
แบบเสนอข้อมูล เหตุผลความจําเป็น และภาระงานเพื่อกําหนดตําแหน่งสูงข้ึน 
ช่ือหน่วยงาน กองบรหิารงานบุคคล  สังกัดสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

1. ภารกิจของหน่วยงาน(เขียนเป็นข้อๆ แยกตามกลุ่มงาน/งาน) 
งานบริหารทั่วไป 
 1.  .การดําเนินการเก่ียวกับงานธุรการและสารบรรณ 
 2.  การจัดทําทะเบียนคุมสถิติการลา ตรวจสอบ ลงทะเบียนรับและสืบค้นข้อมูลวันลาทุกประเภทของสํานักงาน
อธิการบดีและขอข้อมูลวันลาจากคณะ สํานัก สถาบัน เพ่ือนํามาประกอบในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน 
 3. การดําเนินการเก็บ บันทึก รายงานข้อมูลและปรับปรุงแก้ไขการสแกนลายน้ิวมือของบุคลากร เช่น การเข้าใหม่   
การเปล่ียนชื่อ เปลี่ยนสกุล การย้ายหน่วยงาน สรุปการมาสาย ไม่เข้า ไม่ออก ขาดงานและสรุปการดําเนินงานภาค กศ.ป.ป. 
(เสาร์ – อาทิตย์) ของบุคลากรสายสนับสนุน ลูกจ้างประจํา/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ/เจ้าหน้าที่ประจําตาม
สัญญา 
 4.  การตรวจสอบใบลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุน 
 5.  การดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการของกองบริหารงานบุคคล เช่น จัดทําคําของบประมาณประจําปี จัดทํา
แผนปฏิบัติการและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
 6. การดําเนินงานเก่ียวกับงานการเงินและพัสดุ เช่น สํารวจวัสดุการซื้อจ้าง ขออนุญาตซื้อจ้างด้วยระบบ GFMIS และ
ระบบ e-GP จัดทําใบขออนุมัติเบิกเงิน ใบตรวจรับพัสดุ ใบสั่งจ้าง/สั่งซื้อ ใบงบหน้า ใบฎีกา จัดทําทะเบียนควบคุมวัสดุและ   
ใบเบิกวัสดุ 
 7. การจดบันทึกการประชุมและจัดทํารายงานการประชุมของกองบริหารงานบุคคล 
 8. การจัดพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เก่ียวกับงานธุรการ 
 9. การจัดส่งสําเนาใบลา สําเนาหนังสือตา่ง ๆ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
         10. การจัดทําคู่มือปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
         11. การอัพเดตข้อมูลในเว็บไซด์ของกองบริหารงานบุคคล 
         12. การบริหารจัดการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์งานบุคลากร 
         13. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

งานอัตรากําลงัและค่าตอบแทน 
 1.  การจัดทําทะเบียนคุมอตัรากําลังบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 2.  การจัดเก็บข้อมลู/สถติิข้าราชการและทะเบียนรายชือ่ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 3. การตรวจสอบการบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ประวัติข้าราชการ/พนักงานลงในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 



 4.  การจัดทําข้อมลูเก่ียวกับอตัราว่างของข้าราชการและลูกจ้างประจําในสถาบันอดุมศึกษา 
 5.  การจัดทําแผนอัตรากําลงั 
 6.  การคํานวณค่าจ้างชั่วคราวของอาจารย์ประจําตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญาประจําปีงบประมาณ 
 7. การจดัทําตวัชี้วัดของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
 8. การจดัทําประกาศผูม้ีสิทธิไ์ด้รับเงินบําเหน็จพนักงานมหาวิทยาลัย 
 9. การจดัทําข้อมลูเกี่ยวกับการจัดสรรเงินรางวัล กพร. 
        10. การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาความดีความชอบของพนักงานราชการ 
        11. การดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ การปรับเงินตอบแทนพิเศษ
ของข้าราชการและปรับเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจําและพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
        12. การจัดทําทะเบียนตําแหน่งประเภทผู้บริหาร 
        13. การดําเนินการเทยีบวุฒิการศึกษาของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา (ไปยัง สกอ.) ที่จบจากสถานศึกษา
ต่างประเทศ 
        14. การต่ออายุราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
        15. การดําเนินการเกี่ยวกับการรับโอน/ช่วยราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/การย้ายหน่วยงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย 
        16. การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและรูปเล่มการประชุม 
        17. การจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา 
        18. การดําเนินการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ ดําเนินการรับสมัครสอบแข่งขันและสอบคัดเลือก 
        19. การดําเนินการสรรหาการรับโอน/ย้ายข้าราชการและการประกาศรับโอนข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ 
        20. การดําเนินการบรรจุและแต่งตั้ง/โอนย้าย คําสั่งจ้างบุคลากรสายวิชาการ – สายสนับสนุน คําสั่งจ้างระหว่างช่วง
ปีงบประมาณของเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญาและอาจารย์ประจําตามสัญญา พร้อมฐานข้อมูลและเล่มทะเบียนคุมคําสั่ง     
การเปลี่ยนตําแหน่ง การย้ายหน่วยงาน บุคลากรสายวิชาการ – สายสนับสนุน ประกาศ บันทึก หนังสือภายนอก – ภายใน 
        21. การดําเนินการปรับวุฒิ/เพ่ิมวุฒิการศึกษา การปรับเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิที่สูงข้ึน (ตามกรอบของมหาวิทยาลัย)      
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
        22. การดําเนินการพ้นจากงานของบุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน (การเลิกจ้าง สิ้นสุดระยะเวลาจ้างการลาออก
จากราชการ) 
        23. การดําเนินการตรวจสอบคุณวุฒิ บุคลากรสายวิชาการ (ไปยังสถานศึกษาที่จบจริง) และฐานข้อมูล  เล่มทะเบียนคุม 
สายวิชาการและสายสนับสนุน 
        24. การดําเนินการเกี่ยวกับงาน ภาค กศ.ป.ป. (เสาร์ – อาทิตย์) 



        25. การดําเนินการจัดทําทะเบียนคุมการสรรหา การข้ึนบัญชีและฐานข้อมูลสถิติการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ –   
สายสนับสนุน 
        26. การดําเนินการรับรายงานตัวและส่งตัวบุคคล/นักเรียนทุนเข้าปฏิบัติงานใหม่ เปลี่ยนตําแหน่งหรือย้ายหน่วยงานของ
สายวิชาการและงานจัดทําเอกสารประวัติผู้บรรจุใหม่ (บุคลากรสายวิชาการ) เพ่ือส่งมอบให้งานทะเบียนประวัติและสวัสดิการ 
        27. การดําเนินการจ้างผู้มคีวามรู้ความสามารถพิเศษ/ผู้เกษียณอายุราชการเป็นอาจารย์ 
        28. การดําเนินการจ้างอาจารย์ประจําตามสัญญาลาศึกษาต่อภาคปกติให้ได้รับค่าตอบแทนฯและการจ้างอาจารย์    
(กรณีกลับจากลาศึกษาต่อ) และบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
        29. การดําเนินการเปลี่ยนงบประมาณค่าจ้างประจําปีของเจ้าหน้าท่ีประจําตามสัญญาและอาจารย์ประจําตามสัญญา 
        30. การดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อระยะเวลาการจ้างของเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญาและอาจารย์
ประจําตามสัญญา 
        31. การจัดพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เก่ียวกับงานอัตรากําลังและค่าตอบแทน 
        32. งานสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน ดําเนินการรับสมัครสอบแข่งขันและสอบคัดเลือก 
        33. งานสรรหาการรับโอน/ย้ายข้าราชการและการประกาศรับโอนข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
        34. งานตรวจสอบคุณวุฒิ บุคลากรสายสนับสนุน (ไปยังสถานศึกษาที่จบจริง) และเก็บรวบรวม 
        35. การรับรายงานตัวและส่งตัวบุคคลเข้าปฏิบัติงานใหม่ เปลี่ยนตําแหน่ง ย้ายหน่วยงาน จัดทําเอกสารประวัติผู้บรรจุ
ใหม่ สายสนับสนุนเพ่ือส่งมอบให้งานทะเบียนประวัติและสวัสดิการ 
        36. การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษและทะเบียนคุมฯ 
        37. การจัดทําคู่มือปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
        38. การอัพเดตข้อมูลในเว็บไซด์ของกองบริหารงานบุคคล 
        39. การบริหารจัดการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์งานบุคลากร 
        40. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

งานกําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
 1.  การดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งให้สูงข้ึนของบุคลากรสายวิชาการ 
 2.  การดําเนินการเปลี่ยนตําแหน่งของบุคลากรสายวิชาการ 
 3.  การจัดทําคําสั่งแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 4.  การจัดทําทะเบียนตําแหน่งประเภทวิชาการ 
 5.  การดําเนินการขอประเมินการสอน 
 6. การกรอกข้อมูลในฐานข้อมูลทําเนียบผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 7. การจัดทําฐานข้อมูลและเล่มทะเบียนคุมเก่ียวกับงานกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสายวิชาการ 
 8. การดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งให้สูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน เช่น ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและ
ลูกจ้างประจํา 
 9. การดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งให้สูงข้ึนของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการโรงเรียนสาธิตฯ 



         10. การจัดทําคําสั่ง การเปลี่ยนตําแหน่ง ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการและลูกจ้างประจํา 
         11. การจัดทําคําสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตรสาขาวิชา/หัวหน้างานสายสนับสนุน/แต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะ,
สํานัก,สถาบัน 
         12. การจัดทําฐานข้อมูลและเล่มทะเบียนคุมเก่ียวกับงานกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสายสนับสนุนและ
งานที่ได้รับผิดชอบ 
         13. การจัดทาํคําสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร 
         14. การจัดพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เก่ียวกับงานกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง 
         15. การจัดส่งสําเนาคําสั่ง สําเนาหนังสือต่าง ๆ แจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
         16. การจัดทําคู่มือปฏิบัติงานตามหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
         17. การอัพเดตข้อมูลในเว็บไซด์ของกองบริหารงานบุคคล 
         18. การบริหารจัดการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์งานบุคลากร 
         19. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

งานพัฒนาและฝึกอบรม 
 1.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 2.  การดําเนินการเก่ียวกับการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย/ออกคําสั่งพ้นทดลอง 
 3.  การดําเนินการตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือของพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการท่ีบรรจุใหม่ 
 4.  การจัดทําข่าวของกองบริหารงานบุคคล/แจกไปหน่วยงานต่าง ๆ และนําข้ึนเว็บไซด์ 
 5.  การจัดโครงการของกองบริหารงานบุคคล/ทําสรุปโครงการตามแผน 
 6. การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 7. การดําเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสํานักงานและระดับมหาวิทยาลัย 
 8. การดําเนินการกํากับ ดูแลและตรวจสอบผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
 9. การดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินอาจารย์ใหม่ (พ่ีเลี้ยง) 
         10. การจัดพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เก่ียวกับงานพัฒนาและฝึกอบรม 
         11. การจัดส่งสําเนาคําสั่ง สําเนาหนังสือต่าง ๆ แจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
         12. การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
         13. การอัพเดทข้อมูลในเว็บไซด์ของกองบรหิารงานบุคคล 
         14. การบริหารจัดการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์งานบุคลากร 
         15. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

งานทะเบียนประวัติและสวัสดิการ 
 1.  การดําเนินการเก่ียวกับการลงแฟ้มประวัติของข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ/
อาจารย์ประจําตามสัญญา/เจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา 



 2.  การดําเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 3.  การดําเนินการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 4.  การดําเนินการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (บําเหน็จพนักงานมหาวิทยาลัย/สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล) 
 5.  การกรอกข้อมูลในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สกอ.ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 6. การจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผ่านเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง 
 7. การกรอกข้อมูลในฐานข้อมูลทําเนียบตําแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูลพ้ืนฐาน) 
 8. การดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกบําเหน็จ/บํานาญ/บําเหน็จดํารงชีพ/บําเหน็จตกทอด/กบข. ของข้าราชการ 
 9. การดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกบําเหน็จรายเดือน/บําเหน็จ/บําเหน็จตกทอด/กสจ.ของลูกจ้างประจํา     
         10. การดําเนินการเก่ียวกับการลงแฟ้มประวัติของข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ/
อาจารย์ประจําตามสัญญา/เจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา 
         11. การดําเนินการขอไฟพระราชทาน 
         12. การดําเนินการจัดทาํหนังสือรับรองรายได้/รับรองการปฏิบัติงาน/รับรองการผ่านงานและอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
         13. การดําเนินงานสวัสดิการเคหะสงเคราะห์/การขอมีอาวุธปืน 
         14. การดําเนินการเก่ียวกับการออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท 
         15. กรอกข้อมูลในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ก.พ.ของพนักงานราชการ 
         16. การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น/ข้าราชการดีเด่น 
         17. การจัดพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เก่ียวกับงานทะเบียนประวัติและสวัสดิการ 
         18. การจัดส่งสําเนาคําสั่ง สําเนาหนังสือต่าง ๆ แจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
         19. การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
         20. การอัพเดตข้อมูลในเว็บไซด์ของกองบริหารงานบุคคล 
         21. การบริหารจัดการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์งานบุคลากร 
         22. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

งานวินัยและนิติการ 
 1. การดําเนินงานร่างและตรวจร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและคําร้อง 
 2. การดําเนินงานการดําเนินคดีทางศาล 
 3. การดําเนินงานการบังคับคดี 
 4. การดําเนินงานวิเคราะห์และตีความปัญหาข้อกฎหมาย และข้อขัดข้องของข้อบังคับ ระเบียบประกาศและคําสั่ง 
 5. การดําเนินงานให้คําปรึกษา/เสนอแนะด้านกฎหมาย 
 6. การดําเนินงานดูแลข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยและของมหาวิทยาลัย 
 7. การดําเนินการสรรหากรรมการและผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก 
 8. การดําเนินการเกี่ยวกับการทํานิติธรรม หรือการทํานิติกรรมของเอกชนท่ีมีผลผูกพันทางกฎหมาย 
 9. การดําเนินการทางวินัยร้ายแรงของบุคลากร 



         10. การดําเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงของบุคลากร 
         11. การดําเนินการทางแพ่ง 
         12. การดําเนินการทางละเมิด 
         13. การดําเนินงานพิจารณาการอุทธรณ์และเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน 
         14. การดําเนินงานจัดประชุมและจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์และเรื่องราวร้องทุกข์
และร้องเรียนและสรรหาคณะกรรมการอุทธรณ์และเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน 
         15. การดําเนินงานวินัยของนักศึกษา 
         16. การจัดทําระบบกฎหมายจัดทําคู่มือการปฏิบัติตามกฎหมาย รายงานประจําปี 
         17. การจัดทําสําเนาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของงานวินัยและนิติการ แจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
         18. การดําเนินการทําสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ อาจารย์ประจําตามสัญญา เจ้าหน้าท่ีประจํา
ตามสัญญา ลูกจ้างชั่วคราวและผู้เกษียณอายุราชการ 
         19. การดําเนินการกํากับ ดูแลผู้ลาศึกษาและผู้รับทุนต่าง ๆ 
         20. การดําเนินการเก่ียวกับการลาศึกษา/ฝึกอบรม/วิจัย ทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศของข้าราชการและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
         21. การดําเนินการเก่ียวกับทุนสนับสนุนการศึกษาของข้าราชการ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้รับทุน
บุคคลภายนอก 
         22. การดําเนินงานติดตาม เร่งรัด ผู้กระทําผิดสัญญาให้ชดใช้เงินตามสัญญาทุนและสัญญาลาศึกษา 
         23. การดําเนินการเก่ียวกับสัญญากู้ยืมเงินเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
         24. การดําเนินงานสืบสวนและสอบสวนหาข้อเท็จจริง 
         25. การดําเนินงานเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
         26. การดําเนินงานเก่ียวกับการส่งเสริมและการศึกษาจรรยาบรรณของบุคลากร 
         27. การดําเนินการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 
         28. การดําเนินงานจัดประชุมและจัดทํารายงานการประชุม คณะกรรมการ ยกร่างระเบียบข้อบังคับและกฎหมายอื่น ๆ 
         29. การดําเนินการเก่ียวกับเรื่องการประเมินเพ่ือเลื่อนระยะตามเง่ือนไขในสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย      
สายวิชาการ – สายสนับสนุน 
        30. การจัดส่งสําเนาคําสั่ง สําเนาหนังสือต่าง ๆ แจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
        31. การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
        32. การอัพเดทข้อมูลในเว็บไซด์ของกองบริหารงานบุคคล 
        33. การบริหารจัดการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์งานบุคลากร 
        34. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 



2. เหตุผลความจําเป็นของการกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษในหน่วยงาน (เขียนเป็นข้อๆ) 
 งานบริหารทั่วไป 
 1.  ตําแหน่งงานมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นงานท่ีมีการวิเคราะห์เอง โดยผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้วิเคราะห์และวางแผนในการ
ทํางานของตนเองว่าควรทําสิ่งใดก่อนและหลัง ด้วยการจัดลําดับความสําคัญของงานเอง มีการคิดและการตัดสินใจในงานได้เอง 
และปฏิบัติงานให้สําเร็จไปได้ 
 2. ตําแหน่งงานมีการวิเคราะห์ว่างานแต่ละงานภายในกองบริหารงานบุคคลมีความหลายหลายของงานสามารถ
แยกแยะงานต่าง ๆ ได้เพ่ือเสนอผู้อํานวยการกอง ฯ 
 3.  ตําแหน่งงานมีการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปมาช่วยในการจัดการในการลงเวลาของบุคลากรในมหาวิทยาลัย          
และสามารถช่วยให้สะดวกและรวดเร็วในการวิเคราะห์วัน เวลา โดยใช้ความรู้ความสามารถทําให้การทํางานประสบผลสําเร็จได้
ตามเป้าหมาย 
 4 .   ตําแหน่งงานสามารถวิเคราะห์ว่ าภาระงานที่ตนเองปฏิบัติมีความซับซ้อน  ยาก  มากน้อยเพียงใด          
โดยการประมวลผลจากข้อมูลต่าง ๆ ในระหว่างการทํางาน 
 5.  ตําแหน่งงานสามารถแก้ปัญหาในตําแหน่งงานได้ด้วยการใช้ความคิด มีความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีมีความเป็น
ลักษณะเฉพาะของงานที่ตนเองได้ปฏิบัติ โดยมีการคิดการแก้ปัญหาแบบต่อเน่ือง ซึ่งแก้ไขปัญหาได้ในระดับเบ้ืองต้น 
 6. ตําแหน่งงานได้รับคําแนะนําและความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานบ้าง ในกรณีท่ีเกิดการสงสัยงานภายในกอง ฯ   
โดยมีการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน มีการวิเคราะห์งานว่าหากรับ – ส่งช้าจะทําให้เกิดผลกระทบตอ่งานอื่นในทางเสียหาย 
 7. ตําแหน่งงานเป็นภาระงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับงานธุรการ จะต้องปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกกองฯ เพราะงาน
ดังกล่าวต้องได้รับช่วงต่อมาจากงานของกองกลาง หากมีงานเร่งด่วน จะดําเนินการประสานกันเพ่ือไม่ให้งานเกิดการเสียหาย   
ซึ่งใช้เวลาในการปฏิบัติน้อยมากเพ่ือไม่ให้เสียเวลาในการรับ – สง่ 
 8. ตําแหน่งงานมีการวิเคราะห์งานในหน้าที่จะดําเนินการได้เอง โดยไม่ต้องรอให้ผู้อํานวยการกอง ฯ สั่งการ          
หากพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรดําเนินการได้เลยก็จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติไปก่อนได้เลยแล้วค่อยนําเสนอให้กับ
ผู้อํานวยการกองฯ ในภายหลัง 
 9. ตําแหน่งงานสามารถนําความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ   
มากย่ิงข้ึน 

 งานอัตรากําลังและค่าตอบแทน 
 1.  ตําแหน่งงานสามารถวิเคราะห์งานที่ตนเองปฏิบัติได้ด้วยตนเอง หากไม่เข้าใจจะถามผู้อํานวยการกองบริหารงาน
บุคคล และมีอิสระในการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองมาก มีการวางแผนการทํางานของตนเองไว้เสมอ ผู้อํานวยการ           
กองบริหารงานบุคคลเปิดโอกาสให้คิดและตัดสินใจในงานได้บ้าง หากเป็นงานที่สําคัญจะนําเสนอผู้อํานวยการกองฯ ช่วยกันคิด
เพ่ือหาทางออกและแกไ้ขปัญหา โดยปฏิบัติงานให้สําเร็จไปได้ด้วยดี 



 2.  ตําแหน่งงานมีความหลากหลายของงานมาก มีเน้ืองานมากในการดําเนินการให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย    
คือ มีกระบวนการในการดําเนินการตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงประสบผลสําเร็จของงาน มีกระบวนการดําเนินการท่ีหลากหลาย
ข้ันตอนในการปฏิบัติ โดยใช้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและบุคลากรภายในเพ่ือให้ข้อมูลนํามาวิเคราะห์และตัดสินใจ 
 3.  ตําแหน่งงานมีภาระงานที่ปฏิบัติในงานส่วนน้ี มีความสําคัญของงานมาก เช่น การรับสมัคร การสรรหาต้องมี
กระบวนการที่ชัดเจน ให้ความเป็นธรรมต่อบุคคลทุกคน ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการให้งานบรรลุผลสําเร็จตาม
เป้าหมาย, งานอัตรากําลังต้องดําเนินการควบคุมอัตรากําลังให้เป็นปัจจุบัน มีข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง, งานพิจารณาความดี
ความชอบ ต้องพิจารณาด้วยความเป็นธรรม เป็นไปตามผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งงานภายในงานน้ี จะต้องดําเนินการเป็นไปด้วย
ความยุติธรรม เกิดปัญหาให้น้อยที่สุดหรือไม่ให้เกิดปัญหาเลย 
 4.  ตําแหน่งงานมีกระบวนการดําเนินงานในงานน้ีอย่างชัดเจน ถูกต้อง ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการในการเสร็จสิ้นของ
งาน เกิดการโปร่งใส ตรวจสอบได ้มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้มาก  
 5.  ตําแหน่งงานสามารถวิเคราะห์ จัดหาข้อมูล เพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงงานและทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น    
ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพของงาน 
 6. ตําแหน่งงานมีความรู้สามารถนําความรู้น้ันมาวิเคราะห์งานท่ีปฏิบัติภายในงานได้ โดยทําให้งานน้ันสัมฤทธิ์ผลตาม
เป้าหมาย 
 7.  ตําแหน่งงานสามารถวิเคราะห์ได้ ว่างานที่ปฏิ บัติอ ยู่ น้ันมีความซับซ้อน  ความยากมากน้อยเพียงใด          
ด้วยการประมวลผลจากข้อมูลต่าง ๆ ภายในงาน นํามาใช้กับการทํางานให้บรรลุผลสําเร็จ 
 8. ตําแหน่งงานใช้ความคิด ความสามารถเพื่อแก้ปัญหาในงานท่ีตนเองได้ปฏิบัติ มีกระบวนการคิดของ การทํางาน 
เป็นแบบต่อเน่ืองมาก เพราะงานท่ีปฏิบัติค่อนข้างเป็นงานที่ต้องใช้ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศฯ สามารถบูรณาการ          
จากกฎหมายนํามาสู่การกระบวนการในการปฏิบัติงานให้สําเร็จลงได้ สามารถแก้ปัญหาได้ในเบื้องต้นและปัญหาในเชิงลึก   
หากไม่สามารถตัดสินใจได้จะนํากระบวนการคิดมาคิดร่วมกับผู้อํานวยการกองฯ เพ่ือหาทางออก ในการแก้ปัญหาในการทํางาน
ในงานน้ี 
 9. ตําแหน่งงานมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกกองฯ โดยนําข้อมูลต่าง ๆ มาประกอบในการดําเนินงาน     
ให้ประสบผลสําเร็จ โดยมีการพัฒนางานกันฉันมิตรกับบุคลากรอื่น ๆ ในระหว่างการทํางาน 
         10. ตําแหน่งงานมีการปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานและบุคลากรภายนอกกองฯ มาก และบางเรื่องต้องใช้เวลาในการ
ปฏิสัมพันธ์มาก – น้อย ตามแต่ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ โดยต้องมีการส่ือสารกันเพ่ือให้ได้ข้อมูลมาประกอบการปฏิบัติงาน   
โดยมีการติดต่อ ประสานงานกันด้วยกัลยาณมิตร เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนมากที่สุดมาประกอบให้งานบรรลุผล
สําเร็จ 
         11. ตําแหน่งงานมีความสัมพันธ์ โดยพ่ึงพาซ่ึงกันและกันภายในกอง มีการทํางานเป็นทีม หากงานบางงาน ในงานน้ี  
เช่น การทําเล่มประชุม กบม. การพิจารณาผลการปฏิบัติงาน การรับสมัครบุคลากรเข้าทํางาน เน่ืองจาก  มีงานและผู้มาสมัคร
มาก ต้องอาศัยบุคลากรภายในกองช่วยกันในการทํางานให้บรรลุผลสําเร็จ 
         12. ตําแหน่งงานมีการคิดและแสดงความคิดเห็นในงานที่ปฏิบัติ หากไม่สามารถตัดสินใจได้ จึงนําเรื่องดังกล่าวปรึกษา
ผู้อํานวยการกองฯ เพ่ือขอให้ตัดสินใจในการปฏิบัติงานน้ัน 



         13. ตําแหน่งงานสามารถนําความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ตนเองมีอยู่นํามาปฏิบัติงานและพัฒนางานให้บรรลุผลสําเร็จ 
และมีการพัฒนาตนเองจากการศึกษาด้วยตนเอง เรียนรู้จากเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือให้งานสําเร็จได้ตามเป้าหมาย 

 งานกําหนดตําแหน่งและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
 1.  ตําแหน่งงานสามารถวิเคราะห์งานที่ตนเองได้ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานมีการวาง
แผนการดําเนินการในการทํางานด้วยตนเอง ผู้อํานวยการกองฯ เปิดโอกาสให้คิดและตัดสินใจในงานได้เอง ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
กระบวนการ หากมีปัญหาในระหว่างการดําเนินการให้ปรึกษาต่อผู้อํานวยการกองฯ 
 2.  ตําแหน่งงานมีการปฏิบัติงานในงานกําหนดตําแหน่งจะมีความหลากหลายในเนื้องานมาก เพราะเป็นงานที่ต้อง
เข้าใจและทราบถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ต่าง ๆ แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ต้องนําไปปฏิบัติ   ต้องเข้าใจกระบวนการ
ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบกระบวนการด้วยตนเอง หากมีปัญหาระหว่างการปฏิบัติจะขอคําแนะนําหรือปรึกษาหารือกับผู้อํานวยการ
กองฯ ให้ชว่ยแนะนําเพ่ือให้งานบรรลุผลสําเร็จ 
 3.  ตําแหน่งงานมีการวิเคราะห์งานที่ได้รับให้ปฏิบัติด้วยมีกระบวนการคิดพัฒนางานด้วยตนเอง เช่น การจัดทําคู่มือ 
ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ที่จะต้องเป็นเครื่องมือในการทํางานด้านบุคคลให้ประสบผลสําเร็จได้ มีการคิดงานเองและนํามา
ปรึกษาผู้อํานวยการกองฯ เพ่ือร่วมกันคิดให้งานบรรลุผลสําเร็จได้ 
 4.  ตําแหน่งงานมีการวิเคราะห์ว่างานที่ได้ปฏิบัติน้ัน มีผลต่อกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในมหาวิทยาลัย
เป็นอย่างมาก เพราะงานในส่วนน้ีส่งผลต่อขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 5.  ตําแหน่งงานมีการวิเคราะห์ว่างานที่ปฏิบัติมีกระบวนการในการดําเนินการตั้งแต่ต้นจนจบ จนทําเป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลได้ โดยมีเอกลักษณ์  เป็นงานที่ตนเองได้
ปฏิบัติเป็นอย่างมาก 
 6. ตําแหน่งงานสามารถวิเคราะห์งานที่ปฏิบัติและสามารถจัดหาข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุงงานและทําให้
งานมีประสิทธิภาพมากข้ึนทั้งปริมาณและคุณภาพ 
 7. ตําแหน่งงานสามารถนําความรู้ ความสามารถ และทักษะของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จได้ 
เน่ืองจากงานด้านน้ี ต้องใช้บุคคลที่มีความรู้ในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศฯ มาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผล
สําเร็จ 
 8. ตําแหน่งงานด้านน้ีมีความซับซ้อน ยากมาก โดยจะต้องประมวลผลจากข้อมูลต่าง ๆ เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ 
กฎหมาย ประกาศต่าง ๆ นํามาประยุกต์เพ่ือให้งานพัฒนาและประสบผลสําเร็จได้ตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 9. ตําแหน่งงานท่ีปฏิบัติด้านน้ีจะต้องมีการใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และมีความสามารถในการแก้ปัญหา     
มีความเป็นลักษณะเฉพาะของงานที่ปฏิบัติ ใช้กระบวนการคิดแบบต่อเน่ืองมาก ตั้งแต่เริ่มต้นของการคิดเกณฑ์ ประกาศ      
การนําไปปฏิบัติ แบบฟอร์มท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการทํางาน สามารถแก้ปัญหานั้นได้ด้วยตนเอง หากมีปัญหาท่ีใหญ่กว่าจะนํามา
ปรึกษาหารือและขอคําแนะนําจากผู้อํานวยการกองฯ เพ่ือหาทางออกในการแก้ปัญหาการทาํงาน 
       10. ตําแหน่งงานมีกระบวนการทํางานที่ต้องมีการพ่ึงพาซึ่งกันและกันและประสานงานกันระหว่างบุคลากรภายในกองฯ 
และภายนอกกองฯ เพ่ือให้มีผลกระทบน้อยที่สุด และต้องการให้งานประสบผลสําเร็จได้มากท่ีสุด มีการปฏิสัมพันธ์กับบุคลากร
ภายนอกกองฯ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการนําไปปฏิบัติซึ่งผลงานให้บรรลุมากที่สุด 



       11. ตําแหน่งงานสามารถวิเคราะห์ความคิดเห็นจากผู้อื่นที่ให้ข้อมูลมา นํามาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขผลงานปฏิบัติ    
ท่ีได้รับปฏิบัติได้ด้วยตนเองและนําเสนอต่อผู้อํานวยการกอง ฯ ร่วมกันแก้ไขปรับปรุงการทํางานให้มีคุณภาพมากขึ้น 
       12. ตําแหน่งงานสามารถนําความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ตนเองมีอยู่ สามารถสอนงานและพัฒนาผู้อื่นให้เข้าใจและ
ทราบกระบวนการในการทํางานได้ เพ่ือให้ผู้อื่นเกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน 

 งานทะเบียนประวัติและสวัสดิการ 
 1.  ตําแหน่งงานน้ีสามารถวิเคราะห์การทํางานที่ได้ปฏิบัติอยู่ มีความอิสระ มีการวางแผนการทํางานของตนเองว่าควร
ทํางานใดก่อน – หลัง ผู้อํานวยการกองฯ เปิดโอกาสให้คิดและตัดสินใจงานที่ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง สามารถให้ตัดสินใจและ
เลือกใช้วิธีต่าง ๆ นํามาใช้ในการทํางานได้ด้วยตนเอง เพ่ือให้งานสําเร็จ หากไม่มั่นใจให้สอบถามและนํามาหารือจาก
ผู้อํานวยการกอง ฯ เพ่ือหาวิธีการและแนวทางในการแก้ไขเพ่ือให้งานบรรลุผลสําเร็จ 
 2.  ตําแหน่งงานน้ีมีลักษณะงานที่ปฏิบัติมีความหลากหลายในกระบวนการทํางาน เน้ืองานที่ได้ปฏิบัติเปิดโอกาสให้คิด
วิเคราะห์และตัดสินใจได้เอง และไม่ทําให้เกิดการผิดพลาดในการทํางาน 
 3.  ตําแหน่งงานที่ปฏิบัติมคีวามสําคัญของงานมาก หากปฏิบัติไม่ถูกต้องจะทําให้ข้อมูลผิดจากความเป็นจริง ต้องมีสติ
ในการดําเนินการกรอกข้อมูล วัน เวลา ต้องตรง ถูกต้อง สามารถเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ ห้ามผิดพลาดหรือบิดเบือนจากความ
เป็นจริง 
 4.  ตําแหน่งงานดังกล่าวมีความสมบูรณ์ในกระบวนงานตั้งแต่เร่ิมจนจบกระบวนงานเอง เม่ือปฏิบัติงานแล้วเสร็จ    
จะเห็นเน้ืองานท่ีเป็นเอกลักษณ์อย่างมาก งานที่ปฏิบัติจะต้องถูกต้อง เป็นข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือได้ 
 5. ตําแหน่งงานสามารถจัดหาข้อมูลและนําไปพัฒนาปรับปรุงงานและทํางานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยทําให้
เกิดมีท้ังปริมาณและคุณภาพของงานที่ถูกต้องตามความเป็นจริงมากที่สุด 
 6. ตําแหน่งงานนี้ ต้องสามารถนําความรู้ ความสามารถ ทักษะมาประกอบใช้เพ่ือให้งานบรรลุผลสําเร็จ ลงได้ตาม
เป้าหมาย เพราะงานที่ปฏิบัติอยู่จะต้องอาศัยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศต่าง ๆ แบบฟอร์ม ที่สามารถเป็น
เครื่องมือในการบริหารงานบุคคลให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิต่อเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง 
 7. ตําแหน่งงานต้องใช้ความคิด ความสามารถในการแก้ปัญหามีความเป็นลักษณะเฉพาะของงานมีกระบวนการทาง
ความคิดอย่างต่อเน่ืองมาก สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองในระดับหน่ึง หากมีปัญหาที่ยากจะนํามาปรึกษาหารือ          
และข้อคําแนะนําจากผู้อํานวยการกองฯ 
 8. ตําแหน่งงานได้รับคําแนะนําและความช่วยเหลือจากคนภายในกองและคนนอกกองฯ น้อยเพราะส่วนใหญ่       
ต้องปฏิบัติด้วยตนเอง แต่มีการพัฒนาความสัมพันธ์กันฉันมติรกับผู้อื่นในระหว่างการทํางานกันเสมอ 
 9. ตําแหน่งงานต้องพ่ึงพาอาศัยกับงานในตําแหน่งอื่น ๆ บ้าง หากไม่พ่ึงพาจะส่งผลให้การปฏิบัติงาน ในงานน้ี       
เกิดข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและชัดเจน 
        10. ตําแหน่งงานน้ีต้องมีปฏิสัมพันธ์และติดต่อกับบุคคลภายในและภายนอกมาก เน่ืองจากการท่ีเป็นงานที่ให้บริการ     
ในเรื่องข้อมูลประวัติและข้อมูลการรับรองการทํางานและการรับรองเร่ืองเงินเดือน การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
การขอสําเนาประวัติ ก.พ.๗ 
        11. ตําแหน่งงานน้ีสามารถสอนงานและพัฒนาผู้อื่นให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถหรือทักษะในการปฏิบัติงานได ้



 งานพัฒนาและฝึกอบรม 
 1.  ตําแหน่งงานน้ี ผู้อํานวยการกองฯ เปิดโอกาสให้คิด วางแผนการทํางานด้วยตนเอง และมีการตัดสินใจในงานด้วย
ตนเอง โดยให้เลือกใช้วิธีต่าง ๆ ในการทํางานให้สําเร็จได้ด้วยตนเอง หากมีปัญหาให้นํามาปรึกษาและคิดร่วมกับผู้อํานวยการ
กองฯ 
 2.  ตําแหน่งงานน้ี มีความหลากหลายในเน้ืองานที่ปฏิบัติมาก 
 3. ตําแหน่งงานน้ีเป็นงานทางด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ ในการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 4. ตําแหน่งงานน้ีมีความสําคัญของงานในด้านของการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก 
 5. ตําแหน่งงานนี้มีความเป็นเอกลักษณ์หรือความสมบูรณ์ของงาน ตั้งแต่ตั้งต้นจนจบกระบวนการในการทํางาน       
มีผลลัพธ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์มากในเชิงของการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการทํางาน 
 6. ตําแหน่งงานนี้สามารถจัดหาข้อมูลเพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงงานหรือทําให้งานมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีผล
ทางด้านประสิทธิภาพของการทํางานในเชิงคุณภาพและปริมาณได้มาก 
 7. ตําแหน่งงานน้ี มีความจําเป็นในการนําความรู้ ทักษะและความสามารถในด้านต่าง ๆ มาประกอบใช้เพ่ือให้งาน
บรรลุผลสําเร็จได้ตามเป้าหมาย 
 8. ตําแหน่งงานน้ี มีความซับซ้อนหรือความยากมากในการปฏิบัติงาน เช่น การจัดทําโครงการต่าง ๆ ในการอบรม     
ให้ความรู้ การจัดทําหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร ฯลฯ 
 9. ตําแหน่งงานน้ี จําเป็นต้องใช้กระบวนการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีมีความเป็นลักษณะเฉพาะของงาน    
ซึ่งทําให้เห็นถึงกระบวนการทางความคิดอย่างต่อเน่ืองมาก ที่จะได้มีการพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการพัฒนา
มากย่ิงข้ึน 
        10. ตําแหน่งงานน้ี ได้รับคําแนะนําและความช่วยเหลือจากผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกกองฯ เป็นงานที่ ทําให้เกิดการ
สัมพันธ์ฉันมิตรกับคนอื่น ๆ ระหว่างการทํางานมาก 
        11. ตําแหน่งงานน้ีต้องรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานมาก เพราะงานต้องได้รับความคิดเห็นมากมายเก่ียวกับ
ผลงานเพ่ือนําผลมาพัฒนา ปรับปรุงการทํางานให้ดีย่ิงข้ึน 
        12. ตําแหน่งงานน้ีต้องมีการสอนงานและพัฒนาผู้อื่น ควบคุม ดูแลและให้การช่วยเหลือให้ผู้อื่นเกิด การพัฒนาความรู้ 
ความสามารถหรือทักษะมากยิ่งขึ้น 

งานวินัยและนิติการ 
1. ตําแหน่งงานสามารถวิเคราะห์งานที่ตนเองปฏิบัติได้ด้วยตนเอง  หากไม่เข้าใจจะถามผู้อํานวยการกองบริหารงาน

บุคคลและมีอิสระในการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง  มีการวางแผนการทํางานของตนเองไว้เสมอ  ผู้อํานวยการกองฯ เปิดโอกาส
ให้คิดและตัดสินใจในงานได้  หากเป็นงานที่สําคัญจะนําเสนอผู้อํานวยการกองฯ ร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหา เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานสําเร็จไปได้ด้วยดี 

2. ตําแหน่งงานมีความหลากหลายของงานและมีเน้ืองานท่ีจะต้องดําเนินการเพื่อให้ประสบผลสําเร็จ ตามเป้าหมาย
มาก  คือ  มีกระบวนการในการดําเนินการตั้งแต่เร่ิมต้นจนถึงประสบผลสําเร็จของงาน  มีกระบวนการดําเนินงานท่ีหลากหลาย
ข้ันตอน  โดยต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและบุคลากรภายในเพ่ือให้ข้อมูลนํามาวิเคราะห์และตัดสินใจ 



3. ตําแหน่งงานมีภาระงานท่ีปฏิบัติส่งผลกระทบต่องานในตําแหน่งอื่น  หรือต่อบุคลากรของหน่วยงานอื่นใน
มหาวิทยาลัย  เช่น  การออกข้อบังคับ  ระเบียบ  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือบุคลากร  ที่เก่ียวข้อง
ท้ังหมด เป็นต้น 
 

4. ตําแหน่งมีกระบวนการทํางานที่สามารถดําเนินการได้เองตั้งแต่จนเสร็จสิ้นกระบวนการ โดยต้องยึดหลักของ
กฎหมาย  และหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

5. ตําแหน่งงานมีความสามารถในการหาข้อมูลหรือผลการดําเนินงานที่ผ่านมา  เพ่ือใช้สําหรับการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง  ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

6. ตําแหน่งงานที่ปฏิบัติจําเป็นต้องมีความรู้  ความสามารถ  และทักษะที่หลากหลาย  เพ่ือจะได้นําข้อมูล  ข้อเท็จจริง  
ประเด็น  ข้อกฎหมายที่ครบถ้วน  ถูกต้องมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

7. ตําแหน่งงานต้องมีการประสาน  หาข้อมูลจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่น  เพ่ือประกอบการตัดสินใจ โดยการตัดสินใจ
ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย หรือปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมาย จึงเป็นตําแหน่งงานที่มี  ความซับซ้อน  และมีความยากใน
การปฏิบัติ 

8. ตําแหน่งงานต้องเผชิญกับการแก้ปัญหา  ทั้งท่ีเป็นปัญหาของบุคคล  หน่วยงาน  หรือปัญหาข้อกฎหมาย  โดยใน
การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องใช้ความคิด  ความรู้ความสามารถในเชิงกฎหมาย  เพ่ือแก้ปัญหาให้ทุกฝ่ายยอมรับ  หรือตีความข้อ
กฎหมายให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

9. ตําแหน่งงานมีความต้องการคําแนะนําและความช่วยเหลือจากผู้อื่นบ้าง  เน่ืองจากส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติและ
ตัดสินใจได้เอง 

10. ตําแหน่งงานจําเป็นต้องพ่ึงพาข้อมูลจากตําแหน่งอื่นๆ เพ่ือที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนสําหรับ ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

11. ตําแหน่งงานต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกบ้าง  เมื่อต้องการข้อมูล  ข้อเท็จจริง         
และเอกสาร  รวมถึงการสร้างเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

12. ตําแหน่งงานเป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะด้านกฎหมาย  จึงสามารถที่จะสอนงานหรือให้ความความรู้แก่บุคคลอื่น
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในกฎระเบียบที่เก่ียวกับงานต่างๆ เพ่ือนําไปพัฒนางานของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ภาระงานท่ีหนว่ยงานมอบหมายให้ผู้ดํารงตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญปฏิบัติ (เป็นภาระงานที่มุ่งผลสัมฤทธิต์่อการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหน่วยงานและเป็นงานที่ตอ้งปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ที่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยย่อ 
5. ด้านการวางแผน ร่วมกําหนดนโยบายและแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานที่
  สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการทํางาน โดยเชือ่มโยงหรือ 
  บูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับกลยุทธ์ของสถาบันอดุม 

ที่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยย่อ 
1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ 
 ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประสบการณ ์วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ติดตามประเมินผล 
  แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ที่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยย่อ 
2. ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน พัฒนาระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน หรืองานพัฒนา 
  ทฤษฏี หลักการ ความรู้ใหม่  
  ปฏิบัติงานวิจัยด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และนํามา 
  ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ 
ที่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยย่อ 
3. เป็นผู้คิดริเริม่การดําเนินการวิจัยต่าง ๆ ในงานการ เผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิค 
 บริหารงานทรัพยากรบุคคล วิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ตอ่งานการบริหารงานทรัพยากร 
  บุคคล วางแผนหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห ์วิจัย ประเมินผล 
  รวมทั้งกําหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านการบริหาร 
  ทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนาระบบหรอืมาตรฐานในการปฏิบัต ิ
  งานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ตดิตามความก้าวหน้าทาง 
  วิชาการด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  
  และด้านท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนํามาประยุกตใ์ช้ให้เหมาะสมกับ 
  ลักษณะงานของหน่วยงานที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้าน 
  การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะ 
  ในการดําเนินการ 
ที่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยย่อ 
4. ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ  การฝึกอบรม ให้การบริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้านการ 
  บริหารงานทรัพยากรบุคคล ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ 
  เก่ียวกับงานในหน้าท่ี เพ่ือใหส้ามารถปฏิบัตงิานได้อย่างถูกตอ้ง 
  มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได ้
  รับแต่งตั้ง และปฏิบัติหน้าที่อืน่ที่เกี่ยวข้อง 

 
 



  ศึกษา มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ตดิตาม 
  และประเมินผล เพ่ือให้บรรลตุามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ี 
  กําหนด 
ที่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยย่อ 
6. ด้านการประสานงาน 1. ประสานการทํางานโครงการต่าง ๆ กับบุคคล หน่วยงาน 
      หรอืองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพ่ือให้ 
      เกิดความร่วมมือและผลสมัฤทธ์ิตามที่กําหนด 
  2. ให้ข้อคิดเหน็และคําแนะนาํแก่หน่วยงานในสถาบันอุดม 
     ศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเป็น 
     ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน 
ที่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยย่อ 
7. ด้านการบริการ 1. ให้คําปรึกษา แนะนํา วินิจฉัย ชี้แจงและตอบปัญหาทีส่าํคัญ 
     หรอืยุ่งยากซับซอ้นมาก เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
     เก่ียวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ให้บุคคลหรือหน่วย
     งานสามารถดําเนินงานได้ลลุ่วงเป็นไปตามนโยบายและแผน 
     งานที่กําหนดไว้ หรอืเพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการตดัสินใจ 
     และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
  2. เผยแพร ่ถ่ายทอดความรู้ ด้านการบริหารงานทรัพยากร 
     บุคคล เพ่ือให้บุคคลท่ัวไป ได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
     และเป็นประโยชน์ 

 

 



3. ภาระงานท่ีหน่วยงานมอบหมายให้ผู้ ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษปฏิบัติ (เป็นภาระงานที่ มุ่งผลสัมฤทธิ์          
ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและเป็นงานท่ีต้องปฏิบัติโดยผู้ชํานาญการพิเศษ) 
3.1 งานบริหารทั่วไป (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน 1 อตัรา ) 

3.1.1 ลําดับที่ 100 ตําแหน่งเลขที่ 011 ตามกรอบอัตรากําลัง  บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ 2558 – 2561) 

ที่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยย่อ 
1 1.1 ดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการของกอง

บริหารงานบุคคล เช่น จัดทําคําของบประมาณประจําปี 
จัดทําแผนปฏิบัติการ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
1.2 การปฏิบัติงานด้านงานการเงินและพัสดุ เช่น 
สํารวจวัสดุการซ้ือจ้าง ขออนุญาตซ้ือจ้างด้วยระบบ 
GFMIS และระบบ e-GP จัดทาํใบขออนุมัติเบิกเงิน ใบ
ตรวจรับพัสดุ ใบสั่งจ้าง/สั่งซ้ือ ใบงบหน้า ใบฎีกา จัดทํา
ทะเบียนควบคุมวัสดุและใบเบิกวัสด ุ

1.1  ดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการของกองบริหารงาน
บุคคล โดยจัดประชุมคณะกรรมการฯร่วมวิเคราะห์และ
จัดทําแผนงานโครงการ  พิจารณารายละเอียดโครงการ
ต่างๆ เพ่ือนําเสนอต่อผู้บริหารต่อไป  ในการจัดทําแผนแต่
ละคร้ัง ต้องวิเคราะห์  สังเคราะห์ นโยบายแผนบริหาร
ราชการของกองบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับแผน
บริหารของมหาวิทยาลัยด้วย 
1.2 ดําเนินการจัดทําระบบจัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบ GFMIS   
มีลักษณะการทํางานโดยย่อดังน้ี  
   ข้ันตอนที่ 1 ตรวจสอบงบประมาณ ตรวจสอบแผนการ
จัดซื้อ / จ้าง ตรวจสอบบัญชีคงเหลือ 
ข้ันตอนท่ี 2 จัดซื้อตามแผนหรือผู้ต้องการพัสดุย่ืนแบบขอ
อนุมัติดําเนินการจัดหาพัสดุ 
   ข้ันตอนที่ 3 ระบุรายการ จํานวนสินค้ารายละเอียดราคา
ต่อหน่วยตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 
   ข้ันตอนที่ 4 สืบราคาจากผู้เสนอราคาตรวจสอบวงเงิน
และระยะเวลาส่งมอบ 
   ข้ันตอนที่ 5 ออกใบสั่งซื้อ / จ้าง (แบบ งพด.1/1) จาก
ระบบ GFMIS และเสนอผู้บริหารอนุมัติการซื้อ/จ้าง 
   ข้ันตอนที 6 ส่งมอบใบสั่งของให้ผู้เสนอราคาที่ผ่านการ
พิจารณา 
   ข้ันตอนท่ี 7 ตรวจสอบพัสดุตามใบสั่งซื้อ / จ้าง ตรวจวัน
ครบกําหนดวันส่งมอบ และพิมพ์ใบตรวจรับ(แบบ งพด.6) 
จากระบบ GFMIS เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ลงนาม 
   ข้ันตอนที ่8 พิมพ์ใบขออนุมัติเบิกเงิน(แบบ กง.1) เสนอตอ่
ผู้บริหารเพ่ือขออนุมตัิเบิกเงิน 
   ข้ันตอนที่ 9 นําเอกสารที่ลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้วใน  
ข้อ 8 ส่งงานคลัง 
   ข้ันตอนที ่10 เจ้าหน้าที่พัสดุเก็บสําเนาเอกสารในข้อ 8  



ที่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยย่อ 
เข้าแฟ้ม และบันทึกในบัญชคุีมวัสด ุ

2 2.1 ดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการของกอง
บริหารงานบุคคล เช่น จัดทําคําของบประมาณประจําปี 
จัดทําแผนปฏิบัติการ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
2.2 การปฏิบัติงานด้านงานการเงินและพัสดุ เช่น 
สํารวจวัสดุการซ้ือจ้าง ขออนุญาตซ้ือจ้างด้วยระบบ 
GFMIS และระบบ e-GP จัดทาํใบขออนุมัติเบิกเงิน ใบ
ตรวจรับพัสดุ ใบสั่งจ้าง/สั่งซ้ือ ใบงบหน้า ใบฎีกา จัดทํา
ทะเบียนควบคุมวัสดุและใบเบิกวัสด ุ

2.1  ดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการของกองบริหารงาน
บุคคล ในการจัดทําแผนแต่ละคร้ัง ต้องวิเคราะห์  สังเคราะห์ 
นโยบายแผนบริหารราชการของกองบริหารงานบุคคลให้
สอดคล้องกับแผนบริหารราการของมหาวิทยาลัย วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก สรุปผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการดําเนินการต่อไป 
2.2 ดําเนินการจัดทําระบบจัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบ GFMIS 
จะมีการพัฒนาระบบอยู่เรื่อยๆ  เพราะระบบ GFMIS และ
ระบบ e-GP จัดทําใบขออนุมัติเบิกเงิน ใบตรวจรับพัสดุ ใบสั่ง
จ้าง/สั่งซ้ือ ใบงบหน้า ใบฎีกา จัดทําทะเบียนควบคุมวัสดุและ
ใบเบิกวัสดุ เป็นระบบที่ซับซ้อนและต้องใช้ความละเอียดสูง 

3 3.1 ดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการของกอง
บริหารงานบุคคล เช่น จัดทําคําของบประมาณประจําปี 
จัดทําแผนปฏิบัติการ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
3.2  การปฏิบัติงานด้านงานการเงินและพัสดุ เช่น 
สํารวจวัสดุการซ้ือจ้าง ขออนุญาตซ้ือจ้างด้วยระบบ 
GFMIS และระบบ e-GP จัดทาํใบขออนุมัติเบิกเงิน ใบ
ตรวจรับพัสดุ ใบสั่งจ้าง/สั่งซ้ือ ใบงบหน้า ใบฎีกา จัดทํา
ทะเบียนควบคุมวัสดุและใบเบิกวัสด ุ

3.1  ดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการของกองบริหารงาน
บุคคล ในการจัดทําแผนแต่ละคร้ัง ต้องวิเคราะห์  สังเคราะห์ 
นโยบายแผนบริหารราชการของกองบริหารงานบุคคลให้
สอดคล้องกับแผนบริหารราการของมหาวิทยาลัย ความ
ยุ่งยากในการจัดทําแผนขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน และภายนอก สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
เพ่ือใช้ผลจากการรวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการดําเนินการต่อไป 
3.2 ดําเนินการจัดทําระบบจัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบ GFMIS   จะ
มีการพัฒนาระบบอยู่เรื่อยๆ  เพราะระบบ GFMIS และระบบ 
e-GP จัดทําใบขออนุมัติเบิกเงิน ใบตรวจรับพัสดุ ใบสั่งจ้าง/
สั่งซ้ือ ใบงบหน้า ใบฎีกา จัดทําทะเบียนควบคุมวัสดุและใบเบิก
วัสดุ เป็นระบบที่ซับซ้อนและต้องใช้ความละเอียดสูง ความ
ยุ่งยากของระบบ GFMIS และระบบ e-GP จะขึ้นอยู่กับ
กระบวนการในการดําเนินการของแต่ละขั้นตอน

3.2 งานอัตรากําลังและค่าตอบแทน (บุคลากร จํานวน 4 อัตรา ) 
3.2.1 ลําดับที่ 101 ตําแหน่งเลขที่ 067 ตามกรอบอัตรากําลัง  บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ประจําปี

งบประมาณ 2558 – 2561) 
ที่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยยอ่ 

 1.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความ
ดีความชอบของพนักงานราชการ 

1.1.1. จัดทําหนังสือแจ้งกําหนดการและแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการให้กับหน่วยงานต้นสังกัด
รับทราบ 
1.1.2 รวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ  รอบที่ 1 (1 ต.ค – 31 มี.ค. ปีถัดไป)และรอบที่ 2 



ที่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยยอ่ 
(1 เม.ย. - 30 ก.ย. ปีเดียวกัน )  
1.1.3. ตรวจสอบคุณสมบัติพนักงานราชการที่มีสิทธิ เลื่อน/  
ไม่เลื่อนค่าตอบแทนในปีงบประมาณน้ัน 
1.1.4 คํานวนวงเงินในการเล่ือนค่าตอบแทนโดยควบคุมวงเงิน
ไม่เกินร้อยละ 4 ของอัตราค่าตอบแทนพนักราชการ ณ 1 ก.ย.  
1.1.5 นําข้อมูล ตั้งแต่ข้อ 1.1.2 – 1.1.4 สรุปเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของมหาวิทยาลัย 
1.1.6 ดําเนินการเล่ือนค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการ ฯ 

 2.1 การจัดทํากรอบอัตรากําลังของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

2.1.1 จัดประชุมชี้แจงและให้ความรู้เก่ียวกับการคิดภาระงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
2.1.2. ประสานงานกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยรวบรวมข้อมูล
ภาระงานและปริมาณงานของแต่ละหน่วยงานเพ่ือใช้เป็น
แนวทางประกอบการพิจารณากําหนดกรอบอัตรากําลัง 
2 .1 .3 . วิ เ คราะ ห์ ข้อมู ล บุคลากรในสถา บันอุ ดมศึ กษา 
ประกอบการจัดทํากรอบหน่วยงานและอัตรากําลัง 
2.1.4. นําเสนอร่างโครงสร้างกรอบหน่วยงานและอัตรากําลัง
ต่ อ คณะกรรมการบริ ห า ร ง านบุ คคล  (ก .บ .ม . )  และ  
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
2.1.5 ส่งโครงสร้างกรอบหน่วยงานและอัตรากําลังท่ีผ่านความ
เห็นชอบจากสภา ฯ ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทราบ
และถือปฏิบัติ 

 2.2 การจดัทํากรอบพนักงานราชการ 
 

2.2.1 จัดประชุมชี้แจงและให้ความรู้เก่ียวกับการคิดภาระงาน
ของพนักงานราชการให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
2.2.2. ประสานงานกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยรวบรวมข้อมูล
ภาระงานและปริมาณงานของแต่ละหน่วยงานเพ่ือใช้เป็น
แนวทางประกอบการพิจารณากําหนดกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ  
2.2.3. วิเคราะห์ข้อมูลตามแบบฟอร์มของ คพร.เพ่ือจัดทํา
กรอบพนักงานราชการ 
2.2.4. นําเสนอร่างกรอบพนักงานราชการต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) พิจารณาอนุมัติ 
2.2.5 ส่งกรอบพนักงานราชการ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก 
ก.บ.ม. ให้กับ คพร. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
2.2.6 คพร. อนุมัติกรอบอตัรากําลังพนักงานราชการ 
มหาวิทยาลัยรบัทราบและถอืปฏิบัติ 



ที่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยยอ่ 
 3.1 เตรียมการวางแผนการจัดสรรอัตรากําลังบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย ในแต่ละปีงบประมาณ 
 

3.1.1 มหาวิทยาลัยแจ้งงบประมาณที่จัดสรรสําหรับการจ้าง
บุคลากร 
3.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลความขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุน
จากภาระงานและกรอบอัตรากําลังประจํา ปีงบประมาณ  
3.1.3 ประสานข้อมูลเก่ียวกับความขาดแคลนอัตรากําลัง
บุคลากรสายวิชาการจาก กมป.ประกอบการจัดสรรอัตรากําลัง 
3.1.4 ตรวจสอบข้อมูลการจัดสรรอัตรากําลังย้อนหลัง 1 – 2 ปี 
ประกอบการพิจารณา  
3.1.5 นําข้อมูลข้อ 3.1.2 – 3.1.4  สรุปนําเข้าที่ประชุม ก.บ.ม. 
พิจารณาจัดสรรอัตรากําลังให้กับหน่วยงาน 
3.1.6 สรุปมติการจัดสรรอัตรากําลังและจัดทําทะเบียนคุม  
ในแต่ละปี 

3.2.2 ลําดับที่ 102 ตําแหน่งเลขที่ 246 ตามกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ประจําปี  
งบประมาณ 2558 – 2561) 

ที่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยยอ่ 
 1.1 การดําเนินการเก่ียวกับการรับโอน ของข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา /  การย้ายของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
1.2 ดําเนินการพิจารณาความดีความชอบของ
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัย 
1.3 การจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ / ลูกจ้างประจํา 

 

 

 

 

1.1  สําหรับข้าราชการฯ ติดต่อประสานกับหน่วยงานที่รับโอน  
ออกคําสั่งให้โอน  พร้อมกับส่งทะเบียนประวัติ/บัตรจ่าย
เงินเดือนครั้งสุดท้าย และแก้ไขข้อมูลในระบบจ่ายตรงของ
ข้าราชการท่ีโอนย้ายให้ถูกต้อง และดําเนินการให้ทันระยะเวลา
ที่กําหนดในแต่ละตําแหน่ง  ส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยจะ
ไม่มีการโอนย้ายต่างมหาวิทยาลัยได้  แต่สามารถโอนย้ายได้
ภายในมหาวิทยาลัย (ภายใต้มติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)   
1.2 ดําเนินการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการ/
ลูกจ้างประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัย  มีลักษณะการ
ทํางานโดยย่อดังน้ี  
   ข้ันตอนท่ี 1 คํานวณวงเงินงบประมาณสําหรับการเลื่อน
เงินเดือน 3% ของเงินเดือนข้าราชการที่มีคนครอง  ณ  วันท่ี 
1  มีนาคม 
   ข้ันตอนที่ 2 กําหนดช่วงคะแนนและระดับผลการประเมิน 
   ข้ันตอนที่ 3  

- นําผลการประเมินซึ่งได้จัดเรียงลําดับจากคณะมา
แบ่งระดับ  คือ  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  และพอใช้  (ถ้ามีผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการต่ํากว่าร้อยละ  60  จะไม่ได้รับ
การประเมินในรอบการประเมินน้ัน) มาพิจารณากับวงเงิน



ที่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยยอ่ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ือกําหนดร้อยละการเลื่อน
เงินเดือน 

- จํานวนเงินที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนคํานวณตามฐาน
คํานวณของข้าราชการในแต่ละประเภท และระดับตําแหน่ง 
ที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนทั้งหมดตามร้อยละท่ีกําหนดไว้ 

- หากวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอจะ
กําหนดระดับผลประเมินลดระดับลงมาได้อีกเพ่ือให้การ
บริหารวงเงินไดป้ระโยชน์สูงสุด 
   ข้ันตอนที่ 4 บริหารวงเงินจนกว่าเงินที่ใช้ในการเลื่อน    
ไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
   ข้ันตอนที่ 5 ประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการในระดับดีเด่นและดีมาก 
   ข้ันตอนที 6 ดําเนินการออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ /
ลูกจ้างประจํา  และการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
และประกาศร้อยละการเล่ือนเงินเดือน 
   ข้ันตอนที่ 7 ออกจดหมายเวียนแจ้งผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล 
1.3 การจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา เป็นระบบ
การจ่ายตรงเงินเดือนโดยผ่านเว็ปไซด์ของกรมบัญชีกลาง  
ซึ่งระบบจ่ายตรงเงินเดือนจะสามารถเก็บข้อมูลเก่ียวกับประวัติ 
เงินเดือน และข้อมูลพ้ืนฐานของข้าราชการ และลูกจ้างประจํา 
ของแต่ละบุคคล  กรมบัญชีกลางจะมอบ  Token Key 
ให้แต่ละมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดอบในการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับ
เงินเดือนรายบุคคลให้ดําเนินการเล่ือนเงินเดือนของ ข้าราชการ 
และลูกจ้างประจําในแต่ละรอบการประเมิน ตามข้ันตอนและ
ระเบียบข้อตกลงของกรมบัญชีกลางที่กําหนดขึ้น  และการเข้า
ระบบจ่ายตรงเงินเดือนแต่ละครั้งต้องดําเนินการอย่างรอบคอบ 
เพราะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของข้าราชการท่ีอยู่ในระบบทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 

2.1 ดําเนินการพิจารณาความดีความชอบของ
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัย 
2.2 การจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ / ลูกจ้างประจํา 

2.1 ดําเนินการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการ/
ลูกจ้างประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัย  เป็นงานท่ีต้อง
ทําการศึกษา  วิเคราะห์และปัญหาที่เกิดข้ึนกับแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานที่ใช้ในการประเมินข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา  
แต่ละคน  เพ่ือดําเนินการปรับปรุง  แก้ไขแบบประเมินที่พบ
ความผิดพลาดให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย 
2.2 การจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ / ลูกจ้างประจํา  เป็นการ
ปฏิบัติงานท่ีต้องทําการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง  เก่ียวกับระบบ



ที่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยยอ่ 
ที่ ใ ช้ ใ นการ จ่ ายต รง เ งิ น เดื อน  เ พ ร าะ เ ป็ น ระบบ ให ม่  
ของมหาวิทยาลัยท่ีใช้ในการจ่ายตรงเงินเดือนของ  ข้าราชการ/ 
ลูกจ้างประจํา ต้องศึกษาทําความเข้าใจเก่ียวกับการระบบ  
ที่ถูกต้องเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการทํางานในแต่ละครั้ง 

 3.1 ดําเนินการพิจารณาความดีความชอบของ
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัย 
3.2 การจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ / ลูกจ้างประจํา 

3 .1การพิ จ ารณาความดี ค วามชอบของ ข้ า ร าชการ /
ลูกจ้างประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัยการดําเนินงานในแต่
ละครั้งอาจจะพบปัญหาที่เกิดขึ้นในการทํางาน  เช่น  การคิด
คํานวณคะแนนของคณะเกิดความผิดพลาด การร้องเรียน  
ผลการปฏิบัติงาน  เป็นต้น  ปัญหาดังกล่าวดําเนินการแก้ไข  
ไปพร้อมกับคณะผู้บริหาร เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง และเข้าใจ
ตรงกันทุกๆ ฝ่าย เพ่ือได้ข้อสรุปที่ถูกต้องและยุติธรรมกับทุกๆ 
ฝ่าย 
3.2 การจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ / ลูกจ้างประจํา ส่วนใหญ่
เป็นปัญหาที่เก่ียวกับระบบจ่ายตรง  เช่น ระบบไม่สามารถ  
เข้าได้  ระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร  เป็นต้น  ส่วนปัญหาที่เกิด
จากปัจจัยอื่น เช่น การกรอกข้อมูลพ้ืนฐานผิด  การแก้ไขคําสั่ง
บ่อยครั้ง  เป็นต้น  ในระบบจ่ายตรงเงืนเดือนเป็นระบบที่
ควบคุมโดยกรมบัญชีกลาง  ถ้าเราดําเนินผิด  แล้วไม่สามารถ
แก้ไขได้  ต้องดําเนินการแก้ไขที่ระบบศูนย์กลางเท่าน้ัน 

3.2.3 ลําดับที่ 103 ตําแหน่งเลขที่ 016 ตามกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ 2558 – 2561) 

ที่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยยอ่ 
 1.1 งานสรรหาบุคคลทั่วไปเป็นอาจารย์ประจําตาม

สัญญา  

 

 

 

 

 

 

 

1.1 รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบอัตราที่ได้รับอนุมัติ 
(โดยทําบันทึกขอคุณสมบัติจากคณะ) 
1.2 พิมพ์ประกาศรับสมัครและหนังสือบันทึกขอรายชื่อ
คณะกรรมการเพ่ือดําเนินการต่างๆ แล้วจัดส่ง 
1.3 นําประกาศรับสมัครลงประกาศทางเว็บไซต์ และลงข่าว
ต่างๆ 
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่และส่งให้เจ้าตัว
รับทราบ 
1.5 พิมพ์แบบฟอร์มการรับสมัคร 
1.6 ดําเนินการรับสมัครตามกําหนดระยะเวลา และพิมพ์
รายชื่อเพ่ือตรวจคุณสมบัติผู้สมัครสอบ 
1.7 คณะกรรมการดําเนินการตรวจคุณสมบัติ  
1.8 รวบรวมผลการตรวจคุณสมบัติ และประสานเร่ืองห้องสอบ 
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบฯ 



ที่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยยอ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  งานสรรหาบุคคลทั่วไปเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 นําประกาศรายชื่อลงประกาศทางเว็บไซต์  
1.10 ประสานและรวบรวมข้อสอบ กับคณะกรรมการโดย
จัดเก็บเข้าตู้ ล็อคกุญแจ ในห้องผู้อํานวยการกองบริหารงาน
บุคคลเพ่ือความปลอดภัย 
1.11 จัดพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ ในการสอบข้อเขียน 
1.12 ดําเนินการสอบ และนําส่งข้อสอบให้คณะกรรมการ
ดําเนินการตรวจ 
1.13 รวบรวมผลคะแนนการสอบ และประสานเร่ืองห้องสอบ 
รวมท้ังอาหารว่าง/ อาหารกลางวัน และประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
1.14 นําประกาศรายชื่อลงประกาศทางเว็บไซต์  
1.15 จัดพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ ในการสอบสัมภาษณ์ 
1.16 คณะกรรมการดําเนินการสอบสัมภาษณ์ 
1.17 รวบรวมผลคะแนนและประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 
1.18 นําประกาศรายชื่อลงประกาศทางเว็บไซต์  
1.19 เตรียมเอกสารรับรายงานตัว  
1.20 รับรายงานตัวและพิมพ์หนังสือส่งตัวให้ไปยังหน่วยงาน
ต้นสังกัดเพ่ือเข้าปฏิบัติงาน 
1.21 โดยการ Create แบบต่างๆเอง และค้นหาข้อมูลต่างๆ 
ด้วยตนเองร่วมกับผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

1.1 รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบอัตราที่ได้รับอนุมัติ 
(โดยทําบันทึกขอคุณสมบัติจากคณะ) 
1.2 พิมพ์ประกาศรับสมัคร 
และหนังสือบันทึกขอรายชื่อคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการ
ต่างๆ แล้วจัดส่ง 
1.3 นําประกาศรับสมัครลงประกาศทางเว็บไซต์ และลงข่าว
ต่างๆ 
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่และส่งให้เจ้าตัว
รับทราบ 
1.5 พิมพ์แบบฟอร์มการรับสมัคร 
1.6 ดําเนินการรับสมัครตามกําหนดระยะเวลา และพิมพ์
รายชื่อเพ่ือตรวจคุณสมบัติผู้สมัครสอบ 
1.7 คณะกรรมการดําเนินการตรวจคุณสมบัติ  
1.8 รวบรวมผลการตรวจคุณสมบัติ และประสานเร่ืองห้องสอบ 
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบฯ 



ที่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยยอ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.3 งานสรรหาบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  เ พ่ื อบรรจุ แ ละแต่ งตั้ ง เ ป็นพ นักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.9 นําประกาศรายชื่อลงประกาศทางเว็บไซต์  
1.10 ดําเนินการเกี่ยวกับข้อสอบ (ถ่ายเอกสาร และบรรจุ  
ใส่ซองปิดผนึก )  รวมทั้ งประสานและรวบรวมข้อสอบ 
กับคณะกรรมการ โดยจัดเก็บเข้าตู้ ล็อคกุญแจในห้อง
ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคลเพ่ือความปลอดภัย 
1.11 จัดพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ ในการสอบข้อเขียน 
1.12 ดําเนินการสอบ และนําส่งข้อสอบให้คณะกรรมการ
ดําเนินการตรวจ 
1.13 รวบรวมผลคะแนนการสอบ และประสานเร่ืองห้องสอบ 
รวมทั้งอาหารว่าง/อาหารกลางวัน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  
1.14 นําประกาศรายชื่อลงประกาศทางเว็บไซต์  
1.15 จัดพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ ในการสอบสัมภาษณ์ 
1.16 คณะกรรมการดําเนินการสอบสัมภาษณ์ 
1.17 รวบรวมผลคะแนนและประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 
1.18 นําประกาศรายชื่อลงประกาศทางเว็บไซต์  
1.19 เตรียมเอกสารรับรายงานตัว  
1.20 รับรายงานตัวและพิมพ์หนังสือส่งตัวให้ไปยังหน่วยงาน
ต้นสังกัดเพ่ือเข้าปฏิบัติงาน 
1.21 โดยการ Create แบบต่างๆเอง และค้นหาข้อมูลต่างๆ 
ด้วยตนเองร่วมกับผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
 
1.1 รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบอัตราที่ได้รับอนุมัติ 
(โดยทําบันทึกขอคุณสมบัตจิากคณะ) 
1.2 พิมพ์ประกาศรับสมัครและหนังสือบันทึกขอรายชื่อ
คณะกรรมการเพ่ือดําเนินการต่างๆ แล้วจัดส่ง 
1.3 นําประกาศรับสมัครลงประกาศทางเว็บไซต์ และลงข่าว
ต่างๆ 
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่และส่งให้เจ้าตัว
รับทราบ 
1.5 พิมพ์แบบฟอร์มการรับสมัคร 
1.6 ดําเนินการรับสมัครตามกําหนดระยะเวลา และพิมพ์
รายชื่อเพ่ือตรวจคุณสมบัติผู้สมัครสอบ 
1.7 คณะกรรมการดําเนินการตรวจคุณสมบัติ  
1.8 รวบรวมผลการตรวจคุณสมบัติ และประสานเร่ืองห้องสอบ 
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบฯ 



ที่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยยอ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1.4  งานรับสมัครโอน/ย้ายข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.9 นําประกาศรายชื่อลงประกาศทางเว็บไซต์  
1.10 ดําเนินการเก่ียวกับข้อสอบ (ถ่ายเอกสาร และบรรจุใส่
ซองปิดผนึก) โดยจัดเก็บเข้าตู้ ล็อคกุญแจ ในห้องผู้อํานวยการ
กองบริหารงานบุคคล  เพ่ือความปลอดภัย 
1.11 จัดพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ ในการสอบข้อเขียน 
1.12 ดําเนินการสอบ และนําส่งข้อสอบให้คณะกรรมการ
ดําเนินการตรวจ 
1.13 รวบรวมผลคะแนนการสอบ และประสานเร่ืองห้องสอบ 
รวมทั้งอาหารว่าง/อาหารกลางวัน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  
1.14 นําประกาศรายชื่อลงประกาศทางเว็บไซต์  
1.15 จัดพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ ในการสอบสัมภาษณ์ 
1.16 คณะกรรมการดําเนินการสอบสัมภาษณ์ 
1.17 รวบรวมผลคะแนนและประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 
1.18 นําประกาศรายชื่อลงประกาศทางเว็บไซต์  
1.19 เตรียมเอกสารรับรายงานตัว  
1.20 รับรายงานตัวและพิมพ์หนังสือส่งตัวให้ไปยังหน่วยงาน
ต้นสังกัดเพ่ือเข้าปฏิบัติงาน 
1.21 โดยการ Create แบบต่างๆเอง และค้นหาข้อมูลต่างๆ 
ด้วยตนเองร่วมกับผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

1.1 รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบอัตราที่ได้รับอนุมัติ 
(โดยทําบันทึกขอคุณสมบัติจากคณะ) 
1.2 พิมพ์ประกาศรับสมัคร 
และหนังสือบันทึกขอรายชื่อคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการ
ต่างๆ แล้วจัดส่ง 
1.3 นําประกาศรับสมัครลงประกาศทางเว็บไซต์ และลงข่าว
ต่างๆ 
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่และส่งให้เจ้าตัว
รับทราบ 
1.5 พิมพ์แบบฟอร์มการรับสมัคร 
1.6 ดําเนินการรับสมัครตามกําหนดระยะเวลา และพิมพ์
รายชื่อเพ่ือตรวจคุณสมบัติผู้สมคัรสอบ 
1.7 คณะกรรมการดําเนินการตรวจคุณสมบัติ  
1.8 รวบรวมผลการตรวจคุณสมบัติ และประสานเร่ืองห้องสอบ 
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบฯ 



ที่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยยอ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 การเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันเพ่ือ
เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
 
 
 
 
 
2.2 การรับสมัครงานออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1 งานออกข้อสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถ 
ทักษะด้านต่ างๆ  ในการสอบเ ข้าปฏิบัติ งานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
 

 

1.9 นําประกาศรายชื่อลงประกาศทางเว็บไซต์  
1.10 จัดพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ ในการสอบสัมภาษณ ์
1.11 คณะกรรมการดําเนินการสอบสัมภาษณ์ 
1.12 รวบรวมผลคะแนนและประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 
1.13 นําประกาศรายชื่อลงประกาศทางเว็บไซต์  
1.14 เตรียมเอกสารรับรายงานตัว  
1.15 รับรายงานตัวและพิมพ์หนังสือส่งตัวให้ไปยังหน่วยงาน
ต้นสังกัดเพ่ือเข้าปฏิบัติงาน  
1.16 นําผลทั้งหมดส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการรับโอน 
ดําเนินการต่อไป 
1.17 โดยการ Create แบบต่างๆเอง และค้นหาข้อมูลต่างๆ 
ด้วยตนเองร่วมกับผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
1. ดําเนินการเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันเพ่ือเข้า
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยผ่านการ
ชําระทางโครงการจัดตั้งกองคลัง 
2. เ พ่ือนําค่าธรรมเนียมที่ เ ก็บมาบริหารจัดการเกี่ยวกับ 
เบ้ียเลี้ยงของคณะกรรมการดําเนินการสรรหา เป็นค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ์ในการสรรหา เช่น กระดาษ  หมึกพิมพ์ 
ฯลฯ ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน 
1. ดําเนินการประสานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดทํา
โปรแกรมรับสมัครงานออนไลน์ 
2. ผู้สมัครย่ืนใบสมัครและชําระค่าธรรมเนียมผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต 
3. ดําเนินการตรวจสอบเอกสารผู้สมัคร 
4. นําประวัติผู้สมัครเสนอคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการตรวจ
คุณสมบัติ 
5. รวบรวมผลการตรวจคุณสมบัติ และประสานเรื่องห้องสอบ 
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบฯ  
6. ดําเนินการสอบตามข้ันตอนการสรรหาต่อไป 

1. ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือออกข้อสอบ 
2. คณะกรรมการดําเนินการออกข้อสอบ 
3. นําข้อสอบของกรรมการแต่ละท่านมาจัดพิมพ์ 
4. ส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
5. คณะกรรมการประชุมเพ่ือคัดเลือกข้อสอบ 
6. นําข้อสอบท่ีได้มาจัดพิมพ์ และส่งให้ผู้อํานวยการกอง



ที่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยยอ่ 

 
 
3.2 หลักเกณฑ์การให้คะแนน และคัดเลือกบุคคลเข้า
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
 
 
 

บริหารงานบุคคลตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 
7. โดยการดําเนินการทุกข้ันตอนต้องเป็นความลับ 
 
1. ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์การ
ให้คะแนน เพ่ือเป็นแกนกลางในการปฏิบัติอย่างโปร่งใส และ
ยุติธรรม 
2. คณะกรรมการประชุมหารือเก่ียวกับเกณฑ์การให้คะแนน
ข้างต้น 
3. รวบรวมและสรุปมติหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าว เพ่ือ
นํามาปฏิบัติ 
4. โดยการดําเนินการทุกข้ันตอนต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม 
และโปร่งใส 

3.2.4 ลําดับที่ 104 ตําแหน่งเลขที่ 005 ตามกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ (2558 – 2561) 
ที่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยยอ่ 
 1.1 งานสรรหาบุคคลทั่วไปเป็นเจ้าหน้าท่ีประจําตาม

สัญญา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบอัตราที่ได้รับอนุมัติ 
(โดยทําบันทึกขอคุณสมบัติจากหน่วยงาน) 
1.2 พิมพ์ประกาศรับสมัครและหนังสือบันทึกขอรายชื่อ
คณะกรรมการเพ่ือดําเนินการต่างๆ แล้วจัดส่ง 
1.3 นําประกาศรับสมัครลงประกาศทางเว็บไซต์ และลงข่าว
ตา่งๆ 
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่และส่งให้เจ้าตัว
รับทราบ 
1.5 พิมพ์แบบฟอร์มการรับสมัคร 
1.6 ดําเนินการรับสมัครตามกําหนดระยะเวลา และพิมพ์
รายชื่อเพ่ือตรวจคุณสมบัติผู้สมัครสอบ 
1.7 คณะกรรมการดําเนินการตรวจคุณสมบัติ  
1.8 รวบรวมผลการตรวจคุณสมบัติ และประสานเร่ืองห้องสอบ 
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบฯ 
1.9 นําประกาศรายชื่อลงประกาศทางเว็บไซต์  
1.10 ประสานและรวบรวมข้อสอบ กับคณะกรรมการโดย
จัดเก็บเข้าตู้ ล็อคกุญแจ ในห้องผู้อํานวยการกองบริหารงาน
บุคคล  เพ่ือความปลอดภัย 
1.11 จัดพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ ในการสอบข้อเขียน 
1.12 ดําเนินการสอบ และนําส่งข้อสอบให้คณะกรรมการ



ที่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยยอ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2  งานสรรหาบุคคลทั่วไปเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการตรวจ 
1.13 รวบรวมผลคะแนนการสอบ และประสานเร่ืองห้องสอบ 
รวมท้ังอาหารว่าง/ อาหารกลางวัน และประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
1.14 นําประกาศรายชื่อลงประกาศทางเว็บไซต์  
1.15 จัดพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ ในการสอบสัมภาษณ์ 
1.16 คณะกรรมการดําเนินการสอบสัมภาษณ์ 
1.17 รวบรวมผลคะแนนและประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 
1.18 นําประกาศรายชื่อลงประกาศทางเว็บไซต์  
1.19 เตรียมเอกสารรับรายงานตัว  
1.20 รับรายงานตัวและพิมพ์หนังสือส่งตัวให้ไปยังหน่วยงาน
ต้นสังกัดเพ่ือเข้าปฏิบัติงาน 
1.21 โดยการ Create แบบต่างๆเอง และค้นหาข้อมูลต่างๆ 
ด้วยตนเองร่วมกับผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
 
1.1 รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบอัตราที่ได้รับอนุมัติ 
(โดยทําบันทึกขอคุณสมบตัิจากหน่วยงาน) 
1.2 พิมพ์ประกาศรับสมัครและหนังสือบันทึกขอรายชื่อ
คณะกรรมการเพ่ือดําเนินการต่างๆ แล้วจัดส่ง 
1.3 นําประกาศรับสมัครลงประกาศทางเว็บไซต์ และลงข่าว
ต่างๆ 
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่และส่งให้เจ้าตัว
รับทราบ 
1.5 พิมพ์แบบฟอร์มการรับสมัคร 
1.6 ดําเนินการรับสมัครตามกําหนดระยะเวลา และพิมพ์
รายชื่อเพ่ือตรวจคุณสมบัติผู้สมัครสอบ 
1.7 คณะกรรมการดําเนินการตรวจคุณสมบัติ  
1.8 รวบรวมผลการตรวจคุณสมบัติ และประสานเร่ืองห้องสอบ 
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบฯ 
1.9 นําประกาศรายชื่อลงประกาศทางเว็บไซต์  
1.10 ดําเนินการเก่ียวกับข้อสอบ (ถ่ายเอกสาร และบรรจุใส่
ซ อ ง ปิ ดผ นึ ก )  รวมทั้ ง ป ระสานและรวบรวมข้ อ สอบ 
กั บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร โ ด ย จั ด เ ก็ บ เ ข้ า ตู้  ล็ อ ค กุ ญ แ จ 
ในห้องผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคลเพ่ือความปลอดภัย 
1.11 จัดพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ ในการสอบข้อเขียน 
1.12 ดําเนินการสอบ และนําส่งข้อสอบให้คณะกรรมการ



ที่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยยอ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 งานสรรหาบุคคลทั่วไปเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานราชการทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการตรวจ 
1.13 รวบรวมผลคะแนนการสอบ และประสานเร่ืองห้องสอบ 
รวมทั้งอาหารว่าง/อาหารกลางวัน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  
1.14 นําประกาศรายชื่อลงประกาศทางเว็บไซต์  
1.15 จัดพิมพ์แบบฟอร์ม 
ต่างๆ ในการสอบสัมภาษณ์ 
1.16 คณะกรรมการดําเนินการสอบสัมภาษณ์ 
1.17 รวบรวมผลคะแนนและประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 
1.18 นําประกาศรายชื่อลงประกาศทางเว็บไซต์  
1.19 เตรียมเอกสารรับรายงานตัว  
1.20 รับรายงานตัวและพิมพ์หนังสือส่งตัวให้ไปยังหน่วยงาน
ต้นสังกัดเพ่ือเข้าปฏิบัติงาน 
1.21 โดยการ Create แบบต่างๆเอง และค้นหาข้อมูลต่างๆ 
ด้วยตนเองร่วมกับผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
 
1.1 รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบอัตราที่ได้รับอนุมัติ 
(โดยทําบันทึกขอคุณสมบัตจิากหน่วยงาน) 
1.2 พิมพ์ประกาศรับสมัคร 
และหนังสือบันทึกขอรายชื่อคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการ
ต่างๆ แล้วจัดส่ง 
1.3 นําประกาศรับสมัครลงประกาศทางเว็บไซต์ และลงข่าว
ต่างๆ 
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่และส่งให้เจ้าตัว
รับทราบ 
1.5 พิมพ์แบบฟอร์มการรับสมัคร 
1.6 ดําเนินการรับสมัครตามกําหนดระยะเวลา และพิมพ์
รายชื่อเพ่ือตรวจคุณสมบัติผู้สมัครสอบ 
1.7 คณะกรรมการดําเนินการตรวจคุณสมบัติ  
1.8 รวบรวมผลการตรวจคุณสมบัติ และประสานเร่ืองห้องสอบ 
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบฯ 
1.9 นําประกาศรายชื่อลงประกาศทางเว็บไซต์  
1.10 ดําเนินการเก่ียวกับข้อสอบ (ถ่ายเอกสาร และบรรจุใส่
ซองปิดผนึก) โดยจัดเก็บเข้าตู้ ล็อคกุญแจ ในห้องผู้อํานวยการ
กองบริหารงานบุคคลเพ่ือความปลอดภัย 
1.11 จัดพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ ในการสอบข้อเขียน 



ที่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยยอ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4  งานรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการ
(บุคคลภายใน)เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.12 ดําเนินการสอบ และนําส่งข้อสอบให้คณะกรรมการ
ดําเนินการตรวจ 
1.13 รวบรวมผลคะแนนการสอบ และประสานเร่ืองห้องสอบ 
รวมทั้งอาหารว่าง/อาหารกลางวัน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการสอบสัมภาษณ์  
1.14 นําประกาศรายชื่อลงประกาศทางเว็บไซต์  
1.15 จัดพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ ในการสอบสัมภาษณ์ 
1.16 คณะกรรมการดําเนินการสอบสัมภาษณ์ 
1.17 รวบรวมผลคะแนนและประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 
1.18 นําประกาศรายชื่อลงประกาศทางเว็บไซต์  
1.19 เตรียมเอกสารรับรายงานตัว  
1.20 รับรายงานตัวและพิมพ์หนังสือส่งตัวให้ไปยังหน่วยงาน
ต้นสังกัดเพ่ือเข้าปฏิบัติงาน 
1.21 โดยการ Create แบบต่างๆเอง และค้นหาข้อมูลต่างๆ 
ด้วยตนเองร่วมกับผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
 
 
1.1 รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบอัตราที่ได้รับอนุมัติ 
(โดยทําบันทึกขอคุณสมบัติจากหน่วยงาน) 
1.2 พิมพ์ประกาศรับสมัครและหนังสือบันทึกขอรายชื่อ
คณะกรรมการเพ่ือดําเนินการต่างๆ แล้วจัดส่ง 
1.3 นําประกาศรับสมัครลงประกาศทางเว็บไซต์ และลงข่าว
ต่างๆ 
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่และส่งให้เจ้าตัว
รับทราบ 
1.5 พิมพ์แบบฟอร์มการรับสมัคร 
1.6 ดําเนินการรับสมัครตามกําหนดระยะเวลา และพิมพ์
รายชื่อเพ่ือตรวจคุณสมบัติผู้สมัครสอบ 
1.7 คณะกรรมการดําเนินการตรวจคุณสมบัติ  
1.8 รวบรวมผลการตรวจคุณสมบัติ และประสานเร่ืองห้องสอบ 
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบฯ 
1.9 นําประกาศรายชื่อลงประกาศทางเว็บไซต์  
1.10 จัดพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ ในการสอบสัมภาษณ์ 
1.11 คณะกรรมการดําเนินการสอบสัมภาษณ์ 
1.12 รวบรวมผลคะแนนและประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 
1.13 นําประกาศรายชื่อลงประกาศทางเว็บไซต์  



ที่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยยอ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 การเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันเพ่ือ
เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
 
 
 
 
2.2 การรับสมัครงานออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 
3.1 งานออกข้อสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถ 
ทักษะด้านต่ างๆ  ในการสอบเ ข้าปฏิบัติ งานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
 
 
 
 
3.2 หลักเกณฑ์การให้คะแนน และคัดเลือกบุคคลเข้า
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

1.14 เตรียมเอกสารรับรายงานตัว  
1.15 รับรายงานตัวและพิมพ์หนังสือส่งตัวให้ไปยังหน่วยงาน
ต้นสังกัดเพ่ือเข้าปฏิบัติงาน  
1.16 นําผลทั้งหมดส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการรับโอน 
ดําเนินการต่อไป 
1.17 โดยการ Create แบบต่างๆเอง และค้นหาข้อมูลต่างๆ 
ด้วยตนเองร่วมกับผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
 
1. ดําเนินการเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันเพ่ือเข้า
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยผ่านการ
ชําระทางโครงการจัดตั้งกองคลัง2. เพ่ือนําค่าธรรมเนียมที่เก็บ
มาบริหารจัดการเกี่ยวกับ เ บ้ียเลี้ยงของคณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหา เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ์ในการ
สรรหา เช่น กระดาษ  หมึกพิมพ์ ฯลฯ ค่าอาหารว่าง และ
อาหารกลางวัน 
1. ดําเนินการประสานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดทํา
โปรแกรมรับสมัครงานออนไลน์ 
2. ผู้สมัครย่ืนใบสมัครและชําระค่าธรรมเนียมผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต 
3. ดําเนินการตรวจสอบเอกสารผู้สมัคร 
4. นําประวัติผู้สมัครเสนอคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการตรวจ
คุณสมบัติ 
5. รวบรวมผลการตรวจคุณสมบัติ และประสานเรื่องห้องสอบ 
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบฯ  
6. ดําเนินการสอบตามข้ันตอนการสรรหาต่อไป 
1. ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือออกข้อสอบ 
2. คณะกรรมการดําเนินการออกข้อสอบ 
3. นําข้อสอบของกรรมการแต่ละท่านมาจัดพิมพ์ 
4. ส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
5. คณะกรรมการประชุมเพ่ือคัดเลือกข้อสอบ 
6. นําข้อสอบท่ีได้มาจัดพิมพ์ และส่งให้ผู้อํานวยการกอง
บริหารงานบุคคลตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 
7. โดยการดําเนินการทุกข้ันตอนต้องเป็นความลับ 
1. ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์การ
ให้คะแนน เพ่ือเป็นแกนกลางในการปฏิบัติอย่างโปร่งใส และ
ยุติธรรม 



ที่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยยอ่ 
 2. คณะกรรมการประชุมหารือเก่ียวกับเกณฑ์การให้คะแนน

ข้างต้น 
3. รวบรวมและสรุปมติหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าว เพ่ือ
นํามาปฏิบัติ 
4. โดยการดําเนินการทุกข้ันตอนต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม 
และโปร่งใส 

3.3 งานกําหนดตําแหน่งและแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่ง (บุคลากร จํานวน 3 อตัรา)  
 3.3.1 ลําดับที่ 105 ตําแหน่งเลขท่ี 013 และลําดับที่ 106 ตําแหน่งเลขที่ – ว่าง ตามกรอบอัตรากําลังบุคลากร     
สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2558 – 2561) 

ที่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยยอ่ 
 1.1 การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 1.1.1 ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้นของผู้ขอกําหนด

ตําแหน่งทางวิชาการ 
1.1.2  ดําเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ 
1.1.3.ชี้แจงข้อเสนอแนะให้ผู้ขอประเมินได้รับทราบและ
ดําเนินการแก้ไข 
1.1.4 ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ เพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการประเมินผลงานทาง
วิชาการ 
1.1.5 ประสานทาบทามคณะกรรมการเพื่อส่งผลงานให้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพของผลงาน 
1.1.6 สรุปผลการประเมิน  ในกรณีผลการประเมินไม่เป็นเอก
ฉันท์  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินเพ่ือหาข้อสรุป 
1.1.7  สรุปผลการประเมินและขออนุมัติการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการ  และสภามหาวิทยาลัย 
1.1.8 ออกคําสั่งแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
1.1.9 ดําเนินการขอทะเบียนตําแหน่งจาก สกอ. 

 1.2 การประเมินผลการสอน 2.1.1 ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้นของผู้ขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ 
2.1.2. ดําเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ 
2.1.3.ชี้แจงข้อเสนอแนะให้ผู้ขอประเมินได้รับทราบและ
ดําเนินการแก้ไข 
2.1.4. ประสานทาบทามผู้ประเมินเอกสารประกอบการสอน/



ที่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยยอ่ 
คํ าสอน   ประ เมินผลการสอน   และ จัดส่ งผลงานให้
คณะกรรมการประเมิน 
2.1.5 สรุปผลการประเมิน  ในกรณีผลการประเมินไม่เป็น
เอกสาร  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินเพ่ือหา
ข้อสรุป 
2.1.6  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
เพ่ือรับทราบผลการประเมิน 
2.1.7 แจ้งผลการประเมินให้ผูข้อประเมินไดร้ับทราบ 
 

 3.1 การจัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน  
จริยธรรม 

 
 
 
 

3.1.1 กําหนดวันจัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน 
จริยธรรม 
3.1.2  โทรประสานคณะกรรมการเพ่ือกําหนดวันประชุม 
(ให้คณะกรรมการว่างตรวจกัน) 
3.1.3  ดําเนินการรวบรวมผลการประเมินจากคณะกรรมการ 
3.1.4  จัดทําวาระและรูปเล่มการประชุมคณะกรรมการ 
3.1.5  เตรียมการประสานงานในส่วนต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการ
จัดประชุม เช่น จองห้องประชุม, จองที่พัก, ประสานการ
เดินทางคณะกรรมการ 
3.1.6 ดําเนินการจัดประชมุและบันทกึรายงานการประชุม 

 3.3.2 ลําดับที่ 107 ตําแหน่งเลขที่ 322 ตามกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ประจําปี 
งบประมาณ 2558 – 2561) 

ที่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยยอ่ 
 1.1 ดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งสูงขึ้นของบุคลากร  

สายสนับสนุน เช่น ข้าราชการพลเรือน พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจํา ตลอดจนถึงการ
เตรียมจัดหาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดทํา
ประกาศเพ่ือให้เป็นแนวปฏิบัติในการกําหนดตําแหน่ง
ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ฯลฯ 
 

1.1.1 จัดทําประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยงานทราบ 
ให้บุคคลเสนอผลงาน เพ่ือประเมินเข้าสู่ตําแหน่ง  
1.1.2 ตรวจคุณสมบัติของผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งว่าเป็นไป
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งฯหรือไม่ 
1.1.3 ตรวจสอบผลงานท่ีส่งว่าครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับหรือไม่ 
1.1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ต้องใช้ความชํานาญ 
ความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.1.5 พิจารณาประชุมสรุปผลการประเมิน ออกคําสั่งแต่งตั้ง 
ต้องใช้ความแม่นยําถูกต้องมาก 

 1.2 ดําเนินการออกคําสั่งแตง่ตั้งต่างๆ เช่น ผู้บริหาร 
ประธานหลักสตูรสาขาวิชา หวัหน้างาน สายสนับสนุน 
คณะกรรมการประจําคณะ ฯลฯ 

1 .2.1.ดําเ นินการออกคําสั่ งแต่งตั้ งต่างๆ  ต้องใช้ความรู้
ความสามารถการศึกษากฎระเบียบที่เก่ียวข้อง การใช้ความ
ถูกต้อง แม่นยํา ในการปฏิบัติงานมาก 



ที่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยยอ่ 
 2.1 การจดัทําคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน

การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

2.1.1 ดําเนินการกําหนดตําแหน่งสูงข้ึน สายสนับสนุน ต้องใช้
ความชํานาญในการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์กฎระเบียบที่
เก่ียวข้อง และต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานมาก งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้ง
ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 
2.1.2.การจัดทําคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

 3.1 งานกําหนดตําแหน่งสูงข้ึนต้องใช้การตัดสินใจมาก 
 

3.1.1 ต้องมีการตัดสินใจในงานสูงมากพร้อมทั้งการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี พร้อมท้ังต้องใช้ทักษะการคิด คํานวณ
ตัวเลขที่แม่นยํา ถูกต้องซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งการประสานงานกับบุคคลหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
- การจัดประชุมคณะกรรมการต่างๆ 
- การสรุปมติที่ประชุมต่างๆ 
 
 

3.4 งานทะเบียนประวัตแิละสวัสดิการ (บุคลากร จํานวน 2 อัตรา)  
 3.4.1 ลําดับที่ 109 ตําแหน่งเลขที่ 144 ตามกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ 2558 – 2561) 

ที่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยยอ่ 
 1.1 งานเครือ่งราชอสิริยาภรณ์ของข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา / พนักงานมหาวิทยาลัย / 
พนักงานราชการ / ลูกจ้างประจํา / กรรมการสภาฯ 
 

1.1.1  ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตามเง่ือนไขและระยะเวลาโดยใช้บัญชี 41 
1.1.2 ตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัย  
ตามเง่ือนไขและระยะเวลาโดยใช้บัญชี 18 
1.1.3  ตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานราชการ  ตามเง่ือนไข
และระยะเวลาโดยใช้บัญชี  32 
1.1.4  ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกจ้างประจํา  ตามเง่ือนไขและ
ระยะเวลาโดยใช้บัญชี  15 
1.1.5  ตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการสภาฯ ตามเง่ือนไข
และระยะเวลาโดยใช้บัญชี  19 
1.1.6  สรุปข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร  
พิจารณากลั่นกรองความดีความชอบเพ่ือเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชฯ 



ที่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยยอ่ 
1.1.7  จัดทําบัญชีรายชื่อ, บัญชีแสดงคุณสมบัติ, บัญชีแสดง
จํานวนชั้นตรา  เพ่ือส่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1.1.8  งานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง  เช่น ไปรับบัตรเข้าเฝ้าฯ กรณี
สายสะพาย  ไปรับใบกํากับเครื่องราชฯ ไปรับภาพถ่ายเข้าเฝ้าฯ 

 2.1 การเบิกบําเหน็จบํานาญของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจํา  และอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

 

2.1.1 ศึกษาค้นคว้าคู่มือการบันทึกข้อมูลการยื่นเรื่องขอรับเงิน 
กบข.พร้อมการยื่นเร่ืองขอรับเงินเบ้ียหวัดบําเหน็จบํานาญผ่าน
ระบบ e-pention 
2.1.2 ดําเนินการกรอกข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการในระบบ 
2.1.3 จัดเตรียมเอกสารประกอบการย่ืนขอรับเงิน กบข.และ  
เบ้ียหวัดบําเหน็จบํานาญเสนอผู้บริหารลงนามและส่งสํานักงาน
คลังเขต 6 

 3.1 งานเครือ่งราชอสิริยาภรณ์อันเป็นทีส่รรเสริญย่ิง
ดิเรกคุณาภรณ์ 

 

ประสาน  รวบรวมข้อมูล  กับบุคคลที่มหาวิทยาลัยจะเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชฯให้  เกี่ยวกับเอกสารท่ีต้องจัดส่งเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา เช่น กรณีบริจาคเงินสด 
- ใบอนุโมทนาบัตร(กรณีบริจาคให้วัด) 
- ใบเสร็จรับเงินแสดงการรับบริจาค(กรณีหน่วยงานอื่นๆ) 
- บัญชีแสดงรายรับ-รายจ่ายของวัด/ศาสนสถาน/หน่วยงาน/
ส่วนราชการท่ีมียอดเงินแสดงการรับบริจาคชัดเจน 
- หลักฐานระบุการใช้จ่ายที่แสดงให้เห็นว่าใช้จ่ายเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของผู้บริจาค 
- เอกสารอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 
กรณีบริจาคสิ่งของ 
- ต้องหาเอกสารท่ีบ่งบอกราคาหรือวิเคราะห์ ประเมินราคา
สิ่งของ   

 3.4.2 ลําดับที่ 110 ตําแหน่งเลขที่ 022 ตามกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ประจําปี 
งบประมาณ 2558 – 2561) 

ที่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยยอ่ 
 1.1  ดําเนินการร่างออกหนังสือรับรอง  ภาษาไทย 

อังกฤษ  หนังสอืเดินทางสมัคร ชพค.  ชพส. 
1.1  ผู้ประสงค์ยื่นคําร้องขอหนังสือรับรอง 
1.2  ตรวจเอกสารความถูกต้องคําร้องขอหนังสือรับรอง ร่าง, 
พิมพ์  หนังสือรับรอง 
1.3  เสนอผู้บริหารเซ็น 
1.4  ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารประทับตราพรอ้ม
จ่ายหนังสือรับรอง 



ที่ ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยยอ่ 
 1.2  ดําเนินการออกบัตรประจําตัวบุคลากร 

 
2.1  ผู้ที่บัตรหมดอายุ  สูญหาย หรือชํารดุ  ย่ืนคําข้อมีบัตรใหม่
พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 น้ิว 2 รปู  แต่งกายตามสาย (พนักงาน
มหาวิทยาลัย, พนักงานราชการ, เจ้าหน้าที่ประจําตามสญัญา, 
อาจารย์ประจําตามสญัญา ลกูจ้างประจํา, ข้าราชการบํานาญ 
และข้าราชการพลเรือน)  
2.2  ตรวจความถูกตอ้งเอกสาร และรูปถ่าย   
2.3  จัดทําสําเนาบัตรพนักงาน 
2.4  จัดทําบัตรจริง ตดิรูปถ่ายตรวจความเรยีบร้อยนําเสนอ
ผู้บริหารเซ็นประทับตราครุฑจัดส่งบัตรบุคลากรไปยังสังกัด 

 1.3 จัดทําหนังสือผ่านสิทธิ ธนาคาร ต่างๆ 3.1  ผู้ประสงค์ยื่นคําร้องขอแบบประเมินสถานะทางการเงิน
พร้อมสลิปเงินเดือน  ระบุวงเงินการขอกู้ ธนาคารที่ขอกู ้ 
3.2  พิมพ์ร่างหนังสือยินยอมหักเงินเดือน  ให้ผู้ยินคําขอ
ตรวจสอบถามถูกตอ้งพร้อมเซ็น  นําเสนอหัวหน้าการเงินเซ็น 
3.3  พิมพ์ร่างหนังสือผ่านสิทธิธนาคาร นําเสนอผู้บริหารและ
ผู้บังคับบัญชาเซ็นพร้อมจัดส่งไปยังหน่วยงาน 

 1.4 ลงประวัตบุิคลากรในแฟ้มประวัติ จดัเก็บรักษา
ประวัติบุคลากรไม่ให้สญูหาย (ในอนาคตจะตอ้งใช้
โปรแกรมสําเรจ็รูปเข้ามาช่วยในการจัดการข้อมลู จึง
จําเป็นต้องใชบุ้คลากรที่มีความชํานาญการพิเศษใน
การจัดทํา) 

4.1  จัดทําแฟ้มประวัติ  ลงข้อมลูการเลือ่นเงินเดือนพนักงาน  
การเปลี่ยนชือ่ของพนักงาน เก็บข้อมลูตามประกาศหรอืคําสั่ง
ของมหาวิทยาลัย ฯลฯ 

3.5 งานพัฒนาและฝึกอบรม (บุคลากร จํานวน 1 อตัรา) 
 3.5.1 ลําดับที่ 108 ตําแหน่งเลขที่ 247 ตามกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ประจําปี 
งบประมาณ 2558 – 2561) 

ท่ี ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยย่อ 
 
 

1.1 การประเมนิผลทดลองการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย 8 เดอืน  

1.1.1 ชี้แจงข้ันตอนการปฏิบัติงานและส่งแบบประเมินให้
ผู้รับการประเมินทราบ 
1.1.2 จัดทําหนังสือแจ้งขอรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯไป
ยังหน่วยงานต้นสังกัด 
1.1.3 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะ กรรมการฯ พร้อมส่งให้
หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 
1.1.4 ในช่วงระยะเวลาการประเมิน 8 เดือน จะเป็นพ่ีเลี้ยง
คอยให้คําปรึกษาตลอดระยะเวลาการประเมิน 



ท่ี ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยย่อ 
1.1.5 เมื่อครบระยะเวลาการประเมินจะส่งหนังสือทวงผลการ
ประเมินไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 
1.1.6 เมื่อได้ผลสรุปจากการประเมินเรียบร้อยแล้วจะนําเข้า 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ (กบม.) 
1.1.7 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมิน 

 2.1 การดําเนินการพัฒนาบุคลากรใหต้รงตาม
แผนพัฒนาบุคลากรฯทีต่ั้งไว้ 

2.1.1 ดําเนินการติดตามแผนจะมี 2 แผนคือ แผนบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรโดยแผนบริหารจะดําเนินการกํากับ
ติดตามด้านอัตรากําลังของสายวิชาการและสายสนับสนุน  
ในปัจจุบัน รวมท้ังที่ต้องการในอนาคตข้างหน้า เพ่ือใช้ในการ
วางแผนความต้องการด้านบุคลากร และกําหนดอัตรากําลัง  
ที่ต้องการเพ่ือการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์และการ
พัฒนางานประจํา มีการกําหนดแผนการรับและวิธีการสรรหา
บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานทั้งจากภายนอกและภายในสถาบัน  
2.1.2 ติดตามแผนพัฒนาบุคลากร โดยตรวจสอบข้อมูลในการ
พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในการพัฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้าของสายงานในรอบปีที่ผ่านมา 
2.1.3 นําข้อมลูที่ไดม้าสังเคราะห์และสรุปผล 
2.1.4 รายงานผลของการดําเนินการกํากับติดตามทุกไตรมาส
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ 

 2.2 การจัดทําประกันคุณภาพ 
 

2.1.2. ประสานงานกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเพ่ือรวบรวม
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 
2.1.3.วิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพิบูลสงคราม   
2.1.4. วิเคราะห์การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
2.1.5 นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นกระบวนการลงใน SAR  
2.2.6 จัดทําเอกสารประกอบการพิจารณา 
2.2.7 นําเสนอให้คณะกรรมการประเมินทราบถึงกระบวนการ
กํากับติดตามแผนฯ 
2.2.8 สรุปผลการประเมิน เพ่ือนําไปปรับใช้ในคร้ังตอ่ไป 

  3.1 เตรียมการวางแผนการจัดโครงการต่างๆในแต่ละ  
ไตรมาสพร้อมสรุปผล 
 

3.1.1 นําผลสรปุที่ได้จากการกํากับแผนพัฒนาบุคลากรฯ มา
วิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือนําไปจัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องกับแผนฯในแต่ละไตรมาศ 
3.1.2 นําเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการจัดโครงการต่างๆ 



ท่ี ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยย่อ 
3.1.3 จัดทํา กนผ.01/02 พร้อมส่งกองนโยบายและแผน 
3.1.4 จัดทําหนังสือขออนุมัติโครงการ  
3.1.5 วางแผนการดําเนินโครงการอย่างเป็นข้ันตอน 
3.1.6 ดําเนินการโครงการให้เรียบร้อย 
3.1.7 สรุปผลการจัดโครงการพร้อมทํารูปเล่ม  

 
 
3.6 งานวินัยและนิติการ (นิตกิร จํานวน 4 อตัรา) 
 3.6.1 ลําดับที่ 111 ตําแหน่งเลขที่ 323 ตามกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ประจําปี 
งบประมาณ 2558 – 2561) 

ท่ี ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยย่อ 
 1. การวิเคราะห์และตีความปัญหาข้อกฎหมาย และ

ข้อขัดขอ้งของข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง 
1. ทําการศึกษาและพิจารณาว่าเป็นเรื่องอะไร และมีกฎหมาย
ใดบ้างที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางที่ เคยปฏิบัติมาท้ังใน
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่น เพ่ือนํามาประกอบการ
วิเคราะห์หรือตีความ 2. วิเคราะห์หรือตีความโดยยึดหลักของ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
3. เสนอความเห็นผ่านผู้อํานวยการกอง รองอธิการบดีท่ีกํากับ
ดูแล และอธิการบดี 4. เมื่ออธิการบดีสั่งการแล้ว ดําเนินการ
แจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบและถือปฏิบัติ 

 2.การให้คําปรกึษา/เสนอแนะด้านกฎหมาย 1. สอบถามข้อเท็จจริงจากผู้มาติดต่อว่าต้องการปรึกษาหรือ
ต้องการข้อเสนอแนะประเด็นกฎหมายใด และศึกษาและ
วินิจฉัยว่ากรณีดังกล่าวเก่ียวข้องกับกฎหมาย พระราชบัญญัติ 
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศใดบ้าง  
2. ดําเนินการอธิบายโดยปรับข้อกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริง 
เสนอทางเลือก ข้อดีข้อเสีย และแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือ
ไม่ให้กระทําผิดกฎหมาย 

 3.การร่างและตรวจร่างข้อบังคับ ระเบียบ 

 

1.ทําการศึกษา วิเคราะห์ว่าเรื่องที่จะร่างน้ัน เก่ียวข้องกับ
กฎหมายใดบ้าง  
2. ทําการร่างโดยเชิญให้ผู้ ท่ี เ ก่ียวข้องมาให้ ข้อมูลและ
ตรวจสอบอีกครั้งหน่ึง  
3. ทําการปรับแก้ร่างฯ เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและครอบคลุม
4. เมื่อได้ร่างฯ  ที่สมบูรณ์แล้ว ดําเนินการนําเสนอต่อ
คณะกรรมการกล่ันกรองกฎหมายลําดับรอง และสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา  
5. ดําเนินการดําเนินการแจ้งเวียนให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง



ท่ี ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยย่อ 
รับทราบและถือปฏิบัติ 
6. ติดตาม ประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูล   ในการปรับปรุง แก้ไข
 

  4.การดําเนินการเก่ียวกับการจัดทํานิติกรรม 1. ตรวจสอบและปรับแก้ร่างสัญญาเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบที่
กฎหมายกําหนด  รวมทั้งเกิดความเป็นธรรมต่อคู่สัญญาทุกฝ่าย 
2. เสนอใหคู่้สญัญาพร้อมท้ังพยานลงนามสัญญา 
3. สําเนาสัญญาแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 5.การดําเนินคดีทางศาล 

 

1. ดําเนินการพิจารณาว่าเป็นคดีที่อยู่ในอํานาจของศาลใด 
รวมถึงมีกฎหมายใดบ้างที่เก่ียวข้อง  
2. จัดทําสรุปขอ้เท็จจริงทั้งหมด และสรุปข้อกฎหมาย  
3. ย่ืนเรือ่งถึงสํานักงานอัยการเพ่ือให้ฟ้องคดีหรือแก้ต่างคดี  
4. ร่วมกับพนักงานอัยการในการให้ข้อมูลเพ่ือประกอบการ
ร่างคําฟ้องหรือคําให้การของพนักงาน 
5. ประสาน ติดต่อกับศาลในการให้ข้อมูลหรือยื่นเอกสาร
หลักฐานต่างๆ  
6. เมื่อศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาแล้ว ดําเนินการแจ้ง  
ผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อบังคับให้เป็นไปตามคําสั่งหรือคําพิพากษา 

 6.การบังคับคด ี
 

1. ดําเนินการศึกษาและพิจารณาคําสั่งหรือคําพิพากษาของ
ศาลให้เข้าใจ   
2. ย่ืนเรือ่งถึงสํานักงานบังคับคดีเพ่ือบังคับให้เป็นไปตามคําสั่ง
หรือคําพิพากษา  
3. ร่วมกับเจ้าพนักงานให้การสืบหาทรัพย์ของลูกหน้ี รวมถึง
ให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคดีและตัวของลูกหน้ี  
4. ทําการยึดทรัพยข์องลูกหน้ีและทําการขายทอดตลาด 
5. รับเงินเพ่ือมาชําระหน้ีให้แก่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

 7.การดําเนินการสรรหากรรมการและผูแ้ทนจาก
หน่วยงานภายนอก 

1. ดําเนินการศึกษาและพิจารณาว่าเป็นการสรรหาตําแหน่ง
ใด และมีพระราชบัญญัติ รวมถึงข้อบังคับ ว่าได้กําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและข้ันตอนการสรรหาตําแหน่งน้ันไว้ว่า
อย่างไร 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ 
3. จัดทํากรอบการสรรหา จัดประชุมคณะกรรมการสรรหา 
สรุปรายงานการสรรหาเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือแต่งตั้ง  
4. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งและแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ 



3.6.2 ลําดับที่ 112 ตําแหน่งเลขที่ 324 ตามกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ (2558 – 2561) 

ท่ี ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยย่อ 
 1.1 การดําเนินการกํากับดูแลผู้ลาศึกษาและผู้รับทุน

ต่างๆ 
 

1.1.สําหรับการตรวจสอบดูแลผู้ลาศึกษาน้ัน โดยการเรียก  
ให้ผู้ลาศึกษานั้นรายงานผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา 
พร้อมทั้งตรวจสอบไปยังมหาวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษาของ
บุคลากรน้ัน เพ่ือเป็นการตรวจสอบสถานภาพของผู้ลาศึกษา
ทั้งหมดในแต่ละภาคการศึกษา และดําเนินการรายงาน
มหาวิทยาลัย ต่อไป 

 1.2. การดําเนินการเก่ียวกับการลาศึกษา / ฝึกอบรม 
/ วิจัย ทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศของ
ข้าราชการและบุคคลากรของมหาวิทยาลัย 

1.2 การลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ไม่ว่าจะเป็น
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจําตามสัญญา 
พนักงานราชการ ต้องดําเนินการนําเข้าเพ่ือพิจารณาในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม (ก.บ.ม.) เพ่ือพิจารณาถึงหลักสูตรท่ีไป
ลาศึกษานั้นสามารถก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย อีก
ทั้งต้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ของประเภทการลาศึกษาของ
บุคลากรแต่ละประเภทอีกด้วย 

 1.3 การดําเนินการเก่ียวกับทุนสนับสนุนการศึกษา
ของข้าราชการ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้รับ
ทุนบุคคลภายนอก 

1.3 ตรวจสอบ ควบคุม การได้รับทุนของบุคคลภายนอก และ
การขอขยายระยะเวลาการศึกษาจนกว่าจะส้ินสภาพตาม
หลักสูตร หรือการพ้นสภาพก่อนครบระยะเวลาตามหลักสูตร 
 

  1.4 การดําเนินงานติดตาม เร่งรัด ผู้กระทําผิดสัญญา
ให้ชดใช้เงินตามสัญญาทุนและสัญญาลาศึกษา 

1 . 4  ต้ อ งมี การดํ า เ นินการ นํ า เ ข้ า พิจารณา ท่ีประชุ ม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) เพ่ือพิจารณาว่าได้มี
การกระทําการผิดตามสัญญาหรือไม่ 
 

  2.1 การดําเนินการเก่ียวกับทุนสนับสนุนการศึกษา
ของข้าราชการ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้รับ
ทุนบุคคลภายนอก 

2.1 เมื่อมีประกาศใหม่หรือกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องมี
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของสัญญารับทุน เกี่ยวกับกฎหมาย  
ผู้คํ้าประกัน เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย อีกทั้ง ต้องมีการ
ตรวจสอบจากมหาวิทยาลัยสถานศึกษา  เมื่อได้ผลมาแล้วต้อง
ตรวจสอบกับผลการศึ กษาที่ ผู้ ล า ศึกษาและผู้ รั บทุน
บุคคลภายนอกได้รายงานผลมาแล้วด้วย เพ่ือเป็นการให้เกิด
ความถูกต้องและตรงกัน หากเกิดผลไม่ตรงกันต้องรายงาน  
ให้มหาวิทยาลัยทราบ 

  2.2 การดําเนินงานติดตาม เร่งรัด ผู้กระทําผิดสัญญา
ให้ชดใช้เงินตามสัญญาทุนและสัญญาลาศึกษา 
 

2.2 เมื่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) 
เ พ่ือพิจารณาว่าได้มีการกระทําการผิดตามสัญญาโดย
ตรวจสอบจากการข้อสัญญาฯของผู้กระทําความผิด ไม่ว่าจะ



ท่ี ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยย่อ 
เป็นการขอยกเลิก หรือการพ้นสภาพ การเปลี่ยนหัสนักศึกษา 
หรือสถานะภาพใดก็ตามจึงต้องมีการติดตาม เร่งรัดให้
ผู้กระทําผิดตามสัญญาชดใช้ เ งินตามจํานวนท่ีได้รับมา 
โดยการตรวจสอบยอดเงินจากกองบริการการศึกษาและนํามา
คํานวณตามสัญญาตามเบ้ียปรับตามตามสัญญา เพ่ือส่งให้
ผู้กระทําผิดสัญญาชดใช้เงินตามจํานวนเพ่ือเป็นการทวงถาม
ให้ผู้กระทําผิดสัญญาชดใช้เงิน 

  2.3การดําเนินการเก่ียวกับสัญญากู้ยืมเงินเพ่ือพัฒนา
บุคลากร 
 

2.3 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนให้มีการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือประกอบการทําทํางาน โดยมีโครงการกู้ยืมเงิน
เพ่ือพัฒนาบุคลกร ก็ต้องมีการร่างสัญญากู้ยืมเงินเพ่ือใช้
ประกอบการกู้ยืมเงินให้มหาวิทยาลัย 

  3.1การดําเนินงานติดตาม เรง่รัด ผู้กระทําผดิสญัญา
ให้ชดใช้เงินตามสัญญาทุนและสญัญาลาศึกษา 

 

3.1 เมื่อมีการเรียกให้ชดใช้เงินกับผู้กระทําความผิด และตอ้ง
ดําเนินการเรียกให้ผู้คํ้าประกนัตามสญัญาตา่งๆ โดยจะต้องมี
การศึกษาถึงกฎหมาย อีกทั้งพิจารณาข้อกําหนดให้สญัญาที่
เก่ียวข้องตามสัญญาในการเรียกให้ชดใช้เงิน 

3.6.3 ลําดับที่ 113 ตําแหน่งเลขที่ 032 ตามกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ (2558 – 2561) 

ท่ี ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยย่อ 
 1. งานดําเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมและ

การศึกษาจรรยาบรรณของบคุลากร 
1. ดําเนินการเขียนรายละเอียดโครงการเพ่ือขออนุมัติประจําปี
งบประมาณ 
2. ดําเนินการขออนุมัติการจัดทําโครงการ 
3. ดําเนินการจัดทําโครงการ   
4. สรุปโครงการเสนออธิการบดี 

 2. การดําเนินการทางแพ่ง การดําเนินการรักษาผลประโยชน์ของรัฐในการใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองเป็นกระบวนการที่มุ่งหมายให้มีการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามคําสั่งทางปกครองโดย คําสั่งทางปกครองที่จะใช้มาตรการ
บังคับได้น้ีจะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ1. คําสั่งที่กําหนดให้ชําระเงิน 
2. คําสั่งที่กําหนดให้กระทําหรือละเว้นกระทํา 

 1. การดําเนินงานสืบสวนและสอบสวนหา
ข้อเท็จจริง 
 

1. มหาวิทยาลัยได้รับบัตรสนเท่ห์ ผู้บังคับบัญชาพบเห็นเอง 
คณะ/หน่วยงาน/กอง แจ้ง หรือผู้อื่นกล่าวหา 
2. อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  



ท่ี ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยย่อ 
3. ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือรวบรวมหลักฐานที่สนับสนุนข้อ
กล่าวหา (พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ)  
4. จัดทํารายงานการสอบสวน 

  2. การดําเนินการทางวินัยร้ายแรงของบุคลากร  
และการดําเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงของ
บุคลากร 
 

1. ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัย หรือความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชา
ว่ากระทําผิด  
2. อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  
3. ดําเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
(สว.2)   
4. ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือรวบรวมหลักฐานที่สนับสนุน  
ข้อกล่าวหา (พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ) 
5. ดําเนินการประชุมคณะกรรมกาวิเคราะห์พยานหลักฐาน  
6. ดําเนินการแจ้งและสรุปพยานฯ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  (สว.3) 
7. ประชุมพิจารณาลงมติ 
8. จัดทํารายงานเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 

  3. การดําเนินการทางวินัยของนักศึกษา 1. ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัย หรือความปรากฏต่อมหาวิทยาลัย
ว่ากระทําผิดวินัย  
2. อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  
3. ดําเนินการแจ้งนักศึกษา 
4. ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือรวบรวมหลักฐานที่สนับสนุนข้อ
กล่าวหา (พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ) 
5. ดําเนินการประชมุคณะกรรมการวิเคราะห์พยานหลักฐาน 
และพิจารณาลงมต ิ
6. จัดทํารายงานเสนอผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

  4. การดําเนินการทางละเมดิ 1 .  ถูกกล่ าวหากระ ทําผิ ดละ เมิ ด  หรือความปรากฏต่อ
มหาวิทยาลัยว่ากระทําผิดละเมิด 
2. อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  
3. ดําเนินการแจ้งคําสั่งฯ 
4. ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือรวบรวมหลักฐานที่สนับสนุนข้อ
กล่าวหา (พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ) 
5. ดําเนินการประชมุคณะกรรมการวิเคราะห์พยานหลักฐาน 
และพิจารณาลงมต ิ
6. จัดทาํรายงานเสนอผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

  5. การดําเนินงานพิจารณาการอุทธรณ ์และ
เรื่องราวร้องทกุข์และรอ้งเรียน 

1. ดําเนินการสรรหาคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา
มหาวิทยาลัย 
2. ดําเนินการรับเรื่องการอุทธรณ์ และเรื่องราวร้องทุกข์และ



ท่ี ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยย่อ 
ร้องเรียนไว้ตรวจสอบ 
3. ผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา
มหาวิทยาลัย 
4. แจ้งคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา
มหาวิทยาลัยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์มีสิทธิคัดค้าน
กรรมการโดยต้องแสดงข้อเท็จจรงิที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ใน
หนังสืออุทธรณ์ หรือแจ้งเพ่ิมเติมก่อนเริ่มพิจารณาอุทธรณ์ 
5. คณะกรรมการฯ พิจารณาอุทธรณ์ โดยมีการจัดประชุมและ
จัดทํารายงานการประชุม 

 



3.6.4 ลําดับที่ 114 ตําแหน่งเลขที่ 145 ตามกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ (2558 – 2561) 

ท่ี ภาระงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยย่อ 
 1. ดําเนินงานสืบสวนและสอบสวนหาข้อเทจ็จริง 

 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 2. ประชมุคณะ
กรรมการฯ เพ่ือกําหนดแนวทางการสอบขอ้เท็จจริง 
3. เรียกผูท้ี่เก่ียวข้องมาให้ถ้อยคํา 
4. รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด 
5. สรุปรายงานการสอบข้อเท็จจริง 

 2.ดําเนินงานเผยแพร่ความรูด้้านกฎหมายแก่
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 

1.ทําการศึกษา รวบรวมกฎหมายท่ีมหาวิทยาลัยบัญญตัิข้ึน 
2. สรุปประเดน็ของกฎหมายแตล่ะฉบับ เพ่ือเขียนเป็นภาษาที่
เข้าใจง่าย 
3. แจ้งบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆ พร้อมสรุปประเด็นให้แก่
บุคลากรในมหาวิทยาลัยทราบและใช้ เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

 3.ดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองการประเมินเพ่ือเลื่อน
ระยะตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างของพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ – สายสนับสนุน 
 

1. ตรวจสอบว่าพนักงานมหาวิทยาลัยรายใดจะครบกําหนดในแต่
ละระยะ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมิน 
3. แจ้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีใกล้ครบกําหนดทราบและส่ง
เอกสาร/ผลงานเพ่ือประกอบการประเมิน 
4. ประชมุคณะกรรมการฯ เพ่ือประเมิน 
5. เสนอผลการประเมินตอ่ กบม. เพ่ือพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 
 

  4.ดําเนินการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆ ตามที่
กฎหมายกําหนด 

 

1. ดําเนินการศึกษาและพิจารณาว่าเป็นการสรรหาตําแหน่งใด 
และมีพระราชบัญญตัิ รวมถึงข้อบังคับ ว่าไดกํ้าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการและขั้นตอนการสรรหาตําแหน่งน้ันไว้ว่าอย่างไร  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ 
3. จัดทํากรอบการสรรหา จดัประชมุคณะกรรมการสรรหา สรุป
รายงานการสรรหาเสนอตอ่อธิการบดีเพ่ือแต่งตั้ง  
4. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งและแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ 





4.2 อัตรากําลงัของกองบริหารงานบุคคล 

ที่ ตําแหน่ง/ระดบั 

อตัรากําลัง(จํานวน) 

ข้าราชการ 
พม. 

เงินแผ่นดิน 
พร. 

เจ้าหน้าที่
ประจําตาม

สัญญา 

ลูกจ้าง 
ประจํา 

รวม 

1 ผู้อํานวยการกอง/ 
ระดับต้น 

1 - - - - 1 

2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ 
ระดับปฏิบัติการ 

- - 1 - - 1 

3 บุคลากร/ 
ระดับปฏิบัติการ 

- 6 3 - - 9 

4 นิติกร/ 
ระดับปฏิบัติการ 

- 3 1 - - 4 

 รวม 1 9 5 - - 15 

 
(ลงชื่อ)  ..................................................... หัวหน้าหน่วยงาน ระดับงาน/กอง/ภาควิชา/ฝ่าย 
              ( นางบุษยมาศ  แสงเงิน)           ผู้ให้ข้อมูล 
          ผูอ้ํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อ 5. ภาระงานที่ผู้ขอกําหนดตําแหนง่ระดับเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานจรงิในปัจจบัุนย้อนหลัง 3 ป ี

ท่ี 
ลักษณะงานของ

ตําแหน่ง 
ระดับเชี่ยวชาญ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่ง
ระดับระดับเชีย่วชาญ

ปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/
ครั้ง/ปี 

ระบุ
เอกสารอ้างอิง

ประกอบ 

1 ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานบุคคล (สาย
งานของผู้ขอฯ) โดยใช ้
ความรู้ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญและ
ประสบ 
การณ์สูง 
 
 

1.   ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ 
 ผู้เช่ียวชาญด้านการ
บริหารงานทรัพยากร 
บุคคล 

2556 - 2558 พัฒนาและประยุกต์ใช้
ความรู้ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ ์วิธีการ
และเทคนิคต่าง ๆ 
ติดตามประเมนิผล 
แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- การวางระบบ
ของการ
บริหารงาน
บุคคล 
 
 
 
 
 
 
 

2 ปฏิบัติงานเชิงพัฒนา
ระบบ หรอืมาตรฐาน
ของงานหรือ 
งานพัฒนาทฤษฎี 
หลักการ ความรู้ใหม ่
 
 
 
 
 

2.   ปฏิบัติงานเชิงพัฒนา 
     ระบบหรือมาตรฐาน 
     ของงาน 

2556 - 2558 พัฒนาระบบและ
มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน หรืองาน
พัฒนา ทฤษฎี หลักการ 
ความรู้ใหม่ ปฏิบัติ
งานวิจัยด้านการ
บริหารงานทรัพยากร
บุคคล แนะนํามา
ประยุกต์ใช้ในทาง
ปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 

- การพัฒนา
ระบบการ
บริหารงาน
บุคคลใหม้ี
ประสทิธิภาพ
ย่ิงข้ึน 
 
 
 
 



ท่ี 
ลักษณะงานของ

ตําแหน่ง 
ระดับเชี่ยวชาญ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่ง
ระดับระดับเชีย่วชาญ

ปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/
ครั้ง/ปี 

ระบุ
เอกสารอ้างอิง

ประกอบ 

3 ปฏิบัติงานวิจัยด้านการ
บริหารงานบุคคล (สาย
งานของผู้ขอฯ)และ
นํามาประยุกตใ์ชใ้นทาง
ปฏิบัติเพ่ือให้การ
ดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการสําเรจ็ตาม
เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ ตลอดจน
เสนอแนะและ
ประเมินผลแผนงาน
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  เป็นผู้คิดริเร่ิมการ 
    ดําเนินการวิจัย  
    ต่าง ๆ ในงาน 
    การบริหารงาน 
    ทรัพยากรบุคคล 

2556 - 2558 เผยแพร่ผลงานที่
ก่อให้เกดิความรู้ใหม่
หรือเทคนิค วธีิการใหม่
ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่งาน
การบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล 
วางแผนหลักเกณฑ์ใน
การวิเคราะห์ วิจัย 
ประเมินผล รวมท้ัง
กําหนดวิธีการและ
ระเบียบปฏิบัตทิางด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล เพ่ือพัฒนาระบบ
หรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานการ
บริหารงานทรัพยากร
บุคคล ฯลฯ ให้
คําแนะนําและ
ข้อเสนอแนะในการ
ดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 

- พัฒนา
งานวิจัย
สถาบันของ
งาน
บริหารงาน
บุคคลให้
สามารถนําผล
มาใช้
ประโยชน์ตอ่
การทํางาน
ด้านการ
บริหารงาน
บุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ท่ี 
ลักษณะงานของ

ตําแหน่ง 
ระดับเชี่ยวชาญ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่ง
ระดับระดับเชีย่วชาญ

ปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/
ครั้ง/ปี 

ระบุ
เอกสารอ้างอิง

ประกอบ 

4 แก้ไขปัญหาในงานที่มี
ความยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้าง 
ขวางมาก หรือถ่ายทอด
ความรู้เก่ียวกับงาน 
ตลอดจนใหคํ้า 
ปรึกษา แนะนํา 
ปรับปรุงผสม 
ผสานเทคนิคระดับสูง
ระหว่างสาขาที่
เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  ในฐานะหัวหน้า
หน่วยงาน 

2556 - 2558 นอกจากปฏิบัติงานตาม
ข้อ ๑ – ๓ แลว้ ตอ้งทํา
หน้าที่กําหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ตดิต่อ
ประสานงาน วางแผน 
มอบหมาย ส่งเสริม 
กํากับ ควบคุม ดแูลและ
ตรวจสอบ ใหคํ้าปรึกษา 
แนะนํา ปรับปรุงแก้ไข 
ติดตามประเมนิผลและ
แก้ไขปัญหาข้อขดัข้อง
ในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสมัฤทธ์ิที่กําหนด 
 
 
 

- แก้ไขปัญหาใน
การทํางาน
ของการ
บริหารงาน
บุคคลของ
มหาวิทยาลัย
ได้บรรลผุล
ตามเป้าหมาย 
และสามารถ
เป็นที่ปรึกษา 
แนะนําในเร่ือง
การ
บริหารงาน
บุคคลกับ
มหาวิทยาลัย
อื่นได ้

 

                  (ลงชื่อ) .......................................................  ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ผูใ้หข้้อมลู 
                              (นางบุษยมาศ  แสงเงิน ) 

 

 

 

 

 



แบบประเมินเหตุผลความจําเป็นและภาระงานของตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญ 
ชื่อ-สกุล  นางบุษยมาศ  แสงเงิน ขอกําหนดตําแหน่งบุคลากร  ระดับเชี่ยวชาญ 

ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับเชี่ยวชาญ 

สว่นท่ี1 ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่ง 

ระดับเชี่ยวชาญปฏิบัติจริง  
(ตามข้อ 5 ของแบบเสนอข้อมูลฯ) 

สว่นท่ี 2การประเมินภาระงาน 
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน
ประจํา 

ภาระงานท่ี
ปฏิบัติเป็น
งานพัฒนา
งานของ

อดุมศึกษา 

เป็นภาระ
งาน

ตําแหน่ง
เชี่ยวชาญ

ไม่เป็น
ภาระงาน
ตําแหน่ง
เชี่ยวชาญ

1.ปฏิบัติงานดา้นการบริหารงาน
บุคคล (สายงานของผู้ขอฯ) โดย
ใช ้ความรู้ความสามารถความ
เชี่ยวชาญและประสบการณส์ูง 

1.1  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เช่ียวชาญ 
      ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
      (เอกสารหมายเลข .............) 
     ได้แก่ คู่มือตา่ง ๆ ทีใ่ช้ในการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้ดําเนินการ
ไปไดด้้วยดีและประะสบผลสําเร็จ 
 
 

    

2.ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบ 
หรือมาตรฐานของงานหรือ 
งานพัฒนาทฤษฎี หลักการ 
ความรู้ใหม ่

2.1  ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ 
      มาตรฐานของงาน   
     (เอกสารหมายเลข .............) ได้แก่ 
การร่วมมือกับศูนย์ IT ในการพัฒนานํา
ข้อมูลลงในโปรแกรมสําเร็จรูปต่าง ๆ ฯลฯ
 
 

    

3.ปฏิบัติงานวิจัยด้านการ
บริหารงานบุคคล (สายงานของ
ผู้ขอฯ)และนํามาประยุกต์ใช้
ในทางปฏิบัติเพ่ือให้การ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
สําเร็จตามเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค ์

3.1  เป็นผู้คิดริเริ่มการดําเนินการวิจัย 
ต่าง ๆ ในงานการบริหารงานทรัพยากร
บุคคล               (เอกสารหมายเลข 
.............) ได้แก่ การจัดทํางานวิจัยต่าง ๆ 
เพ่ือเตรียมนําผลที่ได้จากงานวิจัยมาใช้
ร่วมกับการทํางานประจํา 
 
 

    

 

 

 

 



ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับเชี่ยวชาญ 

สว่นที่1 ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่ง 

ระดับเชี่ยวชาญปฏิบัติจริง  
(ตามข้อ 5 ของแบบเสนอขอ้มูลฯ) 

สว่นที ่2การประเมินภาระงาน 
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน
ประจํา 

ภาระงานที่
ปฏิบัติเป็น
งานพัฒนา
งานของ

อดุมศึกษา 

เป็นภาระ
งาน

ตําแหน่ง
เชี่ยวชาญ

ไม่เป็น
ภาระงาน
ตําแหน่ง
เชี่ยวชาญ

4.แก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
ยุ่งยากและมขีอบเขตกว้าง 
ขวางมาก หรือถ่ายทอดความรู้
เก่ียวกับงาน ตลอดจนให้คํา 
ปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงผสม 
ผสานเทคนิคระดับสูงระหว่าง
สาขาที่เก่ียวข้อง 

4.1  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน 
      (เอกสารหมายเลข .............) ช่วย
แนะนํา เสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ให้กับลูกน้องไดนํ้าไปใช้ต่อการปฏิบัติงาน 
และช่วยแก้ไขปัญหาที่เห็นว่า หากปฏิบัติ
ต่อไปจะไม่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของ
มหาวทิยาลัยและจะเป็นปัญหาตอ่การ
ปฏิบัติงานในอนาคตได ้
 

    

 

สรุปความเห็นของผู้บังคบับัญชาชั้นต้น 

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

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

....................................................................................................................................................................................................... 
                                                                                 (ลงชื่อ)  ................................................................. 
                                                                                             (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์  ศรีแก้ว) 
                                                                                                ตําแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
                       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สว่นที ่3การประเมินภาระงานโดยคณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน 

                คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน ในคราวประชุมครั้งท่ี ........ เมื่อวันที่ ...................................... 
พิจารณาแล้วมมีติ ดังน้ี (ใหท้าํเคร่ืองหมาย   /   ลงในชอ่ง          ) 

  มีภาระงานเหมาะสมในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งระดบั(ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ) 

  ภาระงานยังไม่เหมาะสม ให้กาํหนดภาระงานเพ่ิมเติม คือ 

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

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

คําชี้แจงแบบประเมิน 

สว่นที ่1 ให้ผูแ้สนอขอกําหนดตําแหน่งระดับระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญกรอกภาระงานที่ได้ปฏิบัติจริงตามข้อ 5 ของแบบ 

เสนอขอ้มลูเหตุผล ความจําเป็นและภาระงาสนของตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ โดยเขียนสรุปภาระงาน 

หลักๆ โดยย่อ และให้ระบุหมายเลขเอกสารอ้างอิงใหต้รงกับเอกสารอ้างอิงในข้อ 5 ของแบบเสนอข้อมลูเหตผุลความ 

จําเป็นฯ   

สว่นที ่2 ให้ผูบั้งคับบัญชาชัน้ต้นประเมินภาระงานของผูข้อกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ ในส่วนที่ 1 ว่า 

ภาระงานน้ันมีลักษณะการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร โดยทําเครื่องหมาย   /   ลงในชอ่ง          ที่เห็นเหมาะสม และให้ 
สรุปความเห็นของการประเมนิภาระงาน 

สว่นที ่3 ให้คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน ประเมินผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญว่าเหมาะสม 

หรือไม่เหมาะสมในการขอกาํหนดตําแหน่งระดับระดับชํานาญพิเศษ/เชีย่วชาญ 

 

 

 
กรณีภาระงานยังไม่เหมาะสมให้กําหนดภาระงานให้ปฏิบัตเิพ่ิมเติม และให้มีการปฏิบัติงานตามภาระงานท่ีกําหนดระยะหน่ึงก่อน
ตามท่ีคณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงานกําหนด  และ เสนอคณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน พิจารณาเหตุผล ความจาํเป็น
การกําหนดระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ อกีครั้งหน่ึง 



ข้อ 5. ภาระงานที่ผู้ขอกําหนดตําแหนง่ระดับชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบันย้อนหลัง 3 ป ี

ที่ 

ลักษณะงานของ
ตําแหน่ง 

ระดับชํานาญการ
พิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติ

จริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวนเรื่อง/ครั้ง/ปี ระบุเอกสารอ้างอิงประกอบ 

1 ปฏิบัติงานโดยใช้ 
ความรู้ความสามารถ 
ความชํานาญ 
งาน และประสบการณ์
สูงมาก 

1.1 ดําเนินการจัดทํา
แผนงานโครงการของกอง
บริหารงานบุคคล เช่น 
จัดทําคําของบประมาณ
ประจําปี จัดทําแผนปฏิบัติ
การ และจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ 
1.2 การปฏิบัติงานด้านงาน
การเงินและพัสดุ เช่น 
สํารวจวัสดุการซื้อจ้าง ขอ
อนุญาตซื้อจ้างด้วยระบบ 
GFMIS และระบบ e-GP 
จัดทําใบขออนุมัติเบิกเงิน 
ใบตรวจรับพัสดุ ใบสั่งจ้าง/
สั่งซื้อ ใบงบหน้า ใบฎีกา 
จัดทําทะเบียนควบคุมวัสดุ
และใบเบิกวัสดุ 

2556 - 
2558 

1.1   ดําเ นินการจัดทําแผนงาน
โครงการของกองบริหารงานบุคคล 
โดยจัดประชุมคณะกรรมการฯร่วม
วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ จั ด ทํ า แ ผ น ง า น
โครงการ  พิจารณารายละเอียด
โครงการต่างๆ  เ พื่อนําเสนอต่อ
ผู้บริหารต่อไป  ในการจัดทําแผน 
แต่ละครั้ง ต้องวิเคราะห์  สังเคราะห์ 
นโยบายแผนบริหารราชการของ 
กองบริหารงานบุคคลให้สอดคล้อง
กับแผนบริหารของมหาวิทยาลัยด้วย 
1.2 ดําเนินการจัดทําระบบจัดซื้อ 
จัดจ้าง ในระบบ GFMIS มีลักษณะ
การทํางานโดยย่อดังนี้  
   ขั้ น ต อ น ที่  1  ต ร ว จ ส อ บ
งบประมาณ ตรวจสอบแผนการ
จัดซื้อ / จ้าง ตรวจสอบบัญชี
คงเหลือ 
   ขั้นตอนที่ 2 จัดซื้อตามแผนหรือผู้
ต้ อ งการพั ส ดุ ยื่ นแบบขออนุ มัติ
ดําเนินการจัดหาพัสดุ 
   ขั้นตอนที่ 3 ระบุรายการ จํานวน
สินค้ารายละเอียดราคาต่อหน่วย
ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 

1.1 จัดทําแผน  1  
ครั้งต่อปี 

 
1.2  ระบบ GFMIS  
จํานวน 200 ครั้งต่อ

ปี 
 
  

 



ที่ 

ลักษณะงานของ
ตําแหน่ง 

ระดับชํานาญการ
พิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติ

จริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวนเรื่อง/ครั้ง/ปี ระบุเอกสารอ้างอิงประกอบ 

   ขั้นตอนที่ 4 สืบราคาจากผู้เสนอ
ราคาตรวจสอบวงเงินและระยะเวลา
ส่งมอบ 
   ขั้นตอนที่ 5 ออกใบสั่งซื้อ / จ้าง 
(แบบ งพด.1/1) จากระบบ GFMIS 
และเสนอผู้บริหารอนุมัติการซื้อ/จ้าง 
   ขั้นตอนที 6 ส่งมอบใบสั่งของให้ผู้
เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณา 
   ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบพัสดุตาม
ใบสั่งซื้อ / จ้าง ตรวจวันครบกําหนด
วันส่งมอบ และพิมพ์ใบตรวจรับ(แบบ 
งพด.6) จากระบบ GFMIS เสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนาม 
   ขั้นตอนที่ 8 พิมพ์ใบขออนุมัติเบิก
เงิน(แบบ กง.1) เสนอต่อผู้บริหารเพื่อ
ขออนุมัติเบิกเงิน 
   ขั้นตอนที่ 9 นําเอกสารที่ลงนาม
อนุมัติเรียบร้อยแล้วในข้อ 8 ส่งงานคลัง 
   ขั้นตอนที่ 10 เจ้าหน้าที่พัสดุเก็บ
สําเนาเอกสารในข้อ 8 เข้าแฟ้ม และ
บันทึกในบัญชีคุมวัสดุ 

2 ปฏิบัติงานที่ต้อง
ทําการศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์หรือวิจัย
เพื่อการปฏิบัติงาน

2.1 ดําเนินการจัดทํา
แผนงานโครงการของกอง
บริหารงานบุคคล เช่น 
จัดทําคําของบประมาณ
ประจําปี จัดทําแผนปฏิบัติ

2556 - 
2558 

2.1   ดําเ นินการจัดทําแผนงาน
โครงการของกองบริหารงานบุคคล 
ในการจัดทําแผนแต่ละครั้ง ต้อง
วิเคราะห์  สังเคราะห์ นโยบายแผน
บริหารราชการของกองบริหารงาน

2.1 จัดทําแผน  1  
ครั้งต่อปี 

2.2  ระบบ GFMIS  
จํานวน 200 ครั้งต่อ

ปี 

 



ที่ 

ลักษณะงานของ
ตําแหน่ง 

ระดับชํานาญการ
พิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติ

จริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวนเรื่อง/ครั้ง/ปี ระบุเอกสารอ้างอิงประกอบ 

หรือพัฒนางาน การ และจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ 
2.2 การปฏิบัติงานด้านงาน
การเงินและพัสดุ เช่น 
สํารวจวัสดุการซื้อจ้าง ขอ
อนุญาตซื้อจ้างด้วยระบบ 
GFMIS และระบบ e-GP 
จัดทําใบขออนุมัติเบิกเงิน 
ใบตรวจรับพัสดุ ใบสั่งจ้าง/
สั่งซื้อ ใบงบหน้า ใบฎีกา 
จัดทําทะเบียนควบคุมวัสดุ
และใบเบิกวัสดุ 

บุคคลให้สอดคล้องกับแผนบริหารรา
การของมหาวิทยาลัย วิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก 
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดําเนินการ
ต่อไป 
2.2 ดําเนินการจัดทําระบบจัดซื้อ 
จัดจ้าง ในระบบ GFMIS จะมีการ
พัฒนาระบบอยู่เรื่อยๆ  เพราะระบบ 
GFMIS และระบบ e-GP จัดทําใบ
ขออนุมัติเบิกเงิน ใบตรวจรับพัสดุ 
ใบสั่งจ้าง/สั่งซื้อ ใบงบหน้า ใบฎีกา 
จัดทําทะเบียนควบคุมวัสดุและใบ
เบิกวัสดุ เป็นระบบที่ซับซ้อนและ
ต้องใช้ความละเอียดสูง 

3 เป็นงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาใน
งานที่ยุ่งยากมากและมี
ขอบเขตกว้าง 
ขวาง 

3.1 ดําเนินการจัดทํา
แผนงานโครงการของกอง
บริหารงานบุคคล เช่น 
จัดทําคําของบประมาณ
ประจําปี จัดทําแผนปฏิบัติ
การ และจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ 
3.2  การปฏิบัติงานด้าน
งานการเงินและพัสดุ เช่น 
สํารวจวัสดุการซื้อจ้าง ขอ
อนุญาตซื้อจ้างด้วยระบบ 

2556 - 
2558 

3.1   ดําเ นินการจัดทําแผนงาน
โครงการของกองบริหารงานบุคคล 
ในการจัดทําแผนแต่ละครั้ง ต้อง
วิเคราะห์  สังเคราะห์ นโยบายแผน
บริหารราชการของกองบริหารงาน
บุคคลให้สอดคล้องกับแผนบริหารรา
การของมหาวิทยาลัย ความยุ่งยาก
ในการจัดทํ าแผนขึ้ นอยู่ กั บการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และ
ภายนอก  สรุปผลการ วิ เคราะห์
สภาพแวดล้อม  เพื่อใช้ผลจากการ

3.1 จัดทําแผน  1  
ครั้งต่อปี  
 
3.2  ระบบ GFMIS  
จํานวน 200 ครั้งต่อ
ปี 

 



ที่ 

ลักษณะงานของ
ตําแหน่ง 

ระดับชํานาญการ
พิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติ

จริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวนเรื่อง/ครั้ง/ปี ระบุเอกสารอ้างอิงประกอบ 

GFMIS และระบบ e-GP 
จัดทําใบขออนุมัติเบิกเงิน 
ใบตรวจรับพัสดุ ใบสั่งจ้าง/
สั่งซื้อ ใบงบหน้า ใบฎีกา 
จัดทําทะเบียนควบคุมวัสดุ
และใบเบิกวัสดุ 

ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ป็ น ข้ อ มู ล ใ น ก า ร
ดําเนินการต่อไป 
3.2 ดําเนินการจัดทําระบบจัดซื้อ 
จัดจ้าง ในระบบ GFMIS จะมีการ
พัฒนาระบบอยู่เรื่อยๆ  เพราะระบบ 
GFMIS และระบบ e-GP จัดทําใบ
ขออนุมัติเบิกเงิน ใบตรวจรับพัสดุ 
ใบสั่งจ้าง/สั่งซื้อ ใบงบหน้า ใบฎีกา 
จัดทําทะเบียนควบคุมวัสดุและ   
ใบเบิกวัสดุ เป็นระบบที่ซับซ้อนและ
ต้องใช้ความละเอียดสูง ความยุ่งยาก
ของระบบ GFMIS และระบบ e-GP 
จะขึ้นอ ยู่กับกระบวนการในการ
ดําเนินการของแต่ละขั้นตอน 

                  (ลงชื่อ) .......................................................  ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ ผู้ให้ข้อมูล 
                                (นางสมทรง  ฤกษท์อง) 



แบบประเมินเหตุผลความจําเป็นและภาระงานของตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ 
ชื่อ-สกุล  นางสมทรง  ฤกษท์อง  ขอกําหนดตําแหน่ง บุคลากร ระดับชํานาญการพิเศษ 

ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

สว่นที่1 ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ 
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง  

(ตามข้อ 5 ของแบบเสนอขอ้มูลฯ) 

สว่นท่ี 2การประเมินภาระงาน 
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน
ประจํา 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน
พัฒนางา   
นของ

หน่วยงาน 

เป็น
ภาระ
งาน

ตําแหน่ง
ชํานาญ
การ
พิเศษ 

ไม่เป็น
ภาระงาน
ตําแหน่ง
ชํานาญ
การ
พิเศษ 

1.ปฏิบัติงานโดยใช้ ความรู้
ความสามารถ ความชํานาญ 
งาน และประสบการณ์สูงมาก 

1.1 ดําเนินการจัดทําแผนงาน
โครงการของกองบริหารงานบุคคล 
เช่น จัดทําคําของบประมาณประจําปี 
จัดทําแผนปฏิ บั ติการ  และจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 
1.2 การปฏิบัติงานด้านงานการเงิน
และพัสดุ เช่น สํารวจวัสดุการซื้อจ้าง 
ขออนุญาตซ้ือจ้างด้วยระบบ GFMIS 
และระบบ e-GP จัดทําใบขออนุมัติ
เบิกเงิน ใบตรวจรับพัสดุ ใบสั่งจ้าง/
สั่ งซื้ อ  ใบงบหน้า  ใบฎีกา  จัดทํ า
ทะเบียนควบคุมวัสดุและใบเบิกวัสดุ 

    

2.ปฏิบัติงานที่ตอ้งทําการศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์หรือวิจัยเพ่ือการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน 

2.1 ดําเนินการจัดทําแผนงาน
โครงการของกองบริหารงานบุคคล 
เช่น จัดทําคําของบประมาณประจําปี 
จัดทําแผนปฏิ บั ติการ  และจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 
2.2 การปฏิบัติงานด้านงานการเงิน
และพัสดุ เช่น สํารวจวัสดุการซื้อจ้าง 
ขออนุญาตซ้ือจ้างด้วยระบบ GFMIS 
และระบบ e-GP จัดทําใบขออนุมัติ
เบิกเงิน ใบตรวจรับพัสดุ ใบสั่งจ้าง/
สั่ งซื้ อ  ใบงบหน้า  ใบฎีกา  จัดทํ า
ทะเบียนควบคุมวัสดุและใบเบิกวัสดุ 

    



ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

สว่นที่1 ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ 
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง  

(ตามข้อ 5 ของแบบเสนอขอ้มูลฯ) 

สว่นท่ี 2การประเมินภาระงาน 
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน
ประจํา 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน
พัฒนางา   
นของ

หน่วยงาน 

เป็น
ภาระ
งาน

ตําแหน่ง
ชํานาญ
การ
พิเศษ 

ไม่เป็น
ภาระงาน
ตําแหน่ง
ชํานาญ
การ
พิเศษ 

3.เป็นงานท่ีต้องตัดสินใจหรอื
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมาก
และมีขอบเขตกว้าง 
ขวาง 
 

3.1 ดําเนินการจัดทําแผนงาน
โครงการของกองบริหารงานบุคคล 
เช่น จัดทําคําของบประมาณประจําปี 
จัดทําแผนปฏิ บั ติการ  และจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 
3.2  การปฏิบัติงานด้านงานการเงิน
และพัสดุ เช่น สํารวจวัสดุการซื้อจ้าง 
ขออนุญาตซ้ือจ้างด้วยระบบ GFMIS 
และระบบ e-GP จัดทําใบขออนุมัติ
เบิกเงิน ใบตรวจรับพัสดุ ใบสั่งจ้าง/
สั่ งซื้ อ  ใบงบหน้า  ใบฎีกา  จัดทํ า
ทะเบียนควบคุมวัสดุและใบเบิกวัสดุ

    

 

 



สรุปความเหน็ของผู้บังคับบัญชาชัน้ต้น 

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

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

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

                                                                                 (ลงช่ือ)  ................................................................. 

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

                                                                                  ตําแหน่ง  .............................................................. 



สว่นที ่3การประเมินภาระงานโดยคณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน 

                คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน ในคราวประชุมครั้งท่ี ........ เมื่อวันที่ ...................................... 
พิจารณาแล้วมมีติ ดังน้ี (ใหท้าํเคร่ืองหมาย   /   ลงในชอ่ง          ) 

  มีภาระงานเหมาะสมในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งระดบั(ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ) 

  ภาระงานยังไม่เหมาะสม ให้กาํหนดภาระงานเพ่ิมเติม คือ 

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

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

คําชี้แจงแบบประเมิน 

สว่นที ่1 ให้ผูแ้สนอขอกําหนดตําแหน่งระดับระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญกรอกภาระงานที่ได้ปฏิบัติจริงตามข้อ 5 ของแบบ 

เสนอขอ้มลูเหตุผล ความจําเป็นและภาระงาสนของตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ โดยเขียนสรุปภาระงาน 

หลักๆ โดยย่อ และให้ระบุหมายเลขเอกสารอ้างอิงใหต้รงกับเอกสารอ้างอิงในข้อ 5 ของแบบเสนอข้อมลูเหตผุลความ 

จําเป็นฯ   

สว่นที ่2 ให้ผูบั้งคับบัญชาชัน้ต้นประเมินภาระงานของผูข้อกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ ในส่วนที่ 1 ว่า 

ภาระงานน้ันมีลักษณะการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร โดยทําเครื่องหมาย   /   ลงในชอ่ง          ที่เห็นเหมาะสม และให้ 
สรุปความเห็นของการประเมนิภาระงาน 

สว่นที ่3 ให้คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน ประเมินผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญว่าเหมาะสม 

หรือไม่เหมาะสมในการขอกาํหนดตําแหน่งระดับระดับชํานาญพิเศษ/เชีย่วชาญ 

 
 

กรณีภาระงานยังไม่เหมาะสมให้กําหนดภาระงานให้ปฏิบัตเิพ่ิมเติม และให้มีการปฏิบัติงานตามภาระงานที่กําหนดระยะหนึ่งก่อน
ตามที่คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงานกําหนด  และ เสนอคณะกรรมการประจาํคณะ/หน่วยงาน พิจารณาเหตุผล ความจําเป็น
การกําหนดระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ อกีครั้งหน่ึง 



ข้อ 5. ภาระงานที่ผู้ขอกําหนดตําแหนง่ระดับชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบันย้อนหลัง 3 ป ี

ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุ
เอกสารอ้างอิง

ประกอบ 

1 ปฏิบัติงานโดยใช ้ความรู้
ความสามารถ ความชํานาญ 
งาน และประสบการณ์สูงมาก 

1.1 การประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานและพิจารณาความดี
ความชอบของพนักงานราชการ 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
2556 – 
2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1.จัดทําหนังสือแจ้งกําหนดการ
และแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข อ ง พ นั ก ง า น ร า ช ก า ร ใ ห้ กั บ
หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 
1.1.2 รวบรวมแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  
รอบที่ 1 (1 ต .ค  – 31 มี .ค .  ปี
ถัดไป )และ  รอบที่  2 (1 เม .ย . 
- 30 ก.ย. ปีเดียวกัน )  
1 . 1 . 3 .  ต ร ว จ สอบคุ ณสมบั ติ
พนักงานราชการที่มีสิทธิ เลื่อน/ไม่
เลื่อนค่าตอบแทนในปีงบประมาณ
นั้น 
1.1.4 คํานวนวงเงินในการเลื่อน
ค่าตอบแทนโดยควบคุมวงเงินไม่
เ กิ น ร้ อ ย ล ะ  4  ข อ ง อั ต ร า
ค่าตอบแทนพนักราชการ ณ วันที่ 
1 กันยายน   
 
1.1.5 นําข้อมูล ตั้งแต่ข้อ 1.1.2 – 
1 . 1 . 6  ส รุ ป เ ข้ า ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการพิจารณาความดี
ความชอบของมหาวิทยาลัย 

1 ครั้ง / ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําสั่งเลื่อน
ค่าตอบแทน
ประจําปีของ
พนักงาน
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 



ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุ
เอกสารอ้างอิง

ประกอบ 

1.1.7ดําเนินการเลื่อนค่าตอบแทน 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ 

2 ปฏิบัติงานที่ตอ้งทําการศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์หรอืวิจัยเพื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน 

2.1 การจัดทํากรอบอัตรากําลัง
ของบุคลากรสายสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2558 – 
2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 จัดประชุมชี้แจงและให้
ความรู้เกี่ยวกับการคิดภาระงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนให้กับ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
2.1.2. ประสานงานกับหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัยรวบรวมข้อมูล
ภาระงานและปริมาณงานของแต่
ละหน่วยงานเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ประกอบการพิจารณากําหนด
กรอบอัตรากําลัง 
2.1.3.วิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา ประกอบการ
จั ด ทํ า ก ร อ บห น่ ว ย ง า น แ ล ะ
อัตรากําลัง 
2.1.4. นําเสนอร่างโครงสร้าง
กรอบหน่วยงานและอัตรากําลงัตอ่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
(ก.บ.ม.) และสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ 
2 . 1 . 5  ส่ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง ก ร อ บ

1 ครั้ง/4 ปี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้าง
กรอบ
หน่วยงานและ
อัตรากําลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุ
เอกสารอ้างอิง

ประกอบ 

 
 
 
 
2.2 การจัดทํากรอบพนักงาน
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2556 – 
2559 

หน่วยงานและอัตรากําลังที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากสภา ฯ ให้กับ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ทราบและถือปฏิบัติ 
2.2.1 จัดประชุมชี้แจงและให้
ความรู้เกี่ยวกับการคิดภาระงาน
ขอ งพ นั ก ง าน ร า ชก า ร ใ ห้ กั บ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
2.2.2. ประสานงานกับหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัยรวบรวมข้อมูล
ภาระงานและปริมาณงานของแต่
ละหน่วยงานเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ประกอบการพิจารณากําหนด
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 
2 . 2 . 3 .  วิ เ ค ร าะ ห์ ข้ อมู ล ต าม
แบบฟอร์มของ คพร.เพื่อจัดทํา
กรอบพนักงานราชการ 
2.2.4. นําเสนอร่างกรอบพนักงาน
ร า ช ก า ร ต่ อ คณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริ ห า ร ง าน บุ คคล  (ก .บ .ม . ) 
พิจารณาอนุมัติ 
2.2.5 ส่งกรอบพนักงานราชการ ที่
ผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.ม . 
ให้กับ คพร. เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 
1 ครั้ง/4 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
หนังสือ คพร.    
ที่ นร
1008.3.3/377
ลว. 26 ก.ย. 
55 



ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุ
เอกสารอ้างอิง

ประกอบ 

2 . 2 . 6  ค พ ร . อ นุ มั ติ ก ร อ บ
อั ตรากํ าลั งพ นักงานราชการ 
มหาวิทยาลัยรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 

3 เ ป็นงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมาก
และมีขอบเขตกว้าง 
ขวาง 

3.1 เตรียมการวางแผนการ
จัดสรรอัตรากําลังบุคลากรของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น แ ต่ ล ะ
ปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2556 - 
2558 

 

3 . 1 . 1  ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ จ้ ง
งบประมาณที่จัดสรรสําหรับการ
จ้างบุคลากร 
3.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลความขาด
แคลนบุคลากรสายสนับสนุนจาก
ภาระงานและกรอบอัตรากําลัง
ประจํา ปีงบประมาณ  
3.1.3 ประสานข้อมูลเ กี่ยวกับ
คว ามข าดแคลนอั ต ร ากํ า ลั ง
บุคลากรสายวิชาการจาก กมป. 
ประกอบการจัดสรรอัตรากําลัง 
3.1.4 ตรวจสอบข้อมูลการจัดสรร
อัตรากําลั ง ย้อนหลัง 1 – 2 ปี 
ประกอบการพิจารณา  
3.1.5 นําข้อมูลข้อ 3.1.2 – 3.1.4  
สรุป นํ า เ ข้ าที่ ป ระชุ ม  ก .บ .ม . 
พิจารณาจัดสรรอัตรากําลังให้กับ
หน่วยงาน 
3 . 1 . 6  ส รุ ป ม ติ ก า ร จั ด ส ร ร
อัตรากําลังและจัดทําทะเบียนคุม

1-2 ครั้ง /ปี มติ
คณะกรรมการ
บริหารงาน

บุคคล 
(ก.บ.ม.) 



ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุ
เอกสารอ้างอิง

ประกอบ 

ในแต่ละปี 

 

(ลงชื่อ) .......................................................  ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ ผู้ใหข้้อมูล 
                          (นางนิตยา  กะหมาย) 

 



แบบประเมินเหตุผลความจําเป็นและภาระงานของตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ 
ชื่อ-สกุล  นางนิตยา   กะหมาย  ขอกําหนดตําแหน่ง บุคลากร ระดับชํานาญพิเศษ 

ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

สว่นที่1 ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ 
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง  

(ตามข้อ 5 ของแบบเสนอข้อมูลฯ) 

สว่นท่ี 2การประเมินภาระงาน 
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน
ประจํา 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน
พัฒนา
งานของ
หน่วยงาน 

เป็น
ภาระ
งาน

ตําแหน่ง
ชํานาญ
การ
พิเศษ 

ไม่เป็น
ภาระงาน
ตําแหน่ง
ชํานาญ
การ
พิเศษ 

1.ปฏิบัติงานโดยใช้ ความรู้
ความสามารถ ความชํานาญ
งาน และประสบการณ์สูงมาก

1.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานและ
พิจารณาความดีความชอบของพนักงาน
ราชการ (เอกสารหมายเลข 1.1) 

    

2 . ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ ต้ อ ง
ทําการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์หรือวิจัย
เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนา
งาน 

2.1 การจัดทํากรอบอัตรากําลังของ
บุคลากรสายสนับสนุน (เอกสาร
หมายเลข 2.1) 
2.2 การจัดทํากรอบพนักงานราชการ 
(เอกสารหมายเลข 2.2) 

    

3.เป็นงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ไขปัญหาในงานที่ ยุ่งยาก
มากและมีขอบเขตกว้าง 
ขวาง 
 
 
 

3.1 เตรียมการวางแผนการจัดสรร
อัตรากําลังบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ในแต่ละปีงบประมาณ (เอกสาร
หมายเลข 3.1) 
 
 
 

    

 

 



สรุปความเหน็ของผู้บังคับบัญชาชัน้ต้น 

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

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

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

                                                                                 (ลงช่ือ)  ................................................................. 

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

                                                                                  ตําแหน่ง  .............................................................. 



สว่นที ่3การประเมินภาระงานโดยคณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน 

                คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน ในคราวประชุมครั้งท่ี ........ เมื่อวันที่ ...................................... 
พิจารณาแล้วมมีติ ดังน้ี (ใหท้าํเคร่ืองหมาย   /   ลงในชอ่ง          ) 

  มีภาระงานเหมาะสมในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งระดบั(ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ) 

  ภาระงานยังไม่เหมาะสม ให้กาํหนดภาระงานเพ่ิมเติม คือ 

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

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

คําชี้แจงแบบประเมิน 

สว่นที ่1 ให้ผูแ้สนอขอกําหนดตําแหน่งระดับระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญกรอกภาระงานที่ได้ปฏิบัติจริงตามข้อ 5 ของแบบ 

เสนอขอ้มลูเหตุผล ความจําเป็นและภาระงาสนของตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ โดยเขียนสรุปภาระงาน 

หลักๆ โดยย่อ และให้ระบุหมายเลขเอกสารอ้างอิงใหต้รงกับเอกสารอ้างอิงในข้อ 5 ของแบบเสนอข้อมลูเหตผุลความ 

จําเป็นฯ   

สว่นที ่2 ให้ผูบั้งคับบัญชาชัน้ต้นประเมินภาระงานของผูข้อกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ ในส่วนที่ 1 ว่า 

ภาระงานน้ันมีลักษณะการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร โดยทําเครื่องหมาย   /   ลงในชอ่ง          ที่เห็นเหมาะสม และให้ 
สรุปความเห็นของการประเมนิภาระงาน 

สว่นที ่3 ให้คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน ประเมินผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญว่าเหมาะสม 

หรือไม่เหมาะสมในการขอกาํหนดตําแหน่งระดับระดับชํานาญพิเศษ/เชีย่วชาญ 
 

กรณีภาระงานยังไม่เหมาะสมให้กําหนดภาระงานให้ปฏิบัติเพ่ิมเติม และให้มีการปฏิบัติงานตามภาระงานที่กําหนดระยะหน่ึงก่อน
ตามที่คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงานกําหนด  และ เสนอคณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน พิจารณาเหตุผล ความจําเป็น
การกําหนดระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ อีกคร้ังหน่ึง 



ข้อ 5. ภาระงานที่ผู้ขอกําหนดตําแหนง่ระดับชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบันย้อนหลัง 3 ป ี

ที่ 

ลักษณะงานของ
ตําแหน่ง 

ระดับชํานาญการ
พิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติ

จริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวนเรื่อง/ครั้ง/ปี ระบุเอกสารอ้างอิงประกอบ 

1 

ปฏิบัติงานโดยใช ้
ความรู้ความสามารถ 
ความชํานาญ 
งาน และ
ประสบการณ์สูงมาก 

1.1 การดําเนินการ
เกี่ยวกับการรับโอน ของ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอดุมศึกษา /     
การย้ายของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
1.2 ดําเนินการพิจารณา
ความดีความชอบของ
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานมหาวิทยาลัย 
1.3 การจ่ายตรงเงินเดือน
ข้าราชการ / 
ลูกจ้างประจํา   

2556 - 
2558 

1.1  สําหรับข้าราชการฯ ติดต่อ
ประสานกับหน่วยงานที่รับโอน  ออก
คําสั่งให้โอน  พร้อมกับส่งทะเบียน
ประวัติ/บัตรจ่ายเงินเดือนครั้งสุดทา้ย 
และแก้ไขข้อมูลในระบบจ่ายตรงของ
ข้าราชการที่โอนย้ายให้ถูกต้อง และ
ดําเนินการให้ทันระยะเวลาที่กําหนด
ในแต่ละตําแหน่ง  ส่วนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยจะไม่มีการโอนย้ายต่าง
มหาวิทยาลัยได้  แต่สามารถโอนย้าย
ได้ภายในมหาวิทยาลัย (ภายใต้มติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม)   
1.2 ดําเนินการพิจารณาความดี
ค ว า ม ช อ บ ข อ ง ข้ า ร า ช ก า ร /
ลู ก จ้ า งประ จํ า  และพ นั ก ง าน
มหาวิทยาลัย  มีลักษณะการทํางาน
โดยย่อดังนี้  
   ขั้ นตอนที่  1  คํ านวณวง เ งิน
งบประมาณสําห รับการ เ ลื่ อน
เ งิ น เ ดื อ น  3% ขอ ง เ งิ น เ ดื อ น

1.1 รับ/ให้ โอน
ข้าราชการ
(ภายนอก)  จํานวน  
5 คน  (ภายใน)  
จํานวน 13 คน  
(ระยะเวลา 3 ปี) 
 
1.2 ดําเนินการ
พิจารณาความดี
ความชอบของ
ข้าราชการ/
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
จํานวน 7 รอบการ
ประเมิน   จํานวน 
20 คําสั่ง 
(ระยะเวลา 3 ปี) 
 
1.3 การจ่ายตรง
เงินเดือนข้าราชการ 
/ ลูกจ้างประจาํ

1.1 เอกสารประกอบการรบั/ให้โอน
ข้าราชการย้ายภายนอก                 
1. คส.ที1่105/2556 ลว.11/11/56 
2.คส.ที1่029/2556 ลว.1/10/56 
3.คส.ที6่62/2557 ลว.18/06/57 
4.คส.ที7่81/2558 ลว.3/08/58 
5.คส.ที1่314/2558 ลว.20/11/58 
ย้ายภายใน 
1.คส.ที9่93/2556 ลว.23/09/56 
2.คส.ที1่287/2556 ลว.20/11/56 
3.คส.ที9่29/2557 ลว.21/08/57 
4.คส.ที3่15/2558 ลว.19/03/58 
5.คส.ที3่16/2558 ลว.19/03/58 
6.คส.ที3่05/2558 ลว.17/03/58 
7.คส.ที4่39/2558 ลว.30/04/58 
8.คส.ที่ 440/2558 ลว.30/04/58 
9.คส.ที7่66/2558 ลว.27/07/58 
10.คส.ที่886/2558 ลว.01/08/58 
11.คส.ที่1252/2558 ลว.11/11/58 
12.คส.ที่1453/2558 ลว.14/12/58 
13.คส.ที่1454/2558 ลว.14/12/58 
1.2 เอกสารประกอบการพิจารณา



ที่ 

ลักษณะงานของ
ตําแหน่ง 

ระดับชํานาญการ
พิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติ

จริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวนเรื่อง/ครั้ง/ปี ระบุเอกสารอ้างอิงประกอบ 

ข้าราชการที่มีคนครอง  ณ  วันที่ 1  
มีนาคม 
   ขั้นตอนที่ 2 กําหนดช่วงคะแนน
และระดับผลการประเมิน 
   ขั้นตอนที่ 3  

- นําผลการประเมินซึ่งได้จัด
เรียงลําดับจากคณะมาแบ่งระดับ  
คือ  ดีเด่น  ดีมาก  ดี  และพอใช้  
(ถ้ามีผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการต่ํากว่าร้อยละ  60  จะ
ไม่ได้รับการประเมินในรอบการ
ประเมินนั้น) มาพิจารณากับวงเงิน
งบประมาณที่ ได้ รับจัดสรรเ พื่อ
กําหนดร้อยละการเลื่อนเงินเดือน 

- จํ านวน เ งินที่ ใ ช้ ใ นการ
เลื่อนเงินเดือนคํานวณตามฐาน
คํานวณของข้าราชการในแต่ละ
ประเภท และระดับตําแหน่งที่ได้รับ
การเลื่อนเงินเดือนทั้งหมดตามร้อย
ละที่กําหนดไว้ 

- หากวงเงินงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอจะกําหนด
ระดับผลประเมินลดระดับลงมาได้
อีก เ พื่อให้การบริหารวงเ งินได้

จํานวน 4 ครั้ง  
(ระยะเวลา 3 ปี)  

ความดีความชอบ  1.คส.ที ่ 
189/2556 ลว.1/03/56 
2.คส.ที ่ 343/2556 ลว.17/04/56 
3.คส.ที ่ 344/2556 ลว.17/04/56 
4.คส.ที ่ 1082/2556 ลว.08/10/56 
5.คส.ที ่ 1083/2556 ลว.08/10/56 
6.คส.ที ่ 1084/2556 ลว.08/10/56 
7.คส.ที ่ 1085/2556 ลว.08/10/56 
8.คส.ที ่ 1086/2556 ลว.08/10/56 
9.คส.ที ่ 21/2557 ลว.03/01/57 
10.คส.ที ่ 429/2557 ลว.25/04/57 
11.คส.ที ่ 430/2557 ลว.25/04/57 
12.คส.ที ่ 472/2557 ลว.01/05/57 
13.คส.ที ่ 1171/2557 ลว.
13/10/57 
14.คส.ที ่ 1182/2557 ลว.
14/10/57 
15.คส.ที ่ 1183/2557 ลว.
14/10/57 
16.คส.ที ่ 1184/2557 ลว.
14/10/57 
17.คส.ที ่ 1185/2557 ลว.
14/10/57 
18.คส.ที ่ 554/2558 ลว.04/06/58 



ที่ 

ลักษณะงานของ
ตําแหน่ง 

ระดับชํานาญการ
พิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติ

จริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวนเรื่อง/ครั้ง/ปี ระบุเอกสารอ้างอิงประกอบ 

ประโยชน์สูงสุด 
   ขั้ น ตอนที่  4  บริ ห า ร ว ง เ งิ น
จนกว่าเงินที่ใช้ในการเลื่อนไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 
   ขั้นตอนที่ 5 ประกาศรายชื่อผู้มี
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ในระดับดีเด่นและดีมาก 
   ขั้นตอนที 6 ดําเนินการออกคําสั่ง
เ ลื่ อ น เ งิ น เ ดื อ น ข้ า ร า ช ก า ร  /
ลูกจ้างประจํา  และการเพิ่มเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย และประกาศ
ร้อยละการเลื่อนเงินเดือน 
   ขั้นตอนที่ 7 ออกจดหมายเวียน
แจ้งผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
1.3 การจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ 
/ ลูกจ้างประจาํ   
เป็นระบบการจ่ายตรงเงินเดือนโดย
ผ่านเว็ปไซด์ของกรมบัญชีกลาง  ซึ่ง
ระบบจ่ายตรงเงินเดือนจะสามารถ
เก็บข้อมลูเกี่ยวกับประวัติ เงินเดือน 
และข้อมูลพื้นฐานของข้าราชการ 
และลูกจ้างประจํา ของแต่ละบุคคล  
กรมบัญชีกลางจะมอบ  Token Key 
ให้แต่ละมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดอบ

19.คส.ที ่ 556/2558 ลว.04/06/58 
20.คส.ที ่ 605/2558 ลว.15/06/58 
21.คส.ที ่ 606/2558 ลว.15/06/58 
22.คส.ที ่ 607/2558 ลว.15/06/58 
23.คส.ที ่ 962/2558 ลว.18/09/58 
24.คส.ที ่ 1186/2558 ลว.
30/10/58 
25.คส.ที ่ 1187/2558 ลว.
30/10/58 
26.คส.ที ่ 1188/2558 ลว.
30/10/58 
27.คส.ที ่ 1189/2558 ลว.
30/10/58 
28.คส.ที ่ 1190/2558 ลว.
30/10/58 
29.คส.ที ่ 1191/2558 ลว.
30/10/58 
30.คส.ที ่ 1192/2558 ลว.
30/10/58 
1.3 เอกสารประกอบการจ่ายตรง
เงินเดือน 
http://epayroll.cgd.go.th/CGD
REG/  CGDWEB/index.jsp 



ที่ 

ลักษณะงานของ
ตําแหน่ง 

ระดับชํานาญการ
พิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติ

จริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวนเรื่อง/ครั้ง/ปี ระบุเอกสารอ้างอิงประกอบ 

ในการกรอกขอ้มลูเกี่ยวกับเงินเดือน
รายบุคคลใหด้าํเนินการเลื่อน
เงินเดือนของ ข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจําในแตล่ะรอบการ
ประเมิน ตามขัน้ตอนและระเบียบ
ข้อตกลงของกรมบัญชีกลางที่กําหนด
ขึ้น  และการเข้าระบบจ่ายตรง
เงินเดือนแตล่ะครั้งต้องดําเนินการ
อย่างรอบคอบ เพราะเป็นข้อมูล
พื้นฐานของข้าราชการที่อยู่ในระบบ
ทั้งหมด 

2 

ปฏิบัติงานที่ตอ้ง
ทําการศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์หรอืวิจัย
เพื่อการปฏิบัตงิาน
หรือพัฒนางาน 

2.1 ดําเนินการพิจารณา
ความดีความชอบของ
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานมหาวิทยาลัย 
2.2 การจ่ายตรงเงินเดือน
ข้าราชการ / 
ลูกจ้างประจํา   

2556 - 
2558 

2.1 ดําเนินการพิจารณาความดี
ความชอบของข้าราชการ/
ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
มหาวิทยาลัย  เป็นงานที่ต้อง
ทําการศึกษา  วิเคราะห์และปัญหาที่
เกิดขึ้นกับแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ใชใ้นการประเมิน
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจําแตล่ะคน  
เพื่อดําเนินการปรับปรุง  แก้ไขแบบ
ประเมินที่พบความผิดพลาดให้
เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย 
2.2 การจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ 
/ ลูกจ้างประจาํ  เป็นการปฏิบัติงาน

2.1 เปลี่ยนแปลง
แบบประเมิน
จํานวน 1 ครั้งใน
รอบ  3  ปี 
 
2.2  ศึกษาระบบ
อยู่ตลอด ไม่
สามารถนับครัง้ได้ 

2.1 เอกสารประกอบ 
1. รายงานการประชมุ ก.บ.ม. ครั้งที่  
60  (4/2557) ลว. 27 พ.ค. 57 
2. รายงานการประชมุ ก.บ.ม. ครั้งที่
63  (7/2557) ลว. 14 ส.ค. 57 
 
2.2 คู่มอืการจ่ายตรงเงินเดือนจาก
กรมบัญชีกลาง 



ที่ 

ลักษณะงานของ
ตําแหน่ง 

ระดับชํานาญการ
พิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติ

จริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวนเรื่อง/ครั้ง/ปี ระบุเอกสารอ้างอิงประกอบ 

ที่ตอ้งทําการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง  
เกี่ยวกับระบบที่ใชใ้นการจ่ายตรง
เงินเดือน เพราะเป็นระบบใหม่ของ
มหาวิทยาลัยทีใ่ชใ้นการจ่ายตรง
เงินเดือนของ  ข้าราชการ/
ลูกจ้างประจํา     ตอ้งศึกษาทําความ
เข้าใจเกี่ยวกับการระบบที่ถูกตอ้ง  
เพื่อไม่ให้เกิดความผผิดพลาดในการ
ทํางานในแตล่ะครั้ง 

3 

เป็นงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไข
ปัญหาในงานทียุ่่งยาก
มากและมีขอบเขต
กว้าง 
ขวาง 

3.1 ดําเนินการพิจารณา
ความดีความชอบของ
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานมหาวิทยาลัย 
3.2 การจ่ายตรงเงินเดือน
ข้าราชการ / 
ลูกจ้างประจํา   

2556 - 
2558 

3.1 การพิจารณาความดีความชอบ
ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานมหาวิทยาลัย                
การดําเนินงานในแต่ละครั้งอาจจะ
พบปัญหาที่เกิดขึ้นในการทํางาน  
เช่น  การคิดคํานวณคะแนนของ
คณะเกิดความผดิพลาด            
การร้องเรียนผลการปฏิบัติงาน  เป็น
ต้น  ปัญหาดังกล่าวดําเนินการแก้ไข
ไปพร้อมกับคณะผู้บรหิาร เพื่อให้เกิด
ความถูกตอ้ง และเข้าใจตรงกันทุกๆ
ฝ่าย  เพื่อได้ขอ้สรุปที่ถูกต้องและ
ยุติธรรมกับทุกๆ ฝ่าย 
3.2 การจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ 
/ ลูกจ้างประจํา  ส่วนใหญ่เป็นปัญหา

3.1 จํานวนที่พบ
ปัญหาในการ
พิจารณาความดี
ความชอบที่ตอ้ง
จัดการประชมุเพื่อ
แก้ไขปัญหา  
จํานวน 3  ครัง้ 
(ระยะเวลา 3 ปี) 
 
3.2 ไม่สามารถนับ
ครั้งได ้

3.1 เอกสารประกอบ                    
1. หนังสอื ควจ. ที่ พิเศษ/2558    
ลว.24 มิ.ย. 58 
2. หนังสอื คมส. ที่ 1405/2558        
ลว 19 พ.ย. 58 
3.คคส.  ลว. 8 ธ.ค. 58 
 
3.2 เอกสารประกอบการแก้ไขระบบ
จ่ายตรงเงินเดือน 
http://epayroll.cgd.go.th/CGD
REG/  CGDWEB/index.jsp 



ที่ 

ลักษณะงานของ
ตําแหน่ง 

ระดับชํานาญการ
พิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติ

จริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวนเรื่อง/ครั้ง/ปี ระบุเอกสารอ้างอิงประกอบ 

ที่เกี่ยวกับระบบจ่ายตรง  เช่น ระบบ
ไม่สามารถเข้าได้  ระบบอินเตอร์เน็ต
ไม่เสถียร  เป็นต้น  ส่วนปัญหาที่เกิด
จากปัจจัยอื่น เช่น การกรอกข้อมูล
พื้นฐานผิด  การแก้ไขคําสั่งบ่อยครั้ง  
เป็นต้น  ในระบบจ่ายตรงเงืนเดือน
เ ป็ น ร ะ บ บ ที่ ค ว บ คุ ม โ ด ย
กรมบัญชีกลาง ถ้าเราดําเ นินผิด  
แล้ ว ไ ม่ ส าม า รถแ ก้ ไ ข ไ ด้   ต้ อ ง
ดําเนินการแก้ไขที่ระบบศูนย์กลาง
เท่านั้น 

                  

 (ลงชื่อ) .......................................................  ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ ผูใ้ห้ข้อมลู 
                        (นางสาวนาตยา  หวาเกตุ) 

  



แบบประเมินเหตุผลความจําเป็นและภาระงานของตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ 
ชื่อ-สกุล .นางสาวนาตยา  หวาเกตุ  ขอกําหนดตําแหน่ง  บุคลากร  ระดับ ชํานาญการพิเศษ 

ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

สว่นที่1 ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ 
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง  

(ตามข้อ 5 ของแบบเสนอขอ้มูลฯ) 

สว่นท่ี 2การประเมินภาระงาน 
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน
ประจํา 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน
พัฒนางา   
นของ

หน่วยงาน 

เป็น
ภาระ
งาน

ตําแหน่ง
ชํานาญ
การ
พิเศษ 

ไม่เป็น
ภาระงาน
ตําแหน่ง
ชํานาญ
การ
พิเศษ 

1 .ปฏิบัติ งานโดยใช้  ความ รู้
ความสามารถ ความชํานาญ 
งาน และประสบการณ์สูงมาก 

1.1  การดําเนินการเกี่ยวกับการรับ
โอน ของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา /  การย้ายของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (เอกสาร
หมายเลข 1.1) 
1.2  ดําเนินการพิจารณาความดี
ความชอบของข้าราชการ/
ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
มหาวิทยาลัย(เอกสารหมายเลข 1.2) 
1.3 การจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ / 
ลูกจ้างประจํา (เอกสารหมายเลข 1.3)

    

2.ปฏิบัติงานที่ต้องทําการศึกษา 
ค้ นค ว้ า  ทดลอง  วิ เ ค ร า ะ ห์ 
สัง เคราะห์หรือ วิ จัย เ พ่ือการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน 

2.1  ดําเนินการพิจารณาความดี
ค ว า ม ช อ บ ข อ ง ข้ า ร า ช ก า ร /
ลู ก จ้ า ง ป ร ะ จํ า  แ ล ะพ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัย  (เอกสารหมายเลข 
2.1) 
2.2 การจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ 
/ ลูกจ้างประจํา (เอกสารหมายเลข
2.2) 

    

3.เป็นงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมาก
และมีขอบเขตกว้าง 
ขวาง 
 

3.1 ดําเนินการพิจารณาความดี
ความชอบของข้าราชการ/
ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข 3.1) 

    



ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

สว่นที่1 ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ 
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง  

(ตามข้อ 5 ของแบบเสนอขอ้มูลฯ) 

สว่นท่ี 2การประเมินภาระงาน 
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน
ประจํา 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน
พัฒนางา   
นของ

หน่วยงาน 

เป็น
ภาระ
งาน

ตําแหน่ง
ชํานาญ
การ
พิเศษ 

ไม่เป็น
ภาระงาน
ตําแหน่ง
ชํานาญ
การ
พิเศษ 

3.2 การจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ 
/ ลูกจ้างประจํา   
(เอกสารหมายเลข 3.2) 

 

 

 

 

 



สรุปความเหน็ของผู้บังคับบัญชาชัน้ต้น 

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

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

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

                                                                                 (ลงช่ือ)  ................................................................. 

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

                                                                                  ตําแหน่ง  .............................................................. 



สว่นที ่3การประเมินภาระงานโดยคณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน 

                คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน ในคราวประชุมครั้งท่ี ........ เมื่อวันที่ ...................................... 
พิจารณาแล้วมมีติ ดังน้ี (ใหท้าํเคร่ืองหมาย   /   ลงในชอ่ง          ) 

  มีภาระงานเหมาะสมในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งระดบั(ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ) 

  ภาระงานยังไม่เหมาะสม ให้กาํหนดภาระงานเพ่ิมเติม คือ 

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

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

คําชี้แจงแบบประเมิน 

สว่นที ่1 ให้ผูแ้สนอขอกําหนดตําแหน่งระดับระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญกรอกภาระงานที่ได้ปฏิบัติจริงตามข้อ 5 ของแบบ 

เสนอขอ้มลูเหตุผล ความจําเป็นและภาระงาสนของตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ โดยเขียนสรุปภาระงาน 

หลักๆ โดยย่อ และให้ระบุหมายเลขเอกสารอ้างอิงใหต้รงกับเอกสารอ้างอิงในข้อ 5 ของแบบเสนอข้อมลูเหตผุลความ 

จําเป็นฯ   

สว่นที ่2 ให้ผูบั้งคับบัญชาชัน้ต้นประเมินภาระงานของผูข้อกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ ในส่วนที่ 1 ว่า 

ภาระงานน้ันมีลักษณะการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร โดยทําเครื่องหมาย   /   ลงในชอ่ง          ที่เห็นเหมาะสม และให้ 
สรุปความเห็นของการประเมนิภาระงาน 

สว่นที ่3 ให้คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน ประเมินผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญว่าเหมาะสม 

หรือไม่เหมาะสมในการขอกาํหนดตําแหน่งระดับระดับชํานาญพิเศษ/เชีย่วชาญ  

กรณีภาระงานยังไม่เหมาะสมให้กําหนดภาระงานให้ปฏิบัตเิพ่ิมเติม และให้มีการปฏิบัติงานตามภาระงานที่กําหนดระยะหน่ึงก่อน
ตามที่คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงานกําหนด  และ เสนอคณะกรรมการประจาํคณะ/หน่วยงาน พิจารณาเหตุผล ความจําเป็น
การกําหนดระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ อกีครั้งหน่ึง 



 

ข้อ 5. ภาระงานที่ผู้ขอกําหนดตําแหนง่ระดับชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบันย้อนหลัง 3 ป ี

ที่ 

ลักษณะงานของ
ตําแหน่ง 

ระดับชํานาญการ
พิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติ
(ปี พ.ศ.-ปี พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/ปี

ระบุเอกสารอ้างอิงประกอบ 

1 
 

ปฏิบัติงานโดยใช้ 
ความรู้ความสามารถ 
ความชํานาญ 
งาน และ
ประสบการณส์ูงมาก 

1.1  งานสรรหาบุคคลทั่วไป
เป็นอาจารย์ประจําตาม
สัญญา 
 
 
 

2556 - 2558 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบ
อัตราที่ได้รับอนุมัติ 
(โดยทําบันทึกขอคุณสมบัติจาก
คณะ) 
1.2 พิมพ์ประกาศรับสมัคร 
และหนังสอืบันทึกขอรายชือ่
คณะกรรมการเพื่อดําเนินการ
ต่างๆ แล้วจัดส่ง 
1.3 นําประกาศรับสมคัรลง
ประกาศทางเว็บไซต ์และลงข่าว
ต่างๆ 
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่และส่งให้เจ้าตัว
รับทราบ 
1.5 พิมพ์แบบฟอร์มการรับสมัคร 
 

ปี 56 
จํานวน 10 

ครั้ง 
ปี 57 

จํานวน 8 
ครั้ง 
ปี 58 

จํานวน 11 
ครั้ง 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลของ
พนักงานใน
สถาบันอดุมศึกษา พ.ศ. 
2551 ลงวันที่ 2 พ.ย. 2551 
2. ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย 
การบรรจุบุคคลเข้า
ปฏิบัติงานเป็นพนักงานใน
สถาบันอดุมศึกษา  

 

 

 



 

 

ที่ 

ลักษณะงานของ
ตําแหน่ง 

ระดับชํานาญการ
พิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติ
(ปี พ.ศ.-ปี พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/ปี

ระบุเอกสารอ้างอิงประกอบ 

 
 
 

   1.6 ดําเนินการรับสมัครตาม
กําหนดระยะเวลา และพิมพ์
รายชื่อเพื่อตรวจคุณสมบัติ
ผู้สมัครสอบ 
1.7 คณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจคุณสมบัติ  
1.8 รวบรวมผลการตรวจ
คุณสมบัติ และประสานเรื่องห้อง
สอบ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการสอบฯ 
1.9 นําประกาศรายชื่อลง
ประกาศทางเว็บไซต ์ 
1.10 ประสานและรวบรวม
ข้อสอบ กับคณะกรรมการ 
โดยจัดเก็บเข้าตู้ ล็อคกุญแจ ใน
ห้องผูอ้ํานวยการกองริหารงาน
บุคคลเพื่อความปลอดภัย 
 
 
 
 

 โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือ
การคัดเลอืก พ.ศ.2551 ลง
วันที่ 8 ธ.ค. 2551 
3. ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม เรือ่ง
ค่าธรรมเนียมการสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2558 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 
2558 
 
 



ที่ 

ลักษณะงานของ
ตําแหน่ง 

ระดับชํานาญการ
พิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติ
(ปี พ.ศ.-ปี พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/ปี

ระบุเอกสารอ้างอิงประกอบ 

    1.11 จัดพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ ใน
การสอบข้อเขียน 
1.12 ดําเนินการสอบ และนําส่ง
ข้อสอบให้คณะกรรมการ
ดําเนินการตรวจ 
1.13 รวบรวมผลคะแนนการสอบ 
และประสานเรื่องห้องสอบ 
รวมทั้งอาหารว่าง/ อาหาร
กลางวัน และประกาศรายชือ่ผู้มี
สิทธิเข้ารับการสอบสมัภาษณ ์
1.14 นําประกาศรายชื่อลง
ประกาศทางเว็บไซต ์ 
1.15 จัดพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ ใน
การสอบสมัภาษณ์ 
1.16 คณะกรรมการดําเนินการ
สอบสมัภาษณ์ 

 4. ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม เรือ่ง 
หลักเกณฑ์การกําหนด
คุณสมบัติการรับสมัคร
บุคคลเพื่อเข้าบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ และอาจารย์ประจํา
ตามสญัญา พ.ศ.2553 ลง
วันที่24 ส.ค. 2553 

 

 

 

 

 



 

ที่ 

ลักษณะงานของ
ตําแหน่ง 

ระดับชํานาญการ
พิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติ
(ปี พ.ศ.-ปี พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/ปี

ระบุเอกสารอ้างอิงประกอบ 

    1.17 รวบรวมผลคะแนนและ
ประกาศรายชือ่ผูส้อบผ่าน 
1.18 นําประกาศรายชื่อลง
ประกาศทางเว็บไซต ์ 
1.19 เตรียมเอกสารรับรายงาน
ตัว  
1.20 รับรายงานตัวและพิมพ์
หนังสือส่งตัวให้ไปยังหน่วยงาน
ต้นสังกัดเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 
1.21 โดยการ Create แบบตา่งๆ
เอง และค้นหาข้อมลูต่างๆ ดว้ย
ตนเองร่วมกับผู้อํานวยการกอง
บริหารงานบุคคล 

  

 

 

 

 

 

 



ที่ 

ลักษณะงานของ
ตําแหน่ง 

ระดับชํานาญการ
พิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติ
(ปี พ.ศ.-ปี พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/ปี

ระบุเอกสารอ้างอิงประกอบ 

  1.2  งานสรรหาบุคคลทั่วไป
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ 
 
 
 

2556 - 2558 
 

1.1 รวบรวมข้อมลูและตรวจสอบ
อตัราที่ไดร้ับอนุมัติ 
(โดยทําบันทึกขอคุณสมบัติจาก
คณะ) 
1.2 พิมพ์ประกาศรับสมัคร 
และหนังสอืบันทึกขอรายชือ่
คณะกรรมการเพื่อดําเนินการ
ต่างๆ แล้วจัดส่ง 
1.3 นําประกาศรับสมัครลง
ประกาศทางเว็บไซต ์และลงข่าว
ต่างๆ 
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่และส่งให้เจ้าตัว
รับทราบ 
1.5 พิมพ์แบบฟอร์มการรับสมัคร 
 

ปี 56 
จํานวน 13 

ครั้ง 
ปี 57 

จํานวน 8 
ครั้ง 
ปี 58 

จํานวน 7 
ครั้ง 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลของ
พนักงานใน
สถาบันอดุมศึกษา พ.ศ. 
2551 ลงวันที่ 2 พ.ย. 2551 
2. ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย 
การบรรจุบุคคลเข้า
ปฏิบัติงานเป็นพนักงานใน 
สถาบันอดุมศึกษา 

 

 

 

 

 



ที่ 

ลักษณะงานของ
ตําแหน่ง 

ระดับชํานาญการ
พิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติ
(ปี พ.ศ.-ปี พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/ปี

ระบุเอกสารอ้างอิงประกอบ 

    1.6 ดําเนินการรับสมัครตาม
กําหนดระยะเวลา และพิมพ์
รายชื่อเพื่อตรวจคุณสมบัติ
ผู้สมัครสอบ 
1.7 คณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจคุณสมบัติ  
1.8 รวบรวมผลการตรวจ
คุณสมบัติ และประสานเรื่องห้อง
สอบ และประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ
เข้ารับการสอบฯ 
1.9 นําประกาศรายชื่อลง
ประกาศทางเว็บไซต ์ 
1.10 ดําเนินการเกี่ยวกับข้อสอบ 
(ถ่ายเอกสาร และบรรจุใส่ซองปิด
ผนึก) รวมทั้งประสานและ
รวบรวมข้อสอบ กับ
คณะกรรมการโดยจัดเก็บเข้าตู้ 
ล็อคกญุแจ  

 โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือ
การคัดเลอืก พ.ศ.2551 ลง
วันที่ 8 ธ.ค. 2551 
3. ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม เรือ่ง
ค่าธรรมเนียมการสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2558 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 
2558 
 

 

 

 

 



ที่ 

ลักษณะงานของ
ตําแหน่ง 

ระดับชํานาญการ
พิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติ
(ปี พ.ศ.-ปี พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/ปี

ระบุเอกสารอ้างอิงประกอบ 

    ในห้องผูอ้ํานวยการกอง
บริหารงานบุคคล  เพื่อความ
ปลอดภัย 
1.11 จัดพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ ใน
การสอบข้อเขียน 
1.12 ดําเนินการสอบ และนําส่ง
ข้อสอบให้คณะกรรมการ
ดําเนินการตรวจ 
1.13 รวบรวมผลคะแนนการสอบ 
และประสานเรื่องห้องสอบ 
รวมทั้งอาหารว่าง/อาหาร
กลางวัน และประกาศรายชือ่ผู้มี
สิทธิเข้ารับการสอบสมัภาษณ ์ 
1.14 นําประกาศรายชื่อลง
ประกาศทางเว็บไซต ์ 
1.15 จัดพิมพ์แบบฟอร์ม 

 4. ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม เรือ่ง 
หลักเกณฑ์การกําหนด
คุณสมบัติการรับสมัคร
บุคคลเพื่อเข้าบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ และอาจารย์ประจํา
ตามสญัญา พ.ศ.2553 ลง
วันที่24 ส.ค. 2553 

 

 

 

 

 



 

ที่ 

ลักษณะงานของ
ตําแหน่ง 

ระดับชํานาญการ
พิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่ปฏิบัต ิ
(ปี พ.ศ.-ปี พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/ปี

ระบุเอกสารอ้างอิงประกอบ 

     ต่างๆ ในการสอบสมัภาษณ ์
1.16 คณะกรรมการดําเนินการ
สอบสมัภาษณ ์
1.17 รวบรวมผลคะแนนและ
ประกาศรายชือ่ผูส้อบผ่าน 
1.18 นําประกาศรายชื่อลง
ประกาศทางเว็บไซต ์ 
1.19 เตรียมเอกสารรับรายงาน
ตัว  
1.20 รับรายงานตัวและพิมพ์
หนังสือส่งตัวให้ไปยังหน่วยงาน
ต้นสังกัดเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 
1.21 โดยการ Create แบบ
ต่างๆเอง และค้นหาข้อมลู
ต่างๆ ด้วยตนเองร่วมกับ
ผู้อํานวยการกองบริหารงาน
บุคคล 

  

 

 

 



 

ที่ 

ลักษณะงานของ
ตําแหน่ง 

ระดับชํานาญการ
พิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่ปฏิบัต ิ
(ปี พ.ศ.-ปี พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/ปี

ระบุเอกสารอ้างอิงประกอบ 

  1.3 งานสรรหาบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม เพื่อบรรจุและแต่งตัง้
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ  
 

2556 - 2558 
 

1.1 รวบรวมข้อมลูและ
ตรวจสอบอัตราที่ได้รับอนุมตั ิ
(โดยทําบันทึกขอคุณสมบัติจาก
คณะ) 
1.2 พิมพ์ประกาศรับสมัคร 
และหนังสอืบันทึกขอรายชือ่
คณะกรรมการเพื่อดําเนินการ
ต่างๆ แล้วจัดส่ง 
1.3 นําประกาศรับสมัครลง
ประกาศทางเว็บไซต ์และลง
ข่าวต่างๆ 
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่และส่งให้เจ้าตัว
รับทราบ 
1.5 พิมพ์แบบฟอร์มการรับ
สมัคร 
 

ปี 56 
จํานวน 4 

ครั้ง 
ปี 57 

จํานวน 3 
ครั้ง 
ปี 58 

จํานวน 7 
ครั้ง 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลของ
พนักงานใน
สถาบันอดุมศึกษา พ.ศ. 
2551 ลงวันที่ 2 พ.ย. 2551 
2. ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย 
การบรรจุบุคคลเข้า
ปฏิบัติงานเป็นพนักงานใน 
สถาบันอดุมศึกษา 

 

 

 



 

ที่ 

ลักษณะงานของ
ตําแหน่ง 

ระดับชํานาญการ
พิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่ปฏิบัต ิ
(ปี พ.ศ.-ปี พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 
ระบุเอกสารอ้างอิงประกอบ 

    1.6 ดําเนินการรับสมัครตาม
กําหนดระยะเวลา และพิมพ์
รายชื่อเพื่อตรวจคุณสมบัติ
ผู้สมัครสอบ 
1.7 คณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจคุณสมบัติ  
1.8 รวบรวมผลการตรวจ
คุณสมบัติ และประสานเรือ่ง
ห้องสอบ และประกาศรายชือ่ผู้
มีสิทธิเข้ารับการสอบฯ 
1.9 นําประกาศรายชือ่ลง
ประกาศทางเว็บไซต ์ 
1.10 ดําเนินการเกี่ยวกับ
ข้อสอบ (ถ่ายเอกสาร และ
บรรจุใสซ่องปิดผนึก) โดย
จัดเก็บเข้าตู ้ลอ็คกุญแจ ในห้อง
ผู้อํานวยการกอง  

 โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือ
การคัดเลอืก พ.ศ.2551 ลง
วันที่ 8 ธ.ค. 2551 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง
ค่าธรรมเนียมการสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานใน
สถาบันอดุมศึกษา พ.ศ.2558 
ลงวันที่ 30 มิ.ย. 2558 

 

 

 



 

ที่ 

ลักษณะงานของ
ตําแหน่ง 

ระดับชํานาญการ
พิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่ปฏิบัต ิ
(ปี พ.ศ.-ปี พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 
ระบุเอกสารอ้างอิงประกอบ 

    บริหารงานบุคคล  เพื่อความ
ปลอดภัย 
1.11 จัดพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ 
ในการสอบข้อเขียน 
1.12 ดําเนินการสอบ และนําส่ง
ข้อสอบให้คณะกรรมการ
ดําเนินการตรวจ 
1.13 รวบรวมผลคะแนนการ
สอบ และประสานเรื่องหอ้ง
สอบ รวมทั้งอาหารว่าง/อาหาร
กลางวัน และประกาศรายชือ่ผู้
มีสิทธิเข้ารับการสอบสมัภาษณ์ 
1.14 นําประกาศรายชื่อลง
ประกาศทางเว็บไซต ์ 
1.15 จัดพิมพ์แบบฟอร์ม 
ต่างๆ ในการสอบสัมภาษณ ์

 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง 
หลักเกณฑ์การกําหนด
คุณสมบัติการรับสมัครบุคคล
เพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
และอาจารย์ประจําตาม
สัญญา พ.ศ.2553 ลงวันที่24 
ส.ค. 2553 

 

 

 

 



ที่ 

ลักษณะงานของ
ตําแหน่ง 

ระดับชํานาญการ
พิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่ปฏิบัต ิ
(ปี พ.ศ.-ปี พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 
ระบุเอกสารอ้างอิงประกอบ 

    1.16 คณะกรรมการดําเนินการ
สอบสมัภาษณ์ 
1.17 รวบรวมผลคะแนนและ
ประกาศรายชือ่ผูส้อบผ่าน 
1.18 นําประกาศรายชื่อลง
ประกาศทางเว็บไซต ์ 
1.19 เตรียมเอกสารรับรายงาน
ตัว  
1.20 รับรายงานตัวและพิมพ์
หนังสือส่งตัวให้ไปยังหน่วยงาน
ต้นสังกัดเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 
1.21 โดยการ Create แบบ
ต่างๆเอง และค้นหาข้อมลูต่างๆ 
ด้วยตนเองร่วมกับผู้อํานวยการ
กองบริหารงานบุคคล 

  

 

 

 

 

 

 



ที่ 

ลักษณะงานของ
ตําแหน่ง 

ระดับชํานาญการ
พิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่ปฏิบัต ิ
(ปี พ.ศ.-ปี พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 
ระบุเอกสารอ้างอิงประกอบ 

  1.4  งานรับสมัครโอน/ย้าย
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอดุมศึกษา 
 

2556 - 2558 
 

 1.1 รวบรวมขอ้มลูและ
ตรวจสอบอัตราที่ได้รับอนุมตั ิ
(โดยทําบันทึกขอคุณสมบัติจาก
คณะ) 
1.2 พิมพ์ประกาศรับสมัคร 
และหนังสอืบันทึกขอรายชือ่
คณะกรรมการเพื่อดําเนินการ
ต่างๆ แล้วจัดส่ง 
1.3 นําประกาศรับสมัครลง
ประกาศทางเว็บไซต ์และลง
ข่าวต่างๆ 
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่และส่งให้เจ้าตัว
รับทราบ 
1.5 พิมพ์แบบฟอร์มการรับ
สมัคร 
 
 

ปี 56 
จํานวน 3 

ครั้ง 
ปี 57 

จํานวน 7 
ครั้ง 
ปี 58 

จํานวน 1 
ครั้ง 

1.ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
มาตรฐานการบรรจุบุคคลเขา้
รับราชการพลเรือนใน
สถาบันอดุมศึกษาโดยวิธีการ
สอบแข่งขันหรอืการคัดเลอืก 
ลงวันที่ 31 ม.ค. 2550 
2. ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยน 

 

 

 

 



ที่ 

ลักษณะงานของ
ตําแหน่ง 

ระดับชํานาญการ
พิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่ปฏิบัต ิ
(ปี พ.ศ.-ปี พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 
ระบุเอกสารอ้างอิงประกอบ 

    1.6 ดําเนินการรับสมัครตาม
กําหนดระยะเวลา และพิมพ์
รายชื่อเพื่อตรวจคุณสมบัติ
ผู้สมัครสอบ 
1.7 คณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจคุณสมบัติ  
1.8 รวบรวมผลการตรวจ
คุณสมบัติ และประสานเรือ่ง
ห้องสอบ และประกาศรายชือ่ผู้
มีสิทธิเข้ารับการสอบฯ 
1.9 นําประกาศรายชือ่ลง
ประกาศทางเว็บไซต ์ 
1.10 จัดพิมพ์แบบฟอร์ม 
ต่างๆ ในการสอบสัมภาษณ ์
1.11 คณะกรรมการ 
ดําเนินการสอบสัมภาษณ์ 
 

 ตําแหน่ง การเปลี่ยนระดับ
ตําแหน่งและการตัดโอน
ตําแหน่งข้าราชการพลเรอืน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2554 ลงวันที่ 26 ก.พ. 2554 

 

 

 

 



ที่ 

ลักษณะงานของ
ตําแหน่ง 

ระดับชํานาญการ
พิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่ปฏิบัต ิ
(ปี พ.ศ.-ปี พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 
ระบุเอกสารอ้างอิงประกอบ 

    1.12 รวบรวมผลคะแนนและ
ประกาศรายชือ่ผูส้อบผ่าน 
1.13 นําประกาศรายชื่อลง
ประกาศทางเว็บไซต ์ 
1.14 เตรียมเอกสารรับรายงาน
ตัว  
1.15 รับรายงานตัวและพิมพ์
หนังสือส่งตัวให้ไปยังหน่วยงาน
ต้นสังกัดเพื่อเข้าปฏิบัติงาน  
1.16 นําผลทั้งหมดส่งตอ่ให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับ
โอน ดําเนินการตอ่ไป 
1.17 โดยการ Create แบบ
ต่างๆเอง และค้นหาข้อมลูต่างๆ 
ด้วยตนเองร่วมกับผู้อํานวยการ
กองบริหารงานบุคคล 

  

 

 

 

 

 



ที่ 

ลักษณะงานของ
ตําแหน่ง 

ระดับชํานาญการ
พิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่ปฏิบัต ิ
(ปี พ.ศ.-ปี พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 
ระบุเอกสารอ้างอิงประกอบ 

2 ปฏิบัติงานที่ตอ้ง
ทําการศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง 
วิเคราะห์ 
สังเคราะห์หรอืวิจัย
เพื่อการปฏิบัตงิาน
หรือพัฒนางาน 

2.1 การเก็บค่าธรรมเนียมการ
สมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้า
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 
 

- 1. ดําเนินการเก็บค่าธรรมเนียม
การสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้า
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม โดยผ่านการ
ชําระทางโครงการจัดตั้งกอง
คลัง 
2. เพื่อนําค่าธรรมเนียมที่เก็บมา
บริหารจัดการเกี่ยวกับ  เ บี้ย
เ ลี้ ย ง ข อ ง คณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร ส ร ร ห า  เ ป็ น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์
ในการสรรหา เช่น กระดาษ  
หมึกพิมพ์ ฯลฯ ค่าอาหารว่าง 
และอาหารกลางวัน 

40 – 50 
ครั้งต่อปี 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง
ค่าธรรมเนียมการสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานใน
สถาบันอดุมศึกษา พ.ศ.2558 
ลงวันที่ 30 มิ.ย. 2558 

 

 

 

 

 

 



ที่ 

ลักษณะงานของ
ตําแหน่ง 

ระดับชํานาญการ
พิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่ปฏิบัต ิ
(ปี พ.ศ.-ปี พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/
ครั้ง/ปี 

ระบุเอกสารอ้างอิงประกอบ 

  2.2 การรับสมคัรงานออนไลน์ - 1. ดําเนินการประสาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพื่อ
จัดทําโปรแกรมรับสมัครงาน
ออนไลน์ 
2. ผู้สมัครยื่นใบสมัครและชําระ
ค่าธรรมเนียมผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต 
3. ดําเนินการตรวจสอบ
เอกสารผูส้มัคร 
4. นําประวตัิผูส้มัครเสนอ
คณะกรรมการเพื่อดําเนินการ
ตรวจคุณสมบัต ิ
5. รวบรวมผลการตรวจ
คุณสมบัติ และประสานเรือ่ง
ห้องสอบ และประกาศรายชือ่ผู้
มีสิทธิเข้ารับการสอบฯ  
6. ดําเนินการสอบตามขั้นตอน
การสรรหาตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 

- ตาม 
เอกสารอ้างอิง  

ข้อที ่1 ปฏิบัตงิานโดยใช้ความรู้
ความสามารถความชํานาญงาน

และประสบการณ์สูงมาก 



ที่ 

ลักษณะงานของ
ตําแหน่ง 

ระดับชํานาญการ
พิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่ปฏิบัต ิ
(ปี พ.ศ.-ปี พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/
ครั้ง/ปี 

ระบุเอกสารอ้างอิงประกอบ 

3 เป็นงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรอืแก้ไข
ปัญหาในงานที่
ยุ่งยากมากและมี
ขอบเขตกว้าง 
ขวาง 

3.1 งานออกขอ้สอบเพื่อวดั
ความรู้ความสามารถ ทักษะ
ด้านต่างๆ ในการสอบเข้า
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 
 

- 1. ดําเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อออกข้อสอบ 
2. คณะกรรมการดําเนินการ
ออกข้อสอบ 
3. นําข้อสอบของกรรมการแต่
ละท่านมาจัดพิมพ์ 
4. ส่งใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
5. คณะกรรมการประชุมเพื่อ
คัดเลอืกขอ้สอบ 
6. นําข้อสอบที่ได้มาจัดพิมพ์ 
และส่งใหผู้อ้ํานวยการกอง
บริหารงานบุคคลตรวจสอบ
ความถูกตอ้งอกีครั้ง 
7. โดยการดําเนินการทุก
ขั้นตอนต้องเปน็ความลับ  

- ตามเอกสารอ้างอิง 
 ข้อที่ 1 ปฏิบัติงานโดยใช้
ความรู้ความสามารถความ

ชํานาญงานและประสบการณ์
สูงมาก 

 

 

 

 

 



ที่ 

ลักษณะงานของ
ตําแหน่ง 

ระดับชํานาญการ
พิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่ปฏิบัต ิ
(ปี พ.ศ.-ปี พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/
ครั้ง/ปี 

ระบุเอกสารอ้างอิงประกอบ 

  3.2 หลักเกณฑ์การให้คะแนน 
และคดัเลอืกบุคคลเข้า
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 

- 1. ดําเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อกําหนด
หลักเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อ
เป็นแกนกลางในการปฏิบัติ
อย่างโปร่งใส และยุติธรรม 
2. คณะกรรมการประชุมหารือ
เกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน
ข้างต้น 
3. รวบรวมและสรุปมติ
หลักเกณฑ์การให้คะแนน
ดังกล่าว เพื่อนํามาปฏิบัติ 
4. โดยการดําเนินการทุก
ขั้นตอนต้องเป็นไปด้วยความ
ยุติธรรม และโปร่งใส  

- ตามเอกสารอ้างอิง  
ข้อที ่1 ปฏิบัตงิานโดยใช้ความรู้
ความสามารถความชํานาญงาน

และประสบการณ์สูงมาก 

 

                  (ลงชื่อ) .......................................................  ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ ผู้ให้ข้อมลู 
                              (นางสุนันทา  วัฒนกุลชัย) 



 

แบบประเมินเหตุผลความจําเป็นและภาระงานของตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ 
ชื่อ-สกุล  นางสุนันทา  วัฒนกุลชัย ขอกําหนดตําแหน่ง บุคลากร ระดับชํานาญการพิเศษ 

ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

สว่นที่1 ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ 
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง  

(ตามข้อ 5 ของแบบเสนอขอ้มูลฯ) 

สว่นท่ี 2การประเมินภาระงาน 
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน
ประจํา 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน
พัฒนา
งานของ
หน่วยงาน 

เป็น
ภาระ
งาน

ตําแหน่ง
ชํานาญ
การ
พิเศษ 

ไม่เป็น
ภาระงาน
ตําแหน่ง
ชํานาญ
การ
พิเศษ 

1.ปฏิบัติงานโดยใช้ ความรู้
ความสามารถ ความชํานาญ 
งาน และประสบการณ์สูงมาก 

1.1  งานสรรหาบุคคลทั่วไปเป็น
อาจารย์ประจําตามสญัญา 
(เอกสารหมายเลข 1,2,3,4) 
1.2  งานสรรหาบุคคลทั่วไปเพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
(เอกสารหมายเลข 1,2,3,4) 
1.3  งานสรรหาบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
(เอกสารหมายเลข 1,2,3,4) 
1.4  งานรับสมัครโอน/ย้าย
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอดุมศกึษา 
(เอกสารหมายเลข 5) 

    

 

 

 

 



ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

สว่นที่1 ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ 
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง  

(ตามข้อ 5 ของแบบเสนอขอ้มูลฯ) 

สว่นท่ี 2การประเมินภาระงาน 
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน
ประจํา 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน
พัฒนา
งานของ
หน่วยงาน 

เป็น
ภาระ
งาน

ตําแหน่ง
ชํานาญ
การ
พิเศษ 

ไม่เป็น
ภาระงาน
ตําแหน่ง
ชํานาญ
การ
พิเศษ 

2.ปฏิบัติงานที่ต้องทําการศึกษา 
ค้ นค ว้ า  ทดลอง  วิ เ ค ร า ะ ห์ 
สัง เคราะห์หรือ วิ จัย เ พ่ือการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน 

2.1  การเก็บค่าธรรมเนียมการสมัคร
สอบแข่งขันเพ่ือเข้าปฏิบัติใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
(เอกสารหมายเลข 3) 
2.2  การรับสมัครงานออนไลน์ 
(เอกสารหมายเลข 1,2,3,4) 

    

3.เป็นงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมาก
และมีขอบเขตกว้าง 
ขวาง 
 

3.1  งานออกข้อสอบเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถ ทักษะด้านต่าง  ๆ ใน
การสอบเข้าปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
(เอกสารหมายเลข 2) 
3.2  หลักเกณฑ์การให้คะแนนและ
คัดเลอืกบุคคลเข้าปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
(เอกสารหมายเลข 2) 

    

 

 

 



สรุปความเหน็ของผู้บังคับบัญชาชัน้ต้น 

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

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

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

                                                                                 (ลงช่ือ)  ................................................................. 

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

                                                                                  ตําแหน่ง  .............................................................. 



สว่นที ่3การประเมินภาระงานโดยคณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน 

                คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน ในคราวประชุมครั้งท่ี ........ เมื่อวันที่ ...................................... 
พิจารณาแล้วมมีติ ดังน้ี (ใหท้าํเคร่ืองหมาย   /   ลงในชอ่ง          ) 

  มีภาระงานเหมาะสมในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งระดบั(ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ) 

  ภาระงานยังไม่เหมาะสม ให้กาํหนดภาระงานเพ่ิมเติม คือ 

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

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

คําชี้แจงแบบประเมิน 

สว่นที ่1 ให้ผูแ้สนอขอกําหนดตําแหน่งระดับระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญกรอกภาระงานที่ได้ปฏิบัติจริงตามข้อ 5 ของแบบ 

เสนอขอ้มลูเหตุผล ความจําเป็นและภาระงาสนของตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ โดยเขียนสรุปภาระงาน 

หลักๆ โดยย่อ และให้ระบุหมายเลขเอกสารอ้างอิงใหต้รงกับเอกสารอ้างอิงในข้อ 5 ของแบบเสนอข้อมลูเหตผุลความ 

จําเป็นฯ   

สว่นที ่2 ให้ผูบั้งคับบัญชาชัน้ต้นประเมินภาระงานของผูข้อกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ ในส่วนที่ 1 ว่า 

ภาระงานน้ันมีลักษณะการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร โดยทําเครื่องหมาย   /   ลงในชอ่ง          ที่เห็นเหมาะสม และให้ 
สรุปความเห็นของการประเมนิภาระงาน 

สว่นที ่3 ให้คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน ประเมินผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญว่าเหมาะสม 

หรือไม่เหมาะสมในการขอกาํหนดตําแหน่งระดับระดับชํานาญพิเศษ/เชีย่วชาญ  

กรณีภาระงานยังไม่เหมาะสมให้กําหนดภาระงานให้ปฏิบัตเิพ่ิมเติม และให้มีการปฏิบัติงานตามภาระงานที่กําหนดระยะหน่ึงก่อน
ตามที่คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงานกําหนด  และ เสนอคณะกรรมการประจาํคณะ/หน่วยงาน พิจารณาเหตุผล ความจําเป็น
การกําหนดระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ อกีครั้งหน่ึง 



 

 

ข้อ 5. ภาระงานที่ผู้ขอกําหนดตําแหนง่ระดับชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบันย้อนหลัง 1 ป ี

ที่ 

ลักษณะงานของ
ตําแหน่ง 

ระดับชํานาญการ
พิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 
ระบุเอกสารอ้างอิงประกอบ 

1 
 

ปฏิบัติงานโดยใช้ 
ความรู้
ความสามารถ ความ
ชํานาญ 
งาน และ
ประสบการณส์ูงมาก 

1.1  งานสรรหาบุคคลทั่วไป
เป็นเจ้าหน้าที่ประจําตาม
สัญญา 
 
 
 

2556 - 2558 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 รวบรวมขอ้มลูและตรวจสอบ
อตัราที่ไดร้ับอนุมัต ิ
(โดยทําบันทึกขอคุณสมบัติจาก
หน่วยงาน) 
1.2 พิมพ์ประกาศรับสมัคร 
และหนังสอืบันทึกขอรายชือ่
คณะกรรมการเพื่อดําเนินการ
ต่างๆ แล้วจดัส่ง 
1.3 นําประกาศรับสมัครลง
ประกาศทางเว็บไซต ์และลงข่าว
ต่างๆ 
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่และส่งให้เจ้าตัว
รับทราบ 
1.5 พิมพ์แบบฟอร์มการรับสมัคร 
 

ปี 58 
จํานวน  
5 ครั้ง 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 2 พ.ย. 
2551 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การ
บรรจุบุคคลเขา้ปฏิบัติงานเป็น
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  

 

 



 

 

ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

 
 
 

   1.6 ดําเนินการรับสมัครตาม
กําหนดระยะเวลา และพิมพ์
รายชื่อเพื่อตรวจคุณสมบัติ
ผู้สมัครสอบ 
1.7 คณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจคุณสมบัติ  
1.8 รวบรวมผลการตรวจ
คุณสมบัติ และประสานเรื่อง
ห้องสอบ และประกาศรายชือ่ผู้
มีสิทธิเข้ารับการสอบฯ 
1.9 นําประกาศรายชื่อลง
ประกาศทางเว็บไซต ์ 
1.10 ประสานและรวบรวม
ข้อสอบ กับคณะกรรมการ 
โดยจัดเก็บเข้าตู้ ล็อคกุญแจ ใน
ห้องผูอ้ํานวยการกอง
บริหารงานบุคคล  เพื่อความ
ปลอดภัย 

 โดยวิธีการ
สอบแข่งขันหรือการ
คัดเลอืก พ.ศ.2551 
ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2551 
3. ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม เรื่อง
ค่าธรรมเนียมการ
สมัครสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเป็นพนักงานใน
สถาบันอดุมศึกษา 
พ.ศ.2558 ลงวนัที่ 30 
มิ.ย. 2558 
 

 

 

 



 

 

ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

    1.11 จดัพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ 
ในการสอบข้อเขียน 
1.12 ดําเนินการสอบ และ
นําส่งข้อสอบให้คณะกรรมการ
ดําเนินการตรวจ 
1.13 รวบรวมผลคะแนนการ
สอบ และประสานเรื่องหอ้ง
สอบ รวมทั้งอาหารว่าง/ 
อาหารกลางวัน และประกาศ
รายชื่อผู้มสีิทธเิข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์ 
1.14 นําประกาศรายชื่อลง
ประกาศทางเว็บไซต ์ 
1.15 จดัพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ 
ในการสอบสัมภาษณ์ 
1.16 คณะกรรมการดําเนินการ
สอบสมัภาษณ ์

 4. มาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งของ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอดุมศึกษา 
พ.ศ.2553 

 

 

 

 



 

 

 

ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

    1.17 รวบรวมผลคะแนนและ
ประกาศรายชือ่ผูส้อบผ่าน 
1.18 นําประกาศรายชื่อลง
ประกาศทางเว็บไซต ์ 
1.19 เตรียมเอกสารรับรายงาน
ตัว  
1.20 รับรายงานตัวและพิมพ์
หนังสือส่งตัวให้ไปยังหน่วยงาน
ต้นสังกัดเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 
1.21 โดยการ Create แบบ
ต่างๆเอง และค้นหาข้อมลู
ต่างๆ ด้วยตนเองร่วมกับ
ผู้อํานวยการกองบริหารงาน
บุคคล 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

  1.2  งานสรรหาบุคคลทั่วไป
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุน 
 
 
 

2558-2559 
 

1.1 รวบรวมข้อมลูและ
ตรวจสอบอัตราที่ได้รับอนุมตั ิ
(โดยทําบันทึกขอคุณสมบัติจาก
หน่วยงาน) 
1.2 พิมพ์ประกาศรับสมัคร 
และหนังสอืบันทึกขอรายชือ่
คณะกรรมการเพื่อดําเนินการ
ต่างๆ แล้วจัดส่ง 
1.3 นําประกาศรับสมัครลง
ประกาศทางเว็บไซต ์และลง
ข่าวต่างๆ 
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่และส่งให้เจ้าตัว
รับทราบ 
1.5 พิมพ์แบบฟอร์มการรับ
สมัคร 
 

ปี 58 
จํานวน  
2 ครั้ง 

1. ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 
ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล
ของพนักงานใน
สถาบันอดุมศึกษา 
พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 
2 พ.ย. 2551 
2. ประกาศ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 
ว่าด้วย การบรรจุ
บุคคลเข้า
ปฏิบัติงานเป็น
พนักงานใน 
สถาบันอดุมศึกษา 

 

 

 



 

 

 

ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

    1.6 ดําเนินการรับสมัครตาม
กําหนดระยะเวลา และพิมพ์
รายชื่อเพื่อตรวจคุณสมบัติ
ผู้สมัครสอบ 
1.7 คณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจคุณสมบัติ  
1.8 รวบรวมผลการตรวจ
คุณสมบัติ และประสานเรื่อง
ห้องสอบ และประกาศรายชือ่ผู้
มีสิทธิเข้ารับการสอบฯ 
1.9 นําประกาศรายชื่อลง
ประกาศทางเว็บไซต ์ 
1.10 ดําเนินการเกี่ยวกับ
ข้อสอบ (ถ่ายเอกสาร และ
บรรจุใสซ่องปิดผนึก) รวมทั้ง 
ประสานและรวบรวมข้อสอบ 
กับคณะกรรมการ 
โดยจัดเก็บเข้าตู้ ล็อคกุญแจ  

 โดยวิธีการ
สอบแข่งขันหรือ
การคัดเลอืก พ.ศ.
2551 ลงวันที่ 8 
ธ.ค. 2551 
3. ประกาศ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 
เรื่องค่าธรรมเนียม
การสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเป็น
พนักงานใน
สถาบันอดุมศึกษา 
พ.ศ.2558 ลงวนัที่ 
30 มิ.ย. 2558 
 

 

 



 

 

 

ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

    ในห้องผูอ้ํานวยการกอง
บริหารงานบุคคล  เพื่อความ
ปลอดภัย 
1.11 จดัพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ 
ในการสอบข้อเขียน 
1.12 ดําเนินการสอบ และ
นําส่งข้อสอบให้คณะกรรมการ
ดําเนินการตรวจ 
1.13 รวบรวมผลคะแนนการ
สอบ และประสานเรื่องหอ้ง
สอบ รวมทั้งอาหารว่าง/อาหาร
กลางวัน และประกาศรายชือ่ผู้
มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
1.14 นําประกาศรายชื่อลง
ประกาศทางเว็บไซต ์ 
1.15 จดัพิมพ์แบบฟอร์ม 

 4. มาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง
ของข้าราชการพล
เรือนใน
สถาบันอดุมศึกษา 
พ.ศ.2553 

 

 

 



 

 

 

ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

     ต่างๆ ในการสอบสมัภาษณ ์
1.16 คณะกรรมการดําเนินการ
สอบสมัภาษณ ์
1.17 รวบรวมผลคะแนนและ
ประกาศรายชือ่ผูส้อบผ่าน 
1.18 นําประกาศรายชื่อลง
ประกาศทางเว็บไซต ์ 
1.19 เตรียมเอกสารรับรายงาน
ตัว  
1.20 รับรายงานตัวและพิมพ์
หนังสือส่งตัวให้ไปยังหน่วยงาน
ต้นสังกัดเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 
1.21 โดยการ Create แบบ
ต่างๆเอง และค้นหาข้อมลู
ต่างๆ ด้วยตนเองร่วมกับ
ผู้อํานวยการกองบริหารงาน
บุคคล 

  

 

 

 



 

 

 

ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

  1.3 งานสรรหาบุคคลทั่วไป
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานราชการทั่วไป 

2558 - 2559 
 

1.1 รวบรวมข้อมลูและ
ตรวจสอบอัตราที่ได้รับอนุมตั ิ
(โดยทําบันทึกขอคุณสมบัติจาก
หน่วยงาน) 
1.2 พิมพ์ประกาศรับสมัคร 
และหนังสอืบันทึกขอรายชือ่
คณะกรรมการเพื่อดําเนินการ
ต่างๆ แล้วจัดส่ง 
1.3 นําประกาศรับสมัครลง
ประกาศทางเว็บไซต ์และลง
ข่าวต่างๆ 
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่และส่งให้เจา้ตัว
รับทราบ 
1.5 พิมพ์แบบฟอร์มการรับ
สมัคร 
 

ปี 58 
จํานวน  
3 ครั้ง 

1. ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 
ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล
ของพนักงานใน
สถาบันอดุมศึกษา 
พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 
2 พ.ย. 2551 
2. ประกาศ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 
ว่าด้วย การบรรจุ
บุคคลเข้า
ปฏิบัติงานเป็น
พนักงานใน 
สถาบันอดุมศึกษา 

 

 

 



 

 

 

ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

    1.6 ดําเนินการรับสมัครตาม
กําหนดระยะเวลา และพิมพ์
รายชื่อเพื่อตรวจคุณสมบัติ
ผู้สมัครสอบ 
1.7 คณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจคุณสมบัติ  
1.8 รวบรวมผลการตรวจ
คุณสมบัติ และประสานเรื่อง
ห้องสอบ และประกาศรายชือ่ผู้
มีสิทธิเข้ารับการสอบฯ 
1.9 นําประกาศรายชื่อลง
ประกาศทางเว็บไซต ์ 
1.10 ดําเนินการเกี่ยวกับ
ข้อสอบ (ถ่ายเอกสาร และ
บรรจุใสซ่องปิดผนึก) โดย
จัดเก็บเข้าตู้ ลอ็คกญุแจ ใน
หอ้งผูอ้ํานวยการกอง  

 โดยวิธีการ
สอบแข่งขันหรือ
การคัดเลอืก พ.ศ.
2551 ลงวันที่ 8 
ธ.ค. 2551 
3. ประกาศ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 
เรื่องค่าธรรมเนียม
การสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเป็น
พนักงานใน
สถาบันอดุมศึกษา 
พ.ศ.2558 ลงวนัที่ 
30 มิ.ย. 2558 

 

 

 



 

 

 

ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

  
 
 

  บริหารงานบุคคล  เพื่อความ
ปลอดภัย 
1.11 จดัพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ 
ในการสอบข้อเขียน 
1.12 ดําเนินการสอบ และ
นําส่งข้อสอบให้คณะกรรมการ
ดําเนินการตรวจ 
1.13 รวบรวมผลคะแนนการ
สอบ และประสานเรื่องหอ้ง
สอบ รวมทั้งอาหารว่าง/อาหาร
กลางวัน และประกาศรายชือ่ผู้
มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
1.14 นําประกาศรายชื่อลง
ประกาศทางเว็บไซต ์ 
1.15 จดัพิมพ์แบบฟอร์ม 
ต่างๆ ในการสอบสัมภาษณ ์

 4. มาตรฐาน
กําหนดตาํแหน่ง
ของข้าราชการพล
เรือนใน
สถาบันอดุมศึกษา 
พ.ศ.2553 
5. ประกาศ
คณะกรรมการ
บริหารพนักงาน
ราชการ เรือ่ง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการ
สรรหาและการ
เลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบ
สัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ 
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 
11 กันยายน พ.ศ. 
2552 



 

 

ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

    1.16 คณะกรรมการดําเนินการ
สอบสมัภาษณ ์
1.17 รวบรวมผลคะแนนและ
ประกาศรายชือ่ผูส้อบผ่าน 
1.18 นําประกาศรายชื่อลง
ประกาศทางเว็บไซต ์ 
1.19 เตรียมเอกสารรับรายงาน
ตัว  
1.20 รับรายงานตัวและพิมพ์
หนังสือส่งตัวให้ไปยังหน่วยงาน
ต้นสังกัดเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 
1.21 โดยการ Create แบบ
ต่างๆเอง และค้นหาข้อมูล
ต่างๆ ด้วยตนเองร่วมกับ
ผู้อํานวยการกองบริหารงาน
บุคคล 

 6. ประกาศ
คณะกรรมการ
บริหารพนักงาน
ราชการ เรือ่ง การ
กําหนดลักษณะ
งานและ
คุณสมบัติเฉพาะ
ของกลุ่มงาน และ
การจัดกรอบ
อตัรากําลัง
พนักงานราชการ 
พ.ศ.2554 ลงวนัที่ 
28 กุมภาพันธ์ 
2554 

 

 

 

 



 

 

ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

  1.4  งานรับสมัครสอบคัดเลอืก
พนักงานราชการ(บุคคล
ภายใน)เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุน 
 

2558-2559 
 

 1.1 รวบรวมข้อมลูและ
ตรวจสอบอัตราที่ได้รับอนุมตั ิ
(โดยทําบันทึกขอคุณสมบัติจาก
หน่วยงาน) 
1.2 พิมพ์ประกาศรับสมัคร 
และหนังสอืบันทึกขอรายชือ่
คณะกรรมการเพื่อดําเนินการ
ต่างๆ แล้วจัดส่ง 
1.3 นําประกาศรับสมัครลง
ประกาศทางเว็บไซต ์และลง
ข่าวต่างๆ 
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่และส่งให้เจ้าตัว
รับทราบ 
1.5 พิมพ์แบบฟอร์มการรับ
สมัคร 
 
 

ปี 58 
จํานวน    
2 ครั้ง 

1. ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 
ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล
ของพนักงานใน
สถาบันอดุมศึกษา 
พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 
2 พ.ย. 2551 
2. ประกาศ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 
ว่าด้วย การบรรจุ
บุคคลเข้า
ปฏิบัติงานเป็น
พนักงานใน 
สถาบันอดุมศึกษา 

 

 

 



 

 

ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

    1.6 ดําเนินการรับสมัครตาม
กําหนดระยะเวลา และพิมพ์
รายชื่อเพื่อตรวจคุณสมบัติ
ผู้สมัครสอบ 
1.7 คณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจคุณสมบัติ  
1.8 รวบรวมผลการตรวจ
คุณสมบัติ และประสานเรื่อง
ห้องสอบ และประกาศรายชือ่ผู้
มีสิทธิเข้ารับการสอบฯ 
1.9 นําประกาศรายชื่อลง
ประกาศทางเว็บไซต ์ 
1.10 จดัพิมพ์แบบฟอร์ม 
ต่างๆ ในการสอบสัมภาษณ ์
1.11 คณะกรรมการ 
ดําเนินการสอบสัมภาษณ์ 
 

 โดยวิธีการ
สอบแข่งขันหรือ
การคัดเลอืก พ.ศ.
2551 ลงวันที่ 8 
ธ.ค. 2551 
3. ประกาศ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 
เรื่องค่าธรรมเนียม
การสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเป็น
พนักงานใน
สถาบันอดุมศึกษา 
พ.ศ.2558 ลงวนัที่ 
30 มิ.ย. 2558 

 

 

 

 



 

 

ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

    1.12 รวบรวมผลคะแนนและ
ประกาศรายชือ่ผูส้อบผ่าน 
1.13 นําประกาศรายชื่อลง
ประกาศทางเว็บไซต ์ 
1.14 เตรียมเอกสารรับรายงาน
ตัว  
1.15 รับรายงานตัวและพิมพ์
หนังสือส่งตัวให้ไปยังหน่วยงาน
ต้นสังกัดเพื่อเข้าปฏิบัติงาน  
1.16 นําผลทั้งหมดส่งตอ่ให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับ
โอน ดําเนินการต่อไป 
1.17 โดยการ Create แบบ
ต่างๆเอง และค้นหาข้อมลู
ต่างๆ ด้วยตนเองร่วมกับ
ผู้อํานวยการกองบริหารงาน
บุคคล 
 
 

 4. มาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งของข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.2553 
5. ประกาศคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการสรรหาและ
การเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญญา
จ้างของพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 
กันยายน พ.ศ. 2552 
6. ประกาศณะ
กรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง การกําหนด
ลักษณะงานและณสมบัติ
เฉพาะของกลุ่มงาน และ
การจัดกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการ พ.ศ.
2554 ลงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2554 

 

 



 

 

ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

2 ปฏิบัติงานที่ตอ้งทําการศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์หรอืวิจัยเพื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน 

2.1 การเก็บค่าธรรมเนียมการ
สมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้า
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 
 

- 1. ดําเนินการเก็บค่าธรรมเนียม
การสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้า
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม โดยผ่านการ
ชําระทางโครงการจัดตั้งกอง
คลัง 
2. เพื่อนําค่าธรรมเนียมที่เก็บ
มาบริหารจัดการเกี่ยวกับ เบี้ย
เลี้ยงของคณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหา เป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์
ในการสรรหา เช่น กระดาษ  
หมึกพิมพ์ ฯลฯ ค่าอาหารว่าง 
และอาหารกลางวัน 

40 – 50 
ครั้งต่อปี 

3. ประกาศ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 
เรื่องค่าธรรมเนียม
การสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเป็น
พนักงานใน
สถาบันอดุมศึกษา 
พ.ศ.2558 ลงวนัที่ 
30 มิ.ย. 2558 

 

 

 

 

 

 



 

 

ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

  2.2 การรับสมคัรงานออนไลน์ - 1. ดําเนินการประสาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์เพื่อ
จัดทําโปรแกรมรับสมัครงาน
ออนไลน์ 
2. ผู้สมัครยื่นใบสมัครและ
ชําระค่าธรรมเนียมผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต 
3. ดําเนินการตรวจสอบ
เอกสารผูส้มัคร 
4. นําประวตัิผูส้มัครเสนอ
คณะกรรมการเพื่อดําเนินการ
ตรวจคุณสมบัต ิ
5. รวบรวมผลการตรวจ
คุณสมบัติ และประสานเรื่อง
ห้องสอบ และประกาศรายชือ่ผู้
มีสิทธิเข้ารับการสอบฯ  
6. ดําเนินการสอบตามขั้นตอน
การสรรหาตอ่ไป 

- ตาม 
เอกสารอ้างอิง  

ข้อที ่1 ปฏิบัตงิาน
โดยใช้ความรู้
ความสามารถ

ความชํานาญงาน
และประสบการณ์

สูงมาก 

 

 

 



 

 

ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

3 เป็นงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยาก
มากและมีขอบเขตกว้าง 
ขวาง 

3.1 งานออกข้อสอบเพื่อวัด
ความรู้ความสามารถ ทักษะ
ด้านต่างๆ ในการสอบเข้า
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 
 

- 1. ดําเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อออกขอ้สอบ 
2. คณะกรรมการดําเนินการ
ออกขอ้สอบ 
3. นําข้อสอบของกรรมการ  
แตล่ะท่านมาจัดพิมพ์ 
4. ส่งใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
5. คณะกรรมการประชุมเพื่อ
คัดเลอืกข้อสอบ 
6. นําข้อสอบที่ได้มาจัดพิมพ์ 
และส่งใหผู้อ้ํานวยการกอง
บริหารงานบุคคลตรวจสอบ
ความถูกตอ้งอกีครั้ง 
7. โดยการดําเนินการทุก
ขั้นตอนต้องเป็นความลับ  

- ตามเอกสารอ้างอิง 
 ข้อที่ 1 ปฏิบัติงาน

โดยใช้ความรู้
ความสามารถ

ความชํานาญงาน
และประสบการณ์

สูงมาก 

 

 

 

 



 

 

ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

  3.2 หลักเกณฑ์การให้คะแนน 
และคัดเลอืกบุคคลเข้า
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 

- 1. ดําเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อกําหนด
หลักเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อ
เป็นแกนกลางในการปฏิบัติ
อย่างโปร่งใส และยุติธรรม 
2. คณะกรรมการประชุมหารือ
เกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน
ข้างต้น 
3. รวบรวมและสรุปมติ
หลักเกณฑ์การให้คะแนน
ดังกล่าว เพื่อนํามาปฏิบัติ 
4. โดยการดําเนินการทุก
ขั้นตอนต้องเป็นไปด้วยความ
ยุติธรรม และโปร่งใส  

- ตามเอกสารอ้างอิง  
ข้อที ่1 ปฏิบัตงิาน

โดยใช้ความรู้
ความสามารถ

ความชํานาญงาน
และประสบการณ์

สูงมาก 

 

                  (ลงชื่อ) .......................................................  ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ ผู้ให้ข้อมลู 
                          (นายสาริศ  เสารอ์ินทร์) 



แบบประเมินเหตุผลความจําเป็นและภาระงานของตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ 
ชื่อ-สกุล  นายสาริศ  เสาร์อนิทร์ ขอกําหนดตําแหน่ง บุคลากร ระดับชํานาญการพิเศษ 

ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

สว่นที่1 ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ 
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง  

(ตามข้อ 5 ของแบบเสนอขอ้มูลฯ) 

สว่นท่ี 2การประเมินภาระงาน 
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน
ประจํา 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน
พัฒนา
งานของ
หน่วยงาน 

เป็น
ภาระ
งาน

ตําแหน่ง
ชํานาญ
การ
พิเศษ 

ไม่เป็น
ภาระงาน
ตําแหน่ง
ชํานาญ
การ
พิเศษ 

1.ปฏิบัติงานโดยใช้ ความรู้
ความสามารถ ความชํานาญ 
งาน และประสบการณ์สูงมาก 

1.1  งานสรรหาบุคคลท่ัวไปเป็น
เ จ้ า ห น้ า ท่ี ป ร ะ จํ า ต า ม สั ญญ า
( เ อ ก ส า รหม า ย เ ล ข  1 , 2 , 3 , 4 )
1.2  งานสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อ
บรรจุ และแต่ งตั้ ง เ ป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
(เอกสารหมายเลข 1,2,3,4) 
1.3  งานสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อ
บรรจุ และแต่ งตั้ ง เ ป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป (เอกสารหมายเลข 
1,2,3,4) 
1.4  งานรับสมัครสอบคัดเลือก
พนักงานราชการ(บุคคลภายใน)เพ่ือ
บรรจุ และแต่ งตั้ ง เ ป็นพนักงาน
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ส า ย ส นั บ ส นุ น 
(เอกสารหมายเลข 5) 

    

 

 

 

 

 



ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

สว่นที่1 ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ 
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง  

(ตามข้อ 5 ของแบบเสนอขอ้มูลฯ) 

สว่นท่ี 2การประเมินภาระงาน 
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน
ประจํา 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน
พัฒนา
งานของ
หน่วยงาน 

เป็น
ภาระ
งาน

ตําแหน่ง
ชํานาญ
การ
พิเศษ 

ไม่เป็น
ภาระงาน
ตําแหน่ง
ชํานาญ
การ
พิเศษ 

2.ปฏิบัติงานที่ตอ้งทําการศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์หรือวิจัยเพ่ือการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน 

2.1  การเก็บค่าธรรมเนียมการสมัคร
ส อบแข่ ง ขั น เ พ่ื อ เ ข้ า ป ฏิ บั ติ ใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
( เ อ ก ส า ร ห ม า ย เ ล ข  3 )
2 .2  การรับสมัครงานออนไลน์ 
(เอกสารหมายเลข 1,2,3,4) 
 

    

3.เป็นงานท่ีต้องตัดสินใจหรอื
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมาก
และมีขอบเขตกว้าง 
ขวาง 
 

3.1  งานออกข้อสอบเพื่อวัดความรู้
ความสามารถ ทักษะด้านต่าง  ๆ ใน
ก า ร ส อ บ เ ข้ า ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
( เ อ ก ส า ร ห ม า ย เ ล ข  2 )
3.2  หลักเกณฑ์การให้คะแนนและ
คัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
(เอกสารหมายเลข 2) 

    

 

สรุปความเหน็ของผู้บังคับบัญชาชัน้ต้น 

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

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

.................................................................................................................................................................. 
                                                                                 (ลงช่ือ)  ................................................................. 
                                                                                             (................................................................) 
                                                                                  ตําแหน่ง  .............................................................. 



สว่นที ่3การประเมินภาระงานโดยคณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน 

                คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน ในคราวประชุมครั้งท่ี ........ เมื่อวันที่ ...................................... 
พิจารณาแล้วมมีติ ดังน้ี (ใหท้าํเคร่ืองหมาย   /   ลงในชอ่ง          ) 

  มีภาระงานเหมาะสมในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งระดบั(ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ) 

  ภาระงานยังไม่เหมาะสม ให้กาํหนดภาระงานเพ่ิมเติม คือ 

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

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

คําชี้แจงแบบประเมิน 

สว่นที ่1 ให้ผูแ้สนอขอกําหนดตําแหน่งระดับระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญกรอกภาระงานที่ได้ปฏิบัติจริงตามข้อ 5 ของแบบ 

เสนอขอ้มลูเหตุผล ความจําเป็นและภาระงาสนของตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ โดยเขียนสรุปภาระงาน 

หลักๆ โดยย่อ และให้ระบุหมายเลขเอกสารอ้างอิงใหต้รงกับเอกสารอ้างองิในข้อ 5 ของแบบเสนอข้อมลูเหตผุลความ 

จําเป็นฯ   

สว่นที ่2 ให้ผูบั้งคับบัญชาชัน้ต้นประเมินภาระงานของผูข้อกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ ในส่วนที่ 1 ว่า 

ภาระงานน้ันมีลักษณะการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร โดยทําเครื่องหมาย   /   ลงในชอ่ง          ที่เห็นเหมาะสม และให้ 
สรุปความเห็นของการประเมนิภาระงาน 

สว่นที ่3 ให้คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน ประเมินผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญว่าเหมาะสม 

หรือไม่เหมาะสมในการขอกาํหนดตําแหน่งระดับระดับชํานาญพิเศษ/เชีย่วชาญ  

กรณีภาระงานยังไม่เหมาะสมให้กําหนดภาระงานให้ปฏิบัตเิพ่ิมเติม และให้มีการปฏิบัติงานตามภาระงานที่กําหนดระยะหน่ึงก่อน
ตามท่ีคณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงานกําหนด  และ เสนอคณะกรรมการประจาํคณะ/หน่วยงาน พิจารณาเหตุผล ความจําเป็น
การกําหนดระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ อกีครั้งหน่ึง 



ข้อ 5. ภาระงานที่ผู้ขอกําหนดตําแหนง่ระดับชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบันย้อนหลัง 3 ป ี

ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

1 ปฏิบัติงานโดยใช ้ความรู้
ความสามารถ ความชํานาญ 
งาน และประสบการณ์สูงมาก 

1.1 การขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
2556 – 
2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 . 1 . 1  ดํ า เ นินการตรวจสอบ
คุณสม บั ติ เ บื้ อ ง ต้ น ข อ ง ผู้ ข อ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
1 .1 .2  ดํา เ นินการจัดประชุม
คณะอ นุ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า รณ า
ตําแหน่งทางวิชาการ 
1.1.3.ชี้แจงข้อเสนอแนะให้ผู้ขอ
ป ร ะ เ มิ น ไ ด้ รั บ ท ร า บ แ ล ะ
ดําเนินการแก้ไข 
1 .1 .4  ดํ า เ นินการ จัดประชุ ม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ท า ง วิ ช า ก า ร  เ พื่ อ คั ด เ ลื อ ก
คณะกรรมการประเมินผลงานทาง
วิชาการ 
1 . 1 . 5  ป ร ะ ส า น ท า บ ท า ม
คณะกรรมการเพื่อส่งผลงานให้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ของผลงาน 
1.1.6 สรุปผลการประเมิน  ใน
กรณีผลการประเมินไม่เป็นเอก
ฉั น ท์   จั ด ใ ห้ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประเมินเพื่อหา 

20/ ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการ

พิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 



ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

ข้อสรุป 
1.1.7  สรุปผลการประเมินและขอ
อนุมัติการขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิ ช า ก า ร จ ากคณะกร รมกา ร
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  
และสภามหาวิทยาลัย 
1.1.8 ออกคําสั่งแต่งตั้งผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ  
1 .1.9 ดําเ นินการขอทะเบียน
ตําแหน่งจาก สกอ. 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานที่ต้องทําการศึกษา 
ค้นคว้ า  ทดลอง  วิ เ คราะ ห์ 
สังเคราะห์หรือวิจัยเ พื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน 
 
 
 
 

2.1 การประเมนิผลการสอน 
 
 
 
 
 
 
 

 2 . 1 . 1  ดํ า เ นินการตรวจสอบ
คุณสม บั ติ เ บื้ อ ง ต้ น ข อ ง ผู้ ข อ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
2 .1 .2 .  ดํ า เ นินการจัดประชุม
คณะอ นุ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า รณ า
ตําแหน่งทางวิชาการ 
2.1.3.ชี้แจงข้อเสนอแนะให้ผู้ขอ
ป ร ะ เ มิ น ไ ด้ รั บ ท ร า บ แ ล ะ

 
 



ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เ ป็นงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมาก
และมีขอบเขตกว้างขวาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 . 1 ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประเมินผลงาน  
จริยธรรม 
 

ดําเนินการแก้ไข 
2 . 1 . 4 .  ประ ส านทาบทาม ผู้
ประเมินเอกสารประกอบการ
สอน/คําสอน  ประเมินผลการ
ส อ น   แ ล ะ จั ด ส่ ง ผ ล ง า น ใ ห้
คณะกรรมการประเมิน 
2.1.5 สรุปผลการประเมิน  ใน
ก ร ณี ผลก า รป ร ะ เ มิ น ไ ม่ เ ป็ น
เอกสาร   จัด ให้มีการประชุม
คณะกรรมการประเมินเพื่อหา
ข้อสรุป 
2.1.6  ประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
เพื่อรับทราบผลการประเมิน 
2.1.7 แจ้งผลการประเมินให้ผู้ขอ
ประเมินได้รับทราบ 
 
3.1.1 กําหนดวันจัดประชุม
คณะกรรมการประเมินผลงาน 
จริยธรรม 
3 . 1 . 2   โ ท ร ป ร ะ ส า น
คณะกรรมการเ พื่อกําหนดวัน
ประชุม (ให้คณะกรรมการว่าง
ตรวจกัน) 



ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

3.1.3  ดําเนินการรวบรวมผลการ
ประเมินจากคณะกรรมการ 
3.1.4  จัดทําวาระและรูปเล่มการ
ประชุมคณะกรรมการ 
3.1.5  เตรียมการประสานงานใน
ส่วนต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
ประชุม เช่น จองห้องประชุม, จอง
ที่ พั ก ,  ประสานการ เดิ นทา ง
คณะกรรมการ 
3.1.6 ดําเนินการจัดประชุมและ
บันทึกรายงานการประชุม 

 

(ลงชื่อ) .......................................................  ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ ผู้ใหข้้อมูล 
                      (นางฉันทนา  เอี่ยมวชิรากุล) 

 



แบบประเมินเหตุผลความจําเป็นและภาระงานของตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ 
ชื่อ-สกุล นางฉนัทนา  เอี่ยมวชิรากุล ขอกําหนดตําแหน่ง บุคลากร ระดบั ชํานาญการพิเศษ 

ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

สว่นที่1 ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ 
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง  

(ตามข้อ 5 ของแบบเสนอข้อมูลฯ) 

สว่นท่ี 2การประเมินภาระงาน 
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน
ประจํา 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน
พัฒนา
งานของ
หน่วยงาน 

เป็น
ภาระ
งาน

ตําแหน่ง
ชํานาญ
การ
พิเศษ 

ไม่เป็น
ภาระงาน
ตําแหน่ง
ชํานาญ
การ
พิเศษ 

1.ปฏิบัติงานโดยใช้ ความรู้
ความสามารถ ความชํานาญ 
งาน และประสบการณ์สูงมาก 

1.1 การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
(เอกสารหมายเลข 1.1)     

2.ปฏิบัติงานที่ตอ้ง การศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์หรือวิจัยเพ่ือการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน 

2.1 การจัดทําการประเมินผลการสอน 
(เอกสารหมายเลข 2.1) 

    

3.เป็นงานท่ีต้องตัดสินใจหรอื
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยาก
มากและมีขอบเขตกว้าง 
ขวาง 

3.1 การจัดประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ (เอกสาร
หมายเลข 3.1) 

    

 



สรุปความเหน็ของผู้บังคับบัญชาชัน้ต้น 

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

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

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

                                                                                 (ลงช่ือ)  ................................................................. 

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

                                                                                  ตําแหน่ง  .............................................................. 



สว่นที ่3การประเมินภาระงานโดยคณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน 

                คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน ในคราวประชุมครั้งท่ี ........ เมื่อวันที่ ...................................... 
พิจารณาแล้วมมีติ ดังน้ี (ใหท้าํเคร่ืองหมาย   /   ลงในชอ่ง          ) 

  มีภาระงานเหมาะสมในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งระดบั(ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ) 

  ภาระงานยังไม่เหมาะสม ให้กาํหนดภาระงานเพ่ิมเติม คือ 

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

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

คําชี้แจงแบบประเมิน 

สว่นที ่1 ให้ผูแ้สนอขอกําหนดตําแหน่งระดับระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญกรอกภาระงานที่ได้ปฏิบัติจริงตามข้อ 5 ของแบบ 

เสนอขอ้มลูเหตุผล ความจําเป็นและภาระงาสนของตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ โดยเขียนสรุปภาระงาน 

หลักๆ โดยย่อ และให้ระบุหมายเลขเอกสารอ้างอิงใหต้รงกับเอกสารอ้างองิในข้อ 5 ของแบบเสนอข้อมลูเหตผุลความ 

จําเป็นฯ   

สว่นที ่2 ให้ผูบั้งคับบัญชาชัน้ต้นประเมินภาระงานของผูข้อกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ ในส่วนที่ 1 ว่า 

ภาระงานน้ันมีลักษณะการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร โดยทําเครื่องหมาย   /   ลงในชอ่ง          ที่เห็นเหมาะสม และให้ 
สรุปความเห็นของการประเมนิภาระงาน 

สว่นที ่3 ให้คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน ประเมินผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญว่าเหมาะสม 

หรือไม่เหมาะสมในการขอกาํหนดตําแหน่งระดับระดับชํานาญพิเศษ/เชีย่วชาญ  

กรณีภาระงานยังไม่เหมาะสมให้กําหนดภาระงานให้ปฏิบัตเิพ่ิมเติม และให้มีการปฏิบัติงานตามภาระงานที่กําหนดระยะหน่ึงก่อน
ตามท่ีคณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงานกําหนด  และ เสนอคณะกรรมการประจาํคณะ/หน่วยงาน พิจารณาเหตุผล ความจําเป็น
การกําหนดระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ อกีครั้งหน่ึง 



ข้อ 5. ภาระงานที่ผู้ขอกําหนดตําแหนง่ระดับชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบันย้อนหลัง 3 ป ี

ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

1 ปฏิบัติงานโดยใช ้ความรู้
ความสามารถ ความชํานาญ 
งาน และประสบการณ์สูงมาก 

1.1 การขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
2556 – 
2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 . 1 . 1  ดํ า เ นินการตรวจสอบ
คุณสม บั ติ เ บื้ อ ง ต้ น ข อ ง ผู้ ข อ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
1 .1 .2  ดํา เ นินการจัดประชุม
คณะอ นุ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า รณ า
ตําแหน่งทางวิชาการ 
1.1.3.ชี้แจงข้อเสนอแนะให้ผู้ขอ
ป ร ะ เ มิ น ไ ด้ รั บ ท ร า บ แ ล ะ
ดําเนินการแก้ไข 
1 .1 .4  ดํ า เ นินการ จัดประชุ ม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ท า ง วิ ช า ก า ร  เ พื่ อ คั ด เ ลื อ ก
คณะกรรมการประเมินผลงานทาง
วิชาการ 
1 . 1 . 5  ป ร ะ ส า น ท า บ ท า ม
คณะกรรมการเพื่อส่งผลงานให้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ของผลงาน 
1.1.6 สรุปผลการประเมิน  ใน
กรณีผลการประเมินไม่เป็นเอก
ฉั น ท์   จั ด ใ ห้ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประเมินเพื่อหา

20/ ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการ

พิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 



ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

ข้อสรุป 
1.1.7  สรุปผลการประเมินและขอ
อนุมัติการขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิ ช า ก า ร จ ากคณะกร รมกา ร
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  
และสภามหาวิทยาลัย 
1.1.8 ออกคําสั่งแต่งตั้งผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ  
1 .1.9 ดําเ นินการขอทะเบียน
ตําแหน่งจาก สกอ. 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานที่ต้องทําการศึกษา 
ค้นคว้ า  ทดลอง  วิ เ คราะ ห์ 
สังเคราะห์หรือวิจัยเ พื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน 
 
 
 
 

2.1 การประเมนิผลการสอน 
 
 
 
 
 
 
 

 2 . 1 . 1  ดํ า เ นินการตรวจสอบ
คุณสม บั ติ เ บื้ อ ง ต้ น ข อ ง ผู้ ข อ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
2 .1 .2 .  ดํ า เ นินการจัดประชุม
คณะอ นุ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า รณ า
ตําแหน่งทางวิชาการ 
2.1.3.ชี้แจงข้อเสนอแนะให้ผู้ขอ
ป ร ะ เ มิ น ไ ด้ รั บ ท ร า บ แ ล ะ

 
 



ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เ ป็นงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมาก
และมีขอบเขตกว้างขวาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 . 1 ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประเมินผลงาน  
จริยธรรม 
 

ดําเนินการแก้ไข 
2 . 1 . 4 .  ประ ส านทาบทาม ผู้
ประเมินเอกสารประกอบการ
สอน/คําสอน  ประเมินผลการ
ส อ น   แ ล ะ จั ด ส่ ง ผ ล ง า น ใ ห้
คณะกรรมการประเมิน 
2.1.5 สรุปผลการประเมิน  ใน
ก ร ณี ผลก า รป ร ะ เ มิ น ไ ม่ เ ป็ น
เอกสาร   จัด ให้มีการประชุม
คณะกรรมการประเมินเพื่อหา
ข้อสรุป 
2.1.6  ประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
เพื่อรับทราบผลการประเมิน 
2.1.7 แจ้งผลการประเมินให้ผู้ขอ
ประเมินได้รับทราบ 
 
3.1.1 กําหนดวันจัดประชุม
คณะกรรมการประเมินผลงาน 
จริยธรรม 
3 . 1 . 2   โ ท ร ป ร ะ ส า น
คณะกรรมการเ พื่อกําหนดวัน
ประชุม (ให้คณะกรรมการว่าง
ตรวจกัน) 



ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

3.1.3  ดําเนินการรวบรวมผลการ
ประเมินจากคณะกรรมการ 
3.1.4  จัดทําวาระและรูปเล่มการ
ประชุมคณะกรรมการ 
3.1.5  เตรียมการประสานงานใน
ส่วนต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
ประชุม เช่น จองห้องประชุม, จอง
ที่ พั ก ,  ประสานการ เดิ นทา ง
คณะกรรมการ 
3.1.6 ดําเนินการจัดประชุมและ
บันทึกรายงานการประชุม 

 

(ลงชื่อ) .......................................................  ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ ผู้ใหข้้อมูล 
                                (ตาํแหน่งว่าง) 

 



แบบประเมินเหตุผลความจําเป็นและภาระงานของตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ 
ชื่อ-สกุล ตําแหน่งว่าง ขอกําหนดตําแหน่ง บุคลากร ระดบั ชํานาญการพิเศษ 

ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

สว่นที่1 ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ 
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง  

(ตามข้อ 5 ของแบบเสนอข้อมูลฯ) 

สว่นที ่2การประเมินภาระงาน 
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน
ประจํา 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน
พัฒนา
งานของ
หน่วยงาน 

เป็น
ภาระ
งาน

ตําแหน่ง
ชํานาญ
การ
พิเศษ 

ไม่เป็น
ภาระงาน
ตําแหน่ง
ชํานาญ
การ
พิเศษ 

1.ปฏิบัติงานโดยใช้ ความรู้
ความสามารถ ความชํานาญ 
งาน และประสบการณ์สูงมาก 

1.1 การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
(เอกสารหมายเลข 1.1)     

2.ปฏิบัติงานที่ตอ้ง การศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์หรือวิจัยเพ่ือการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน 

2.1 การจัดทําการประเมินผลการสอน 
(เอกสารหมายเลข 2.1) 

    

3.เป็นงานท่ีต้องตัดสินใจหรอื
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยาก
มากและมีขอบเขตกว้าง 
ขวาง 

3.1 การจัดประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ (เอกสาร
หมายเลข 3.1) 

    

 



สรุปความเหน็ของผู้บังคับบัญชาชัน้ต้น 

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

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

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

                                                                                 (ลงช่ือ)  ................................................................. 

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

                                                                                  ตําแหน่ง  .............................................................. 



สว่นที ่3การประเมินภาระงานโดยคณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน 

                คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน ในคราวประชุมครั้งท่ี ........ เมื่อวันที่ ...................................... 
พิจารณาแล้วมมีติ ดังน้ี (ใหท้าํเคร่ืองหมาย   /   ลงในชอ่ง          ) 

  มีภาระงานเหมาะสมในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งระดบั(ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ) 

  ภาระงานยังไม่เหมาะสม ให้กาํหนดภาระงานเพ่ิมเติม คือ 

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

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

คําชี้แจงแบบประเมิน 

สว่นที ่1 ให้ผูแ้สนอขอกําหนดตําแหน่งระดับระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญกรอกภาระงานที่ได้ปฏิบัติจริงตามข้อ 5 ของแบบ 

เสนอขอ้มลูเหตุผล ความจําเป็นและภาระงาสนของตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ โดยเขียนสรุปภาระงาน 

หลักๆ โดยย่อ และให้ระบุหมายเลขเอกสารอ้างอิงใหต้รงกับเอกสารอ้างอิงในข้อ 5 ของแบบเสนอข้อมลูเหตผุลความ 

จําเป็นฯ   

สว่นที ่2 ให้ผูบั้งคับบัญชาชัน้ต้นประเมินภาระงานของผูข้อกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ ในส่วนที่ 1 ว่า 

ภาระงานน้ันมีลักษณะการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร โดยทําเครื่องหมาย   /   ลงในชอ่ง          ที่เห็นเหมาะสม และให้ 
สรุปความเห็นของการประเมนิภาระงาน 

สว่นที ่3 ให้คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน ประเมินผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญว่าเหมาะสม 

หรือไม่เหมาะสมในการขอกาํหนดตําแหน่งระดับระดับชํานาญพิเศษ/เชีย่วชาญ  

กรณีภาระงานยังไม่เหมาะสมให้กําหนดภาระงานให้ปฏิบัตเิพ่ิมเติม และให้มีการปฏิบัติงานตามภาระงานที่กําหนดระยะหน่ึงก่อน
ตามท่ีคณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงานกําหนด  และ เสนอคณะกรรมการประจาํคณะ/หน่วยงาน พิจารณาเหตุผล ความจําเป็น
การกําหนดระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ อกีครั้งหน่ึง 



ข้อ 5. ภาระงานที่ผู้ขอกําหนดตําแหนง่ระดับชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบันย้อนหลัง 3 ป ี

ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

1 ปฏิบัติงานโดยใช ้ความรู้
ความสามารถ ความชํานาญ 
งาน และประสบการณ์สูงมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 . 1  ดํ า เ นินการขอ กําหนด
ตําแหน่งสูงขึ้นของบุคลากร  
สายสนับสนุน เช่น ข้าราชการ
พลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 ดําเนินการออกคําสั่งแต่งตั้ง
ต่างๆ เช่น ผู้บริหาร ประธาน
หลักสูตรสาขาวิชา หัวหน้างาน 

2556 - 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2556 - 2558 
 

1.1.1 จัดทําประกาศแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยงาน
ทราบ ให้ บุคคลเสนอผลงาน 
เพื่อประเมินเข้าสู่ตําแหน่ง  
1 .1 .2 ตรวจคุณสมบัติของผู้
เสนอขอกํ าหนดตํ าแหน่งว่ า
เป็นไปตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งฯหรือไม่ 
1.1.3 ตรวจสอบผลงานที่ส่งว่า
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับหรือไม่ 
1.1.4 แต่งตั้ งคณะกรรมการ
ประเมิน ต้องใช้ความชํานาญ 
ความสามารถในการ ติดต่ อ
ประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.1.5 พิจารณาประชุมสรุปผล
การประเมิน ออกคําสั่งแต่งตั้ง 
ต้องใช้ความแม่นยํา ถูกต้องมาก 
 
1 .2.1.ดํ า เ นินการออกคํ าสั่ ง
แต่ งตั้ งต่ างๆ  ต้องใช้ความรู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ก า ร ศึ ก ษ า

3 ครั้ง/ปี -ประกาศฯ  ให้
เสนอผลงาน 
(เอกสาร 1.1) 

-คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ

ประเมิน 
(เอกสาร 1.1) 

-คําสั่งแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่ง 
(เอกสาร 1.1) 

- คําสั่งพ้นและการ
แต่งตั้งใหด้ํารง

ตําแหน่ง 
(เอกสาร 1.2) 



ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

สายสนับสนุน คณะกรรมการ
ประจําคณะ ฯลฯ 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การใช้
ความถูกต้อง แม่นยํา ในการ
ปฏิบัติงานมาก 

2 ปฏิบัติงานที่ต้องทําการศึกษา 
ค้นคว้ า  ทดลอง  วิ เ คราะห์ 
สังเคราะห์หรือวิจัยเ พื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน 

2.1 การจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน
เ พื่อ ใช้ เ ป็นแนวทาง ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

 

2 . 1 . 1  ดํ า เ นิ น ก า รกํ า หนด
ตําแหน่งสูงขึ้น สายสนับสนุน 
ต้องใช้ความชํานาญในการศึกษา 
รวบรวม วิเคราะห์กฎระเบียบที่
เ กี่ยวข้อง และต้องใช้ความรู้
ความสามารถ ทักษะ ในการ
ป ฏิ บั ติ ง านมาก  ง านติ ดต่ อ
ประสานงานกับหน่วยงานทั้ง
ภ า ย น อ ก แ ล ะ ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัย 
2.1.2.การจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน
เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ นแนวทา ง ในการ
ปฏิบัติงาน 

2 ครั้ง/ ปี -เล่มคู่มือการขอ
กําหนดตําแหน่งที่

สูงขึ้น 
(เอกสาร 2.1) 

-เล่มคู่มือสมรรถนะ
บุคลากร 

(เอกสาร 2.1) 

 

3 เ ป็นงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมาก
และมีขอบเขตกว้าง 

3.1 งานกําหนดตําแหน่งสูงขึ้น
ต้องใช้การตัดสินใจมาก 
 

 
3.1.1ต้องมีการตัดสินใจในงาน
สูงมากพร้อมทั้งการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี พร้อม

3 ครั้ง/ปี  



ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

ขวาง ทั้งต้องใช้ทักษะการคิด คํานวณ
ตัวเลขที่แม่นยํา ถูกต้องซึ่งตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความถูกต้อง 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้ง
การประสานงานกับบุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 - การจัดประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆ 
- การสรุปมติที่ประชุมต่างๆ 

 

                  (ลงชื่อ) .......................................................  ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ ผู้ให้ข้อมลู 
                          (นางสาวแก้วกาญจน์  แก้วดิษฐ์) 

 



แบบประเมินเหตุผลความจําเป็นและภาระงานของตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ 
ชื่อ-สกุล  นางสาวแก้วกาญจน์  แก้วดิษฐ์ ขอกําหนดตําแหน่ง บุคลากร ระดับ ชํานาญการพิเศษ 

ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

สว่นที่1 ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ 
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง  

(ตามข้อ 5 ของแบบเสนอขอ้มูลฯ) 

สว่นท่ี 2การประเมินภาระงาน 
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน
ประจํา 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน
พัฒนา
งานของ
หน่วยงาน 

เป็น
ภาระ
งาน

ตําแหน่ง
ชํานาญ
การ
พิเศษ 

ไม่เป็น
ภาระงาน
ตําแหน่ง
ชํานาญ
การ
พิเศษ 

1 .ปฏิบัติ งานโดยใช้  ความ รู้
ความสามารถ ความชํานาญ 
งาน และประสบการณ์สูงมาก 

1.1 ดําเนินการขอกําหนดตําแหน่ง
สูงข้ึนของบุคลากร สายสนับสนุน 
เช่น ข้าราชการพลเรือน พนักงาน
มหาวิทยาลัย(เอกสารหมายเลข 1.1)
1.2ดําเนินการออกคําสั่งแต่งตั้งต่างๆ 
เช่น ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร
สาขาวิชา หัวหน้างาน สายสนับสนุน 
คณะกรรมการประจําคณะ ฯลฯ  
(เอกสารหมายเลข 2.1 ) 

    

2.ปฏิบัติงานที่ต้องทําการศึกษา 
ค้ นค ว้ า  ทดลอง  วิ เ ค ร า ะ ห์ 
สัง เคราะห์หรือ วิ จัย เ พ่ือการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน 

2.1 การจัดทําคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
(เอกสารหมายเลข 2.1) 

 
    

3.เป็นงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมาก
และมีขอบเขตกว้าง 
ขวาง 
 

3.งานกําหนดตําแหน่งสูงขึ้นตอ้งใช้
การตัดสินใจมาก 

    

 

 



สรุปความเหน็ของผู้บังคับบัญชาชัน้ต้น 

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

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

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

                                                                                 (ลงช่ือ)  ................................................................. 

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

                                                                                  ตําแหน่ง  .............................................................. 

 



สว่นที ่3การประเมินภาระงานโดยคณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน 

                คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน ในคราวประชุมครั้งท่ี ........ เมื่อวันที่ ...................................... 
พิจารณาแล้วมมีติ ดังน้ี (ใหท้าํเคร่ืองหมาย   /   ลงในชอ่ง          ) 

  มีภาระงานเหมาะสมในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งระดบั(ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ) 

  ภาระงานยังไม่เหมาะสม ให้กาํหนดภาระงานเพ่ิมเติม คือ 

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

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

คําชี้แจงแบบประเมิน 

สว่นที ่1 ให้ผูแ้สนอขอกําหนดตําแหน่งระดับระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญกรอกภาระงานที่ได้ปฏิบัติจริงตามข้อ 5 ของแบบ 

เสนอขอ้มลูเหตุผล ความจําเป็นและภาระงาสนของตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ โดยเขียนสรุปภาระงาน 

หลักๆ โดยย่อ และให้ระบุหมายเลขเอกสารอ้างอิงใหต้รงกับเอกสารอ้างอิงในข้อ 5 ของแบบเสนอข้อมลูเหตผุลความ 

จําเป็นฯ   

สว่นที ่2 ให้ผูบั้งคับบัญชาชัน้ต้นประเมินภาระงานของผูข้อกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ ในส่วนที่ 1 ว่า 

ภาระงานน้ันมีลักษณะการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร โดยทําเครื่องหมาย   /   ลงในชอ่ง          ที่เห็นเหมาะสม และให้ 
สรุปความเห็นของการประเมนิภาระงาน 

สว่นที ่3 ให้คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน ประเมินผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญว่าเหมาะสม 

หรือไม่เหมาะสมในการขอกาํหนดตําแหน่งระดับระดับชํานาญพิเศษ/เชีย่วชาญ  
 

กรณีภาระงานยังไม่เหมาะสมให้กําหนดภาระงานให้ปฏิบัตเิพ่ิมเติม และให้มีการปฏิบัติงานตามภาระงานที่กําหนดระยะหน่ึงก่อน
ตามที่คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงานกําหนด  และ เสนอคณะกรรมการประจาํคณะ/หน่วยงาน พิจารณาเหตุผล ความจําเป็น
การกําหนดระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ อกีครั้งหน่ึง 



 

 

ข้อ 5. ภาระงานที่ผู้ขอกําหนดตําแหนง่ระดับชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบันย้อนหลัง 3 ป ี

ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุ
เอกสารอ้างอิง

ประกอบ 

1 ปฏิบัติงานโดยใช ้ความรู้
ความสามารถ ความชํานาญ 
งาน และประสบการณ์สูงมาก 

1.1งานเครื่องราชอสิริยาภรณ์
ของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอดุมศึกษา / พนักงาน
มหาวิทยาลัย / พนักงาน
ราชการ / ลูกจ้างประจํา / 
กรรมการสภาฯ 
 

2556-2558 1.1.1  ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ข้ า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ใ น
สถาบันอุดมศึกษา ตามเงื่อนไข
และระยะเวลาโดยใช้บัญชี 41 
1.1.2ตรวจสอบคุณสมบัติของ
พ นั ก ง า น ม ห า วิ ท ย า ลั ย  
ตามเงื่อนไขและระยะเวลาโดย
ใช้บัญชี  18 
1.1.3  ตรวจสอบคุณสมบัติของ
พนักงานราชการ  ตามเงื่อนไข
และระยะเวลาโดยใช้บัญชี  32 
1.1.4  ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ลูกจ้างประจํา  ตามเงื่อนไขและ
ระยะเวลาโดยใช้บัญชี  15 
1.1.5  ตรวจสอบคุณสมบัติของ
กรรมการสภาฯ  ตามเงื่อนไข
และระยะเวลาโดยใช้บัญชี  19 
 

1  

 



 

 

ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุ
เอกสารอ้างอิง

ประกอบ 

  

 2556-2558 1.1.6  สรุปข้อมูลเข้าที่ประชุม
คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
เอกสาร  พิจารณากลั่นกรอง
ความดีความชอบเพื่อเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชฯ 
1.1.7  จัดทําบัญชีรายชื่อ, บัญชี
แสดงคุณสมบัติ ,  บัญชีแสดง
จํานวนชั้นตรา เพื่อส่งสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1.1.8 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น 
ไ ป รั บ บั ต ร เ ข้ า เ ฝ้ า ฯ ก ร ณี
สายสะพายไปรับใบกํากับเครื่อง
ราชฯ ไปรับภาพถ่ายเข้าเฝ้าฯ 

  

 

 

 

 

 

 



ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุ
เอกสารอ้างอิง

ประกอบ 

2 ปฏิบัติงานที่ตอ้งทําการศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์หรอืวิจัยเพื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน 

2.1การเบิกบําเหน็จบํานาญของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา  
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

2557-2558 2.1 .1 ศึกษาค้นคว้า คู่มือการ
บันทึกข้อมูลการยื่นเรื่องขอรับ
เงิน กบข .พร้อมการยื่นเรื่อง
ขอรับ เ งิน เ บี้ ยห วัด บํา เห น็จ
บํานาญผ่านระบบ e-pention 
2.1.2ดําเนินการกรอกข้อมูลผู้
เกษียณอายุราชการในระบบ 
2 . 1 . 3 จั ด เ ต รี ย ม เ อ ก ส า ร
ประกอบการยื่นขอรับเงิน กบข.
และเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ
เสนอผู้บริหารลงนามและส่ง
สํานักงานคลังเขต 6 

3 

 

3 เป็นงานที่ต้องตัดสินใจหรอื
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมาก
และมีขอบเขตกว้าง 
ขวาง 

3.1 งานเครือ่งราชอสิริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณา
ภรณ์ 
 
 

2556-2558 ประสานรวบรวมข้อมูลกับบุคคล
ที่ มหา วิทยาลั ย จะ เสนอขอ
พระราชทานเค รื่องราชฯให้  
เกี่ยวกับเอกสารที่ต้องจัดส่งเพื่อ
ประกอบการพิจารณา  เช่น 
กรณีบริจาคเงินสด 
-ใบอนุโมทนาบัตร(กรณีบริจาค
ให้วัด) 
-ใบเสร็จรับเ งินแสดงการรับ
บริจาค(กรณีหน่วยงานอื่นๆ) 
-บัญชีแสดงรายรับ-รายจ่ายของ
วัด/ศาสนสถาน/หน่วยงาน/ส่วน

1 

 



ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุ
เอกสารอ้างอิง

ประกอบ 

ราชการที่มียอดเงินแสดงการรับ
บริจาคชัดเจน 
-หลักฐานระบุการใช้จ่ายที่แสดง
ให้ เห็น ว่าใช้ จ่ าย เ ป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของผู้บริจาค 
-เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 
กรณีบริจาคสิ่งของ 
-ต้องหาเอกสารที่บ่งบอกราคา
หรือวิ เคราะห์ ประเมินราคา
สิ่งของ 

 

                  (ลงชื่อ) .......................................................  ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ ผูใ้ห้ข้อมลู 
                                (นางอัมรินทร ์ ศิริชัย) 

 



แบบประเมินเหตุผลความจําเป็นและภาระงานของตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ 
ชื่อ-สกุล นางอมัรินทร์  ศิริชัย ขอกําหนดตําแหน่ง บุคลากร ระดับ ชํานาญการ 

ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

สว่นที่1 ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ 
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง  

(ตามข้อ 5 ของแบบเสนอขอ้มูลฯ) 

สว่นท่ี 2การประเมินภาระงาน 
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน
ประจํา 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน
พัฒนา
งานของ
หน่วยงาน 

เป็น
ภาระ
งาน

ตําแหน่ง
ชํานาญ
การ
พิเศษ 

ไม่เป็น
ภาระงาน
ตําแหน่ง
ชํานาญ
การ
พิเศษ 

1.ปฏิบัติงานโดยใช้ ความรู้
ความสามารถ ความชํานาญ 
งาน และประสบการณ์สูงมาก 

1.1งานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ของ
ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอดุมศกึษา / พนักงาน
มหาวิทยาลัย / พนักงานราชการ / 
ลูกจ้างประจํา / กรรมการสภาฯ 

    

2.ปฏิบัติงานที่ตอ้งทําการศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์หรือวิจัยเพ่ือการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน 

2.1การเบิกบําเหน็จบํานาญของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจําและ
อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

    

3. เป็นงานที่ตอ้งตดัสินใจหรือ
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมาก
และมีขอบเขตกว้าง 
ขวาง 

3.1 งานเครือ่งราชอสิริยาภรณ์อัน
เป็นท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 
 

    

 



สรุปความเหน็ของผู้บังคับบัญชาชัน้ต้น 

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

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

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

                                                                                 (ลงช่ือ)  ................................................................. 

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

                                                                                  ตําแหน่ง  .............................................................. 



สว่นที ่3การประเมินภาระงานโดยคณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน 

                คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน ในคราวประชุมครั้งท่ี ........ เมื่อวันที่ ...................................... 
พิจารณาแล้วมมีติ ดังน้ี (ใหท้าํเคร่ืองหมาย   /   ลงในชอ่ง          ) 

  มีภาระงานเหมาะสมในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งระดบั(ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ) 

  ภาระงานยังไม่เหมาะสม ให้กาํหนดภาระงานเพ่ิมเติม คือ 

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

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

คําชี้แจงแบบประเมิน 

สว่นที ่1 ให้ผูแ้สนอขอกําหนดตําแหน่งระดับระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญกรอกภาระงานที่ได้ปฏิบัติจริงตามข้อ 5 ของแบบ 

เสนอขอ้มลูเหตุผล ความจําเป็นและภาระงาสนของตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ โดยเขียนสรุปภาระงาน 

หลักๆ โดยย่อ และให้ระบุหมายเลขเอกสารอ้างอิงใหต้รงกับเอกสารอ้างอิงในข้อ 5 ของแบบเสนอข้อมลูเหตผุลความ 

จําเป็นฯ   

สว่นที ่2 ให้ผูบั้งคับบัญชาชัน้ต้นประเมินภาระงานของผูข้อกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ ในส่วนที่ 1 ว่า 

ภาระงานน้ันมีลักษณะการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร โดยทําเครื่องหมาย   /   ลงในชอ่ง          ที่เห็นเหมาะสม และให้ 
สรุปความเห็นของการประเมนิภาระงาน 

สว่นที ่3 ให้คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน ประเมินผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญว่าเหมาะสม 

หรือไม่เหมาะสมในการขอกาํหนดตําแหน่งระดับระดับชํานาญพิเศษ/เชีย่วชาญ  

กรณีภาระงานยังไม่เหมาะสมให้กําหนดภาระงานให้ปฏิบัตเิพ่ิมเติม และให้มีการปฏิบัติงานตามภาระงานท่ีกําหนดระยะหน่ึงก่อน
ตามท่ีคณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงานกําหนด  และ เสนอคณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน พิจารณาเหตุผล ความจาํเป็น
การกําหนดระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ อกีครั้งหน่ึง 



 

ข้อ 5. ภาระงานที่ผู้ขอกําหนดตําแหนง่ระดับชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบันย้อนหลัง 1 ป ี

ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวนเรื่อง/
ครั้ง/ปี 

ระบุ
เอกสารอ้างอิง

ประกอบ 

 
 

ป ฏิ บั ติ ง า น โ ดย ใ ช้  คว าม รู้
ความสามารถ ความชํานาญ
งาน และประสบการณ์สูงมาก 
ปฏิบัติงานที่ต้องทําการศึกษา 
ค้นคว้ า  ทดลอง  วิ เ คราะห์ 
สังเคราะห์หรือวิจัยเ พื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน 
เ ป็นงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมาก
และมีขอบเขตกว้างขวาง 

1.1  ดาํเนินการร่างออกหนังสือ
รับรอง  ภาษาไทย อังกฤษ  
หนังสือเดินทางสมัคร ชพค.  
ชพส. 
1.2  ดําเนินการออกบัตร
ประจําตัวบุคลากร 
1.3 จัดทําหนังสือผ่านสิทธิ 
ธนาคาร ต่างๆ 
1.4 ลงประวัตบิุคลากรในแฟ้ม
ประวัต ิจดัเก็บรักษาประวัติ
บุคลากรไม่ใหสู้ญหาย              

 
 
 
 
พ.ศ.2558 
ถึง ปัจจุบัน
 
 
 

 
 
 

 

1.1  ผู้ประสงค์ยื่นคําร้องขอหนังสือรับรอง 
1.2  ตรวจเอกสารความถูกต้องคําร้องขอ
หนังสือรับรอง ร่าง, พิมพ์  หนังสือรับรอง 
1.3  เสนอผู้บริหารเซ็น 
1.4  ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสาร
ประทับตราพร้อมจ่ายหนังสือรับรอง 
2.1  ผู้ที่บัตรหมดอายุ  สูญหาย หรือชํารุด  
ยื่นคําข้อมีบัตรใหม่พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 
นิ้ว 2 รูป  แต่งกายตามสาย (พนักงาน
มหาวิทยาลัย, พนักงานราชการ, เจ้าหน้าที่
ประจําตามสัญญา, อาจารย์ประจําตาม
สัญญา ลูกจ้างประจํา, ข้าราชการบํานาญ 
และข้าราชการพลเรือน)  
2.2  ตรวจความถูกต้องเอกสาร และรูปถ่าย  
2.3  จัดทําสําเนาบัตรพนักงาน 
2.4  จัดทําบัตรจริง ติดรูปถ่ายตรวจความ 
เรียบร้อยนําเสนอผู้บริหารเซ็น  ประทับตรา
ครุฑจัดส่งบัตรบุคลากรไปยังสังกัด 
3.1  ผู้ประสงค์ยื่นคําร้องขอแบบประเมิน
สถานะทางการเงินพร้อมสลิปเงินเดือน  

1.หนังสือรับรอง 
จํานวน 836 
ฉบับ /ปี 
2.หนังสือ
เดินทาง 11 
ฉบับ/ปี 
3.หนังสือผ่าน
สิทธิ ธนาคาร 
120 ฉบับ ปี 
4.แฟ้มประวัต ิ
และออกบัตร 
บุคลากรทั้งหมด
 
 

1.แบบขอ
ความ
อนุเคราะห์
หนังสือรับรอง 
2.แบบคําขอมี
บัตรพนักงาน 
3.แบบ
ประเมิน
สถานะทาง
การเงิน 
4.คําสัง 
ประกาศ 
ต่างๆของ
มหาวิทยาลัย 
5.ระเบียบการ
ทําบัตร
เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ฯลฯ 
 
 



ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวนเรื่อง/
ครั้ง/ปี 

ระบุ
เอกสารอ้างอิง

ประกอบ 

ระบุวงเงินการขอกู้ ธนาคารที่ขอกู้  
3.2  พิมพ์ร่างหนังสือยินยอมหักเงินเดือน  
ให้ผู้ยินคําขอตรวจสอบถามถูกต้องพร้อม
เซ็น  นําเสนอหัวหน้าการเงินเซ็น 
3.3  พิมพ์ร่างหนังสือผ่านสิทธิธนาคาร 
นําเสนอผู้บริหารและผู้ บังคับบัญชาเซ็น
พร้อมจัดส่งไปยังหน่วยงาน 
4.1  จัดทําแฟ้มประวัติ  ลงข้อมูลการเลื่อน
เงินเดือนพนักงาน  การเปลี่ยนชื่อของ
พนักงาน เก็บข้อมูลตามประกาศหรือคําสั่ง
ของมหาวิทยาลัย ฯลฯ 

 
 
 

                 (ลงชือ่) .......................................................  ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ ผู้ใหข้้อมูล 
                           (ว่าที่ ร.ต.อวิรุทธ ์ วกิิจการโกศล) 



แบบประเมินเหตุผลความจําเป็นและภาระงานของตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ 
ชื่อ-สกุล  ว่าท่ี ร.ต.อวิรุทธ์  วิกิจการโกศล  ขอกําหนดตําแหน่ง บุคลากร ระดับชํานาญการพิเศษ 

ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

สว่นที่1 ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ 
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง  

(ตามข้อ 5 ของแบบเสนอขอ้มูลฯ) 

สว่นท่ี 2การประเมินภาระงาน 
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน
ประจํา 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน
พัฒนา
งานของ
หน่วยงาน 

เป็น
ภาระ
งาน

ตําแหน่ง
ชํานาญ
การ
พิเศษ 

ไม่เป็น
ภาระงาน
ตําแหน่ง
ชํานาญ
การ
พิเศษ 

1.ปฏิบัติงานโดยใช้ ความรู้
ความสามารถ ความชํานาญ 
งาน และประสบการณ์สูงมาก 

1.1  ดําเนินการร่างออกหนังสือ
รับรอง  ภาษาไทย อังกฤษ  หนังสือ
เ ดิ น ท า ง ส มั ค ร  ชพ ค .   ชพ ส . 
ในอนาคตจะดําเนินการใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป 
 

    

2.ปฏิบัติงานที่ตอ้งทําการศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์หรือวิจัยเพ่ือการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน 

2.1  ดําเนินการออกบัตรประจําตัว
บุคลากร ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
2.2 จัดทําหนังสือผ่านสิทธิ ธนาคาร 
ต่างๆ ตามระเบียบ ฯ 
 

    

3.เป็นงานท่ีต้องตัดสินใจหรอื
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมาก
และมีขอบเขตกว้าง 
ขวาง 
 

3 . 1   ลงประวัติ บุคลากรในแฟ้ม
ประวัติ จัดเก็บรักษาประวัติบุคลากร
ไม่ให้สูญหาย ซึ่งในอนาคตจะจัดเก็บ
โดยโปรแกรมสําเร็จรูป 

 

   

 



สรุปความเหน็ของผู้บังคับบัญชาชัน้ต้น 

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

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

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

                                                                                 (ลงช่ือ)  ................................................................. 

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

                                                                                  ตําแหน่ง  .............................................................. 



สว่นที ่3การประเมินภาระงานโดยคณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน 

                คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน ในคราวประชุมครั้งท่ี ........ เมื่อวันที่ ...................................... 
พิจารณาแล้วมมีติ ดังน้ี (ใหท้าํเคร่ืองหมาย   /   ลงในชอ่ง          ) 

  มีภาระงานเหมาะสมในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งระดบั(ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ) 

  ภาระงานยังไม่เหมาะสม ให้กาํหนดภาระงานเพ่ิมเติม คือ 

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

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

คําชี้แจงแบบประเมิน 

สว่นที ่1 ให้ผูแ้สนอขอกําหนดตําแหน่งระดับระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญกรอกภาระงานที่ได้ปฏิบัติจริงตามข้อ 5 ของแบบ 

เสนอขอ้มลูเหตุผล ความจําเป็นและภาระงาสนของตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ โดยเขียนสรุปภาระงาน 

หลักๆ โดยย่อ และให้ระบุหมายเลขเอกสารอ้างอิงใหต้รงกับเอกสารอ้างอิงในข้อ 5 ของแบบเสนอข้อมลูเหตผุลความ 

จําเป็นฯ   

สว่นที ่2 ให้ผูบั้งคับบัญชาชัน้ต้นประเมินภาระงานของผูข้อกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ ในส่วนที่ 1 ว่า 

ภาระงานน้ันมีลักษณะการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร โดยทําเครื่องหมาย   /   ลงในชอ่ง          ที่เห็นเหมาะสม และให้ 
สรุปความเห็นของการประเมนิภาระงาน 

สว่นที ่3 ให้คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน ประเมินผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญว่าเหมาะสม 

หรือไม่เหมาะสมในการขอกาํหนดตําแหน่งระดับระดับชํานาญพิเศษ/เชีย่วชาญ  

กรณีภาระงานยังไม่เหมาะสมให้กําหนดภาระงานให้ปฏิบัตเิพ่ิมเติม และให้มีการปฏิบัติงานตามภาระงานที่กําหนดระยะหน่ึงก่อน
ตามที่คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงานกําหนด  และ เสนอคณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน พิจารณาเหตุผล ความจําเป็น
การกําหนดระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ อกีคร้ังหน่ึง 



ข้อ 5. ภาระงานที่ผู้ขอกําหนดตําแหนง่ระดับชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบันย้อนหลัง 3 ป ี

ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

1 ปฏิบัติงานโดยใช้ ความรู้
ความสามารถ  ความ
ชํ า น า ญ ง า น  แ ล ะ
ประสบการณ์สูงมาก 

1.1 การประเมินผลทดลองการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัย 8 เดือน 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ 
2556 – 
2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 . 1 . 1  ชี้ แ จ ง ขั้ น ต อ น ก า ร
ปฏิบัติงานและส่งแบบประเมินให้
ผู้รับการประเมินทราบ 
1.1.2 จัดทําหนังสือแจ้งขอรายชื่อ
คณะกรรมการประเมินฯไปยัง
หน่วยงานต้นสังกัด 
1.1.3 จัดทําคําสั่ งแต่งตั้งคณะ 
กรรมการฯ พร้อมส่งให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดรับทราบ 
1 .1 . 4  ในช่ ว ง ระยะ เวลาการ
ประเมิน 8 เดือน จะเป็นพี่เลี้ยง
คอยให้คําปรึกษาตลอดระยะเวลา
การประเมิน 
1.1.5 เมื่อครบระยะเวลาการ
ประเมินจะส่งหนังสือทวงผลการ
ประเมินไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 
1 .1 .6 เมื่ อ ได้ผลสรุปจากการ
ประเมินเรียบร้อยแล้วจะนําเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยทราบ (กบม.) 
1.1.7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
ประเมิน 

ตลอดปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ มรพส. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ทดลองปฏิบัตงิานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 



ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

2 ปฏิบัติงานที่ตอ้ง
ทําการศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์หรอืวิจัยเพื่อ
การปฏิบัติงานหรือ
พัฒนางาน 

2.1 การดําเนินการพัฒนา
บุคลากรใหต้รงตามแผนพัฒนา
บุคลากรฯที่ตั้งไว้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2556 – 
2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 ดําเนินการติดตามแผนจะมี 
2  แผนคื อ  แผนบริ ห า ร แ ล ะ
แผนพัฒนาบุคลากร  โดยแผน
บริหารจะดําเนินการกํากับติดตาม
ด้านอัตรากําลังของสายวิชาการ
และสายสนับสนุนในปัจจุ บัน  
ร วมทั้ ง ที่ ต้ อ ง ก า ร ใ นอน าคต
ข้างหน้า เพื่อใช้ในการวางแผน
ความต้องการด้านบุคลากร และ
กําหนดอัตรากําลังที่ต้องการเพื่อ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม แ ผ น
ยุทธศาสตร์และการพัฒนางาน
ประจํา มีการกําหนดแผนการรับ
และวิธีการสรรหาบุคลากรเข้ามา
ปฏิบัติงานทั้งจากภายนอกและ
ภายในสถาบัน  
2.1.2 ติดตามแผนพัฒนาบุคลากร 
โดยตรวจสอบข้อมูลในการพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
ส นับ ส นุ น ใ นก า ร พัฒน าต าม
เส้นทางความก้าวหน้าของสาย

4 ครั้ง/1 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แ ผ น พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  
พ.ศ.2558 - 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 การจดัทําประกันคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2556 – 
2558 

งานในรอบปีที่ผ่านมา 
2.1.3 นําข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์
และสรุปผล 
2 . 1 . 4  ร า ย ง า น ผ ล ข อ ง ก า ร
ดําเนินการกํากับติดตามทุกไตร
มาสให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยทราบ 
 
 
 
 
2.2.1. ประสานงานกับหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวมข้อมูล
การพัฒนาบุคลากรของแต่ละ
หน่วยงาน 
2.2.2.วิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนา
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม   
2.2.3. วิเคราะห์การบริหารจัดการ
ด้ า น ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
2.2.4 นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
เป็นกระบวนการลงใน SAR  

 



ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

2.2.5 จัดทําเอกสารประกอบการ
พิจารณา 
2.2.6 นําเสนอให้คณะกรรมการ
ประเมินทราบถึงกระบวนการ
กํากับติดตามแผนฯ 
2.2.7 สรุปผลการประเมิน เพื่อ
นําไปปรับใช้ในครั้งต่อไป 
 

3 เป็นงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาในงานที่
ยุ่ ง ย า ก ม า ก แ ล ะ มี
ขอบเขตกว้าง 
ขวาง 

3.1เตรียมการวางแผนการจัด
โครงการต่างๆในแต่ละไตรมาส
พร้อมสรุปผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2556 - 
2558 

 

3.1.1 นําผลสรุปที่ได้จากการกํากับ
แผนพัฒนาบุคลากรฯ มาวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อนําไปจัดโครงการพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้องกับแผนฯใน
แต่ละไตรมาส 
3 . 1 . 2  นํ า เ ข้ า ที่ ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ
พิจารณาการจัดโครงการต่างๆ 
3.1.3 จัดทํา กนผ.01/02 พร้อม
ส่งกองนโยบายและแผน 
3 .1 .4 จัดทําหนังสือขออนุมัติ
โครงการ  
3.1.5 วางแผนการดําเนินโครงการ
อย่างเป็นขั้นตอน 
3 .1.6 ดําเ นินการโครงการให้
เรียบร้อย 
3.1.7 สรุปผลการจัดโครงการ

4 ครั้ง /ปี กนผ.02 



ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

พร้อมทํารูปเล่ม 

(ลงชื่อ) .......................................................  ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ ผู้ใหข้้อมูล 
                     (นางสาวชลธิชา  คล้ายสอน)



แบบประเมินเหตุผลความจําเป็นและภาระงานของตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ 
ชื่อ-สกุล  นางสาวชลธิชา  คล้ายสอน  ขอกําหนดตําแหน่ง บุคลากร ระดับชํานาญการพิเศษ 

ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

สว่นที่1 ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ 
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง  

(ตามข้อ 5 ของแบบเสนอข้อมูลฯ) 

สว่นท่ี 2การประเมินภาระงาน 
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน
ประจํา 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน
พัฒนา
งานของ
หน่วยงาน 

เป็น
ภาระ
งาน

ตําแหน่ง
ชํานาญ
การ
พิเศษ 

ไม่เป็น
ภาระงาน
ตําแหน่ง
ชํานาญ
การ
พิเศษ 

1.ปฏิบัติงานโดยใช้ ความรู้
ความสามารถ ความชํานาญ 
งาน และประสบการณ์สูงมาก 

1.1 การประเมินผลทดลองการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  
8 เดอืน (เอกสารหมายเลข 1.1) 

    

2.ปฏิบัติงานที่ตอ้ง
ทําการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์หรอืวิจยั
เพ่ือการปฏิบัตงิานหรือพัฒนา
งาน 

2.1 การดําเนินการพัฒนาบุคลากรให้
ตรงตามแผนพัฒนาบุคลากรฯที่ตั้งไว้ 
(เอกสารหมายเลข 2.1) 
2.2 การจัดทําประกันคุณภาพ 
(เอกสารหมายเลข 2.2) 

    

3.เป็นงานท่ีต้องตัดสินใจหรอื
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยาก
มากและมีขอบเขตกว้าง 
ขวาง 
 
 
 
 

3.1 เตรียมการวางแผนการจัดโครงการ
ต่างๆในแต่ละไตรมาสพร้อมสรุปผล 
(เอกสารหมายเลข 3.1) 
 
 
 
 

    



สรุปความเหน็ของผู้บังคับบัญชาชัน้ต้น 

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

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

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

                                                                                 (ลงช่ือ)  ................................................................. 

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

                                                                                  ตําแหน่ง  .............................................................. 



สว่นที ่3การประเมินภาระงานโดยคณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน 

                คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน ในคราวประชุมครั้งท่ี ........ เมื่อวันที่ ...................................... 
พิจารณาแล้วมมีติ ดังน้ี (ใหท้าํเคร่ืองหมาย   /   ลงในชอ่ง          ) 

  มีภาระงานเหมาะสมในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งระดบั(ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ) 

  ภาระงานยังไม่เหมาะสม ให้กาํหนดภาระงานเพ่ิมเติม คือ 

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

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

คําชี้แจงแบบประเมิน 

สว่นที ่1 ให้ผูแ้สนอขอกําหนดตําแหน่งระดับระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญกรอกภาระงานที่ได้ปฏิบัติจริงตามข้อ 5 ของแบบ 

เสนอขอ้มลูเหตุผล ความจําเป็นและภาระงาสนของตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ โดยเขียนสรุปภาระงาน 

หลักๆ โดยย่อ และให้ระบุหมายเลขเอกสารอ้างอิงใหต้รงกับเอกสารอ้างอิงในข้อ 5 ของแบบเสนอข้อมลูเหตผุลความ 

จําเป็นฯ   

สว่นที ่2 ให้ผูบั้งคับบัญชาชัน้ต้นประเมินภาระงานของผูข้อกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ ในส่วนที่ 1 ว่า 

ภาระงานน้ันมีลักษณะการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร โดยทําเครื่องหมาย   /   ลงในชอ่ง          ที่เห็นเหมาะสม และให้ 
สรุปความเห็นของการประเมนิภาระงาน 

สว่นที ่3 ให้คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน ประเมินผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญว่าเหมาะสม 

หรือไม่เหมาะสมในการขอกาํหนดตําแหน่งระดับระดับชํานาญพิเศษ/เชีย่วชาญ  

กรณีภาระงานยังไม่เหมาะสมให้กําหนดภาระงานให้ปฏิบัตเิพ่ิมเติม และให้มีการปฏิบัติงานตามภาระงานท่ีกําหนดระยะหน่ึงก่อน
ตามท่ีคณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงานกําหนด  และ เสนอคณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน พิจารณาเหตุผล ความจาํเป็น
การกําหนดระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ อกีครั้งหน่ึง 



 

ข้อ 5. ภาระงานที่ผู้ขอกําหนดตําแหนง่ระดับชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบันย้อนหลัง 3 ป ี

ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญ

การพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/ปี

ระบุ
เอกสารอ้างอิง

ประกอบ 

1 ปฏิบัติงานโดยใช้ ความรู้
ความสามารถ ความ
ชํานาญงาน และ
ประสบการณส์ูงมาก 

1. การวิเคราะห์และตีความปัญหา
ข้อกฎหมาย และขอ้ขัดข้องของ
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และ
คําสั่ง 
 

2556 - 2558 1. ทําการศึกษาและพิจารณาว่าเป็นเรื่อง
อะไร และมีกฎหมายใดบ้างที่ เ กี่ยวข้อง 
รวม ถึ งแนวทางที่ เ คยป ฏิ บัติ ม าทั้ ง ใ น
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่น เพื่อนํามา
ประกอบการ วิ เคราะห์หรือตีความ  2 . 
วิ เคราะ ห์หรือตีความโดยยึดหลักของ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
3. เสนอความเห็นผ่านผู้อํานวยการกอง 
รองอธิการบดีที่กํากับดูแล และอธิการบดี 
4. เมื่ออธิการบดีสั่งการแล้ว ดําเนินการแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ 

45 เรื่อง/ปี  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญการ

พิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่ปฏิบัต ิ
(ปี พ.ศ.-ปี พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุ
เอกสารอ้างอิง

ประกอบ 
  2.การให้คําปรกึษา/เสนอแนะด้าน

กฎหมาย 
 1. สอบถามข้อเท็จจริงจากผู้มาติดต่อว่า

ต้ อ ง ก า ร ป รึ ก ษ า ห รื อ ต้ อ ง ก า ร
ข้อเสนอแนะประเด็นกฎหมายใด และ
ศึกษาและ วิ นิจฉั ยว่ ากรณีดั งกล่ าว
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย พระราชบัญญัติ 
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศใดบ้าง  
2 .  ดํ า เ นินการอธิบาย โดยป รับ ข้อ
กฎหมายเ ข้ า กับข้ อ เท็ จจ ริ ง  เสนอ
ทางเลือก ข้อดีข้อเสีย และแนวทางใน
การปฏิบัติเพื่อไม่ให้กระทําผิดกฎหมาย   

40 เรือ่ง/ปี  

2 ปฏิบัติงานที่ตอ้งทําการศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์หรอืวิจัยเพื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน 

1.การร่างและตรวจร่างข้อบังคับ 
ระเบียบ 
 

2556 - 2558 1.ทําการศึกษา วิเคราะห์ว่าเรื่องที่จะร่าง
นั้น เกี่ยวข้องกับกฎหมายใดบ้าง  
2. ทําการร่างโดยเชิญให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมา
ให้ข้อมูลและตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง  
3. ทําการปรับแก้ร่างฯ เพื่อให้เกิดความ
ถูกต้องและครอบคลุม   

8 ฉบับ/ปี ข้อบังคับและ
ระเบียบที่นายก
สภาฯ ลงนาม
แล้ว 

 

 

 

 



 

 

ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญ

การพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุ
เอกสารอ้างอิง

ประกอบ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
2.การดําเนินการเกี่ยวกับการ
จัดทํานิติกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2556 - 2558 

4. เมื่อได้ร่างฯ ที่สมบูรณ์แล้ว ดําเนินการ
นํ า เสนอต่ อคณะกรรมการก ลั่นกรอง
กฎหมายลําดับรอง และสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา  
5 .  ดํ า เ นินการดํ า เ นินการแจ้ ง เวียนให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ 
6. ติดตาม ประเมินผล  เ พื่อเป็นข้อมูล  
ในการปรับปรุง แก้ไข 
1. ตรวจสอบและปรับแก้ร่างสัญญาเพื่อให้
เ ป็นไปตามรูปแบบที่ กฎหมายกําหนด  
รวมทั้งเกิดความเป็นธรรมต่อคู่สัญญาทุก
ฝ่าย 
2. เสนอใหคู้่สญัญาพรอ้มทั้งพยานลงนาม
สัญญา 
3. สําเนาสัญญาแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

110 ฉบับ/
ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร่างสัญญา 
 
 

 

 

 

 



 

 

ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติ
(ปี พ.ศ.-ปี พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวนเรื่อง/
ครั้ง/ปี 

ระบุ
เอกสารอ้างอิง

ประกอบ 
3 เป็นงานที่ต้องตัดสินใจหรือ

แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยาก
มากและมีขอบเขต
กว้างขวาง 

1.การดําเนินคดีทางศาล 
 

2556 - 2558 1. ดําเนินการพิจารณาว่าเป็นคดีทีอ่ยูใ่น
อํานาจของศาลใด รวมถึงมีกฎหมาย
ใดบ้างที่เกี่ยวข้อง  
2. จัดทําสรุปข้อเท็จจริงทั้งหมด และสรุป
ข้อกฎหมาย  
3. ยื่นเรื่องถึงสํานักงานอัยการเพื่อให้ฟ้อง
คดีหรือแก้ต่างคดี  
4. ร่วมกับพนักงานอัยการในการให้ข้อมูล
เพื่อประกอบการร่างคําฟ้องหรือคําให้การ
ของพนักงาน 
5. ประสาน ตดิตอ่กับศาลในการให้ขอ้มูล
หรือยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ  
6. เมือ่ศาลมคีําสั่งหรือคําพิพากษาแล้ว 
ดําเนินการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับให้
เป็นไปตามคําสั่งหรือคําพิพากษา  
 
 
 
 
 
 
 

2 เรื่อง/ปี หนังสือถึง
สํานักงานคดี
ปกครองขอให้
ฟ้อง/แก้ต่างคดี
แทน 
 



ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติ
(ปี พ.ศ.-ปี พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวนเรื่อง/
ครั้ง/ปี 

ระบุ
เอกสารอ้างอิง

ประกอบ 
  2.การบังคับคด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.การดําเนินการสรรหา
กรรมการและผู้แทนจาก
หน่วยงานภายนอก 

2556 – 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2556 – 2558 

1. ดําเนินการศึกษาและพิจารณาคําสั่ง
หรือคําพิพากษาของศาลให้เข้าใจ   
2. ยื่นเรื่องถึงสํานักงานบังคับคดีเ พื่อ
บังคับให้เป็นไปตามคําสั่งหรือคําพิพากษา 
3. ร่วมกับเจ้าพนักงานให้การสืบหาทรัพย์
ของลูกหนี้ รวมถึงให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ
คดีและตัวของลูกหนี้  
4. ทําการยึดทรัพย์ของลูกหนี้และทําการ
ขายทอดตลาด 
5 .  รั บ เ งิ น เ พื่ อ ม า ชํ า ร ะ ห นี้ ใ ห้ แ ก่
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
1. ดําเนินการศึกษาและพิจารณาว่าเป็น
ก า ร ส ร ร ห า ตํ า แ ห น่ ง ใ ด  แ ล ะ มี
พระราชบัญญัติ รวมถึงข้อบังคับ ว่าได้
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการ
สรรหาตําแหน่งนั้นไว้ว่าอย่างไร  

1 เรือ่ง/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 เรือ่ง/ปี 

คําสั่งพิทักษ์
ทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. คําสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ
สรรหา 

 

 

 

 

 

 



ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติ
(ปี พ.ศ.-ปี พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/

ปี 

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

    2. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ 
3. จัดทํากรอบการสรรหา จัดประชมุ
คณะกรรมการสรรหา สรุปรายงานการ
สรรหาเสนอตอ่อธิการบดีเพื่อแต่งตั้ง  
4. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งและแจ้งให้
หน่วยงานต่างๆ ทราบ  

 2. คําสั่งแต่งตัง้
กรรมการและผู้แทน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ 

 

(ลงชื่อ) .......................................................  ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ ผู้ใหข้้อมูล 
                    (นายมนต์นิรันดร์  ประสิทธิผล) 



แบบประเมินเหตุผลความจําเป็นและภาระงานของตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ 
ชื่อ-สกุล  นายมนต์นิรันดร์  ประสิทธิผล ขอกําหนดตําแหน่ง นิติกร ระดบัชํานาญการพิเศษ 

ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

สว่นที่1 ภาระงานท่ี 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ 
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง  

(ตามข้อ 5 ของแบบเสนอข้อมูลฯ) 

สว่นที ่2การประเมินภาระงาน 
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

ภาระ
งานที่
ปฏิบัติ
เป็นงาน
ประจํา 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน

พัฒนางาน
ของ

หน่วยงาน 

เป็นภาระ
งาน

ตําแหน่ง
ชํานาญ
การพิเศษ 

ไม่เป็น
ภาระงาน
ตําแหน่ง
ชํานาญ
การพิเศษ 

1.ปฏิบัติงานโดยใช้ 
ความรู้ความสามารถ 
ความชํานาญ 
งาน และประสบการณ์
สูงมาก 

1. การวิเคราะห์และตีความปัญหาข้อ
กฎหมาย และข้อขัดข้องของข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง 
2.การให้คําปรกึษา/เสนอแนะด้าน
กฎหมาย 

    

2.ปฏิบัติงานที่ตอ้ง
ทําการศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์หรือวิจัยเพ่ือ
การปฏิบัติงานหรือ
พัฒนางาน 

1.การร่างและตรวจร่างข้อบังคับ 
ระเบียบ 
2.การดําเนินการเก่ียวกับการจัดทํา
นิติกรรม 
 

    

3.เป็นงานท่ีต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาในงานที่
ยุ่งยากมากและมี
ขอบเขตกว้าง 
ขวาง 
 

1.การดําเนินคดีทางศาล 
2.การบังคับคด ี
3.การดําเนินการสรรหากรรมการและ
ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก 

    

 



สรุปความเหน็ของผู้บังคับบัญชาชัน้ต้น 

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

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

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

                                                                                 (ลงช่ือ)  ................................................................. 

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

                                                                                  ตําแหน่ง  .............................................................. 



สว่นที ่3การประเมินภาระงานโดยคณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน 

                คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน ในคราวประชุมครั้งท่ี ........ เมื่อวันที่ ...................................... 
พิจารณาแล้วมมีติ ดังน้ี (ใหท้าํเคร่ืองหมาย   /   ลงในชอ่ง          ) 

  มีภาระงานเหมาะสมในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งระดบั(ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ) 

  ภาระงานยังไม่เหมาะสม ให้กาํหนดภาระงานเพ่ิมเติม คือ 

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

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

คําชี้แจงแบบประเมิน 

สว่นที ่1 ให้ผูแ้สนอขอกําหนดตําแหน่งระดับระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญกรอกภาระงานที่ได้ปฏิบัติจริงตามข้อ 5 ของแบบ 

เสนอขอ้มลูเหตุผล ความจําเป็นและภาระงาสนของตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ โดยเขียนสรุปภาระงาน 

หลักๆ โดยย่อ และให้ระบุหมายเลขเอกสารอ้างอิงใหต้รงกับเอกสารอ้างอิงในข้อ 5 ของแบบเสนอข้อมลูเหตผุลความ 

จําเป็นฯ   

สว่นที ่2 ให้ผูบั้งคับบัญชาชัน้ต้นประเมินภาระงานของผูข้อกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ ในส่วนที่ 1 ว่า 

ภาระงานน้ันมีลักษณะการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร โดยทําเครื่องหมาย   /   ลงในชอ่ง          ที่เห็นเหมาะสม และให้ 
สรุปความเห็นของการประเมนิภาระงาน 

สว่นที ่3 ให้คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน ประเมินผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญว่าเหมาะสม 

หรือไม่เหมาะสมในการขอกาํหนดตําแหน่งระดับระดับชํานาญพิเศษ/เชีย่วชาญ  

กรณีภาระงานยังไม่เหมาะสมให้กําหนดภาระงานให้ปฏิบัตเิพ่ิมเติม และให้มีการปฏิบัติงานตามภาระงานที่กําหนดระยะหนึ่งก่อน
ตามที่คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงานกําหนด  และ เสนอคณะกรรมการประจาํคณะ/หน่วยงาน พิจารณาเหตุผล ความจําเป็น
การกําหนดระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ อกีครั้งหน่ึง 



 

ข้อ 5. ภาระงานที่ผู้ขอกําหนดตําแหนง่ระดับชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบันย้อนหลัง 3 ป ี

ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญการ

พิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวนเรื่อง/
ครั้ง/ปี 

ระบุ
เอกสารอ้างอิง

ประกอบ 

1 ปฏิบัติงานโดยใช้ ความรู้
ความสามารถ ความชํานาญ 
งาน และประสบการณ์สูงมาก 

1.1การดําเนินการกํากับ 
ดูแลผู้ลาศึกษาและผู้รับทุนต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
1.2. การดําเนินการเกี่ยวกับการลา
ศึ ก ษ า  /  ฝึ ก อ บ ร ม  /  วิ จั ย ทั้ ง
ภายในประเทศและในต่างประเทศของ
ข้ า ร า ช ก า ร แ ล ะ บุ ค ค ล า ก ร ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

2556 - 2558 1.1.สําหรับการตรวจสอบดูแลผู้ลา
ศึกษานั้น โดยการเรียกให้ผู้ลาศึกษา
นั้นรายงานผลการศึกษาทุกภาค
การศึกษา พร้อมทั้งตรวจสอบไปยัง
มหาวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษาของ
บุคลากรนั้น เพื่อเป็นการตรวจสอบ
สถานภาพของผู้ลาศึกษาทั้งหมดใน
แต่ละภาคการศึกษา และดําเนินการ
รายงานมหาวิทยาลัย ต่อไป 
1.2 การลาศึกษา ฝึกอบรม และ
ป ฏิ บั ติ ก า ร วิ จั ย  ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
อาจารย์ประจําตามสัญญา พนักงาน
ราชการ ต้องดําเนินการนําเข้าเพื่อ
พิ จ า ร ณ า ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

1.1 จํานวน
การติดตาม 
3/ครั้ง/ปี 
 
 
 
 
 
 
1.2 จํานวน 
เฉลี่ย 70 
เรื่อง/ปี 
 

1.1 หนังสือ
กอง
บริหารงาน
บุคคลให้
รายงานผล
การศึกษา 
 
 
 
1.2 จํานวน
สัญญาลา
ศึกษาที่ได้
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 
 

 

 

 

 



 

 

ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญการ

พิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวนเรื่อง/
ครั้ง/ปี 

ระบุ
เอกสารอ้างอิง

ประกอบ 

   
 
 
 
 
 
 
1.3 การดําเนินการเกี่ยวกับทุน
สนับสนุนการศึกษาของข้าราชการ 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้รับทุน
บุคคลภายนอก 

 ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาถึง
หลักสูตรที่ไปลาศึกษานั้นสามารถ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย 
อีกทั้งต้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ประเภทการลาศึกษาของบุคลากร
แต่ละประเภทอีกด้วย 
1.3 ตรวจสอบ ควบคุม การได้รับ
ทุนของบุคคลภายนอก และการขอ
ขยายระยะเวลาการศึกษาจนกว่าจะ
สิ้นสภาพตามหลักสูตร หรือการพ้น
สภาพก่อนครบระยะเวลาตาม
หลักสูตร  

 
 
 
 
 
 
 

1.3 จํานวน 
30 ราย/ปี 

 

 
 
 
 
 
 
 
1.3 จํานวน
สัญญารับ
ทุนการศึกษา 
 

 

 

 

 

 



ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญการ

พิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวนเรื่อง/
ครั้ง/ปี 

ระบุ
เอกสารอ้างอิง

ประกอบ 

  1.4 การดําเนินงานติดตาม เร่งรัด 
ผู้กระทําผดิสญัญาให้ชดใช้เงินตาม
สัญญาทุนและสัญญาลาศึกษา 
 

 1.4 ต้องมีการดําเนินการนําเข้า
พิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล (ก .บ .ม .) เ พื่อ
พิจารณาว่าได้มีการกระทําการผิด
ตามสัญญาหรือไม่ 

1.4 จํานวน 
5 ราย/ปี 

1.4 จํานวน
หนังสือเร่งรัด
ติดตาม ให้
บุคลากรมา
ดําเนินการชดใช้
ทุน 

2 ปฏิบัติงานที่ตอ้งทําการศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์หรือวิจัยเพื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน 

2.1 การดําเนินการเกี่ยวกับทุน
สนับสนุนการศึกษาของข้าราชการ 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้รับทุน
บุคคลภายนอก 
 

พ.ศ.2556 -
ปัจจุบัน 

2.1 เมื่อมีประกาศใหม่หรือกฎหมาย
มีการ เป ลี่ยนแปลงก็ต้ องมี การ
เปลี่ยนแปลงในส่วนของสัญญารับ
ทุน เกี่ยวกับกฎหมายผู้ ค้ําประกัน 
เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย อีก
ทั้ ง  ต้ อ ง มี ก า ร ต ร ว จ ส อบจ า ก
มหาวิทยาลัยสถานศึกษา  เมื่อได้ผล
ม า แ ล้ ว ต้ อ ง ต ร ว จ ส อ บ กั บ ผ ล
การศึกษาที่ผู้ลาศึกษาและผู้รับทุน
บุคคลภายนอกได้รายงานผลมาแล้ว
ด้ วย  เ พื่อ เ ป็นการให้ เ กิ ดความ
ถูกต้องและตรงกัน หากเกิดผลไม่
ตรงกันต้องรายงานให้มหาวิทยาลัย
ทราบ  
 
 
 
 

2.1 จํานวน
เฉลี่ย 120 
คน / ปี 

 

2.1 หนังสอื
เร่งรัดการ
ดําเนินงานให้
บุคลากร
รายงานผล
การศึกษา 
 

 



ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญการ

พิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวนเรื่อง/
ครั้ง/ปี 

ระบุ
เอกสารอ้างอิง

ประกอบ 

  2.2 การดําเนินงานติดตาม เ ร่งรัด 
ผู้กระทําผิดสัญญาให้ชดใช้เงินตาม
สัญญาทุนและสัญญาลาศึกษา 

 

 2.2 เมื่อคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาว่าได้มี
การกระทําการผิดตามสัญญาโดย
ตรวจสอบจากการข้อสัญญาฯของ
ผู้กระทําความผิด ไม่ว่าจะเป็นการ
ขอยกเลิก หรือการพ้นสภาพ การ
เ ป ลี่ ย น หั ส นั ก ศึ ก ษ า  ห รื อ
สถานะภาพใดก็ตามจึงต้องมีการ
ติดตาม เร่งรัดให้ผู้กระทําผิดตาม
สัญญาชดใช้ เ งินตามจํานวนที่ได้
รับมา โดยการตรวจสอบยอดเงิน
จากกองบริการการศึกษาและนํามา
คํานวณตามสัญญาตามเบี้ยปรับตาม
ตามสัญญา เพื่อส่งให้ผู้กระทําผิด
สัญญาชดใช้เงินตามจํานวนเพื่อเป็น
การทวงถามให้ผู้กระทําผิดสัญญา
ชดใช้เงิน 
 

2.2 จํานวน 5 
คน/ ปี 

 

2.2 หนังสือให้
บุคลากรชดใช้
หนี้ทุน 
 

 

 

 

 

 



ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญการ

พิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่
ปฏิบัติ 

(ปี พ.ศ.-ปี 
พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวนเรื่อง/
ครั้ง/ปี 

ระบุ
เอกสารอ้างอิง

ประกอบ 

  2.3การดําเนินการเกี่ยวกับสัญญากู้ยืม
เงินเพื่อพัฒนาบุคลากร 
 

 2.3 ในกรณีทีม่หาวิทยาลัยให้การ
สนับสนุนใหม้กีารใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ประกอบการทาํทํางาน โดยมี
โครงการกู้ยืมเงินเพื่อพัฒนาบุคลกร 
ก็ตอ้งมีการร่างสัญญากู้ยืมเงินเพื่อ
ใช้ประกอบการกู้ยืม 
เงินให้มหาวิทยาลัย 

2.3 จํานวน 
50 คน/ปี 

 

2.3 สัญญากู้ยมื
เงินตาม
โครงการต่างๆ 
 

3 เป็นงานที่ต้องตัดสินใจหรอื
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมาก
และมีขอบเขตกว้าง 
ขวาง 

3.1การดําเนินงานติดตาม เรง่รัด 
ผู้กระทําผดิสญัญาให้ชดใช้เงินตาม
สัญญาทุนและสัญญาลาศึกษา 
 
 
 

พ.ศ.2556 -
ปัจจุบัน 

3.1 เมื่อมีการเรียกใหช้ดใช้เงินกับ
ผู้กระทําความผิด และตอ้ง
ดําเนินการเรียกให้ผู้ค้ําประกันตาม
สัญญาต่างๆ โดยจะตอ้งมีการศึกษา
ถึงกฎหมาย อกีทั้งพิจารณาข้อ
กําหนดใหส้ัญญาที่เกี่ยวข้องตาม
สัญญาในการเรียกให้ชดใช้เงิน  

3.1 จํานวน 6 
คน/ปี 

3.1 หนังสอื
เรียกให้บุคลากร
หรือผูค้้ําประกนั
ตามสญัญามา
ดําเนินการชดใช้
เงินทุน 

(ลงชื่อ) .......................................................  ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ ผู้ใหข้้อมูล 
                       (นางสาวอัจจิมา  มาตราเงิน) 



แบบประเมินเหตุผลความจําเป็นและภาระงานของตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ 
ชื่อ-สกุล นางสาวอัจจิมา  มาตราเงิน  ขอกําหนดตําแหน่ง  นิติกร ระดับชํานาญการพิเศษ 

ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

สว่นที่1 ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ 
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง  

(ตามข้อ 5 ของแบบเสนอข้อมูล
ฯ) 

สว่นที ่2การประเมินภาระงาน 
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

ภาระงานท่ี
ปฏิบัติเป็น
งานประจํา 

ภาระงานที่
ปฏิบัติเป็น
งานพัฒนา
งานของ
หน่วยงาน 

เป็นภาระ
งานตําแหน่ง
ชํานาญการ

พิเศษ 

ไม่เป็นภาระ
งานตําแหน่ง
ชํานาญการ

พิเศษ 

1.ปฏิบัติงานโดยใช้ 
ความรู้ความสามารถ 
ความชํานาญ 
งาน และประสบการณ์
สูงมาก 

1.1 การดําเนินการกํากับ 
ดูแลผู้ลาศึกษาและผู้รับทุนต่างๆ 
1.2. การดําเนินการเกี่ยวกับการ
ลาศึกษา / ฝึกอบรม / วิจัย ทั้ง
ภายในประเทศและใน
ต่างประเทศของข้าราชการและ
บุคคลากรของมหาวิทยาลัย 
1.3 การดําเนินการเก่ียวกับทุน
สนับสนุนการศึกษาของ
ข้าราชการ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและผู้รับทุน
บุคคลภายนอก 
1.4 การดําเนินงานติดตาม 
เร่งรัด ผู้กระทําผดิสญัญาให้
ชดใช้เงินตามสญัญาทุนและ
สัญญาลาศึกษา 
 

    

 

 

 

 

 

 



ลักษณะงานของ
ตําแหน่ง 

ระดับชํานาญการพิเศษ 

สว่นท่ี1 ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ 
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง  

(ตามข้อ 5 ของแบบเสนอขอ้มูล
ฯ) 

สว่นที ่2การประเมินภาระงาน 
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

ภาระงานที่
ปฏิบัติเป็น
งานประจํา 

ภาระงานที่
ปฏิบัติเป็น
งานพัฒนา
งานของ
หน่วยงาน 

เป็นภาระ
งานตําแหน่ง
ชํานาญการ

พิเศษ 

ไม่เป็นภาระ
งานตําแหน่ง
ชํานาญการ

พิเศษ 

2.ปฏิบัติงานที่ตอ้ง
ทําการศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์หรือวิจัยเพ่ือ
การปฏิบัติงานหรือ
พัฒนางาน 

2.1 การดําเนินการเก่ียวกับทุน
ส นั บ ส นุ น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
ข้ า ร า ช ก า ร  บุ ค ล า ก ร ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ ผู้ รั บ ทุ น
บุคคลภายนอก 
2.2 การดําเนินงานติดตาม เร่งรัด 
ผู้กระทําผิดสัญญาให้ชดใช้เงิน
ตามสัญญาทุนและสัญญาลา
ศึกษา 
2.3การดําเนินการเกี่ยวกับสัญญา
กู้ยืมเงินเพ่ือพัฒนาบุคลากร 

    

3.เป็นงานท่ีต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาในงาน
ท่ียุ่งยากมากและมี
ขอบเขตกว้าง 
ขวาง 
 
 
 

3.1การดําเนินงานติดตาม เรง่รัด 
ผู้กระทําผดิสญัญาให้ชดใช้เงิน
ตามสญัญาทุนและสญัญาลา
ศึกษา 
 
 

    

‘ 



สรุปความเหน็ของผู้บังคับบัญชาชัน้ต้น 

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

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

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

                                                                                 (ลงช่ือ)  ................................................................. 

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

                                                                                  ตําแหน่ง  .............................................................. 



สว่นที ่3การประเมินภาระงานโดยคณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน 

                คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน ในคราวประชุมครั้งท่ี ........ เมื่อวันที่ ...................................... 
พิจารณาแล้วมมีติ ดังน้ี (ใหท้าํเคร่ืองหมาย   /   ลงในชอ่ง          ) 

  มีภาระงานเหมาะสมในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งระดบั(ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ) 

  ภาระงานยังไม่เหมาะสม ให้กาํหนดภาระงานเพ่ิมเติม คือ 

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

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

คําชี้แจงแบบประเมิน 

สว่นที ่1 ให้ผูแ้สนอขอกําหนดตําแหน่งระดับระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญกรอกภาระงานที่ได้ปฏิบัติจริงตามข้อ 5 ของแบบ 

เสนอขอ้มลูเหตุผล ความจําเป็นและภาระงาสนของตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ โดยเขียนสรุปภาระงาน 

หลักๆ โดยย่อ และให้ระบุหมายเลขเอกสารอ้างอิงใหต้รงกับเอกสารอ้างอิงในข้อ 5 ของแบบเสนอข้อมลูเหตผุลความ 

จําเป็นฯ   

สว่นที ่2 ให้ผูบั้งคับบัญชาชัน้ต้นประเมินภาระงานของผูข้อกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ ในส่วนที่ 1 ว่า 

ภาระงานน้ันมีลักษณะการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร โดยทําเครื่องหมาย   /   ลงในชอ่ง          ที่เห็นเหมาะสม และให้ 
สรุปความเห็นของการประเมนิภาระงาน 

สว่นที ่3 ให้คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน ประเมินผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญว่าเหมาะสม 

หรือไม่เหมาะสมในการขอกาํหนดตําแหน่งระดับระดับชํานาญพิเศษ/เชีย่วชาญ  

กรณีภาระงานยังไม่เหมาะสมให้กําหนดภาระงานให้ปฏิบัตเิพ่ิมเติม และให้มีการปฏิบัติงานตามภาระงานที่กําหนดระยะหน่ึงก่อน
ตามที่คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงานกําหนด  และ เสนอคณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน พิจารณาเหตุผล ความจําเป็น
การกําหนดระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ อกีครั้งหน่ึง 



 

 

ข้อ 5. ภาระงานที่ผู้ขอกําหนดตําแหนง่ระดับชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบันย้อนหลัง 3 ป ี

ที่ 

ลักษณะงานของ
ตําแหน่ง 

ระดับชํานาญการ
พิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนด

ตําแหน่งระดับ
ชํานาญการ

พิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติ 
(ปี พ.ศ.-ปี พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวนเรื่อง/
ครั้ง/ป ี

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

1 ปฏิบัติงานโดยใช้ 
ความรู้ความสามารถ 
ความชํานาญ 
งาน และ
ประสบการณส์ูงมาก 

-ไม่ม-ี 
 

    

2 ปฏิบัติงานที่ตอ้ง
ทําการศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์หรือวิจัย
เพื่อการปฏิบัตงิาน
หรือพัฒนางาน 

1. งานดําเนินการ
เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและ
การศึกษา
จรรยาบรรณของ
บุคลากร 
 

2556 - 2558 1. ดําเนินการเขียนรายละเอยีดโครงการเพื่อขอ
อนุมตัิประจําปีงบประมาณ 
2. ดําเนินการขออนุมตัิการจัดทําโครงการ 
3. ดําเนินการจัดทําโครงการ   
4. สรุปโครงการเสนออธิการบด ี
 

2 เรือ่ง/ปี 1.โครงการ  “ส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรมของ
บุคลากรภาครัฐ” 
2 .  โ ค ร ง ก า ร จั ด ทํ า
ระเบียบหรือข้อบังคับ
พนักงาน มรพส. 
3. โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม  จริยธรรมเพื่อ
เ พิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 



ที่ 

ลักษณะงานของ
ตําแหน่ง 

ระดับชํานาญการ
พิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนด

ตําแหน่งระดับ
ชํานาญการ

พิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติ 
(ปี พ.ศ.-ปี พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวนเรื่อง/
ครั้ง/ป ี

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

  2     ปฏิบัติงานที่ตอ้ง
ทําการศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์หรือวิจัย
เพื่อการปฏิบัตงิาน
หรือพัฒนางาน 

    4 .  โ ค ร ง ก า ร จั ด ทํ า
หนังสือกฎหมายเบื้องต้น
ตามหลักธรรมาภิบาล
และกรณีศึกษา 
5 .  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพผู้บริหารมรพส. 
เรื่อง กฎหมายสําหรับ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  

2. การดําเนินการ
ทางแพ่ง 

2556 - 2558 การดําเนินการรักษาผลประโยชน์ของรัฐในการใช้
มาตรการบังคับทางปกครองเป็นกระบวน 
การทีมุ่่งหมายให้มีการปฏิบัตใิห้เป็นไปตามคาํสั่งทาง
ปกครองโดย คําสั่งทางปกครองที่จะใช้มาตรการ
บังคับได้นี้จะมอียู่  2  ลักษณะ  คือ  1. คําสัง่ที่
กําหนดให้ชําระเงิน 
2. คําสั่งที่กําหนดให้กระทําหรือละเว้นกระทํา 
 
 
 
 
 

3 เรือ่ง/ปี  



ที่ 

ลักษณะงานของ
ตําแหน่ง 

ระดับชํานาญการ
พิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนด

ตําแหน่งระดับ
ชํานาญการ

พิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติ 
(ปี พ.ศ.-ปี พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวนเรื่อง/
ครั้ง/ป ี

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

3 เป็นงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรอืแก้ไข
ปัญหาในงานที่
ยุ่งยากมากและมี
ขอบเขตกว้างขวาง 

1. การดําเนินงาน
สืบสวนและ
สอบสวนหา
ข้อเท็จจริง 
 

2556 - 2558 1. มหาวิทยาลยัได้รับบัตรสนเท่ห์ ผู้บังคับบัญชา
พบเห็นเอง คณะ/หน่วยงาน/กอง แจ้ง หรอืผูอ้ื่น
กล่าวหา 
2. อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง  
3. ดําเนินการจัดประชมุเพื่อรวบรวม 
หลักฐานทีส่นับสนุนข้อกล่าวหา (พยาน 
บุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ)  
4. จดัทํารายงานการสอบสวน 
 

2 เรือ่ง/ปี 
 

 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม ที่
เกี่ยวข้องกับการ
สอบสวนข้อเทจ็จริง 
 
 
 
 

  2. การดําเนินการ
ทางวินัยร้ายแรง
ของบุคลากร  
และการ
ดําเนินการทาง
วินัยไม่ร้ายแรง
ของบุคลากร 
 
 

2556 - 2558 1. ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัย หรือความปรากฏต่อ
ผู้บังคับบัญชาว่ากระทําผดิ  
2. อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  
3. ดําเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและคําสั่งแตง่ตั้ง
คณะกรรมการฯ (สว.2)   
 

2 เรือ่ง/ปี คําสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม ที่
เกี่ยวข้องกับการ
สอบสวนทางวินัย 
 



ที่ 

ลักษณะงานของ
ตําแหน่ง 

ระดับชํานาญการ
พิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนด

ตําแหน่งระดับ
ชํานาญการ

พิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติ 
(ปี พ.ศ.-ปี พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวนเรื่อง/
ครั้ง/ป ี

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

   
 
 
 
 
 
 
 

2556 - 2558 4. ดําเนินการจัดประชมุเพื่อรวบรวม 
หลักฐานทีส่นับสนุนข้อกล่าวหา (พยานบุคคล 
พยานเอกสาร พยานวัตถุ) 
5. ดําเนินการประชมุคณะกรรมกาวิเคราะห์
พยานหลักฐาน  
6. ดําเนินการแจ้งและสรุปพยานฯ ให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบ (สว.3)  
7. ประชมุพิจารณาลงมต ิ
8. จดัทํารายงานเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3. การดําเนินการ
ทางวินัยของ
นักศึกษา  
 

2556 - 2558 1. ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัย หรือความปรากฏต่อ
มหาวิทยาลัยว่ากระทําผดิวินัย  
2. อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  
3. ดําเนินการแจ้งนักศึกษา 
4. ดําเนินการจัดประชมุเพื่อรวบรวม 
หลักฐานทีส่นับสนุนข้อกล่าวหา (พยานบุคคล) 
 
 

2 เรือ่ง/ปี คําสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม ที่
เกี่ยวข้องกับการ
สอบสวนวินัยนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



ที่ 

ลักษณะงานของ
ตําแหน่ง 

ระดับชํานาญการ
พิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนด

ตําแหน่งระดับ
ชํานาญการ

พิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติ 
(ปี พ.ศ.-ปี พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวนเรื่อง/
ครั้ง/ป ี

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

    พยานเอกสาร พยานวัตถุ) 
5. ดําเนินการประชมุคณะกรรมการวิเคราะห์
พยานหลักฐาน และพิจารณา    ลงมต ิ
6. จดัทํารายงานเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

  

  

4. การดําเนินการ
ทางละเมดิ 

2556 - 2558 1. ถูกกล่าวหากระทําผิดละเมิด หรอืความปรากฏ
ตอ่มหาวิทยาลยัว่ากระทําผิดละเมดิ 
2. อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  
3. ดําเนินการแจ้งคําสั่งฯ 
4. ดําเนินการจัดประชมุเพื่อรวบรวม 
หลักฐานทีส่นับสนุนข้อกล่าวหา (พยานบุคคล 
พยานเอกสาร พยานวัตถุ) 
5. ดําเนินการประชมุคณะกรรมการ 
วิเคราะห์พยานหลักฐาน และพิจารณาลงมต ิ
6. จดัทํารายงานเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 
 
 
 
 
 
 

2 เรือ่ง/ปี 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม ที่
เกี่ยวข้องกับการ
สอบสวนทางละเมิด 



ที่ 

ลักษณะงานของ
ตําแหน่ง 

ระดับชํานาญการ
พิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนด

ตําแหน่งระดับ
ชํานาญการ

พิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติ 
(ปี พ.ศ.-ปี พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวนเรื่อง/
ครั้ง/ป ี

ระบุเอกสารอ้างอิง
ประกอบ 

  

5. การดําเนินงาน
พิจารณาการ
อุทธรณ ์และ
เรื่องราวร้องทกุข์
และรอ้งเรียน 

2556 – 2558 
 

1. ดําเนินการสรรหาคณะกรรมการอทุธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจาํมหาวิทยาลัย 
2. ดําเนินการรบัเรื่องการอุทธรณ์ และเรือ่งราวร้อง
ทุกข์และร้องเรียนไว้ตรวจสอบ 
3. ผู้มอีํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณแ์ละรอ้ง
ทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย 
4. แจ้งคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณแ์ละรอ้ง
ทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ผู้มี
สิทธิอทุธรณ์มสีิทธิคัดค้านกรรมการโดยตอ้งแสดง
ข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือ
อุทธรณ ์หรอืแจ้งเพิ่มเติมก่อนเริ่มพิจารณาอุทธรณ ์
5. คณะกรรมการฯ พิจารณาอุทธรณ์ โดยมีการจัด
ประชมุและจัดทํารายงานการประชมุ 

 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม เรือ่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
อุทธรณแ์ละรอ้งทุกข์
ประจํามหาวิทยาลัย 

      

(ลงชื่อ) .......................................................  ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ ผู้ใหข้้อมูล 
                          (นางสาวสุวรรณา  สงัข์พานิช) 



แบบประเมินเหตุผลความจําเป็นและภาระงานของตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ 
ชื่อ-สกุล นางสาวสุวรรณา  สงัข์พานิช ขอกําหนดตําแหน่ง  นิติกร ระดับชํานาญการพิเศษ 

ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

สว่นที่1 ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ 
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง  

(ตามข้อ 5 ของแบบเสนอข้อมูลฯ) 

สว่นที ่2การประเมินภาระงาน 
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

ภาระ
งานที่
ปฏิบัติ
เป็นงาน
ประจํา 

ภาระงาน
ที่ปฏิบัติ
เป็นงาน

พัฒนางาน
ของ

หน่วยงาน 

เป็นภาระ
งาน

ตําแหน่ง
ชํานาญ
การพิเศษ 

ไม่เป็น
ภาระงาน
ตําแหน่ง
ชํานาญ
การพิเศษ 

1.ปฏิบัติ งานโดยใช้  ความรู้
ความสามารถ ความชํานาญ
งาน และประสบการณ์สูงมาก 

-ไม่ม-ี     

2.ปฏิบัติงานที่ต้องทําการศึกษา 
ค้ นค ว้ า  ทดลอ ง วิ เ ค ร า ะ ห์
สังเคราะห์หรือวิจัยเพ่ือการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน 

1. งานดําเนินการเก่ียวกับการส่งเสริม
และการศึกษาจรรยาบรรณของ
บุคลากร 
2. การดําเนินการทางแพ่ง 
 

    

3.เป็นงานท่ีต้องตัดสินใจหรอื
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมาก
และมขีอบเขตกว้างขวาง 
 
 
 

1. การดําเนินงานสืบสวนและสอบสวน
หาข้อเท็จจริง 
2. การดําเนินการทางวินัยร้ายแรงของ
บุคลากร  และการดําเนินการทางวินัย
ไม่ร้ายแรงของบุคลากร 
3. การดําเนินการทางวินัยของนักศึกษา 
4. การดําเนินการทางละเมิด 
5. การดําเนินงานพิจารณาการอุทธรณ์ 
และเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

    

 



สรุปความเหน็ของผู้บังคับบัญชาชัน้ต้น 

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

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

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

                                                                                 (ลงช่ือ)  ................................................................. 

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

                                                                                  ตําแหน่ง  .............................................................. 



สว่นที ่3การประเมินภาระงานโดยคณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน 

                คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน ในคราวประชุมครั้งท่ี ........ เมื่อวันที่ ...................................... 
พิจารณาแล้วมมีติ ดังน้ี (ใหท้าํเคร่ืองหมาย   /   ลงในชอ่ง          ) 

  มีภาระงานเหมาะสมในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งระดบั(ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ) 

  ภาระงานยังไม่เหมาะสม ให้กาํหนดภาระงานเพ่ิมเติม คือ 

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

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

คําชี้แจงแบบประเมิน 

สว่นที ่1 ให้ผูแ้สนอขอกําหนดตําแหน่งระดับระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญกรอกภาระงานที่ได้ปฏิบัติจริงตามข้อ 5 ของแบบ 

เสนอขอ้มลูเหตุผล ความจําเป็นและภาระงาสนของตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ โดยเขียนสรุปภาระงาน 

หลักๆ โดยย่อ และให้ระบุหมายเลขเอกสารอ้างอิงใหต้รงกับเอกสารอ้างอิงในข้อ 5 ของแบบเสนอข้อมลูเหตผุลความ 

จําเป็นฯ   

สว่นที ่2 ให้ผูบั้งคับบัญชาชัน้ต้นประเมินภาระงานของผูข้อกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ ในส่วนที่ 1 ว่า 

ภาระงานน้ันมีลักษณะการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร โดยทําเครื่องหมาย   /   ลงในชอ่ง          ที่เห็นเหมาะสม และให้ 
สรุปความเห็นของการประเมนิภาระงาน 

สว่นที ่3 ให้คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน ประเมินผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญว่าเหมาะสม 

หรือไม่เหมาะสมในการขอกาํหนดตําแหน่งระดับระดับชํานาญพิเศษ/เชีย่วชาญ  
กรณีภาระงานยังไม่เหมาะสมให้กําหนดภาระงานให้ปฏิบัตเิพ่ิมเติม และให้มีการปฏิบัติงานตามภาระงานที่กําหนดระยะหนึ่งก่อน
ตามที่คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงานกําหนด  และ เสนอคณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน พิจารณาเหตุผล ความจําเป็น
การกําหนดระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ อกีคร้ังหน่ึง 



 

ข้อ 5. ภาระงานที่ผู้ขอกําหนดตําแหนง่ระดับชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบันย้อนหลัง 3 ป ี

ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญ

การพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่ปฏิบัต ิ
(ปี พ.ศ.-ปี พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/ปี

ระบุ
เอกสารอ้างอิง

ประกอบ 

1 ปฏิบัติงานโดยใช ้ความรู้
ความสามารถ ความชํานาญ 
งาน และประสบการณ์สูงมาก 

1. ดําเนินงานสืบสวนและสอบสวน
หาข้อเท็จจริง 

 

ปีงบประมาณ 
2558 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริง 2. ประชมุคณะกรรมการฯ 
เพื่อกําหนดแนวทางการสอบ
ข้อเท็จจริง 
3. เรียกผูท้ี่เกี่ยวข้องมาให้ถอ้ยคํา 
4. รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด 
5. สรุปรายงานการสอบข้อเท็จจริง 

5 เรือ่ง/ปี  

2 ปฏิบัติงานที่ต้องทําการศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์หรอืวิจัยเพื่อการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน 

1.ดําเนินงานเผยแพร่ความรูด้้าน
กฎหมายแก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ 
2558 

1.ทําการศึกษา รวบรวมกฎหมายที่
มหาวิทยาลัยบัญญตัิขึ้น 

2. สรุปประเดน็ของกฎหมายแตล่ะ
ฉบับ เพื่อเขียนเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย 

3. แจ้งบทบญัญัตขิองกฎหมายต่างๆ 
พร้อมสรุปประเด็นใหแ้ก่บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยทราบและใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน 
 

10 ครั้ง/ปี  

 



 

 

ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญ

การพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่ปฏิบัต ิ
(ปี พ.ศ.-ปี พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/ปี

ระบุ
เอกสารอ้างอิง

ประกอบ 

3 เป็นงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยาก
มากและมีขอบเขตกว้างขวาง 

1.ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการ
ประเมินเพื่อเลือ่นระยะตามเงื่อนไข
ในสัญญาจ้างของพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ – สาย
สนับสนุน 

 

ปีงบประมาณ 
2558 

1. ตรวจสอบว่าพนักงานมหาวิทยาลัย
รายใดจะครบกําหนดในแตล่ะระยะ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมิน 
3. แจ้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ใกล้
ครบกําหนดทราบและส่งเอกสาร/
ผลงานเพื่อประกอบการประเมิน 
4. ประชมุคณะกรรมการฯ เพื่อ
ประเมิน 
5. เสนอผลการประเมินต่อ กบม. เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

 

 

 

 

 

50เรื่อง/ปี  



ที่ 
ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญ

การพิเศษปฏิบัติจริง 

ช่วงเวลาที่ปฏิบัต ิ
(ปี พ.ศ.-ปี พ.ศ.) 

ลักษณะของ 
การปฏิบัติงานโดยย่อ 

จํานวน
เรื่อง/ครั้ง/ปี

ระบุ
เอกสารอ้างอิง

ประกอบ 

  2.ดําเนินการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่ง
ต่างๆตามที่กฎหมายกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

ปีงบประมาณ 
2558 

 

 

 

 

 

 

 

1. ดําเนินการศึกษาและพิจารณาว่า
เป็นการสรรหาตําแหน่งใด และมี
พระราชบัญญตัิ รวมถึงข้อบังคับ ว่าได้
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอน
การสรรหาตําแหน่งนั้นไว้ว่าอย่างไร  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ 
3. จดัทํากรอบการสรรหา จัดประชมุ
คณะกรรมการสรรหา สรุปรายงานการ
สรรหาเสนอตอ่อธิการบดีเพื่อแต่งตั้ง  
4. จดัทําคําสั่งแต่งตั้งและแจง้ให้
หน่วยงานต่างๆ ทราบ 

2 ครั้ง/ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ลงชื่อ) .......................................................  ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษผู้ให้ข้อมลู 
                        (นางสาวกฤษณา  บุญมัติ) 



แบบประเมินเหตุผลความจําเป็นและภาระงานของตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ 
ชื่อ-สกุล นางสาวกฤษณา  บุญมตัิ ขอกําหนดตําแหน่ง  นิติกร ระดับชาํนาญการพิเศษ 

ลักษณะงานของตําแหน่ง 
ระดับชํานาญการพิเศษ 

สว่นที่1 ภาระงานที่ 
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับ 
ชํานาญการพิเศษปฏิบัติจริง 
(ตามข้อ 5 ของแบบเสนอ

ข้อมลูฯ) 

สว่นที ่2การประเมินภาระงาน 
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

ภาระ
งานที่
ปฏิบัติ
เป็นงาน
ประจํา 

ภาระงานที่
ปฏิบัติเป็น
งานพัฒนา
งานของ
หน่วยงาน 

เป็นภาระ
งานตําแหน่ง
ชํานาญการ

พิเศษ 

ไม่เป็นภาระ
งานตําแหน่ง
ชํานาญการ

พิเศษ 

1.ปฏิบัติงานโดยใช้ ความรู้
ความสามารถ ความชํานาญ 
งาน และประสบการณ์สูงมาก 

1. การวิเคราะห์และตีความ
ปัญหาข้อกฎหมาย และ
ข้อขัดขอ้งของข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง 
2.การให้คําปรกึษา/
เสนอแนะด้านกฎหมาย 

    

2.ปฏิบัติงานที่ตอ้ง
ทําการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์หรอืวิจยั
เพ่ือการปฏิบัตงิานหรือพัฒนา
งาน 

1.การร่างและตรวจร่าง
ข้อบังคับ ระเบียบ 
2.การดําเนินการเกี่ยวกับ
การจัดทํานิติกรรม 
 

    

3.เป็นงานท่ีต้องตัดสินใจหรอื
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยาก
มากและมีขอบเขตกว้าง 
ขวาง 
 
 

1.การดําเนินคดีทางศาล 
2.การบังคับคด ี
3.การดําเนินการสรรหา
กรรมการและผู้แทนจาก
หน่วยงานภายนอก 

    



สรุปความเหน็ของผู้บังคับบัญชาชัน้ต้น 

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

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

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

                                                                                 (ลงช่ือ)  ................................................................. 

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

                                                                                  ตําแหน่ง  .............................................................. 



สว่นที ่3การประเมินภาระงานโดยคณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน 

                คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน ในคราวประชุมครั้งท่ี ........ เมื่อวันที่ ...................................... 
พิจารณาแล้วมมีติ ดังน้ี (ใหท้าํเคร่ืองหมาย   /   ลงในชอ่ง          ) 

  มีภาระงานเหมาะสมในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งระดบั(ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ) 

  ภาระงานยังไม่เหมาะสม ให้กาํหนดภาระงานเพ่ิมเติม คือ 

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

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

คําชี้แจงแบบประเมิน 

สว่นที ่1 ให้ผูแ้สนอขอกําหนดตําแหน่งระดับระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญกรอกภาระงานที่ได้ปฏิบัติจริงตามข้อ 5 ของแบบ 

เสนอขอ้มลูเหตุผล ความจําเป็นและภาระงาสนของตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ โดยเขียนสรุปภาระงาน 

หลักๆ โดยย่อ และให้ระบุหมายเลขเอกสารอ้างอิงใหต้รงกับเอกสารอ้างอิงในข้อ 5 ของแบบเสนอข้อมลูเหตผุลความ 

จําเป็นฯ   

สว่นที ่2 ให้ผูบั้งคับบัญชาชัน้ต้นประเมินภาระงานของผูข้อกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ ในส่วนที่ 1 ว่า 

ภาระงานน้ันมีลักษณะการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร โดยทําเครื่องหมาย   /   ลงในชอ่ง          ที่เห็นเหมาะสม และให้ 
สรุปความเห็นของการประเมนิภาระงาน 

สว่นที ่3 ให้คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน ประเมินผู้ขอกําหนดตําแหน่งระดับชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญว่าเหมาะสม 

หรือไม่เหมาะสมในการขอกาํหนดตําแหน่งระดับระดับชํานาญพิเศษ/เชีย่วชาญ  
 
  

กรณีภาระงานยังไม่เหมาะสมให้กําหนดภาระงานให้ปฏิบัตเิพ่ิมเติม และให้มีการปฏิบัติงานตามภาระงานที่กําหนดระยะหนึ่งก่อน
ตามที่คณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงานกําหนด  และ เสนอคณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน พิจารณาเหตุผล ความจําเป็น
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