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รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (สายสนบัสนนุ)  
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ครัง้ที่ ๒ /๒๕๖๔ 
วันพุธที่  11 พฤษภาคม  2565 เวลา ๑๐.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมช้ัน ๓ ห้อง ๓๐๒ คณะศกึษาศาสตร ์

 
ผู้มาประชุม 

1. รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน   ท่ีปรึกษา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวงศ์ หงษ์สุวรรณ ท่ีปรึกษา 
3. อาจารย์ ดร.อรชุลี นิราศรพ   ประธานกรรมการ 
4. นางลภัสรดา ดีนิคม    กรรมการ 
5. นางทิพย์วรรณ กล่อมพฤกษา   กรรมการ 
6. นางสาวภิญญา คงทรัพย ์    กรรมการ 
7. นางหนูจีน ภูสะพาน    กรรมการ 
8. นายอนันต์ แพงไพร ี    กรรมการ 
9. นางจรรยาศิริ สวงโท    กรรมการ 
10. นายธนารัตน์ พูลสี    กรรมการ 
11. นายอนุวัฒน์ บางแบ่ง    กรรมการ 
12. นางสาวปิยะฉัตร พิเชียรโสภณ   กรรมการ 
13. นางสาวกาญจณ์กีฬา กาลมาสม   กรรมการ 
14. นางสาวเนตรนภิศ พหลยุทธ   กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวกนกทิพย์ ไชยศิริ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวระพิน ช่างทอง    กรรมการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
• ไม่มี 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๐ น. 

 

วาระที่ ๑ เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ประธานในท่ีประชุม กล่าวขอความร่วมมือทุกท่านในการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM) 
เพื่อน าองค์ความรู้ท่ีได้มาพัฒนาการท างานภายในหน่วยงาน โดยขอให้มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อหาแนวปฏิบัติท่ีของคณะศึกษาศาสตร์ และสามารถน าไปเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภายนอกได้ใช้ด้วย 

 

วาระที่  ๒  เร่ืองรับรองรายงานประชุม 
 มติที่ประชุม รับรอง 
 

วาระที่  ๓  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
  ไม่มี 
 
วาระที่  ๔  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑   เรื่อง น าเสนอประเด็นแลกเปล่ียนเรียนรู้ “คามก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายปฏิบัติการ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง” ประธานฯ เชิญวิทยากร คือ นายอนันต์ แพงไพรี น าเสนอเนื้อหา
ในการเสวนา โดยสรุปดังนี้ 
 ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
   - ระดับปฏิบัติการ 
  1. มีวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง 
     - ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
  2. หรือวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่าวุฒิข้างต้น 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทาง.....(ตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 
  2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ ไม่ต่ ากว่านี้ทาง.....(ตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 
  3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้...(ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 
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 - ระดับช านาญการ 
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งระดับปฏิบัติการ (ปก.) และ 
  2. ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
     - กรณีปริญญาโท ให้ลดเป็น 4 ปี 
     - กรณีปริญญาเอก ให้ลดเป็น 2 ปี 
  3. ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหรืองานท่ีเกี่ยวข้องเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ตามต าแหน่งท่ีครองอยู่) ระดับปฏิบัติการ และ 
  2. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่
น้อยกว่า 6 ปี 
  ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง...(ต าแหน่งท่ี
ครองอยู่) ระดับปฏิบัติการข้อ 2 (ได้รับปริญญาโท) 
  ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 2 ปี ส าหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ต าแหน่งท่ีครอง
อยู่) ระดับปฏิบัติการข้อ 3 (ได้รับปริญญาเอก) 
  หรือต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก.พ.อ. ก าหนด และ 
  3. ปฏิบัติงานด้าน....(ต าแหน่งท่ีครองอยู่) หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเหมาะสมกับหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
    องค์ประกอบการประเมิน 

  1. ประเมินค่างาน 
  2. ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่ง ท่ีครองอยู ่
  3. ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งท่ีจะประเมิน 
  4. ผลงานท่ีแสดงความเป็นผู้ช านาญการ 
  5. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพการพิจารณาก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการ ต้อง
ค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
  ผลงานที่เสนอขอก าหนดระดับต าแหน่ง 

  1. คู่มือการปฏิบัติงานหลักอย่างน้อย 1 เล่ม และ 
  2. ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัยซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าท่ี
อย่างน้อย 1 เรื่อง  
  หมายเหตุ ผลงานท่ีเสนอขอก าหนดระดับต าแหน่ง ก.พ.อ. ยกเว้นให้ใช้ผลงานเดิมตามประกาศ
หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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 - ระดับช านาญการพิเศษ 
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งระดับปฏิบัติการ (ปก.) และ 
  2. ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการไม่น้อยกว่า 4 ปี และ 
  3. ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหรืองานท่ีเกี่ยวข้องเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง.....(ต าแหน่งท่ีครองอยู่) ระดับปฏิบัติการ และ 
  2. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ มาแล้วไม่
น้อยกว่า 4 ปี หรือ ต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. ก าหนด และ 
  3. ปฏิบัติงานด้าน.....(ต าแหน่งท่ีครองอยู่) หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องซึง่เหมาะสมกับหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
    องค์ประกอบการประเมิน 
  1. ประเมินค่างาน 
  2. ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่ง ท่ีครองอยู ่
  3. ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งท่ีจะประเมิน 
  4. ผลงานท่ีแสดงความเป็นผู้ช านาญการพิเศษ 
  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพการพิจารณาก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ 
ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ   
  ผลงานที่เสนอขอก าหนดระดับต าแหน่ง 
  1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางาน ของหน่วยงาน อย่าง

น้อย 1 เรื่อง และ 

  2. งานวิจัยหรือผลงานลักษณะอื่นท่ี เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ 
  หมายเหตุ ผลงานท่ีเสนอขอก าหนดระดับต าแหน่ง ก.พ.อ. ยกเว้นให้ใช้ผลงานเดิมตามประกาศ

หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

    - ระดับเชี่ยวชาญ 
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งระดับปฏิบัติการ (ปก.) และ 
  2. ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษไม่น้อยกวา่ 3 ปี และ 
  3. ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหรืองานท่ีเกี่ยวข้องเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

  1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง....(ต าแหน่งท่ีครองอยู่) ระดับปฏิบัติการ และ 

  2. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ 

มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. ก าหนด และ 
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  3. ปฏิบัติงานด้าน.....(ต าแหน่งท่ีครองอยู่) หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องซึง่เหมาะสมกับหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ  
    องค์ประกอบการประเมิน 
  1. ประเมินค่างาน 

  2. ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่ง ท่ีครองอยู ่
  3. ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งท่ีจะประเมิน 
  4. ผลงานท่ีแสดงความเป็นผู้เช่ียวชาญ 
  5. การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อ
สังคม เช่น การให้ความเห็น ค าแนะน า หรือเสนอแนะการให้ค าปรึกษา แนะน า การอบรม และเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับหลักการแนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนางาน สนับสนุน
งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้น ๆ  
  6. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพการพิจารณาก าหนดต าแหน่งระดับเช่ียวชาญ ต้อง
ค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
  ผลงานที่เสนอขอก าหนดระดับต าแหน่ง 
  1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์หรือผลงานลักษณะอื่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางาน

ของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 เรื่อง/รายการ และ 

  2. งานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 

  หมายเหตุ ผลงานท่ีเสนอขอก าหนดระดับต าแหน่ง ก.พ.อ. ยกเว้นให้ใช้ผลงานเดิมตามประกาศ

หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

      - ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งระดับปฏิบัติการ (ปก.) และ 
  2. ด ารงต าแหน่งระดับเช่ียวชาญมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และ 
  3. ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหรืองานท่ีเกี่ยวข้องเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง.....(ต าแหน่งท่ีครองอยู่) ระดับปฏิบัติการ และ 

  2. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับเช่ียวชาญ มาแล้วไม่

น้อยกว่า 2 ปี หรือต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. ก าหนด และ 

  3. ปฏิบัติงานด้าน....(.ต าแหน่งท่ีครองอยู่) หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องซึง่เหมาะสมกับหน้าท่ีความ 

รับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

  หมายเหตุ ผู้ครองต าแหน่งต้องมีความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับ

ต าแหน่งให้เป็นไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด     
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  องค์ประกอบการประเมิน 

  1. ประเมินค่างาน 
  2. ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งท่ีจะประเมิน 
  3. ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งท่ีจะประเมิน 
  4. การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อ
สังคม เช่น การให้ความเห็น ค าแนะน า หรือเสนอแนะ การให้ค าปรึกษา แนะน า การอบรมและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบเทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนางาน สนับสนุนงาน
บริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้นๆ 
  5. ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้น ๆ หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ หมายถึง ผลงานได้รับ
การยอมรับยกย่อง หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือผลการปฏิบัติงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองาน
วิชาชีพ หรือในงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางในระดับชาติ 
  6. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ การพิจารณาก าหนดต าแหน่งระดับเช่ียวชาญ           
ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ   
  ผลงานที่เสนอขอก าหนดระดับต าแหน่ง 
  1. ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือผลงานลักษณะอื่น ซึ่งแสดง ให้เห็นถึงการพัฒนา

งานของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 เรื่อง/รายการ และ 

  2. งานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 

  หมายเหตุ ผลงานท่ีเสนอขอก าหนดระดับต าแหน่ง ก.พ.อ. ยกเว้นให้ใช้ผลงานเดิมตามประกาศ

หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

  
 ต าแหน่งประเภททั่วไป 
    - ระดับปฏิบัติงาน 
  1. มีวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือวุฒอิย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่า 
    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 
    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้  ไม่ต่ ากว่านี้  
(ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 
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  2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
(ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 
  3.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้  
(ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ี ก.พ.อ. ก าหนด) 
 
    - ระดับช านาญงาน 
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งระดับปฏิบัติการ (ปก.) และ 
  2. ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
     - มีประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ให้ลดเป็น 5 ปี 
     - มีประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ให้ลดเป็น 4 ปี และ 
  3. ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหรืองานท่ีเกี่ยวข้องเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง(ต าแหน่งท่ีครองอยู่) ระดับปฏิบัติงาน และ 

  2. เคยด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแล้ว 6 ปี  

      - ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 5 ปี ส าหรับ ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง..... 

(ต าแหน่งท่ีครองอยู่) ระดับปฏิบัติงาน  ข้อ 2  (ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค) 

      - ก าหนดเวลา 6 ปี ให้ลดเป็น 4 ปี ส าหรับ ผู้มีคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่ง.......

(ต าแหน่งท่ีครองอยู่) ระดับปฏิบัติงาน ข้อ 3 (ได้รัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง) และ 

  3. ปฏิบัติงาน......(ต าแหน่งท่ีครองอยู่) หรืองาน ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเหมาะสมกับหน้าท่ีความ

รับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   

  องค์ประกอบการประเมิน 

  1. ประเมินค่างาน 
  2. ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งท่ีครองอยู ่
  3. ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งท่ีจะประเมิน  
  4. ผลงานท่ีแสดงความเป็นผู้ช านาญงาน 
  5. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ การพิจารณาก าหนดต าแหน่งระดับช านาญงาน 
และระดับช านาญงานพิเศษต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพ   
  ผลงานที่เสนอขอก าหนดระดับต าแหน่ง 
  ระดับช านาญงาน ต้องมีคู่มือการ ปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่มและผลงานเชิงวิเคราะห์ 

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าท่ีอย่างน้อย 1 เรื่อง 

  หมายเหตุ ผลงานท่ีเสนอขอก าหนดระดับต าแหน่ง ก.พ.อ. ยกเว้นให้ใช้ผลงานเดิมตามประกาศ

หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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    - ระดับช านาญงานพิเศษ 
   1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งระดับปฏิบัติการ (ปก.) และ 
   2. ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติช านาญงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และ 
   3. ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหรืองานท่ีเกี่ยวข้องเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติมา 

ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ... (ต าแหน่งท่ีครองอยู่) ระดับปฏิบัติงาน และ 

  2. เคยด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และ 

  3. ปฏิบัติงานด้าน.....(ต าแหน่งท่ีครองอยู่) หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องซึง่เหมาะสมกับหน้าท่ีความ

รับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

  หมายเหตุ ผู้ครองต าแหน่งต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับ

ต าแหน่งให้เป็นไปตามท่ี สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

  องค์ประกอบการประเมิน 

  1. ประเมินค่างาน 
  2. ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งท่ีครองอยู ่
  3. ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งท่ีจะประเมิน 
  4. ผลงานท่ีแสดงความเป็นผู้ช านาญงานพิเศษ 
  5. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพการพิจารณาก าหนดต าแหน่งระดับช านาญงาน  
และระดับช านาญงานพิเศษ ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพ 
  ผลงานที่เสนอขอก าหนดระดับต าแหน่ง 
  ระดับช านาญงานพิเศษ ต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม และผลงานเชิง

วิเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าท่ีอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 

  หมายเหตุ ผลงานท่ีเสนอขอก าหนดระดับต าแหน่ง ก.พ.อ. ยกเว้นให้ใช้ผลงานเดิมตามประกาศ

หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
มติที่ประชุม  มติเห็นชอบตามข้ันตอนการขอต าแหน่งงาน ตามท่ีวิทยากรน าเสนอ 

 
 4.2  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาเอกสารโปสเตอร์ 
 มติที่ประชุม 1. เพิ่ม QR Code 
      2. ใส่ หมายเหตุ อาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามระเบียบของ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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วาระที่  ๕  เร่ืองอื่น ๆ 
 ๕.๑ คณะกรรมการได้เสนอหน่วยงานนโยบายและแผน ท่ีจะรับผิดชอบในครั้งต่อไป 

 มติที่ประชุม มติเห็นชอบ 
 
ปิดประชุม ๑๒.๐๐ น. 

 
 
 
                        (นางสาวเนตรนภิศ พหลยุทธ) 
               กรรมการและเลขานุการ 
              ผู้จดรายงานการประชุม 
           
 
 
 
                      (อาจารย์ ดร.อรชุลี  นิราศรพ) 
                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
 


