
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
การขอก าหนดระดับต าแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าท่ี 



๒ 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไป 
๑. ระดับปฏิบัติงาน (ปง.) 

๑.๑ มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง (ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง) 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

๑.๒ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่าคุณวุฒิข้างต้น 
๒. ระดับช านาญงาน (ชง.) 

๒.๑ มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งระดับปฏิบัติงาน (ปง.) และ 
๒.๒ ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 

๒.๒.๑ กรณีประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ให้ลดเป็น ๕ ปี 
๒.๒.๒ กรณีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้ลดเป็น ๔ ปี และ 

๒.๓. ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหรืองานท่ีเกี่ยวข้องเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติมาแล้ว  
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๓. ระดับช านาญงานพิเศษ (ชงพ.) 
๓.๑ มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งระดับปฏิบัติงาน (ปง.) และ 
๓.๒ ด ารงต าแหน่งระดับช านาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี และ 
๓.๓ ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหรืองานท่ีเกี่ยวข้องเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติมาแล้ว 

 ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ทุกระดับต าแหน่ง ต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 

 



๓ 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
๑. ระดับปฏิบัติการ (ปก.)  

๑.๑ มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง (ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง) 
๑.๑.๑ ปริญญาตรี 
๑.๑.๒ ปริญญาโท 
๑.๑.๓ ปริญญาเอก 

๑.๒ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่าคุณวุฒิข้างต้น 
๒. ระดับช านาญการ (ชก.) 

๒.๑ มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งระดับปฏิบัติการ (ปก.) และ 
๒.๒ ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 

๒.๒.๑ กรณีปริญญาโท ให้ลดเป็น ๔ ปี 
๒.๒.๒ กรณีปริญญาเอก ให้ลดเป็น ๒ ปี และ 

๒.๓ ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหรืองานท่ีเกี่ยวข้องเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติมาแล้ว 
 ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๓. ระดับช านาญการพิเศษ (ชพ.) 
๓.๑ มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งระดับปฏิบัติการ (ปก.) และ 
๓.๒ ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี และ 
๓.๓ ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหรืองานท่ีเกี่ยวข้องเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติมาแล้ว 

 ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
๔. ระดับเชี่ยวชาญ (ชช.) 

๔.๑ มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งระดับปฏิบัติการ (ปก.) และ 
๔.๒ ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และ 
๔.๓ ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหรืองานท่ีเกี่ยวข้องเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติมาแล้ว 

 ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
๕. ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (ชชพ.) 

๕.๑ มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งระดับปฏิบัติการ (ปก.) และ 
๕.๒ ด ารงต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และ 
๕.๓ ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหรืองานท่ีเกี่ยวข้องเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติมาแล้ว 

 ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 



๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

 

ป.เอก ๒ ปี 
ป.โท ๔ ป ี
ป.ตรี ๖ ป ี

ช านาญงานพิเศษ 

ปวช. ๖ ปี 
ปวท. ๕ ปี 
ปวส ๔ ปี 

ปฏิบัติการ (ปก.) 

ด ารงต าแหน่ง ชช. ๒ ปี 

 

เชี่ยวชาญพิเศษ (ชชพ.) 

ด ารงต าแหน่ง ชกพ. ๓ ปี 

เชี่ยวชาญ (ชช.) 

ด ารงต าแหน่ง ชก. ๔ ปี 

ช านาญการพิเศษ (ชกพ.) 

ช านาญการ (ชก.) 

 

ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
หรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

 

ต าแหน่งประเภททั่วไป ช านาญงาน 

ปฏิบัติงาน 



๕ 
 

องค์ประกอบการประเมินและผลงานที่ใช้เสนอขอก าหนดต าแหน่งประเภททัว่ไป 
ระดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ 

 
๑. ระดับช านาญงาน 

องค์ประกอบการประเมิน 
(๑) ประเมินค่างาน 
(๒) ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
(๓) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
(๔) ผลงานท่ีแสดงความเป็นผู้ช านาญงาน  
(๕) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพการพิจารณาก าหนดต าแหน่งระดับช านาญงาน 

ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ผลงานที่ใช้เสนอขอก าหนดต าแหน่งระดับช านาญงาน 
ระดับช านาญงาน ต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม 

๒. ระดับช านาญงานพิเศษ 
องค์ประกอบการประเมิน 
(๑) ประเมินค่างาน 
(๒) ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
(๓) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
(๔) ผลงานท่ีแสดงความเป็นผู้ช านาญงานพิเศษ  
(๕) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ การพิจารณาก าหนดต าแหน่งระดับช านาญงานพิเศษ 

ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ผลงานที่ใช้เสนอขอก าหนดต าแหน่งระดับช านาญงานพิเศษ 
ระดับช านาญงานพิเศษต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม และผลงานเชิงวิเคราะห ์

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าท่ีอย่างน้อยหน่ึงเรื่อง 

 
 
 

 
 



๖ 
 

องค์ประกอบการประเมิน 

และผลงานที่ใช้เสนอขอก าหนดต าแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ 

 
๑. ระดับช านาญการ 

องค์ประกอบการประเมิน 
(๑) ประเมินค่างาน 
(๒) ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
(๓) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
(๔) ผลงานท่ีแสดงความเป็นผู้ช านาญการ  
(๕) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพการพิจารณาก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการ  

 ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ผลงานที่ใช้เสนอขอก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการ 
(๑) คู่มือการปฏิบัติงานหลักอย่างน้อย ๑ เล่ม และ 
(๒) ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัยซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าท่ี

อย่างน้อยหน่ึงเรื่อง 
๒. ระดับช านาญการพิเศษ 

องค์ประกอบการประเมิน 
(๑) ประเมินค่างาน 
(๒) ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
(๓) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
(๔) ผลงานท่ีแสดงความเป็นผู้ช านาญการพิเศษ  
(๕) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพการพิจารณาก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ 

ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ผลงานที่ใช้เสนอขอก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ 
(๑) ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของหน่วยงาน อย่างน้อย 

๑ เรื่อง และ 
(๒) งานวิจัยหรือผลงานลักษณะอื่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ 

 



๗ 
 

องค์ประกอบการประเมิน 
และผลงานที่ใช้เสนอขอก าหนดต าแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ 

 

๔. ระดับเช่ียวชาญ 
องค์ประกอบการประเมิน 
(๑) ประเมินค่างาน 
(๒) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
(๓) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
(๔) ผลงานท่ีแสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
(๕) การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อ

สังคม เช่น การให้ความเห็น ค าแนะน า หรือเสนอแนะ การให้ค าปรึกษา แนะน า การอบรม 
และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการในการแก้ไข
ปัญหาหรือการพัฒนางาน สนับสนุนงานบริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพนั้น ๆ 

(๖) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ การพิจารณาก าหนดต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

ผลงานที่ใช้เสนอขอก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ 
(๑) ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์หรือผลงานลักษณะอื่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางาน

ของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ เรื่อง/รายการ และ 
(๒) งานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

องค์ประกอบการประเมิน 
และผลงานที่ใช้เสนอขอก าหนดต าแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ 

 
๕. ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 

องค์ประกอบการประเมิน 
(๑) ประเมินค่างาน 
(๒) ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่จะประเมิน 
(๓) ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
(๔)  การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อ

สังคม เช่น การให้ความเห็น ค าแนะน า หรือเสนอแนะ การให้ค าปรึกษา แนะน า การอบรม
และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการแก้ไข
ปัญหาหรือการพัฒนางาน สนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้นๆ 

(๕)  ความเป็นท่ียอมรับในงานด้านนั้น ๆ หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ หมายถึง ผลงานได้รับ
การยอมรับ ยกย่องหรือได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือผลการปฏิบัติงานสนับสนุนงานบริการ
วิชาการหรืองานวิชาชีพ หรือในงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ 

(๖) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ การพิจารณา ก าหนดต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ 
ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

ผลงานที่ใช้เสนอขอก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการ 
(๑) ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์หรือผลงานลกัษณะอื่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางาน

ของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๑ เรื่อง/รายการ และ 
(๒) งานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 
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Flow Chart การขอก าหนดระดับต าแหน่งให้สูงขึ้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ผ่าน 

ส่งคืนผลงานคืน 
ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง 

 ๑๐. ส่งคืนผลงาน 
 

สิ้นสุด 

ไม่ตอบรับ 

ผ่าน 

 ๓.เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา 

ตอบรับ
ผลงาน 

๕. ทาบทามกรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิฯ 

 

 ๖. จัดท าค าสั่ง/ส่งผลงาน 

 ๗. เสนอคณะกรรมการประเมินฯ 
 

 ๘. เสนอ ก.บ.ม. พิจารณา 
 

 ๙. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 
 

๑. ตรวจสอบคณุสมบัต ิ
    ของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง 

เริ่มต้น 

๒. เสนอคณะกรรมการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งฯ 

๑๑. สรุปผลการด าเนินงาน 

 ๔.เสนอคณะกรรมการประเมินฯ 



๑๐ 
 

ขั้นตอนการขอก าหนดระดับต าแหน่งให้สูงขึ้น 
 
๑. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง/วันท่ีกองการเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องไว้พิจารณา 
๒. เสนอคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น เพื่อเสนอแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการพิจารณา กรณีท่ีผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ให้เสนอคณะกรรมการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งฯ มีมติให้ไม่ผา่นการประเมิน และจัดท าบันทึกข้อความแจ้งผลการประเมิน
ให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทราบและส่งผลงานคืน  

๓. เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาแบบเสนอขอรับการประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง 
๔. เสนอคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
๕. ทาบทามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ไม่ตอบหรือไม่สะดวกท่ีจะพิจารณาผลงาน
ของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง ให้ทาบทามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ รายใหม่  

๖. เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตอบรับ ให้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน ผลงาน
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จัดท าหนังสือส่งเอกสารประเมินผลงานฯ และส่งผลงาน
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ส่งผลการประเมินผลงาน
คืนมาท่ีงานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าท่ี 

๗. เสนอคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นพิจารณาผลการประเมิน 
ผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง และจ่ายค่าตอบแทน
การประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง 

๘. เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ก.บ.ม.) 
๙. จัดท าค าส่ังแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น แจ้งเวียนค าส่ังให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ  
๑๐. ท าบันทึกข้อความแจ้งความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งต าแหน่งทราบ 

และแจ้งให้มารับผลงานคืน 
๑๑. สรุปผลการด าเนินงาน จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม สิ้นสุดการด าเนินงาน 
 

 
 
 



๑๑ 
 

 
 
 
 


