
 

งานกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี   

 

 
ในการขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม             

ผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานการกําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
บุคคลประจํามหาวิทยาลัยดําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดตําแหน่งของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พ.ศ. 2553  ซึ่งกําหนดคุณสมบัติไว้ดังนี้ 

1. ตําแหน่งประเภทวิชาชพีเฉพาะหรือเชีย่วชาญเฉพาะ  ระดับชาํนาญการ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ระดับปฏิบัติการ  และ 
2.  เคยดํารงตําแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแลว้              

ไม่น้อยกว่า 6  ปี   
- กําหนดเวลา 6 ปี  ให้ลดเป็น 4 ปี  สําหรับผูม้ีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ระดับ

ปฏิบัติการ ข้อ 2  ของมาตรฐานการกําหนดตําแหน่งระดับปฏิบัติการ ซึง่แต่งต้ังจาก 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท  

- กําหนดเวลา 6 ปี ใหล้ดเป็น 2 ปี สําหรับผูม้ีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง่ ระดับ
ปฏิบัติการ ข้อ 3  ของมาตรฐานการกําหนดตําแหน่งระดับปฏิบัติการ ซึง่แต่งต้ังจาก 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือตําแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข           
ที่ ก.พ.อ. กําหนด    

และ  
3.  ปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน่ง  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าทีค่วามรับผิดชอบ

และลักษณะงานที่ปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  
 

2. ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพเิศษ 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ระดับปฏิบัติการ   และ 
2.  เคยดํารงตําแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแล้ว               

ไม่น้อยกว่า 4  ปี  หรือตําแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด   
 และ 
3.  ปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน่ง  หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าทีค่วามรบัผิดชอบ

และลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

ในกรณีที่ผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งจะขอเทียบวุฒิการศึกษา ตรี – โท มาประกอบการพิจารณา
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนั้น สามารถเทียบวุฒิการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้ 

คุณสมบตัิเฉพาะตําแหนง่ในการขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้น 



 

งานกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี   

 

การบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งระดับปฏิบัติการด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และมี
ความประสงค์จะขอนําวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทมาเทียบระยะเวลาปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโทนั้นต้องเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่ดํารงอยู่ ณ ปัจจุบัน  

สูตรในการคํานวณระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
กําหนดให ้ ระยะเวลาดํารงตําแหน่งระดับปริญญาตร ี  =     A  ปี 

            ระยะเวลาดํารงตําแหน่งระดับปริญญาโท  =  B  ปี 
ระยะเวลาดํารงตําแหน่งระดับปริญญาเอก  =  C  ปี 
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เกณฑ์มาตรฐาน 

วุฒิการศึกษา/ระยะเวลาปฏิบัติงาน ปี เดือน วัน 

- ระดับปริญญาตรี 6 72 2190 

- ระดับปริญญาโท 4 48 1460 

- ระดับปริญญาเอก 2 24 730 
 

     ตัวอย่าง 
 

นาย/นาง/นางสาว..................................... 

คุณวุฒ ิ การดํารงตาํแหน่ง ระยะเวลา 

- ปริญญาตร ี วันบรรจุ 1 เมษายน 2551 2 ปี (730 วัน) 

ถึง 31 พฤษภาคม 2553 

- ปริญญาโท วันบรรจุ 1 มิถุนายน 2553 3 ปี 108 วัน 
(1203 วัน) ถึง 16 กันยายน 2556 

 

  การคาํนวณ 
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จํานวนวนัทีเ่ทียบวุฒิระดบัปริญญาโท = 1.15  มากกว่า 1  คุณสมบติัครบขอกาํหนดตําแหนง่ 



 

งานกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี   

 

 

การขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้
กําหนดให้มีการดําเนินการ 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1  การประเมินค่างาน  ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินค่างาน จํานวนไม่น้อยกว่า 3 
คนแต่ไม่เกิน 5 คน โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตําแหน่งที่เสนอขอกําหนด
ระดับตําแหน่งสูงขึ้นร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินค่างาน และให้ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคลเป็น
กรรมการและเลขานุการ  

ส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้ วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน โดยให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. และอาจแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการได้ตามความเหมาะสม  

ส่วนที่ 3 การประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยให้มหาวิทยาลัย
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. พิจารณา
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

(1) ระดับชํานาญการ  กรรมการจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและ
ความชํานาญตรงกับวิชาชีพของตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง และต้องดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าตําแหน่งที่จะแต่งต้ังหรือ
เทียบเท่า 

ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยกรรมการซึ่งแต่งต้ังจากบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัย แต่ต้องอยู่ต่างสังกัดหน่วยงานกับผู้เสนอขอแต่งต้ัง และกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอีกอย่าง
น้อยหนึ่งคน รวมจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่า 3 คน 

(2) ระดับชํานาญการพิเศษ กรรมการจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ 
ความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญตรงกับวิชาชีพของตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง และต้องดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่า
ตําแหน่งที่จะแต่งต้ังหรือเทียบเท่า 

ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยกรรมการ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยแต่งต้ังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยตามบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กําหนด ในกรณีที่ไม่มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตามบัญชีและ/หรือมีเหตุผลความจําเป็นที่ไม่อาจแต่งต้ังกรรมการตามบัญชีดังกล่าวได้ ให้เสนอ 
ก.บ.ม.พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นกรณีไป 
 การดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้น จะต้องยื่นเอกสารเพื่อให้กองบริหารงานบุคคล
ดําเนินการพร้อมกันในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 เม่ือดําเนินการแล้วเสร็จตามกระบวนการและผ่านเกณฑ์                    
การประเมิน ทั้งนี้ ผู้ขอกําหนดตําแหน่งจะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนับตั้งแต่วันที่ย่ืนเอกสาร                
ณ งานธุรการและสารบรรณของมหาวิทยาลัย ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน  

แนวทางการขอกําหนดตาํแหน่งสูงขึ้น 



 

งานกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี   

 

 ในกรณีที่มีการระบุให้ปรับปรุงแก้ไขผลงานก่อนการตัดสินผล จะมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ได้รับ  
การแต่งต้ังให้ ดํารงตําแหน่งใหม่ โดยจะนับวันที่ผู้ขอกําหนดตําแหน่งยื่นเอกสารที่แก้ไขใหม่ให้ กับ              
กองบริหารงานบุคคล   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


