ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปรับวุฒิของพนักงานสถาบันสายสนับสนุน
..............................................................
โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการปรับวุฒิของพนักงานสถาบันสายสนับสนุนใหมี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
พ.ศ. ๒๕๐๙ แกไขเพิ่ม เติม โดยมาตรา ๑๒ แหง พระราชบัญ ญั ติส ถาบั นบัณฑิ ตพัฒ นบริห ารศาสตร
(ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับ ขอ ๒๖ ของขอบัง คับสถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร วาดว ย
การบริห ารงานบุ คคลของพนัก งานสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๓ และมติค ณะกรรมการบริ ห ารงานบุค คล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงออก
ประกาศไว ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการปรับวุฒิของพนักงานสถาบันสายสนับสนุน”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“การปรับวุฒิ” หมายความถึง การเปลี่ยนแปลงการกําหนดตําแหนงพนักงานสถาบัน
จากเดิมซึ่งรับคาตอบแทนตามตําแหนงของระดับวุฒิการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง ใหไดรับคาตอบแทนใน
ตําแหนงของระดับวุฒิการศึกษาที่มีระดับสูงขึ้น
“หนวยงาน” หมายความถึง คณะ สํานัก กอง สํานักงาน หรือหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเทา
ขอ ๔ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้
ในกรณีมีขอขัดของหรือมีปญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ อธิก ารบดีมีอํานาจ
พิจารณานําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลถือเปนที่
สิ้นสุด
ขอ ๕ การปรับวุฒิของพนักงานสถาบันสายสนับสนุนมีหลักเกณฑ ดังนี้
๕.๑ การปรับวุฒิตองเกิดจากความจําเปนและความตองการของหนวยงานและ
ประโยชนที่หนวยงานจะไดรับเพิ่มขึ้นเปนสําคัญ โดยตองสอดคลองกับภาระงานของตําแหนงที่จะปรับนั้น
ดวย
๕.๒ หนวยงานตองแสดงโครงสรางอัตรากําลังของหนวยงานในภาพรวม โดยระบุ
จํานวนบุคลากรแตละตําแหนง จําแนกตามคุณวุฒิที่สอดคลองกับความจําเปนและแผนอัตรากําลังของ
หนวยงานที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันแลว
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๕.๓ หนวยงานจะตองระบุถึงภาระงานที่จะมอบหมายใหปฏิบัติ หากไดรับ การ
ปรับวุฒิ และประโยชนที่หนวยงานจะไดรับเพิ่มขึ้น โดยใหชี้แจงถึงคุณภาพของงานที่ตองการวามีความ
ซับซอนหรือตองการความสามารถดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะไวในแบบคําขอปรับวุฒิ
๕.๔ การปรับ วุ ฒิต องคํ านึ ง ถึ ง ความรู ความสามารถ ความรั บ ผิ ดชอบ ความ
ประพฤติ และความเหมาะสมของพนักงานสถาบันสายสนับสนุนที่จะไดรับการปรับวุฒิ
๕.๕ การปรับวุฒิไมเปนเหตุผลในการขอกําหนดตําแหนงเพิ่มใหมเพื่อทดแทน
๕.๖ การอนุมัติใหลาศึกษาตอในการศึกษาที่สูงขึ้นนั้น ไมเปนเหตุผลใหตองไดรับ
การปรับวุฒิสูงขึ้น
ขอ ๖ ผูที่จะไดรับการปรับวุฒิใหมีคุณวุฒิสูงขึ้นจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๖.๑ มีคุณวุฒิตรงกับ มาตรฐานกําหนดตําแหนง ตามที่คณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด
๖.๒ มีความรู ความสามารถ และประสบการณตามที่กํ าหนดไว ในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงสําหรับตําแหนงที่ขอปรับวุฒิ
๖.๓ ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่ขอปรับวุฒิมาแลวไมนอยกวา ๑ ป
ขอ ๗ ให ส ถาบั น แต ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ นการปรับ วุฒิ ข องพนั ก งานสถาบั นสาย
สนับสนุน ประกอบดวย
๗.๑ กรณีสํานักงานอธิการบดี
๗.๑.๑ ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาหรือหัวหนาหนวยงาน เปนประธาน
กรรมการ
๗.๑.๒ ผูบังคับบัญชาของผูปรับวุฒิ เปนกรรมการ
๗.๑.๓ ข า ราชการหรื อ พนั ก งานสถาบั น อื่ น ตามที่ ป ระธานกรรมการ
เห็นสมควรจํานวน ๒ คน เปนกรรมการ
๗.๑.๔ เจาหนาที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล เปนกรรมการและเลขานุการ
๗.๒ กรณีคณะ/ สํานัก
๗.๒.๑ คณบดี / ผูอํานวยการสํานัก หรือผูไดรับ มอบหมายจากคณบดี /
ผูอํานวยการสํานัก เปนประธานกรรมการ
๗.๒.๒ เลขานุการคณะ/ สํานัก เปนกรรมการ
๗.๒.๓ ผูบังคับบัญชาของผูปรับวุฒิ เปนกรรมการ
๗.๒.๔ ข า ราชการหรื อ พนั ก งานสถาบั น อื่ น ตามที่ ป ระธานกรรมการ
เห็นสมควรจํานวน ๑ คน เปนกรรมการ
๗.๒.๕ เจาหนาที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๘ ใหหนวยงานที่ประสงคจะขอปรับวุฒิใหพนักงานสถาบันสายสนับสนุนในสังกัดเสนอ
เรื่องขอปรับวุฒิตามแบบคําขอที่กําหนดไวทายประกาศนี้ พรอมทั้งชี้แจงรายละเอียด เหตุผลความจําเปน
ในการขอปรับวุฒิ ภาระงานที่ผูยื่นขอปรับวุฒิปฏิบัติ และรายชื่อคณะกรรมการประเมินการปรับวุฒิของ
พนักงานสถาบันสายสนับสนุนไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ วิเคราะหขอมูล
ตามหลักเกณฑที่กําหนด และเสนออธิการบดีเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการประเมินการปรับวุฒิของพนักงาน
สถาบันสายสนับสนุน
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ขอ ๙ ใหคณะกรรมการประเมินการปรับวุฒิของพนักงานสถาบันสายสนับสนุนดําเนินการ
ประเมินผลเพื่อปรับวุฒิพนักงานสถาบันสายสนับสนุน โดยการวิเคราะหและประเมินคางาน คุณลักษณะ
เฉพาะบุคคลตามรายการประเมิน ดังนี้
๙.๑ การวิเคราะหและประเมินคางานของตําแหนง ประกอบดวย
๙.๑.๑ หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง
๙.๑.๒ ความยุงยากของงานและความสามารถที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
๙.๑.๓ การควบคุม กํากับ ตรวจสอบ หรือการบังคับบัญชา
๙.๑.๔ ความรูที่ตองการในการปฏิบัติงาน
๙.๒ คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ประกอบดวย
๙.๒.๑ ตําแหนงประเภททั่วไป
(๑) สมรรถนะหลัก ไดแก
(๑.๑) การพัฒนาตนเอง
(๑.๒) คุณธรรมและจริยธรรม
(๑.๓) ความรับผิดชอบตอองคกร
(๑.๔) มนุษยสัมพันธ
(๑.๕) การมีสวนรวมและการทํางานเปนทีม
(๒) สมรรถนะสวนบุคคล ไดแก
(๒.๑) ความรูในงาน
(๒.๒) ความอุตสาหะ
(๒.๓) การบริการที่ดี
๙.๒.๒ ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
(๑) สมรรถนะหลัก ไดแก
(๑.๑) การพัฒนาตนเอง
(๑.๒) คุณธรรมและจริยธรรม
(๑.๓) ความรับผิดชอบตอองคกร
(๑.๔) มนุษยสัมพันธ
(๑.๕) การมีสวนรวมและการทํางานเปนทีม
(๒) สมรรถนะสวนบุคคล ไดแก
(๒.๑) ภาวะผูนํา
(๒.๒) ความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒.๓) การสื่อสาร
(๒.๔) การแกปญหาและความคิดสรางสรรค
(๒.๕) การบริการที่ดี
(๒.๖) ความสามารถในการศึกษาวิจัย
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ขอ ๑๐ พนัก งานสถาบันสายสนับ สนุนที่จ ะไดรับการปรับวุฒิ จ ะตองมีคะแนนผานเกณฑ
ดังตอไปนี้
๑๐.๑ คะแนนการวิเคราะหและประเมินคางานของตําแหนงตามขอ ๙.๑ ดังนี้
๑๐.๑.๑ คุณ วุ ฒิร ะดับ ปริญ ญาตรี ตอ งได ค ะแนนรวมตั้ง แต ๔๒๘-๕๐๙
คะแนน
๑๐.๑.๒ คุณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาโท ต องได คะแนนรวมตั้ ง แต ๕๑๐-๕๙๑
คะแนน
๑๐.๑.๓ คุณวุฒิ ร ะดับ ปริญ ญาเอก ต องไดค ะแนนรวมตั้ง แต ๕๙๒-๖๗๓
คะแนน
๑๐.๒ คะแนนการประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
ตามขอ ๙.๒ ดังนี้
๑๐.๒.๑ ตําแหนงประเภททั่วไป ตองไดคะแนนรวมเฉลี่ยไมนอยกวา ๒.๗๕
คะแนน
๑๐.๒.๒ ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตองไดคะแนน
รวมเฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๐ คะแนน
ขอ ๑๑ ในกรณี ที่คณะกรรมการประเมินการปรับวุฒิของพนัก งานสถาบันสายสนับสนุนมี
ความเห็นวา พนักงานสถาบันสายสนับสนุนที่ขอปรับวุฒิผานการประเมินเพื่อปรับวุฒิ ใหรายงานผลการ
ประเมินตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาอนุมัติใหปรับวุฒิ
ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินการปรับวุฒิของพนัก งานสถาบันสายสนับสนุนมี
ความเห็นวา พนักงานสถาบันสายสนับสนุนที่ขอปรับวุฒิไมผานการประเมินเพื่อปรับวุฒิ ใหรายงานผลการ
ประเมินโดยแสดงเหตุผลและหลักฐานอันเปนเหตุที่ทําใหไมผานการประเมิ นเพื่อปรับวุฒิ พรอมทั้งแนว
ทางการปรับ ปรุง การปฏิบัติง านตออธิการบดีเ พื่อพิจ ารณานําเสนอคณะกรรมการบริห ารงานบุคคล
พิจารณาอนุมัติผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินการปรับวุฒิของพนักงานสถาบันสายสนับสนุน
ขอ ๑๒ ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลอนุมัติใหปรับวุฒิตามข อ ๑๑ วรรคแรก
ใหสถาบันมีคําสั่งปรับวุฒิใหพนักงานสถาบันสายสนับสนุนนั้น โดยใหมีผลในวันใดวันหนึ่ง ดังตอไปนี้
๑๒.๑ กรณีที่ผูยื่นขอปรับวุฒิไดรับอนุมัติจากสถาบันใหลาศึกษา
๑๒.๑.๑ กรณีที่ไดรั บ วุฒิเ พิ่ม ขึ้ นกอนวันรายงานตัว กลับ เขาปฏิบัติห นา ที่
ใหปรับวุฒิและกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันที่มารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ
๑๒.๑.๒ กรณีมารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการกอนวันที่มีหลักฐาน
วาสําเร็จการศึกษา ใหปรับวุฒิไดไมกอนวันที่สําเร็จการศึกษา
๑๒.๒ กรณีที่ผูยื่นขอปรับ วุฒิไดรับ วุฒิก ารศึก ษาเพิ่ม ขึ้นกอนไดรับการบรรจุเ ปน
พนักงานสถาบัน หรือไดรับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นหลังจากไดรับการบรรจุเปนพนักงานสถาบันโดยการศึกษา
นอกเวลาราชการ ใหป รับ วุฒิได ตั้ง แต วันที่ ก องบริห ารทรัพ ยากรบุคคลรับ เรื่ องการขอปรับ วุ ฒิจ าก
หนวยงานครบถวนถูกตอง

-๕-

ขอ ๑๓ หนวยงานที่ประสงคจะขอปรับวุฒิใหพนักงานสถาบันสายสนับ สนุนตามขอ ๑๒.๑
จะตองเสนอเรื่องใหกองบริหารทรัพยากรบุคคลภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พนักงานสถาบันสายสนับสนุน
ที่ไดรับอนุมัติใหลาศึกษารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือภายในเกาสิบวันนับแตวันที่สําเร็จ
การศึกษา
ในกรณีที่เสนอเรื่องปรับวุฒิเกินกําหนดเวลาตามวรรคแรก ใหปรับวุฒิไดไมกอนวันที่
กองบริหารทรัพยากรบุคคลรับเรื่อง
สถาบันจะไมพิจ ารณาปรับวุฒิใหแกพนักงานสถาบันสายสนับ สนุนที่ศึก ษาตอใน
หลักสูตรที่ใชเวลาราชการโดยไมไดรับอนุมัติใหลาศึกษาจากสถาบัน
ขอ ๑๔ การขอกําหนดตําแหนงอัตราวาง ซึ่งมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท
ใหเปนอัตราที่มีระดับคุณวุฒิสูงขึ้น มีหลักเกณฑดังนี้
๑๔.๑ หนวยงานจะตองคํานึงถึงความจําเปน ภาระงานของตําแหนงที่ขอปรับวุฒิ
และประโยชนที่หนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ
๑๔.๒ หนวยงานตองแสดงใหเห็นถึงความจําเปนของหนวยงานและประโยชนที่จะ
ไดรับ ตลอดจนภาระงานที่จะมอบหมายใหปฏิบัติ โดยระบุถึงคุณภาพของงานที่ตองการความซับซอนหรือ
ความสามารถในดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ
๑๔.๓ หนวยงานตองแสดงโครงสรางอัตรากําลังของหนวยงานในภาพรวม โดยระบุ
จํานวนบุคลากรแตละตําแหนง จําแนกตามคุณวุฒิที่สอดคลองกับความจําเปนและแผนอัตรากําลังของ
หนวยงานที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันแลว
๑๔.๔ การขอกําหนดตําแหนงอัตราวาง ซึ่ง มีคุณวุฒิร ะดับ ปริญญาตรี หรือระดับ
ปริญญาโทใหเปนอัตราที่มีระดับคุณวุฒิสูงขึ้น ไมเปนเหตุผลในการขออัตรากําลัง หรือขอกําหนดตําแหนง
เพิ่มใหมเพื่อทดแทน
ขอ ๑๕ ใหหนวยงานที่ประสงคจะขอกําหนดตําแหนงอัตราวาง ซึ่งมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
หรือระดับปริญญาโทใหเปนอัตราที่มีระดับคุณวุฒิสูงขึ้นตามขอ ๑๔ เสนอเรื่องไปยังกองบริหารทรัพยากร
บุคคลพร อมเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่กําหนดไวในขอ ๑๔ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการที่ทํา
หนาที่พิจารณาเกี่ยวกับการบริหารอัตรากําลังของสถาบันและเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อ
พิจารณา
ขอ ๑๖ พนัก งานสถาบันสายสนับสนุนที่ไดรับอนุมัติใหป รับวุฒิ ใหไดรับเงินเดือนในอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุของคุณวุฒิที่ปรับใหม เวนแตพนักงานสถาบันสายสนับสนุนผูนั้นจะไดรับเงินเดือนสูง
กวาอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของวุฒิที่ปรับใหม ก็ยังคงใหไดรับเงินเดือนในอัตราที่ไดรับอยูเดิม
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
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