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ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
เรื่อง  หลักเกณฑการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับคุณวุฒิของพนักงานสถาบัน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

…………………….........………… 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการเพ่ิมวุฒิและการปรับอัตราคาจางตาม
คุณวุฒิของพนักงานสถาบันใหเปนไปดวยความเหมาะสมและเกิดประโยชนในการบริหารและพัฒนาพนักงาน
สถาบัน รวมท้ังใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๘.๒ ของขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙  ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒  เม่ือวันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๒
ไดใหความเห็นชอบแลว จึงใหออกประกาศดังนี้ 

ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกวา “ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง 
หลักเกณฑการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับคุณวุฒิของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง หลักเกณฑการ

บริหารงานบุคคลเก่ียวกับคุณวุฒิของพนักงานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
บรรดาประกาศหรือมติอ่ืนใดท่ีขัดหรือแยงกับประกาศนี้ใหใชประกาศนี้ 
ขอ ๔ ในประกาศนี ้

“สวนงาน” หมายความวา สวนงานตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี               
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหรวมถึงหนวยงานภายในของสวนงานตาม                 
มาตรา ๙ ดวย 

“ก.บ. สจล.” หมายความวา คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

“คณะกรรมการประเมิน” หมายความวา คณะกรรมการเพ่ือประเมินลักษณะงาน ภาระงาน            
ท่ีปฏิบัติ คุณลักษณะเฉพาะบุคคล สมรรถนะของตําแหนงงานและอ่ืนๆ  

“พนักงานสถาบัน” หมายความวา พนักงานสถาบันตําแหนงวิชาการ และพนักงานสถาบัน
ตําแหนงสนับสนุนวิชาการ ท่ีจางดวยเงินงบประมาณหรือท่ีจางดวยเงินรายได รวมถึงพนักงานสถาบันท่ีเปลี่ยน
สถานภาพมาจากขาราชการดวย 

“การเพ่ิมวุฒิ” หมายความวา การเพ่ิมวุฒิการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งในทะเบียนประวัติ               
ใหสูงข้ึนโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงพนักงานสถาบัน และยังคงไดรับคาจางตามตําแหนงเดิม 

“การปรับวุฒิ” หมายความวา การเปลี่ยนแปลงวุฒิการศึกษาและคาจางของพนักงานสถาบัน
จากเดิมซ่ึงรับคาจางตามตําแหนงของระดับวุฒิการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง ใหไดรับคาจางในตําแหนงของ
ระดับวุฒิการศึกษาท่ีสูงข้ึน 

“การเปลี่ยนตําแหนง” หมายความวา การเปลี่ยนแปลงตําแหนงของพนักงานสถาบันจากเดิม  
โดยใหไดรับคาจางตามตําแหนงเดิม และสอดคลองตามคุณวุฒิและคาจาง  
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ขอ ๕ การเพ่ิมวุฒิของพนักงานสถาบัน ใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งในทะเบียนประวัติ                  
ใหสูงข้ึน  โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงพนักงานสถาบันและยังคงไดรับคาจางตามตําแหนงเดิม                
และเอกสารท่ีใชประกอบดังนี้ 

๕.๑ ตองศึกษาในหลักสูตร สาขาวิชา และสถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการ                  
การอุดมศึกษา หรือ สํานักงาน ก.พ. รับรอง 

๕.๒ ประวัติสวนตัวและประวัติการศึกษา 
๕.๓ หลักฐานวุฒิการศึกษา หรือใบรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา 
๕.๔ หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript)  (ถามี) 
๕.๕ เอกสารการไดรับอนุญาตลาศึกษาตอและการรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน (ถามี) 
๕.๖ เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามี) 
๕.๗ หนังสือยินยอมใหตรวจสอบคุณวุฒิ  (กรณีท่ีสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ) 
ใหสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี หรือสวนงานท่ีไดรับมอบหมาย

ดําเนินการตรวจสอบคุณวุฒิ พรอมท้ังตรวจสอบดวยวาเปนคุณวุฒิท่ีสําเร็จการศึกษามากอนการบรรจุหรือเปน
การศึกษาในระหวางท่ีไดรับการบรรจุเปนพนักงานสถาบัน  เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตเพ่ิมวุฒิ                      
ในทะเบียนประวัติตอไป 

ขอ ๖ การปรับวุฒิพนักงานสถาบันตําแหนงวิชาการเปนนโยบายของสถาบันท่ีกําหนดใหพนักงาน
สถาบันตําแหนงวิชาการตองมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเพ่ือใชในการเรียนการสอน สวนพนักงานสถาบัน
ตําแหนงสนับสนุนวิชาการใหพิจารณาถึงความเหมาะสมและความจําเปนในการปฏิบัติงานเปนรายเฉพาะ
ตําแหนง 

ขอ ๗ หลักเกณฑการปรับวุฒิของพนักงานสถาบันตําแหนงวิชาการ มีดังนี้ 
  ๗.๑ เปนผูท่ีมีคุณวุฒิตรงกับลักษณะการเรียนการสอน หรือความตองการของสวนงานวิชาการ

ตนสังกัด หรือท่ีจะมอบหมายใหปฏิบัติเพ่ิมข้ึน 
  ๗.๒ ศึกษาในหลักสูตร สาขาวิชา และสถาบันอุดมศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการ                        

การอุดมศึกษา หรือ สํานักงาน ก.พ. รับรอง 
  ๗.๓ ไดรับอนุญาตลาศึกษาตอ 
ขอ ๘  ข้ันตอนการขอปรับวุฒิของพนักงานสถาบันตําแหนงวิชาการ มีดังนี้ 
  ๘.๑ ใหพนักงานสถาบันตําแหนงวิชาการท่ีมีคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนยื่นขอปรับวุฒิตอผูบังคับบัญชา

ตามลําดับชั้นของสวนงานตนสังกัด 
  ๘.๒ หากสวนงานตนสังกัดพิจารณาแลวเห็นวาคุณวุฒิท่ีเพ่ิมข้ึนตรงกับลักษณะการเรียน    

การสอน หรือสอดคลองกับแผนงานและความตองการของสวนงานใหเสนอเรื่องการขอปรับวุฒิมาท่ีสํานักงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดีดําเนินการตอไป 

ขอ ๙  เอกสารท่ีใชในการขอปรับวุฒิพนักงานสถาบันตําแหนงวิชาการ มีดังนี้ 
  ๙.๑ ประวัติสวนตัวและประวัติการศึกษา 
  ๙.๒  หลักฐานวุฒิการศึกษา หรือใบรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษากรณีสําเร็จ

การศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองตรวจสอบคุณวุฒิดวย 
  ๙.๓  หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) (ถามี) 
  ๙.๔  เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามี) 
  ๙.๕ เอกสารการไดรับอนุญาตลาศึกษาตอและการรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน  
  ๙.๖ เอกสารการไดรับอนุญาตเพ่ิมวุฒิในทะเบียนประวัติ 
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ขอ ๑๐ หลักเกณฑสําหรับพนักงานสถาบันตําแหนงสนับสนุนวิชาการท่ีขอปรับวุฒิ และหรือเปลี่ยน
ตําแหนง ดังนี้ 

  ๑๐.๑ ตองเกิดจากความจําเปนของสวนงานและสามารถชี้ใหเห็นประโยชนท่ีสวนงานจะไดรับ
เพ่ิมข้ึนเปนสําคัญ  โดยตองสอดคลองกับภาระงานของตําแหนงท่ีจะปรับวุฒิดวย 

  ๑๐.๒ สวนงานตองแสดงผลการวิเคราะหโครงสรางอัตรากําลังของสวนงานในภาพรวม                
โดยระบุจํานวนบุคลากรแตละตําแหนง จําแนกตามคุณวุฒิท่ีสอดคลองกับความจําเปนและแผนอัตรากําลังของ
สวนงาน 

  ๑๐.๓ สวนงานตองระบุถึงลักษณะงาน ภาระงาน ปริมาณงาน หรือผลงานท่ีจะมอบหมายให
ปฏิบัตใินปจจุบัน และท่ีจะมอบหมายใหปฏิบัติหากไดรับการอนุมัติแลว ประโยชนท่ีสวนงานจะไดรับเพ่ิมข้ึน 

  ๑๐.๔ การปรับวุฒิตองคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติ                   
และความเหมาะสม ของพนักงานสถาบันตําแหนงสนับสนุนวิชาการท่ีจะไดรับการปรับวุฒิ 

  ๑๐.๕ การเปลี่ยนตําแหนงไมเปนเหตุผลในการขอกําหนดตําแหนงเพ่ิมใหม เพ่ือทดแทน
ตําแหนงเดิม และสวนงานไมสามารถคงอัตรานั้นได 

  ๑๐.๖ การอนุญาตใหลาศึกษาตอในวุฒิการศึกษาท่ีสูงข้ึน  และหรือไดรับอนุญาตใหเพ่ิมวุฒิ 
ในทะเบียนประวัตินั้น ไมเปนเหตุใหตองไดรับการปรับวุฒิสูงข้ึน 

ขอ ๑๑ คุณสมบัติสําหรับพนักงานสถาบันตําแหนงสนับสนุนวิชาการท่ีขอปรับวุฒิ และหรือเปลี่ยน
ตําแหนงพนักงานสถาบัน ดังนี้ 

  ๑๑.๑ การปรับวุฒิระดับปริญญาตรี 
    ๑๑.๑.๑ มีคุณวุฒิตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงานสถาบัน หรือตามท่ี ก.บ. 

สจล. กําหนด 
    ๑๑.๑.๒ ศึกษาในหลักสูตร  สาขาวิ ชา  และสถาบัน อุดมศึกษา ท่ีสํ านั กงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สํานักงาน ก.พ. รับรอง 
    ๑๑.๑.๓ ตองผานการสอบขอเขียนตามท่ีกําหนดไวในประกาศฉบับนี้ 
    ๑๑.๑.๔ ตองผานการประเมินผลการปฏิบั ติงานจากคณะกรรมการประเมิน                      

และหลักเกณฑการประเมินตามท่ีกําหนดไวในประกาศฉบับนี ้
  ๑๑.๒ การปรับวุฒิระดับปริญญาโท นอกจากคุณสมบัติตามขอ ๑๑.๑ แลว ตองมีคุณสมบัติ

เพ่ิมเติม ดังนี้ 
 ๑๑.๒.๑ ตองสามารถพัฒนางาน หรือมีการวิเคราะหงาน สรุปประเด็นปญหาและ

เสนอแนวทางการแกไขปญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานประจําหรือการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือให
ผูบริหารไดรับทราบและนําไปสูกระบวนการพัฒนาตอไป 

 ๑๑.๒.๒ เปนผู ท่ีมีความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐาน และตองสอบผาน
มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีเปนท่ียอมรับ  โดยผลสอบใหมีอายุไมเกิน ๒ ป  นับตั้งแตวันท่ีสอบ
ผานและตองมีคาระดับคะแนน ดังนี้ 
  (๑)  IELTS  ท่ีระดับคะแนน ๔ คะแนนข้ึนไป  หรือ 
 (๒)  TOEFL iBT  ท่ีระดับคะแนน ๔๕ คะแนนข้ึนไป  หรือ 
 (๓)  TOEFL ITP  ท่ีระดับคะแนน ๔๕๐ คะแนนข้ึนไป  หรือ 
 (๔)  CU-TEP  ท่ีระดับคะแนน ๔๕ คะแนนข้ึนไป  หรือ 
 (๕) TOEIC   ท่ีระดับคะแนน ๕๐๐ คะแนนข้ึนไป 
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 กรณีท่ีพนักงานสถาบันตําแหนงสนับสนุนวิชาการท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ใหใชหลักเกณฑความรูภาษาอังกฤษตาม
หลักเกณฑของสถาบัน 

๑๑.๓ การปรับวุฒิระดับปริญญาเอก 
 ๑๑.๓.๑ ตองสามารถพัฒนางาน หรือมีการวิเคราะหงาน สรุปประเด็นปญหาและ

เสนอแนวทางการแกไขปญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานประจําหรือการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือให
ผูบริหารไดรับทราบและนําไปสูกระบวนการพัฒนาตอไป 

 ๑๑.๓.๒ ตองเปนผูท่ีมีความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐาน และตองสอบผาน
มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษจากสถาบันท่ีเปนท่ียอมรับ  โดยผลสอบใหมีอายุไมเกิน ๒ ป  นับตั้งแตวันท่ีสอบ
ผานและตองมีคาระดับคะแนน ดังนี้ 

    (๑)  IELTS  ท่ีระดับคะแนน  ๕ คะแนนข้ึนไป  หรือ 
    (๒)  TOEFL iBT ท่ีระดับคะแนน ๖๕ คะแนนข้ึนไป  หรือ 
    (๓) TOEFL ITP  ท่ีระดับคะแนน ๕๑๓ คะแนนข้ึนไป  หรือ 
    (๔)  CU-TEP  ท่ีระดับคะแนน ๖๐ คะแนนข้ึนไป  หรือ 

 (๕) TOEIC   ท่ีระดับคะแนน ๕๕๐ คะแนนข้ึนไป 
 กรณีท่ีพนักงานสถาบันตําแหนงสนับสนุนวิชาการท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ใหใชหลักเกณฑความรูภาษาอังกฤษตาม
หลักเกณฑของสถาบัน 

ขอ ๑๒ ข้ันตอนดําเนินการขอปรับวุฒิ และหรือเปลี่ยนตําแหนงของพนักงานสถาบันตําแหนง
สนับสนุนวิชาการ ดังนี้ 

 ๑๒.๑ ใหพนักงานสถาบันท่ีมีคุณสมบัติเพ่ิมข้ึนยื่นขอปรับวุฒิ และหรือเปลี่ยนตําแหนง                       
ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นของสวนงานตนสังกัด 

 ๑๒.๑ หากสวนงานตนสังกัดพิจารณาแลวเห็นวาคุณวุฒิท่ีไดเพ่ิมข้ึนตรงกับลักษณะงานหรือ
สอดคลองกับแผนงานและความตองการของสวนงาน ใหเสนอเรื่องการขอปรับวุฒิมาท่ีสํานักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี 

ขอ ๑๓ พนักงานสถาบันตําแหนงสนับสนุนวิชาการท่ีดํารงตําแหนงเหมือนตําแหนงลูกจางประจํา
สามารถเพ่ิมวุฒิในระดับท่ีสูงข้ึนได และปรับวุฒิได  โดยใหเทียบเคียงจากบัญชีตําแหนงลูกจางประจําวา
กําหนดใหแตละตําแหนงมีคุณวุฒิถึงระดับใด  หากจะปรับวุฒิและเปลี่ยนตําแหนงพนักงานสถาบัน ตําแหนง              
ท่ีจะเปลี่ยนนั้นจะตองเปนตําแหนงท่ีมีอยูในบัญชีตําแหนงลูกจางประจํา 

ขอ ๑๔ เอกสารประกอบการยื่นขอปรับวุฒิ และหรือเปลี่ยนตําแหนงของพนักงานสถาบันตําแหนง
สนับสนุนวิชาการ มีดังนี้ 

 ๑๔.๑ ประวัติสวนตัวและประวัติการศึกษา 
 ๑๔.๒ หลักฐานวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองการสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา                

กรณีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองตรวจสอบคุณวุฒิดวย 
 ๑๔.๓ หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) (ถามี) 
 ๑๔.๔ เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามี) 
 ๑๔.๕ ผลการสอบขอเขียน 
 ๑๔.๖ ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน 
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 ๑๔.๗ ภาระงานท่ีปฏิบัติ ใหระบุลักษณะงานท่ีปฏิบัติโดยเรียงลําดับความสําคัญของงานเปน

เรื่องๆ และระบุวางานดังกลาวปฏิบัติอยูเปนประจํา หรือเปนงานท่ีไดรับมอบหมาย พรอมท้ังระบุปริมาณงานท่ี
ปฏิบัติในปจจุบัน และภาระงานท่ีจะไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหลังจากท่ีไดรับการอนุมัติแลว 

 ๑๔.๘ ผลการสอบความรูภาษาอังกฤษ (กรณีปรับวุฒิปริญญาโท และปริญญาเอก) 
 ๑๔.๙ เอกสารการพัฒนางาน หรือการวิเคราะหงาน หรือการสรุปประเด็นปญหา และเสนอ

แนวทางการแกไขปญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานประจําหรือการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย (กรณีปรับ
วุฒิปริญญาโท และปริญญาเอก) 

 ๑๔.๑๐ เอกสารอ่ืนตามท่ี ก.บ.สจล. กําหนด 
ขอ ๑๕ ใหสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี จัดสอบขอเขียนเชนเดียวกับการ

สอบแขงขันเ พ่ือบรรจุ เปนพนักงานสถาบัน เ พ่ือวัดความรูตามคุณวุฒิและความรู เฉพาะตําแหนง                      
โดยใหพนักงานสถาบันตําแหนงสนับสนุนวิชาการท่ีประสงคจะขอปรับวุฒิ และหรือเปลี่ยนตําแหนงทุกระดับ
วุฒิการศึกษาจะตองสอบขอเขียน ดังนี้ 

 ๑๕.๑ กําหนดใหสอบขอเขียน ๓ วิชา ดังนี้ 
   ๑๕.๑.๑ วิชาความสามารถท่ัวไป ไดแก การทดสอบความสามารถทางดานการคิด

คํานวณและความสามารถดานเหตุผล การประยุกตใชความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรเบื้องตน การวิเคราะห
หาความสัมพันธของจํานวนหรือปริมาณ การคิดหาความสัมพันธเชื่อมโยงของคํา ขอความ หรือรูปภาพ หรือ
ขอสรุปอยางสมเหตุสมผลจากขอความ สัญลักษณ สถานการณหรือแบบจําลองตางๆ และอ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสม 

   ๑๕.๑.๒ วิชาภาษาไทย ไดแก การทดสอบความเขาใจภาษาและการใชภาษา การอาน
และการทําความเขาใจกับบทความหรือขอความ การสรุปความ การตีความ การเลือกใชคําหรือกลุมคํา                  
การเขียนประโยคไดถูกตองตามหลักภาษาและการเรียงขอความ 

   ๑๕.๑.๓ วิชาความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง ไดแก การทดสอบความรู
ความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  โดยเฉพาะตามท่ีระบุในมาตรฐานกําหนดตําแหนง และท่ีกําหนด
เปนขอบขายงานท่ีปฏิบัติของตําแหนง  โดยวิธีการสอบขอเขียน หรือวิธีสอบปฏิบัติไดตามความเหมาะสม 

 ๑๕.๒ เกณฑการตัดสิน ตองเปนผูสอบไดคะแนนทุกวิชารวมกันแลวไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
 ๑๕.๓ กําหนดใหมีการสอบขอเขียน อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง 

 ขอ ๑๖ ใหอธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมายแตงต้ังคณะกรรมการประเมิน  โดยมีองคประกอบ
ดังนี้ 

 ๑๖.๑ สวนงานวิชาการ  (คณะ/วิทยาลัย) 
  (๑) หัวหนาสวนงานวิชาการ  (คณบดี)  ประธานกรรมการ 
  (๒) รองหัวหนาสวนงานวิชาการ (รองคณบดี)  กรรมการ 
   หรือผูชวยหัวหนาสวนงานวิชาการ (ผูชวยคณบดี) 
   หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนงานตามความเหมาะสม 
  (๓) ผูอํานวยการสวนสนับสนุนวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ 
   หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนงานตามความเหมาะสม 
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 ๑๖.๒ สวนงานอ่ืนๆ  (สํานัก) 
  (๑) หัวหนาสวนงานอ่ืน  (ผูอํานวยการสํานัก)  ประธานกรรมการ 
  (๒) รองหัวหนาสวนงานอ่ืน  (รองผูอํานวยการสํานัก)  กรรมการ 
   หรือผูชวยหัวหนาสวนงานอ่ืน (ผูชวยผูอํานวยการสํานัก) 
   หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนงานตามความเหมาะสม 
  (๓) ผูชวยหัวหนาสวนงานอ่ืน (ผูชวยผูอํานวยการสํานัก) กรรมการและเลขานุการ 
   หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนงานตามความเหมาะสม 
 ๑๖.๓ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
  (๑) รองอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  ประธานกรรมการ 
  (๒) ผูชวยอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  กรรมการ 
   หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนงานตามความเหมาะสม 
  (๓) ผูอํานวยการสํานักงานบริหารงานท่ัวไป  กรรมการและเลขานุการ 
   หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนงานตามความเหมาะสม 
 ๑๖.๔ สํานักงานสภาสถาบัน 
  (๑) รองอธิการบดีฝายกิจการสภาสถาบัน  ประธานกรรมการ 
  (๒) หัวหนาสํานักงานสภาสถาบัน  กรรมการ 
  (๓) ผูท่ีไดรับมอบหมายจากรองอธิการบดี  กรรมการและเลขานุการ 
   หรือผูชวยอธิการบดีท่ีกํากับดูแลสวนงานตามความเหมาะสม   
 ๑๖.๕ สํานักงานอธิการบดี 
  (๑) รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร  ประธานกรรมการ 
  (๒) รองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี  กรรมการ 
   ท่ีกํากับดูแลสวนงานภายในสํานักงานอธิการบดีตามความเหมาะสม 
   หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากอธิการบดีตามความเหมาะสม 
  (๓) ผูอํานวยการสํานักงานหนวยงานภายใน  กรรมการและเลขานุการ 
   สํานักงานอธิการบดี หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
   จากรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดีท่ีกํากับดูแลหนวยงานนั้นตามความเหมาะสม 
ขอ ๑๗ ใหนําหลักเกณฑตามประกาศนี้ มาใชบังคับกับขาราชการและลูกจางรายเดือนดวยเงินรายได

ของสถาบัน โดยอนุโลม 
ขอ ๑๘ กรณีท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับท่ีสูงกวาคุณวุฒิของตําแหนงท่ีไดรับการบรรจุเปนพนักงาน

สถาบัน หรือ กําลังศึกษาตอในระดับท่ีสูงกวาคุณวุฒิท่ีไดรับการบรรจุเปนพนักงานสถาบัน พนักงานสถาบัน              
ผูนั้นสามารถแสดงความประสงคขอเพ่ิมวุฒิ และหรือปรับวุฒิ และหรือเปลี่ยนตําแหนงพนักงานสถาบัน               
แลวแตกรณี ซ่ึงตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาตามลําดับ สวนงานตนสังกัดตองพิจารณา             
ถึงศักยภาพ ความรูความสามารถ และประโยชนท่ีสวนงานจะไดรับเปนสําคัญ โดยสามารถดําเนินการได               
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศฉบับนี้ 

 
 






