
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานตําแหนง

ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ สังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ
__________________________________________________________

เพ่ือใหการดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเขาสูตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ

เฉพาะระดับชํานาญการ ระดับชํานาญงานเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส เปนธรรมและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2554 และท่ีแกไขเพิ่มเติม และมติคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมคร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2562  จึงใหออกประกาศไว

ดังน้ี

ขอ 1 ตําแหนงที่จะรับสมัครเพ่ือเขารับการประเมิน

1.1 ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการ สังกัดสํานักงานผูอํานวยการ สํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 อัตรา 

1.2 ตําแหนงบรรณารักษ ระดับชํานาญการ สังกัดงานส่ืออิเล็กทรอนิกส สํานักงานผูอํานวยการ สํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 อัตรา 

1.3  ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการ  สังกัดงานสื่ออิเล็กทรอนิกส สํานักงานผู

อํานวยการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 อัตรา 

1.4 ตําแหนงผูปฏิบัติงานหองสมุด ระดับชํานาญงาน  สังกัดงานสื่อสิ่งพิมพ สํานักงานผูอํานวยการ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 2 อัตรา 

ขอ 2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงระดับชํานาญการ และเงื่อนไขอื่นๆ

2.1 เปนพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ

2.2 สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรี และ

2.3 เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับปฏิบัติการมาแลวไมนอยกวา 6

ป หรือ 4 ป สําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ 2 ป สําหรับผูมีคุณวุฒิปริญญาเอก และ

2.4 ปฏิบัติงานในตําแหนงหรืองานอื่นที่เกี่ยวของซึ่งเหมาะกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่

ปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา 1 ป
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ขอ 3 องคประกอบและระดับการประเมิน

3.1 องคประกอบท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหนงที่ครองอยู

1) ดานการปฏิบัติการ ไมตํ่ากวาระดับ 2   

2) ดานการวางแผน ไมตํ่ากวาระดับ 2

3) ดานการประสานงาน    ไมตํ่ากวาระดับ 2

4) ดานบริการ ไมตํ่ากวาระดับ 2

3.2 องคประกอบท่ี 2 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

1) ความรู ความสามารถ

(1) ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน       ไมตํ่ากวาระดับ 2 

          (2) ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ     ไมตํ่ากวาระดับ 2

2) ทักษะ 

(1) ทักษะการใชคอมพิวเตอร ไมตํ่ากวาระดับ 2

(2) ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ไมตํ่ากวาระดับ 2 

(3) ทักษะการคํานวณ ไมตํ่ากวาระดับ 2 

(4) ทักษะการจัดการขอมูล ไมตํ่ากวาระดับ 2 

3) สมรรถนะหลัก 

(1) การมุงผลสัมฤทธิ์ ไมตํ่ากวาระดับ 2 

(2) การบริการท่ีดี ไมตํ่ากวาระดับ 2 

(3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ ไมตํ่ากวาระดับ 2 

(4) การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ไมตํ่ากวาระดับ 2 

(5) การทํางานเปนทีม ไมตํ่ากวาระดับ 2

4) สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง ดังนี ้

(1) เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 

ก. การคิดวิเคราะห ไมตํ่ากวาระดับ 2

ข. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ ไมตํ่ากวาระดับ 2 

ค. การดําเนินการเชิงรุก ไมตํ่ากวาระดับ 2 

ง. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน ไมตํ่ากวาระดับ 2 

จ. ความยืดหยุนผอนปรน ไมตํ่ากวาระดับ 2
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(2) บรรณารักษ

        ก. การคิดวิเคราะห ไมตํ่ากวาระดับ 2 

        ข. ความเขาใจขอแตกตางทางทางวัฒนธรรม ไมตํ่ากวาระดับ2 

        ค. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ ไมตํ่ากวาระดับ 2 

        ง. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน ไมตํ่ากวาระดับ2 

        จ. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ ไมตํ่ากวาระดับ 2 

(3) นักวิชาการคอมพิวเตอร

      ก. การคิดวิเคราะห ไมตํ่ากวาระดับ 2 

      ข. ความเขาใจขอแตกตางทางทางวัฒนธรรม ไมตํ่ากวาระดับ 2 

      ค. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ ไมตํ่ากวาระดับ 2 

      ง. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน ไมตํ่ากวาระดับ2 

      จ. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ ไมตํ่ากวาระดับ 2  

3.3 องคประกอบท่ี 3 ผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการ ไดแก 

 1) คูมือปฏิบัติงานหลักอยางนอย 1 เลม และ 

 2) ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะหหรืองานวิจัย ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานในหนาที่ อยาง

นอย 1เรื่อง

ขอ 4 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงประเภทท่ัวไประดับชํานาญงาน และเงื่อนไขอื่น ๆ 

 4.1 เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ 

 4.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงาน ระดับปฏิบัติงาน และ 

 4.3 เคยดํารงตําแหนงประเภทประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา 6 ป 

 กําหนดเวลา 6 ป หรือ 5ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร ระดับ

ปฏิบัติงาน ขอ ๒ 

 กําหนดเวลา 6 ป หรือ 4ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานบริหาร ระดับ

ปฏิบัติงาน ขอ 3 และ 

 4.4 ปฏิบัติงานหองสมุด  หรืองานอื่นที่เกี่ยวของซึ่งเหมาะกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน

ท่ีปฏิบัติ มาแลวไมนอยกวา 1 ป
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ขอ 5 องคประกอบและระดับการประเมิน 

 5.1 องคประกอบท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหนงที่ครองอยู 

1) ดานการปฏิบัติการ ไมตํ่ากวาระดับ 1 

2) ดานการวางแผน ไมตํ่ากวาระดับ 1 

3) ดานการประสานงาน ไมตํ่ากวาระดับ 1 

4) ดานบริการ ไมตํ่ากวาระดับ 1 

5.2 องคประกอบท่ี 2 ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ 

 1) ความรู ความสามารถ 

(1) ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงาน ไมตํ่ากวาระดับ 1

(2) ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ ไมตํ่ากวาระดับ 1 

 2) ทักษะ 

(1) ทักษะการใชคอมพิวเตอร ไมตํ่ากวาระดับ 1

(2) ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ไมตํ่ากวาระดับ 1 

(3) ทักษะการคํานวณ ไมตํ่ากวาระดับ 1

(4) ทักษะการจัดการขอมูล ไมตํ่ากวาระดับ 1 

 3) สมรรถนะหลัก 

(1) การมุงผลสัมฤทธิ์ ไมตํ่ากวาระดับ 1 

(2) การบริการท่ีดี ไมตํ่ากวาระดับ 1 

(3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ ไมตํ่ากวาระดับ 1 

(4) การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ไมตํ่ากวาระดับ 1 

(5) การทํางานเปนทีม ไมตํ่ากวาระดับ 1 

4) สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง ดังนี ้

(1) ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม ไมตํ่ากวาระดับ 1

(2) ความเขาใจองคกรและระบบราชการ ไมตํ่ากวาระดับ 1

(3) การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน ไมตํ่ากวาระดับ 1

(4) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ ไมตํ่ากวาระดับ 1 

(5) ความรับผิดชอบในงาน ไมตํ่ากวาระดับ 1 
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5.3 องคประกอบท่ี 3 ผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญงานไดแก 

1) คูมือปฏิบัติงานหลักอยางนอย 1 เลม  

ขอ 6 รายการประเมินและเกณฑการตัดสิน 

ใหคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ประเมินตามเกณฑการตัดสิน แหง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง เกณฑการตัดสินผลสัมฤทธ์ิของงาน ความรู ความสามารถ ทักษะ

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง สมรรถนะทางการบริหาร และเกณฑการตัดสินระดับคุณภาพของผลงาน

ตามประเภทตําแหนงเพื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562  และประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง โครงรางการเขียนผลงานและระดับคุณภาพผลงานเพื่อขอกําหนดระดับ

ตําแหนงและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2562  

ขอ 7 การรับสมัครและการสงเอกสารประกอบการประเมิน 

ผูประสงคขอรับการประเมินเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ

เฉพาะ ระดับชํานาญการ และประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน ขอรับและยื่นใบสมัครไดที่งานบริหารทรัพยากร

บุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ระหวางวันที่ 8 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ในวันและเวลาราชการ และ

จัดสงเอกสารประกอบการประเมินแตละองคประกอบตามขอ 3 ขอ 5 ภายในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564  

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

 ประกาศ ณ  วันที่  8 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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