
 

แบบตรวจสอบและรับรองความถูกต้องในการก าหนดต าแหน่ง 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 
ชื่อต าแหน่ง                        
ระดับต าแหน่ง          
ชื่อหน่วยงานที่ก าหนดให้มีต าแหน่ง                       
ชื่อ-นามสกุลผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง          
วันที่ได้รับแต่งตั้ง                                 
 

หลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก ำหนด  
๑. กำรก ำหนดระดับต ำแหน่ง เอกสำรอ้ำงอิง 

 การก าหนดระดับต าแหน่งสอดคล้องกับกรอบ 
      ของต าแหน่งและแผนพัฒนาก าลังคน 
      ที่สภาสถาบนัอุดมศึกษาก าหนด 
 ไม่มีผลให้มีการเพิ่มงบประมาณหมวดเงินเดือน 
      และค่าจา้งประจ า และไมม่ีผลท าให้อัตราก าลงั 
      เพิ่มข้ึน 
 คณะกรรมการประเมินค่างาน ในการประชุม 
      คร้ังที่.....................เมื่อวันที่............................... 
      ได้ประเมินคา่งานเพื่อวัดคุณภาพของต าแหน่ง 
      ตามลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ   
      คุณภาพ และความยุ่งยากของงาน ความรู้ 
      ความสามารถและประสบการณ์ที่ต้องการ 
      ในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.  
      ก าหนด 
 สภาสถาบันอุดมศึกษา/คณะกรรมการที่สภา 
      สถาบนัอุดมศึกษามอบหมาย ในการประชุม 
      คร้ังที่.................  เมื่อวันที่...............................  
      มีมติอนุมัติก าหนดระดบัต าแหน่ง  
      ตั้งแต่วันที่................................. 
      (ไม่ก่อนวันที่มผีลการประเมินค่างาน) 
 เป็นกรณีน ากรอบต าแหนง่ตามระบบบริหาร 
      งานบุคคลเดิมมาใช้ตามมต ิก.พ.อ.  
       ในการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๗  
       เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
 

 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินค่างาน 
 แบบประเมนิค่างานและผลการพิจารณาของ  
      คณะกรรมการประเมินค่างาน 
 โครงสร้างหน่วยงานและโครงสร้างต าแหนง่ 
     ภายในหน่วยงานที่มีการก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึน้ 
 รายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือ  
      คณะกรรมการที่สภามหาวทิยาลัยมอบหมายคร้ังที ่
      ได้พิจารณาอนุมัติก าหนดต าแหน่ง       
 อ่ืนๆ ได้แก่    (โปรดระบุ)        . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มติ ก.ม./มติสภาสถาบันอุดมศึกษาที่เคยอนุมัติ 
     กรอบต าแหน่ง 
 ค าสั่งแต่งตัง้ผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งที่น ามา 
      ใช้แต่งตั้ง 



หลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก ำหนด  
๒. คุณสมบัติของบุคคล เอกสำรอ้ำงอิง 

 มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตาม 
     มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 ด ารงต าแหน่ง      (โปรดระบุ)         มาแล้ว 
     ไม่น้อยกว่า  (โปรดระบุจ านวนตามเกณฑ์)     ปี  
     ตั้งแต่วันที่           ถึงวันที่      
 ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าที ่
     ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏบิัติ  
     มาแล้วไมน่้อยกว่า ๑ ปี ไดแ้ก่      (โปรดระบุ)           
 ได้รับใบประกอบวชิาชีพ (ถ้ามี)  
 เงินเดือนก่อนได้รับการแต่งตั้งไม่ต่ ากว่าขั้นต่ า 
      ของระดับที่จะแต่งตั้ง คือ      (โปรดระบุ) 

 แบบทะเบียนประวัติ/ก.ม. ๑/ก.พ.๗  
 ค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 ส าเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 หลักฐานการได้รับเงินเดือนก่อนแต่งตั้ง ได้แก ่
       แบบทะเบียนประวัติ/ก.ม. ๑/ก.พ.๗  
      ค าสั่งให้ได้รับเงินเดือน  
       อ่ืนๆ ได้แก่ .......................................... 

๓. องค์ประกอบกำรประเมิน เอกสำรอ้ำงอิง 

 ผลสัมฤทธิ์ของงานของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
     ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
 ผลงานเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และ 
      สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด ได้แก ่
      (โปรดระบุประเภทผลงานและจ านวนผลงาน 

ที่เป็นไปตามเกณฑ)์     . 
 มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชีพตามที่   
      ก าหนด  
 การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนบัสนุน 
      งานบริการวิชาการหรือวิชาชีพบริการต่อสังคม 
      เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
      จ านวน      (โปรดระบ)ุ        รายการ 
      (กรณีส าหรับต าแหน่งระดบัเชี่ยวชาญและ 
       เชี่ยวชาญพิเศษ) 
 ความเป็นที่ยอมรับในงานดา้นนัน้ๆ หรือ 
     ในวงวิชาการหรือวิชาชีพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
      จ านวน      (โปรดระบ)ุ        รายการ 
      (กรณีส าหรับต าแหน่งระดบัเชี่ยวชาญพิเศษ) 
 

 ข้อบังคับ/ประกาศของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
     ว่าด้วยเรื่องดังกล่าว 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  
      (กรณีแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเป็นผู้ประเมิน 
       ผลสัมฤทธิ์ของงานของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
       ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
       ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน) 
 แบบสรุปผลการประเมินทกุองค์ประกอบ 
      (ระบุรายละเอียดผลการประเมินที่แสดงให้เห็นว่า 
       ผลการประเมินเป็นอย่างไร และผ่านตามเกณฑ ์
       ที่สภาสถาบนัอุดมศึกษาก าหนดอย่างไร) 
 รายงานการประชุม/ผลการประเมินของ 
      คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมิน 
      ผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
        
 
 



หลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก ำหนด  
๔. คณะกรรมกำรประเมิน เอกสำรอ้ำงอิง 

 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้ง 
      บุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึน้เป็นไปตาม 
      องค์ประกอบที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด  
 คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง 
      ต าแหน่งสูงขึ้นแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมิน 
      ผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
      เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและ 
      ความช านาญตรงกับวิชาชีพของต าแหน่ง 
      ที่จะแต่งตั้ง และด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าต าแหน่ง 
      ที่จะแต่งตั้งหรือเทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
      ก าหนด ดังนี ้
     ๑. ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน/สาขาวิชา......................... 
         ต าแหน่ง/ระดบั .......................................... 
         สังกัด ..........................................................       
     ๒. ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน/สาขาวิชา......................... 
         ต าแหน่ง/ระดบั .......................................... 
         สังกัด .......................................................... 
     ๓. ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน/สาขาวิชา......................... 
         ต าแหน่ง/ระดบั .......................................... 
         สังกัด .......................................................... 
         (กรณีเกษียณอายุราชการให้ระบุด้วย) 
 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้ง 
      บุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
      เพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
      ทางวิชาชีพ 
 
 

๕. กำรอนุมัติแต่งตั้ง  เอกสำรอ้ำงอิง 

  คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง 
      ต าแหน่งสูงขึน้ประชุมพิจารณาและสรปุผล 
      เพื่อเสนอสภาสถาบนัอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติ 
 สภาสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการที่ 
      สภาสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย อนุมัติแต่งตัง้ 
      ในการประชุมคร้ังที่ ................................ 
      เมื่อวันที่ ................................................. 
 ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ .............................  
      ซึ่งเป็นวันที่ ............................................... 
      (ไม่ก่อนวันที่มีการก าหนดให้มีระดับต าแหน่ง)      
 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมิน 
      เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึน้ 
 รายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา 
      หรือคณะกรรมการที่สภาสถาบันอุดมศึกษา 
      มอบหมาย 



หลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก ำหนด  
๖ กำรได้รับเงินประจ ำต ำแหนง่  เอกสำรอ้ำงอิง 

 ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง   (โปรดระบุประเภท 
      ต าแหน่งและระดับต าแหน่ง) .                     
      ในอัตรา                        บาท 
 

  แบบทะเบียนต าแหน่ง ทบ.๒ และ ทบ.๓ 

                             
 
 
 
 
        ลงชื่อ ………….…………………………… 
                                                           (.............................................) 
                 ต าแหน่ง .......................................... 
              ผู้ตรวจสอบ 
 
 
 
 


