

2) ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ จ านวน 5 ชุด 
ชื่อผลงาน การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

3) แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จ านวน 1 ฉบับ (ฉบับจริง) 

ทั้งนี้  ผลงานที่ข้าพเจ้าน าเสนอเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณามิใช่ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาและฝึกอบรมและมิใช่ผลงานเดิมที่เคยใช้ในการประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นมาแล้ว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป จักขอบคุณยิ่ง 
 
                (นางสาวมาลัยรัก  สระทองพูล)   

           ผู้ขอรับการประเมิน 
 
 

ภาพที่ 5 บันทึกข้อความเสนอผลงานเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
 

 



55 
 

 
 

ภาพที่ 6 บันทึกข้อความขอส่งผลงานเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งโดยผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
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ปัญหา 
1. พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนผู้มีสิทธิยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งจัดส่งเอกสารไม่ตรง

ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการงานของเจ้าหน้าที่งานทรัพยากร
บุคคล ก่อนน าเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาตามขั้นตอน 

2. พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนจัดส่งบันทึกข้อความขอส่งผลงานโดยไม่ได้ผ่านผู้บังคับบัญชา
ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอท่ีงานทรัพยากรบุคคล 

3. รูปแบบของคู่มือปฏิบัติงานหลักของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนส่งมาไม่ถูกตรงตาม
โครงสร้างที่มหาวิทยาลัยก าหนด เช่น ไม่มีสารบัญ ไม่มีประวัติผู้เขียน เป็นต้น 

 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

เจ้าหน้างานทรัพยากรบุคคลด าเนินการจัดส่งเอกสารคืนหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือให้ด าเนินการ
ถูกต้องตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. งานทรัพยากรบุคคลควรด าเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการ เครื่องมือเกี่ยวกับการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น เช่น หลักเกณฑ์การ
ก าหนดระดับต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 
แบบฟอร์มการประเมินค่างาน แบบฟอร์มการขอก าหนดระดับต าแหน่งช านาญการ เป็นต้น เพ่ือตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการบริหารงานบุคคลของทุกหน่วยงาน 

2. พัฒนา ออกแบบ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บเอกสาร เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ประหยัดเวลา 
และลดค่าใช้จ่าย สะดวกและง่ายต่อการสืบค้น เช่น จัดเก็บประกาศหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของซีดีรอม 
ไฟล์ข้อมูล ลงบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดเก็บข้อมูลป้องกันการสูญหาย 
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ขั้นตอนที่ 3  งานทรัพยากรบุคคลตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 

เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนได้ยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะ
ในระดับช านาญการ โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นของสายงานเรียบร้อยแล้ว จะต้องมาส่ง
เอกสารที่งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เพ่ือด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งสูงขึ้นในเบื้องตน้ ได้แก่  

- ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนผู้มีสิทธิยื่นเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่ง ให้ตรงกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ในแต่ละสายงาน ใน
ระดับช านาญการ เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการมาแล้วกี่ปี และ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ขอรับการประเมิน หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยให้ตรวจสอบจากข้อมูลทะเบียนประวัติบุคคลหรือค าสั่งการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งหากผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งเคยด ารงต าแหน่งจากพนักงานราชการและได้เปลี่ยนสถานภาพก็
สามารถกระท าได้ แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

- ตรวจสอบบันทึกข้อความเกี่ยวกับชื่อต าแหน่ง เลขที่ต าแหน่ง สังกัด ให้ตรงกับข้อมูลในประกาศ
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเพ่ือประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นตามฉบับที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งแนบประกาศฉบับนั้นมาประกอบ 

- ตรวจสอบเล่มแบบประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นฯ เป็นไปตามแบบฟอร์ม
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดหรือไม่ และได้ผ่านการประเมินและความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น เช่น ผ่าน
ความเห็นจากหัวหน้าส านักงานคณบดี และผ่านความเห็นชอบจากคณบดี เป็นต้น 

- ตรวจสอบเล่มคู่มือปฏิบัติงานหลักซึ่งจะต้องผ่านการเผยแพร่ผลงานเพ่ือใช้ประกอบการ
ปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 เดือน และจะต้องมีหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานเป็นหลักฐาน พร้อมทั้ง
จะต้องตรวจสอบแนวทางการจัดท าโครงสร้างองค์ประกอบของคู่มือปฏิบัติงานหลัก ได้แก่ ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย ปก 
ค าน า สารบัญ , ส่วนที่ 2 บริบทของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน , ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ปัญหา แนวทางการ
แก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ ประวัติผู้เขียน (หากไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลจะต้องจัดส่งเอกสารคืน
ทั้งหมดให้กับผู้เสนอก าหนดต าแหน่ง) 

2. หลังจากที่งานทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดข้อ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
โดยข้อมูลดังกล่าวต้องถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลลงทะเบียนรับเรื่องเพ่ือลงข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลของงานทรัพยากรบุคคล และด าเนินการเสนอเรื่องผ่านผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป       
โดยมรีายละเอียดดังภาพที่ 7 
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ภาพที ่7 ตัวอย่างบันทึกข้อความท่ีงานทรัพยากรบุคคลลงทะเบียนรับเรื่องเพื่อลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 
และด าเนินการเสนอเรื่องผ่านผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาตามขั้นตอน 
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ปัญหา 
ในบางครั้งเจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าเล่มคู่มือปฏิบัติงานหลักได้

เผยแพร่ผลงานมาน้อยเกินกว่า 3 เดือน ท าให้คู่มือปฏิบัติงานหลักไม่เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
เจ้าหน้างานทรัพยากรบุคคลด าเนินการจัดส่งเอกสารคืนหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือให้ ไปด าเนินการ

ถูกต้องตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด แล้วส่งกลับคืนมาที่งานทรัพยากรบุคคลอีกครั้ง 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. งานทรัพยากรบุคคลควรด าเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการ เครื่องมือเกี่ยวกับการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น เช่น จัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานเพื่อเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการบริหารงานบุคคล
ของทุกหน่วยงาน 

2. พัฒนา ออกแบบ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บเอกสาร เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ประหยัดเวลา 
และลดค่าใช้จ่าย สะดวกและง่ายต่อการสืบค้น เช่น จัดเก็บประกาศหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของซีดีรอม 
ไฟล์ขอ้มูล ลงบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดเก็บข้อมูลป้องกันการสูญหาย 
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ขั้นตอนที่ 4  คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน 

หลังจากที่งานทรัพยากรบุคคลด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด งานทรัพยากรบุคคลจะต้องด าเนินการจัดท าเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประเมิน
เพ่ือแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือ
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นได้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และ
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ได้ประเมินคู่มือ
ปฏิบัติงานหลัก โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลจัดท าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ระดับช านาญการ ตามท่ีมีพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเสนอผลงานในระดับช านาญการ 
โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 8 

 
5.2  ขอความเห็นชอบแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพ และคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ระดับช านาญการ จ านวน 3 ราย  

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่ง

สูงขึ้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
และคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ระดับช านาญการ จ านวน 3 ราย  

ความเป็นมา/เร่ืองเดิม/ข้อเท็จจริง 
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อ

ประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ เป็นระดับช านาญการ 
ฉบับลงวันท่ี ....................... นั้น 

ในการนี้ มีพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ยื่นเรื่องเสนอส่งผลงานเพื่อประเมินและแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ในระดับช านาญการ จ านวน 3 ราย 
ดังนี้  

1) นางสาว……………….. ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ 0158 สังกัดสถาบัน
อยุธยาศึกษา ได้ยื่นเรื่องเสนอส่งผลงานเพื่อประเมินเข้าสู่ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 
ต าแหน่งเลขที ่0001 เมื่อวันท่ี ....................... โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

- แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดที่ครองอยู่ฯ  
- ผลงานท่ีแสดงความเป็นช านาญการ : คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง ............................................................. 
 

ภาพที่ 8 ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานในระดับช านาญการ 
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ในการนี้ จึงขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ดังนี ้

1. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ประกอบด้วย   
1) ...................................... 2) ....................................... 3) ........................................... 

2. คณะอนุกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ประกอบด้วย  
1) .............................................................   ประธานอนุกรรมการ 

(รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร)  
2) ................................................................  กรรมการ 

(ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา)  
3) ..........................................................  กรรมการและเลขานุการ 

(หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา)  
4) นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล   ผู้ช่วยเลขานุการ 

(หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล)  
 

ภาพที่ 8 ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานในระดับช านาญการ (ต่อ) 
 
2. เมื่อคณะกรรมการเพ่ือแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ได้พิจารณา

เลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และคณะอนุกรรมการ
ประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นระดับช านาญการเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลจะ
ด าเนินการจัดท าค าสั่งเสนออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย (รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านบริหารงานบุคคล) 
และเป็นประธานคณะกรรมการเพ่ือแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ลงนามในค าสั่งดังนี้ 

1) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยที่ข้ามหน่วยงาน 
ของผู้เสนอขอ จ านวน 2 คน โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 9 

2) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือ
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ประกอบด้วยรองอธิการบดีที่ดูแลและก ากับหน่วยงาน เป็นประธาน
ผู้อ านวยการหรือคณบดีทีดู่แลและก ากับเป็นกรรมการ หัวหน้าส านักงานหรือผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าที่ดูแล
และก ากับเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้หัวหน้างานทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีรายละเอียด
ดังภาพที่ 10 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ที ่001/2563 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

ราย ................................... ต าแหน่งนักวชิาการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์  
-------------------------------- 

เพื่อให้การประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ราย .......................... พนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งเลขที่ 0171 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 (1) (2) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ข้อ 12 (2) 
ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
พ.ศ. 2553 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ราย .................... ดังนี ้

1) ............................... 
(ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย........................) 

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

3) ................................... 
(หัวหน้าส านักงาน........................................................................) 

ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ด าเนินการตาม
แบบประเมินของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 
ฉบับลงวันท่ี 8 มีนาคม 2561 โดยด าเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับค าสั่งฯ พร้อมเอกสารหลักฐานการ
ประเมิน และขอความอนุเคราะห์ให้น าผลการประเมินส่งมาที่ งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สั่ง ณ วันที่         กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
   

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหนัตรัตน์) 
รองอธิการบดี ปฏิบัตริาชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ภาพที่ 9 ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ 
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ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ที่          /2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

ราย .................................. ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์  
-------------------------------- 

เพื่อให้การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นได้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะ ราย ......... พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเลขที่ 0171 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 (1) (2) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ข้อ 12 (2 ) 
ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
พ.ศ. 2553 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการประเมิน
เพื่อแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2563  จึงแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ราย .......... ดังน้ี 

1) ..............................................................  ประธานอนุกรรมการ 
(รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร)  

2) ............................................................. กรรมการ 
(คณบดีคณะครุศาสตร์)  

3) ..........................................................  กรรมการและเลขานุการ 
(หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์)  

4) นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
(หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล)  

ท้ังน้ี  ให้คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นด าเนินการตามแบบประเมินของประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทท่ัวไป  
ระดับช านาญงาน และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ฉบับลงวัน ท่ี 8 มีนาคม 2561 โดยด าเนินการ
ประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันท่ีได้รับค าสั่งฯ พร้อมเอกสารหลักฐานการประเมินในส่วนขององค์ประกอบการประเมินด้าน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติงาน และขอความอนุเคราะห์ให้น าผลการประเมิน
ส่งมาท่ี งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สั่ง ณ วันท่ี         กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
   

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์) 
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ภาพที่ 10 ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
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3. หลังจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายลงนามในค าสั่งมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลจะด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความและหนังสือภายนอกส่งไปยังคณะกรรมการประเมิน
ในแต่ละคณะกรรมการประเมินผลงานต่อไป 

 
ปัญหา 

- 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
- 

 
ข้อเสนอแนะ  

งานทรัพยากรบุคคลควรด าเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการ เครื่องมือเกี่ยวกับการประเมินเพ่ือเข้าสู่

ต าแหน่ง พัฒนา ออกแบบ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บเอกสาร เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ประหยัดเวลา เป็นต้น 
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ขั้นตอนที่ 5  งานทรัพยากรบุคคลด าเนินการจัดส่งผลงานให้คณะกรรมการพิจารณาผลงาน 

เมื่อมหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่ง
และอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายลงงานเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่งานทรัพยากร
บุคคลจะต้องด าเนินการจัดส่งผลงานแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และ
ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการ (คู่มือปฏิบัติงานหลัก) เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาผลงาน โดยมี
รายละเอียดตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลจัดเตรียมเอกสารที่จะด าเนินการส่งให้คณะอนุกรรมการประเมิน
เพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นเพ่ือให้คณะกรรมการประเมินแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ โดยมีเอกสารที่ต้องด าเนินการจัดเตรียมดังนี้  

1) บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นฯ  
2) ส าเนาค าสั่ง (ลับ) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินฯ  จ านวน 1 ฉบับ  
3) แบบประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นฯ จ านวน 1 เล่ม  
4) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานฯ จ านวน 1 ชุด (ลับ) 
5) ใบส าคัญรับเงิน  จ านวน 1 ฉบับ (ค่าตอบแทนประเมินผลงานจ านวนเงิน 800 บาท) 
ทั้งนี้ ให้น าเอกสารที่ต้องด าเนินการตาม ข้อ 1) ถึง 5) ลงบรรจุในซองเอกสารน้ าตาลทั้งหมด 

พร้อมทั้งประทับตาม (ลับ) จ่าหน้าซองส่งให้คณะอนุกรรมการประเมินฯ 
โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 11 - 13 

2. จากนั้นเจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลจัดเตรียมเอกสารที่จะด าเนินการส่งให้คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพ่ือให้คณะกรรมการประเมินผลงานที่
แสดงความเป็นผู้ช านาญการ (คู่มือปฏิบัติงานหลัก) โดยมีเอกสารที่ต้องด าเนินการจัดเตรียมดังนี้  

1) บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ ระดับช านาญการ   

2) ส าเนาค าสั่ง (ลับ) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  จ านวน 1 ฉบับ 
3) ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ (คู่มือ)  จ านวน 1 เล่ม 
4) เกณฑ์การแต่งตั้งและระดับคุณภาพของผลงานประเภทคู่มือปฏิบัติงานหลัก จ านวน 1 ชุด 
5) แบบประเมินคู่มือปฏิบัติงานหลัก จ านวน 1 ชุด (ลับ) 
6) ใบส าคัญรับเงิน  จ านวน 1 ฉบับ (ค่าตอบแทนประเมินผลงานจ านวนเงิน 800 บาท) 
ทั้งนี้ ให้น าเอกสารที่ต้องด าเนินการตาม ข้อ 1) ถึง 6) ลงบรรจุในซองเอกสารน้ าตาลทั้งหมด 

พร้อมทั้งประทับตาม (ลับ) จ่าหน้าซองส่งให้คณะกรรมการประเมินผลงานฯ 
โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 14 - 18 
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3. เมื่อเจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินการจัดส่งเอกสารและหลักฐานทั้งหมดส่งไปยัง
คณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผล
งานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลจัดเก็บข้อมูล
รายละเอียดการจัดส่งทั้งหมดในทะเบียนรับและส่งเอกสาร และลงในระบบฐานข้อมูล ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักฐานในการ
ท างานให้ส าเร็จลุล่วง และเป็นการย้ าเตือนของเจ้าหน้าที่เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการจัดส่งคืนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการในแต่ละชุด 

4. เมื่อคณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพได้ส่งผลการประเมินกลับมายังงานทรัพยากรบุคคล
เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลที่รับผิดชอบจะต้องด าเนินการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่
คณะกรรมการจัดส่งผลคืนมาท้ังหมด ว่าเอกสารครบถ้วนเรียบร้อยแล้วหรือไม่ มีการแก้ไขผลงานหรือต้องปรับปรุง
แก้ไขในผลงานหรือไม่อย่างไร  

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะให้มีการแก้ไขหรือให้ปรับปรุงในผลงานที่แสดงความ
เป็นผู้ช านาญการ (คู่มือปฏิบัติงานหลัก) เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลจะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังผู้เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งสูงขึ้นให้ด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงผลงานตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  

และเมื่อผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นได้ด าเนินการแก้ไขในผลงานที่แสดงความเป็น
ผู้ช านาญการ (คู่มือปฏิบัติงานหลัก) ฉบับที่แก้ไขสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลาที่ก าหนด เจ้าหน้าที่
งานทรัพยากรบุคคลจะต้องจัดส่งผลงานฯ พร้อมเอกสารแบบประเมินคู่มือปฏิบัติงานหลัก จ านวน 1 ชุด (ลับ) ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานฉบับที่แก้ไขสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง 

โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 19 – 20 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส านักงานอธิการบดี กองกลาง งานทรัพยากรบุคคล โทร. 1121                                    
ที ่  อว 0629.1/           วันที ่  4 กุมภาพันธ์ 2563            
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึนฯ   
เรียน   นางลักขณา เตชวงษ์ (ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ค าสั่งแต่งตั้งฯ  จ านวน 2 ฉบับ 
2. แบบประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นฯ จ านวน 2 เล่ม 
3. แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานฯ จ านวน 2 ชุด 
4. ใบส าคัญรับเงิน  จ านวน 2 ฉบับ 

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้พิจารณาเลือกท่านเป็นกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. นางสาวรุ่งนภา อุบาลี ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ 
2. นางสาวเบญญาพัฒน์ โกษะ ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สังกัดคณะครุศาสตร์ 
ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านประเมินผลงานในส่วนของ

องค์ประกอบการประเมินด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน ของ
บุคคลดังกล่าว โดยมีเกณฑ์การประเมินของแต่ละองค์ประกอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

อนึ่ง ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตระหนักดีว่าท่านมีภารกิจประจ าหนักอยู่แล้ว แต่เนื่องจากผู้ยื่นขอ
ก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นย่อมปรารถนาที่จะทราบผลการประเมินโดยเร็ว จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยแจ้งผลการประเมินให้ทราบ 
ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2563 โดยขอให้การพิจารณาเรื่องนี้เป็นเรื่องลับ ทั้งนี้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับช านาญการ ให้รายละ 800 บาท ซึ่งจะจ่ายให้คณะอนุกรรมการ
ประเมินฯ เมื่อมีการส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา  
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหนัตรัตน์) 
รองอธิการบดี ปฏิบัตริาชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ภาพที่ 11 ตัวอย่างการขอความอนุเคราะห์ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นฯ (ภายใน) 
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แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 
และผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญงาน และช านาญการ 

 ส าหรับกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
......................................................... 

ชื่อผู้รับการประเมิน นาย………………..                      . 
ต าแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน         ระดับ    ปฏิบัติการ        ต าแหน่งเลขท่ี 0015                        
.สังกัด  กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี                             .            
ขอรับการประเมินเพ่ือด ารงต าแหน่ง     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน          ระดับ      ช านาญการ                     
.สังกัด  กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี              
ได้รับผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

ที ่ องค์ประกอบ คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได้รับ 
๑ ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ ๑๐๐ 95.04 
๒ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ๑๐๐  
๓ สมรรถนะ   
 ๓.๑  สมรรถนะหลัก ๕๐  
 ๓.๒  สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ๕๐  

รวมคะแนนที่ได้รับ 300  
 
 
    ลงชื่อ                   กรรมการ 
                                 (....................................) 
    วันที่           เดือน                             พ.ศ.2563 
 
     
 

ภาพที่ 12 ตัวอย่างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 
และผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญงาน และช านาญการ 

 
 

เอกสารแนบหมายเลข ๒ ท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ  
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ผลการประเมิน     ผ่าน   
     ต้องปรับปรุง   
     ไม่ผ่าน 

 
บันทึกข้อสังเกต 
๑.  จุดเด่น 
                          . 
                          . 
                          . 
                          . 

๒.  จุดที่ควรพัฒนา 
                          . 
                          . 
                          . 
                          .  

๓.  ข้อคิดเห็น 
                          . 
                          . 
                          . 
                          . 
 
 
     ลงชื่อ            
                                           (นางลักขณา เตชวงษ์)           
    วันที่           เดือน                             พ.ศ.2563 

 
 

ภาพที่ 12 ตัวอย่างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 
และผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญงาน และช านาญการ (ต่อ) 
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ภาพที่ 13 ตัวอย่างใบส าคัญรับเงิน จ านวน 1 ฉบับ (ค่าตอบแทนประเมินผลงานจ านวนเงิน 800 บาท) 
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ที่  อว 0629/       มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
        ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
        จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ 
             กุมภาพันธ์ 2563 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ระดับช านาญการ 
เรียน ......................................... (ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ................................) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ค าสั่งแต่งตั้งฯ  จ านวน 1 ฉบับ 

2. ผลงานท่ีแสดงความเป็นช านาญการ (คู่มือ)  จ านวน 1 เล่ม 
 3. เกณฑ์การแต่งตั้งและระดับคุณภาพของผลงานประเภทคู่มือปฏิบัติงานหลัก จ านวน 1 ชุด 

4. แบบประเมินคู่มือปฏิบัติงานหลัก  จ านวน 1 ชุด 
5. ใบส าคัญรับเงิน  จ านวน 1 ฉบับ 

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้พิจารณาเลือกท่านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อท าหน้าที่
ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ราย ................................ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
สังกัดคณะครุศาสตร์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านประเมินผลงานที่แสดงความเป็น
ช านาญการ (คู่มือ) ของบุคคลดังกล่าว 

อนึ่ง ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตระหนักดีว่าท่านมีภารกิจประจ าหนักอยู่แล้ว แต่เนื่องจากผู้ยื่นขอ
ก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นย่อมปรารถนาที่จะทราบผลการประเมินโดยเร็ว จึงใคร่ขอความอนุเคราะหจ์ากท่านช่วยแจ้งผลการประเมินให้ทราบ 
ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2563 โดยขอให้การพิจารณาเรื่องนี้เป็นเรื่องลับ ทั้งนี้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการประเมิน ผลงานทางวิชาการ ระดับช านาญการ ให้รายละ 800 บาท ซึ่งจะจ่ายให้ผู้ทรงคุณวุฒิเมื่อมี
การส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี จึง
ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
       ขอแสดงความนับถือ 

 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรตัน์) 

            รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ส านักงานอธิการบดี  
งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง 
โทร. 035-244297 

ภาพที่ 14 ตัวอย่างการขอความอนุเคราะห์ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (ภายนอก) 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส านักงานอธิการบดี กองกลาง งานทรัพยากรบุคคล โทร. 1121                                    
ที ่  อว 0629.1/           วันที ่  4 กุมภาพันธ์ 2563            
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ระดับช านาญการ   
เรียน   .............................................. (หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ค าสั่งแต่งตั้งฯ  จ านวน 1 ฉบับ 
2. ผลงานท่ีแสดงความเป็นช านาญการ (คู่มือ)  จ านวน 1 เล่ม 
3. เกณฑ์การแต่งตั้งและระดับคุณภาพของผลงานประเภทคู่มือปฏิบัติงานหลัก จ านวน 1 ชุด 
4. แบบประเมินคู่มือปฏิบัติงานหลัก  จ านวน 1 ชุด 
5. ใบส าคัญรับเงิน  จ านวน 1 ฉบับ 

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้พิจารณาเลือกท่านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อท าหน้าที่
ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ราย .................... ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์  

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านประเมินผลงานที่แสดงความเป็น
ช านาญการ (คู่มือ) ของบุคคลดังกล่าว 

อนึ่ง ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตระหนักดีว่าท่านมีภารกิจประจ าหนักอยู่แล้ว แต่เนื่องจากผู้ยื่นขอ
ก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นย่อมปรารถนาที่จะทราบผลการประเมินโดยเร็ว จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยแจ้งผลการประเมินให้ทราบ 
ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2563 โดยขอให้การพิจารณาเรื่องนี้เป็นเรื่องลับ ทั้งนี้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการประเมินผลงาน ทางวิชาการ ระดับช านาญการ ให้รายละ 800 บาท ซึ่งจะจ่ายให้ผู้ทรงคุณวุฒิเมื่อมี
การส่งผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา  
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหนัตรัตน์) 
รองอธิการบดี ปฏิบัตริาชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 

ภาพที่ 15 ตัวอย่างการขอความอนุเคราะห์ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
(ภายใน) 
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เกณฑ์การแต่งต้ังและระดับคุณภาพของผลงานประเภทคู่มือปฏิบติังานหลัก 
 

๑.  ค านิยาม 
คู่มือปฏิบัติงานหลัก  เป็นเอกสารแสดงถึงเส้นทางการท างานในหลักของต าแหน่งตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุด

กระบวนการ  โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานดังกล่าว ซึ่งต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้ว   

“งานหลักของต าแหน่ง” ต้องสอดคล้องและครอบคลุมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามภารกิจท่ีหน่วยงานต้น
สังกัดของต าแหน่งได้รับมอบหมาย 

๒.  การเผยแพร่ผลงาน 
ต้องมีการใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้ว  ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหัวหน้า

หน่วยงานเป็นหลักฐาน 

๓.  เกณฑ์การแต่งต้ัง 

ต าแหน่ง 
คุณภาพผลงาน 

วิธีปกติ วิธีพิเศษ 
ระดับช านาญงาน ระดับด ี ระดับดีมาก 
ระดับช านาญการ ระดับด ี ระดับดีมาก 

 

๔.  ระดับคุณภาพของผลงานวิจัย 
 คะแนนร้อยละ ๙๐-๑๐๐   =  ดีเด่น 
 คะแนนร้อยละ ๘๐-๘๙   =  ดีมาก 
 คะแนนร้อยละ ๗๐-๗๙   =  ด ี
 คะแนนร้อยละ ๖๐-๖๙   =  พอใช้ 
 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐   =  ไม่ผ่านการประเมิน 
 

ระดับดี เป็นผลงานที่แสดงถึงเส้นทางการท างานในหลักของต าแหน่งตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุ
ขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานดังกล่าว 

 

ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 
 ๑.  ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ 
 ๒.  เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน 
 

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 
 ๑.  มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องใหม่ 
 ๒.  มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เป็นที่เช่ือถือและยอมรับในวงวิชาชีพ 

 
ภาพที่ 16 เกณฑ์การแต่งตั้งและระดับคุณภาพของผลงานประเภทคู่มือปฏิบัติงานหลัก 

เอกสารแนบหมายเลข ๓ ท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ  
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แบบประเมินคู่มือปฏิบัติงานหลัก 
(ต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ) 

 
ผู้ขอรับการประเมนิ    นาย......................     ต าแหน่ง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    
สังกัด       กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี              มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
เสนอขอก าหนดต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน         ระดับ ช านาญการ                 . 
ชื่อผลงาน      กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบประมาณแผ่นดิน)    

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ดีเด่น 
(๕) 

ดีมาก  
(๔) 

ดี 
(๓) 

พอใช้ 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๑. เนื้อหาสาระถูกต้อง สมบูรณ์ และมีการน าเสนอที่ชัดเจน      
๒. การแสดงขั้นตอน/กระบวนการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการอย่างเป็นระบบ 

     

๓. มีการเสนอวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน      
๔. สามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานได้จริง      
๕. สามารถน าคู่มือการปฏิบัติงานมาใช้ในการปฏิบัติงาน
แทนกันได้ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 

     

คะแนนเฉลี่ยที่ได้ =  คะแนนรวม x ๔  
 

คุณภาพของผลงานน้ีอยู่ในเกณฑ ์

   ดีเด่น          ดีมาก         ดี         ปรับปรุง         ไมผ่่านการประเมิน 
 

หมายเหตุ   เกณฑ์เปรียบเทียบคณุภาพผลงาน 
คะแนนร้อยละ ๙๐-๑๐๐ =  ดีเด่น 
คะแนนร้อยละ ๘๐-๘๙ =  ดีมาก 
คะแนนร้อยละ ๗๐-๗๙ =  ด ี
คะแนนร้อยละ ๖๐-๖๙ =  พอใช้ 
คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ =  ไม่ผ่านการประเมิน 

 
เง่ือนไข  
๑. ระดับช านาญงาน   ต้องมีผลการประเมินขั้นต่ าอยู่ในระดับดี และต้องได้รับคะแนนคณุภาพผลงาน 
   ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 
๒. ระดับช านาญการ   ต้องมีผลการประเมินขั้นต่ าอยู่ในระดับดี และต้องได้รับคะแนนคณุภาพผลงาน 
   ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป 
 
 

ภาพที่ 17 แบบประเมินคู่มือปฏิบัติงานหลัก 
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ความเห็น 
                          . 
                          . 
                          . 
                          . 
                          . 

 
สรุปผลการประเมิน 

  ผ่าน 

  ไม่ผ่าน  

  ปรับปรุง ให้ด าเนินการปรับปรุงผลงานภายในระยะเวลาสามเดือนนับตั้งแต่วันที่รับทราบมติ  
ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๓5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๗  

 
ผลการพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  ไม่พบว่ามีการละเมิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  พบว่ามีการละเมิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  โปรดระบุ        

  ควรตรวจสอบการละเมิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ิมเติม 
 โปรดระบุ        

 
 
      ลงชื่อ                        ผู้ประเมิน 
                                          (.........................................) 
     วันที่        เดือน                             พ.ศ. 2563 
       

 
 

ภาพที่ 17 แบบประเมินคู่มือปฏิบัติงานหลัก (ต่อ) 
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ภาพที่ 18 ตัวอย่างใบส าคัญรับเงิน จ านวน 1 ฉบับ (ค่าตอบแทนประเมินผลงานจ านวนเงิน 800 บาท) 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส านักงานอธิการบดี กองกลาง งานทรัพยากรบุคคล โทร. 1121                                    

ที ่              วันที ่  14 มิถุนายน 2563            

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประเมินผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ (คู่มือ) ฉบับที่แก้ไขแล้ว   
เรียน   ............................................................................. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ (คู่มือ) ฉบับทีแ่ก้ไขแล้ว จ านวน ๑ เล่ม 
 2. เกณฑ์การแต่งตั้งและระดับคุณภาพของผลงานประเภทคู่มือปฏิบัติงานหลัก จ านวน ๑ ชุด 

3. แบบประเมินคู่มือปฏิบัติงานหลัก  จ านวน 1 ชุด 

ตามที่ ท่านได้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ราย นางสาว............................... พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเลขที่ 0344 ต าแหน่ง
นักวิชาการศึกษา สังกัดกองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี และได้ประเมินผลงานที่แสดงความเป็นช านาญ
การ (คู่มือ) ของบุคคลดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขว่าให้ปรับปรุงและแก้ไขผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ (คู่มือ) เรื่อง 
การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ตามข้อเสนอแนะและส่งผลงานให้ท่านในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่
ประเมินผลงานฯ อีกครั้ง ความละเอียดทราบแล้ว นั้น 

บัดนี ้บุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ด าเนินการปรับแก้ไขผลงานแสดงความเป็นช านาญการ (คู่มือ) ฉบับ
ที่แก้ไขแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านพิจารณาตรวจสอบผลงานดังกล่าวอีกครั้ง และขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านช่วยแจ้งผลการประเมินให้ทราบ ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2563  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ 
 

 
(นางลักขณา  เตชวงษ์) 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการ 
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
 

 
ภาพที่ 19 ตัวอย่างการขอความอนุเคราะห์ประเมินผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ (คู่มือ) ฉบับที่แก้ไขแล้ว 

(กรณีผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลัย) 
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ที่  อว 0629/1994      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
        ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
        จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ 

          15 มิถุนายน 2563 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประเมินผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ (คู่มือ) ฉบับท่ีแก้ไขแล้ว 

เรียน .............................................  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ผลงานท่ีแสดงความเป็นช านาญการ (คู่มือ) ฉบับทีแ่ก้ไขแล้ว จ านวน ๑ เล่ม 
 2. เกณฑ์การแต่งตั้งและระดับคุณภาพของผลงานประเภทคู่มือปฏิบัติงานหลัก จ านวน ๑ ชุด 

3. แบบประเมินคู่มือปฏิบัติงานหลัก  จ านวน 1 ชุด 

ตามที ่ท่านได้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ราย นางสาว............................... พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเลขที่ 0344 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองนโยบายและ
แผน ส านักงานอธิการบดี และได้ประเมินผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ (คู่มือ) ของบุคคลดังกล่าว โดยมีเง่ือนไขว่าให้ปรับปรุง
และแก้ไขผลงานท่ีแสดงความเป็นช านาญการ (คู่มือ) เรื่อง การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ ตามข้อเสนอแนะและส่งผลงาน
ให้ท่านในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ประเมินผลงานฯ อีกครั้ง ความละเอียดทราบแล้ว นั้น 

บัดนี้ บุคคลดังกล่าวข้างต้นได้ด าเนินการปรับแก้ไขผลงานแสดงความเป็นช านาญการ (คู่มือ) ฉบับที่แก้ไขแล้ว 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านพิจารณาตรวจสอบผลงานดังกล่าวอีกครั้ง และขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วย
แจ้งผลการประเมินให้ทราบ ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2563  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี  มหันตรตัน์) 
              รองอธิการบดี ปฏิบัตริาชการแทน 

            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
                     

ส านักงานอธิการบดี  
กองกลาง งานทรัพยากรบุคคล  
โทร. ๐๓๕-๒๔๔-๒๙๗ 
 
ภาพที่ 20 ตัวอย่างการขอความอนุเคราะห์ประเมินผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ (คู่มือ) ฉบับที่แก้ไขแล้ว 

(กรณีผู้ประเมินภายนอกมหาวิทยาลัย) 
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ปัญหา 
- 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
- 

 
ข้อเสนอแนะ  

1. งานทรัพยากรบุคคลควรด าเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการ เครื่องมือเกี่ยวกับการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น เช่น จัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานเพื่อเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการบริหารงานบุคคล
ของทุกหน่วยงาน 

2. พัฒนา ออกแบบ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บเอกสาร เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ประหยัดเวลา 
และลดค่าใช้จ่าย สะดวกและง่ายต่อการสืบค้น เช่น จัดเก็บประกาศหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของซีดีรอม 
ไฟล์ข้อมูล ลงบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดเก็บข้อมูลป้องกันการสูญหาย 
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ขั้นตอนที่ 6  งานทรัพยากรบุคคลรวบรวมสรุปผลการประเมินน าเสนอคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคล
สายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นพิจารณา 

หลังจากที่คณะอนุกรรมการประเมินผลงานและผู้ทรงคุณวุฒิได้ส่งผลการประเมินมาครบ
เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลจะด าเนินการรวบรวมสรุปผลการประเมินเพ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นพิจารณาให้ความเห็นชอบผล
การประเมินต่อไปโดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังต่อไปนี้  

1. เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลด าเนินการจัดท าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือรวบรวมและ
สรุปผลการประเมิน โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 21 

2. เมื่อคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น
พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินตามที่คณะอนุกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ได้ประเมินผลงาน
เรียบร้อยแล้ว จะต้องด าเนินการน ามติที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่........  ขอความเห็นชอบผลการประเมินเพ่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน 1 ราย 

สาระส าคัญโดยย่อ 
เลขานุการ  น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)เพื่อพิจารณาให้

ความเห็นชอบผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 
จ านวน 1 ราย  

ความเป็นมา/เร่ืองเดิม/ข้อเท็จจริง 
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

วิชาการที่ยื่นเรื่องเสนอส่งผลงานเพื่อประเมินและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ให้ด า รงต าแหน่งสูงขึ้น ประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ในระดับช านาญการ จ านวน 1 ราย คือ 

นาย............................ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขท่ี 0015 อัตราค่าจ้าง 28,170 บาท สังกัดกองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี ได้ยื่นเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน ระดับช านาญการ โดยมีเอกสารดังนี้ 

- แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดที่ครองอยู่ฯ  
- ผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการ : คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายลงทุน 

(งบประมาณแผ่นดิน) 
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รายละเอียดการเสนอขอก าหนดต าแหน่งฯ ของ นาย........................ มีดังนี ้
1. ได้ยื่นเรื่องเสนอขอส่งผลงานเพื่อก าหนดต าแหน่งฯ โดยผ่านผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ตามบันทึก

ข้อความลงวันท่ี 11 มีนาคม 2563  
2. งานทรัพยากรบุคคล ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของผู้ขอก าหนดต าแหน่งฯ  

ในเบื้องต้น และได้ลงทะเบียนรับเรื่อง ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2563 และด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
3. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ได้ประเมินคู่มือ

ปฏิบัติงานหลัก ตามค าสั่ง (ลับ) ที่ 324/2563 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2563 
4. คณะอนุกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นได้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ตามค าสั่ง (ลับ) ที่ 325/2563 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2563 
5. คณะอนุกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นได้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ได้ประเมินตามข้อ 6 ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญ
เฉพาะ ระดับช านาญการ ก าหนดให้ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการต้องได้คะแนนประเมินแต่ละ
องค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 คะแนนเฉลี่ยสามองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 โดยสรุปผลการประเมินของ
คณะอนุกรรมการประเมินฯ ดังนี้ 

ที ่ องค์ประกอบ 
คะแนน

เต็ม 
กรรมการ คะแนน

รวม 
คะแนน
เฉลี่ย คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดที่ครองอยู่ 100 95.04 95.04 95.04 285.12 95.04 
2 ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 100 85 85 90 260 87 

3 
สมรรถนะหลัก 50 45 42 46 133 44 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 50 45 42 46 133 44 

รวมคะแนนที่ได้รับ 300 270.04 264.04 277.04  90 

หมายเหตุ  องค์ประกอบท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดที่ครองอยู่ คือ คะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ 2 
รอบการประเมิน 

ดังนั้น จึงสรุปผลการประเมินผ่านตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดดังนี้ 
1. ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่ง ได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ยร้อยละ 95.04 
2. ความรู้ ความสามารถ และทักษะ ได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ยร้อยละ 87 
3. สมรรถนะ ได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ยร้อยละ 88 
4. สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ยร้อยละ 90   

สรุป  ()  ผ่านการประเมิน  (   )  ไม่ผ่านการประเมิน 
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6. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ได้ประเมินผลงาน
คู่มือปฏิบัติงานตามข้อ 4 ของบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสงูขึ้น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดระดับคุณภาพของ
ผลงานให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด คือ ระดับช านาญการ ต้องมีผลการประเมินขั้นต่ าอยู่ในระดับดี และต้องได้รับคะแนนคุณภาพ
ผลงานร้อยละ 75 ข้ึนไปและเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของผลงาน ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

ในการนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ได้ประเมินผลงาน
คู่มือปฏิบัติงาน สรุปผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ 

คู่มือ
ปฏิบัติงาน

หลัก 

กรรมการคนที่ 1 กรรมการคนที่ 2 กรรมการคนที่ 3 สรุปผล
การ

ประเมิน 
ดีเด่น 

ดี
มาก 

ดี พอใช้ 
ปรับ
ปรุง 

ดีเด่น 
ดี

มาก 
ดี 

พอ
ใช ้

ปรับ
ปรุง 

ดีเด่น 
ดี

มาก 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

เรื่อง 
กระบวนการ
จัดท า
งบประมาณ
รายจ่าย
ลงทุน 
(งบประมา
ณแผ่นดิน) 

               

ผ่าน
เกณฑ์
การ

ประเมิน 
โดย 

มติเอก
ฉันท์ 

คะแนนการ
ประเมิน 

88 คะแนน 80 คะแนน 92 คะแนน 

สรุปผลการประเมิน  ()  ผ่านการประเมิน  (   )  ไม่ผ่านการประเมิน 
ข้อกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง

ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557  
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 
ข้อ 6 ก าหนดให้ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการต้องได้คะแนนประเมินแต่ละองค์ประกอบไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 คะแนนเฉลี่ยสามองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 65  

ข้อเสนอความเห็น 
จึงน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประเมนิเพื่อแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นเพื่อพิจารณาให้

ความเห็นชอบผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 
จ านวน 1 ราย คือ ............................................ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวิเคราะหน์โยบายและแผน ระดับช านาญการ ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันท่ี 11 
มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันท่ีมหาวิทยาลัย (งานทรัพยากรบุคคล) รับค าขอการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

มติท่ีประชุม 
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ปัญหา 
- 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
- 

 
ข้อเสนอแนะ  

1. งานทรัพยากรบุคคลควรด าเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการ เครื่องมือเกี่ยวกับการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น เช่น จัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานเพื่อเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการบริหารงานบุคคล
ของทุกหน่วยงาน 

2. พัฒนา ออกแบบ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บเอกสาร เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ประหยัดเวลา 
และลดค่าใช้จ่าย สะดวกและง่ายต่อการสืบค้น เช่น จัดเก็บประกาศหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของซีดีรอม 
ไฟล์ข้อมูล ลงบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดเก็บข้อมูลป้องกันการสูญหาย 
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ขั้นตอนที่ 7  งานทรัพยากรบุคคลสรุปผลการประเมินน าเสนอคณะกรรมการ ก.บ.ม. พิจารณา และน าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 

หลังจากท่ีคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นได้
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลการประเมินตามท่ีคณะอนุกรรมการประเมินผลงานและผู้ทรงคุณวุฒิได้มีมติเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลจะต้องด าเนินการน ามติที่ประชุมที่ผ่านความเห็นชอบ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการต่อไป โดยมีรายละเอียดขั้นตอน
ดังต่อไปนี้  

1. เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลด าเนินการจัดท าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือรวบรวมและ
สรุปผลการประเมินทีผ่่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  

2. และจากนั้นเจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลจะต้องด าเนินการจัดท าระเบียบวาระการประชุม
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นในระดับ
ช านาญการต่อไป พร้อมทั้งจัดท าบันทึกข้อความเสนอต่อเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือบรรจุระเบียบวาระการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 22 
 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส านักงานอธิการบดี กองกลาง งานทรัพยากรบุคคล โทร.1121  
ที ่ อว 0629.1.1/                        วันที ่ 24 มิถุนายน 2563    
เรื่อง    ขอเสนอเรื่องเพื่อน าเข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวทิยาลัย  
เรียน เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  

ด้วย งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ขอเสนอให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่องเพื่อน าเข้าระเบียบ
วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2563 วันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 ดังนี ้

1. เรื่องขออนุมัติผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญ
เฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน 2 ราย  

2. เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม โดยสรุป คือ  
ด้วยคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 

5/2563 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ  

ภาพที่ 22 ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุมเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลสาย
สนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
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และต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 
7/2563 วันท่ี .............................. มีมติเห็นชอบผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน 2 ราย ดังน้ี 

1) นางสาว............................. ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะครุศาสตร์  
2) นางสาว............ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี  
โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่ง

ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน 2 ราย เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการ
พิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับมหาวิทยา ลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 2 พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 และประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภท
ทั่วไป ระดับช านาญงาน และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรอืเช่ียวชาญเฉพาะ ระดบัช านาญการ ฉบับลงวันที่ 8 มีนาคม 2561 

 ๓. ชื่อหน่วยงาน งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ชื่อผู้จัดท าเอกสาร คือ นางสาว
มาลัยรัก สระทองพูล โทรศัพท์ ๑๑๒1 ช่ือผู้รับมอบให้ตอบรับข้อซักถามในท่ีประชุม คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์          
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร และประธานคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

4. การเสนอน้ี เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย ดังน้ี 
(   ) ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (2) 
() ตามข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 ข้อ 5 ก าหนดให้พิจารณาสรุปผลเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  

5. เรื่องน้ีได้ผ่านการพิจารณา ของบุคคล/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้ว (ถ้ามี) ได้แก่  
1) ผ่านความเห็นจากคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 วันท่ี 30 กรกฎาคม 2563  
2) ผ่านความเห็นจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 

7/2563 วันท่ี 22 กันยายน 2563 
6. หากไม่ได้เสนอเข้าการประชุมครั้งนี้จะเกิดความเสียหายแก่ราชการคือ   -      
7. น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ  (  ) ทราบ (  ) ขอความเห็นชอบ ให้ความเห็นและ 

ข้อเสนอแนะ () อนุมัติ (   ) อ่ืน ๆ         
พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการประชุมมาพร้อมหนังสือน้ีแล้ว    

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
                   

(นางลักขณา  เตชวงษ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี

 
ความเห็นของรองอธิการบดี                              

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์) 
รองอธิการบด ี

ภาพที่ 22 ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุมเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลสาย
สนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ต่อ) 

 

(นางสาวมาลยัรัก สระทองพูล) 

ผู้บันทึกเสนอ 

 

(นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน) 

ผู้อ านวยการกองกลาง 
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ปัญหา 
- 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
- 

 
ข้อเสนอแนะ  

1. งานทรัพยากรบุคคลควรด าเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการ เครื่องมือเกี่ยวกับการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น เช่น จัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานเพื่อเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการบริหารงานบุคคล
ของทุกหน่วยงาน 

2. พัฒนา ออกแบบ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บเอกสาร เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ประหยัดเวลา 
และลดค่าใช้จ่าย สะดวกและง่ายต่อการสืบค้น เช่น จัดเก็บประกาศหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของซีดีรอม 
ไฟล์ข้อมูล ลงบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดเก็บข้อมูลป้องกันการสูญหาย 
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ขั้นตอนที่ 8  อธิการบดีลงนามค าสั่งแต่งตั้งการก าหนดระดับต าแหน่ง และงานทรัพยากรบุคคลแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารง

ต าแหน่งสูงขึ้น ในระดับช านาญการ เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลจะต้องด าเนินการ
จัดท าค าสั่งแต่งตัง้เสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาลงนามค าสั่ง ก่อนที่จะแจ้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วิชาการท่ีเสนอขอก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้นในระดับช านาญการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ
ต่อไป โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลด าเนินการจัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เพ่ือแต่งตั้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการด ารงต าแหน่งสูงขึ้นในระดับช านาญการ เสนอผู้บริหารตามล าดับ
จนถึงอธิการบดีลงนามค าสั่ง โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 23 

 

 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

ที ่         /2563 
เรื่อง  การแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  

 ------------------------------------- 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑1 (ค) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงาน

บุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕62 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเปลี่ยนต าแหน่ง 
การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และ
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 ประกอบกับมติ สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งที่  7/๒๕63 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 จึงแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ  ระดับช านาญการ จ านวน 2 ราย (นายวีรศักดิ์ โพธิ์ภิรมย์ , 
นางสาวรุ่งนภา อุบาลี) ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

สั่ง ณ วันที ่          กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
   

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

              /ร่าง,พิมพ์ 
 

ภาพที่ 23 ตัวอย่างค าสั่งการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ 
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บัญชีรายละเอียดการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชีย่วชาญเฉพาะ  
แนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่           /2563 ลงวันที่              กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 23 ตัวอย่างค าสั่งการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ต่อ) 
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2. เมื่ออธิการบดีลงนามในค าสั่งแต่งตั้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้นในระดับช านาญการเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลจะด าเนินการแจ้งให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทราบและรับค าสั่งแต่งตั้งที่งานทรัพยากรบุคคล และส่งค าสั่งให้เจ้าหน้าที่
งานทรัพยากรบุคคลที่มีหน้าที่จัดเก็บค าสั่งลงในระบบทะเบียนงานทรัพยากรบุคคล และจัดเก็บส าเนาค าสั่งในแฟ้ม
ทะเบียนประวัติของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการผู้นั้น และแจ้งค าสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องในงานทรัพยากร
บุคคลทราบและด าเนินการ 

3. เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลส าเนาค าสั่งแจ้งให้งานการเงิน งานสื่อสารองค์กร กองนโยบาย
และแผน และหน่วยงานต้นสังกัดทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

4. เมื่อด าเนินการแจ้งให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลจะด าเนินการแจ้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการรายนั้นมาลงชื่อใน
ใบส าคัญรับเงินที่งานทรัพยากรบุคคลเพ่ือรับเงินค่าตอบแทนการสนับสนุนการจัดท าผลงานในระดับช านาญการ 
ก่อนด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตามข้ันตอนต่อไป โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 24 

 

 
ภาพที่ 24 การเบิกเงินค่าตอบแทนการจัดท าผลงานในต าแหน่งสูงขึ้น ระดับช านาญการ 
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ปัญหา 
- 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
- 

 
ข้อเสนอแนะ  

1. งานทรัพยากรบุคคลควรด าเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการ เครื่องมือเกี่ยวกับการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น เช่น จัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานเพื่อเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการบริหารงานบุคคล
ของทุกหน่วยงาน 

2. พัฒนา ออกแบบ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บเอกสาร เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ประหยัดเวลา 
และลดค่าใช้จ่าย สะดวกและง่ายต่อการสืบค้น เช่น จัดเก็บประกาศหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของซีดีรอม 
ไฟล์ข้อมูล ลงบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดเก็บข้อมูลป้องกันการสูญหาย 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ - สกุล   นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล 

วัน เดือน ปีเกิด   2 พฤศจิกายน 2524 

สถานที่เกิด   สุพรรณบุรี 

ที่อยู่ปัจจุบัน   เลขที่ 199/145 หมู่ที่ 4 ต าบลรั้วใหญ่ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
รหัสไปรษณีย์ 71000 โทรศัพท์ 081–8745956 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี

ต าแหน่งหน้าที่ท างานปัจจุบัน บุคลากร ระดับช านาญการ 
    (หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล) 

ที่ท างานปัจจุบัน   งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย 
    อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 
 

 
 
 
 
 

   

 
 

 


