
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปรับวุฒิ การเพิ่มวุฒิ การยาย การตัดโอนตําแหนงและการยืมตัว 

พนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. ๒๕๖๕

..........................................................................

โดยที่เปนการสมควรแกไขเงื่อนไขการปรับวุฒิ วันท่ีไดรับอนุมัติใหปรับวุฒิและการปรับอัตรา

เงินเดือนของพนักงานสายวิชาการใหมีความชัดเจนและกําหนดเกณฑการเพิ่มวุฒิไวเปนแนวปฏิบัติใหมี
ความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ ๒๔ ของขอบังคบัมหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ วาดวยการบรหิารงานบคุคล พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ จึงออก

ประกาศไว ดังน้ี 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ปรับวุฒิ การเพิ่มวุฒิ การยาย การตัดโอนตําแหนงและการยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕" 
ขอ ๒ ใหใชประกาศนี้นับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปรับวุฒิ 

การเปลี่ยนตําแหนง การยาย การตัดโอนตําแหนงและการยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. ๒๕๖๒
บรรดาประกาศ หรือหลักเกณฑอื่นใด ในสวนท่ีกําหนดไวแลวในประกาศนี้ หรือที่ขัดหรือแยง

กับประกาศน้ี ใหใชประกาศนี้แทน 
ขอ ๔ ในประกาศนี้ 

"มหาวิทยาลัย" หมายถึง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

"อธิการบดี" หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
"คณะกรรมการบริหารงานบุคคล" หมายถึง คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
"หนวยงาน" หมายถึง สํานักวิชา วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย

ศูนย สถาบัน สวน โครงการหรือ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ

เทียบเทาหนวยงานดังกลาว 

"หัวหนาหนวยงาน" หมายถึง คณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสวน
หัวหนาโครงการหรือหัวหนาหนวยงาน

ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
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"พนักงานมหาวิทยาลัย"  หมายถึง  พนักงานสายวิชาการ พนักงาน

สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ยกเวนกลุมตําแหนงบริหารจัดการ 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
วาดวยการบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. ๒๕๖๑ และฉบับปรับปรุงแกไข

เพิ่มเติม 
"การปรับวุฒิ"  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงการกําหนดตําแหนง

พนักงานมหาวิทยาลัยจากเดิม ซึ่งรับ
คาตอบแทนตามตําแหนงของระดับวุฒิ

การศึกษาระดับใดระดับหน่ึง ใหไดรับ

คาตอบแทนในตําแหนงของระดับวุฒิ
การศึกษาที่มีระดับสูงขึ้น 

"การเพิ่มวุฒิ"  หมายถึง  การที่พนักงานมหาวิทยาลัย ไดรับ
วุฒิการศึกษาที่มีระดับ สูงขึ้น และ

แจงตอมหาวิทยาลัยเพื่อบันทึก

ลงในทะเบียนประวัติ ทั้งนี้ ตองเปน
หลักสูตรที่ไดรับการรับรองจาก

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม หรือ

ก.พ. รับรอง
"การยาย"  หมายถึง  การยายสังกัดจากหนวยงานหนึ่ง

ไปสังกัดอีกหนวยงานหนึ่งของ

มหาวิทยาลัย โดยไปดํารงตําแหนงเดิม
หรือตําแหนงอื่นในมหาวิทยาลัย 

"การยืมตัว"  หมายถึง  การใหพนักงานมหาวิทยาลัยจาก
หนวยงานหนึ่งไปปฏิบัติงานในอีก

หนวยงานหนึ่งเปนการชั่วคราวตาม

ระยะเวลาที่กําหนด โดยยังคงดํารง
ตําแหนงเดิม 

"การตัดโอนตําแหนง"  หมายถึง  การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
ตามตัวพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ

ตําแหนงวางจากหนวยงานเดิม

ไปกําหนดในหนวยงานอื่นภายใน
มหาวิทยาลัย 

ขอ ๕ ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย มีอํานาจอนุมัติการปรับวุฒิ การ
เพ่ิมวุฒิ การยาย การยืมตัวและการตัดโอนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยตามประกาศนี้ 

ขอ ๖ ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศน้ี ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย 

คําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สุด 
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หมวด ๑ 

การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย 
สวนท่ี ๑ 

การปรับวุฒิพนักงานสายวิชาการ 
ขอ ๗ การปรับวุฒิพนักงานสายวิชาการเปนนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กําหนดใหพนักงาน

สายวิชาการตองมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

วิชาการของมหาวิทยาลัย 
ขอ ๘ หลักเกณฑการปรับวุฒิ มีดังนี้ 

๘.๑ กรณีพนักงานสายวิชาการไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอ หรือฝกอบรมเฉพาะทาง
เพ่ือวุฒิบัตร

(๑) ตองมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่สอน หรือที่จะไดรับมอบหมายใหปฏิบัติเพิ่มขึ้นและ

     เปนความตองการของหนวยงานตนสังกัด 
(๒) ตองเปนคุณวุฒิท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 

(๓) คุณวุฒิท่ีขอปรับตองไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหลาศึกษาตอ 
(๔) กรณีอื่น ๆ ใหเปนไปตามท่ีอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย

     ใหความเห็นชอบ 

๘.๒ กรณีพนักงานสายวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติใหศึกษานอกเวลาปฏิบัติงาน
(๑) ตองเปนคุณวุฒิตามขอ ๘.๑ (๑) และ (๒) และเปนความจําเปนของหนวยงาน

(๒) ตองไดรับการบรรจุแตงตั้งและปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา ๑ ป 
(๓) ใหคํานึงถึงความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติ ผลการปฏิบัติงาน

     ที่ผานมาและความเหมาะสมของผูท่ีจะไดรับการปรับวุฒิ
ขอ ๙ ขั้นตอนการขอปรับวุฒิ มีดังนี้ 

(๑) พนักงานสายวิชาการท่ีไดรับอนุมัติลาศึกษาตอและเมื่อสําเร็จการศึกษา ใหยื่นแบบ

     ขอปรับวุฒิ พรอมหลักฐานที่เกี่ยวของ 
(๒) สวนทรัพยากรมนุษยและองคกรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน และเสนอ 

     ขออนุมัติปรับวุฒิตออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๑๐ เงื่อนไขการปรับวุฒิ วันที่ไดรับอนุมัติใหปรับวุฒิและการปรับอัตราเงินเดือนของ

พนักงานสายวิชาการ มีดังนี้ 

๑๐.๑ พนักงานสายวิชาการที่ไดรับการปรับวุฒิระดับปริญญาเอก จะตองขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้ 

(๑) ตําแหนงอาจารย ตองขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ภายในระยะเวลา ๒ ป 
    นับตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติใหปรับวุฒิ

(๒) ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตองขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย ภายในระยะเวลา

     ๕ ป นับตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติใหปรับวุฒิ 
๑๐.๒ พนักงานสายวิชาการที่ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอ กรณีสําเร็จการศึกษาใหปรับวุฒิและ

การปรับอัตราเงินเดือน นับตั้งแตวันท่ีสวนทรัพยากรมนุษยและองคกรไดรับเรื่องอยางเปนทางการ 
๑๐.๓ พนักงานสายวิชาการที่ไดรับอนุมัติใหปรับวุฒิ กรณีเงินเดือนที่ไดรับตํ่ากวาอัตรา

เงินเดือนข้ันตนของคุณวุฒิท่ีสูงขึ้น ใหไดรับอัตราเงินเดือนข้ันตนของคุณวุฒิที่สูงขึ้น แตหากอัตราเงินเดือน

ท่ีไดรับสูงกวาอัตราเงินเดือนขั้นตนของคุณวุฒิท่ีสูงขึ้น ใหไดรับอัตราเงินเดือนเทาเดิม โดยใหเปนไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการจายเงินเดือนพนักงานและการใหพนักงานไดรับเงินเดือน 

พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือฉบับท่ีปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม 
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สวนท่ี ๒ 

การปรับวุฒิพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 
ขอ ๑๑ หลักเกณฑ ข้ันตอนและวิธีการปรับวุฒิ คณะกรรมการประเมินการปรับวุฒิ 

เกณฑการประเมินการปรับวุฒิ ของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป กรณีที่ไดรับอนุมัติ
จากมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

สวนท่ี ๓ 

การขอกําหนดตําแหนงอัตราวางใหมีคุณวุฒิสูงขึ้นตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ขอ ๑๒ การขอกําหนดตําแหนงอัตราวาง ใหเปนตําแหนงที่มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น มีหลักเกณฑดังน้ี

(๑) เปนความจําเปนของหนวยงานและประโยชนที่หนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ
     โดยสอดคลองกับมาตรฐานกําหนดตําแหนง

(๒) ไมเปนเหตุผลในการขอกําหนดตําแหนงเพิ่มใหมเพื่อทดแทนตําแหนงเดิมและหนวยงาน

     ไมสามารถคงอัตรานั้นได 
ขอ ๑๓ การขอกําหนดตําแหนงอัตราวางใหมีคุณวุฒิสูงขึ้นตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

มีข้ันตอนดําเนินการดังน้ี 
๑๓.๑ หนวยงานจัดทําเอกสารตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดสงไปที่สวนทรัพยากรมนุษย

และองคกร โดยมีรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเปนในการขอปรับวุฒิ 
(๒) ประโยชนที่หนวยงานจะไดรับจากการปรับวุฒิ 

(๓) ลักษณะงานและภาระงานท่ีจะมอบหมายใหปฏิบัติ หากไดรับการปรับวุฒิ 
(๔) โครงสรางของหนวยงานและอัตรากําลังในภาพรวม โดยระบุจํานวนบุคลากร 

     แตละตําแหนงจําแนกตามคุณวุฒิท่ีสอดคลองกับความจําเปนและแผนอัตรากําลัง
     ของหนวยงาน 

(๕) อื่น ๆ (ถามี) 

๑๓.๒ สวนทรัพยากรมนุษยและองคกรตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานแลวเสนอ
เรื่องตอคณะกรรมการพิจารณาภาระงานและอัตรากําลังพนักงานและลูกจางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เพื่อ

พิจารณาและเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 
หมวด ๒ 

การเพิ่มวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๔ หลักเกณฑและวิธีการเพ่ิมวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย มีดังน้ี 
๑๔.๑ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมีวุฒิการศึกษาที่ไดรับเพิ่มขึ้น หากประสงคจะขอเพิ่มวุฒิ

การศึกษา ใหยื่นขอเพิ่มวุฒิตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นหรือหนวยงานตนสังกัด ตามแบบที่มหาวิทยาลัย
กําหนด ท้ังนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยจะไดรับอนุมัติใหเพิ่มวุฒิตั้งแตวันท่ีสวนทรัพยากรมนุษยและองคกรไดรับ

เรื่องอยางเปนทางการ และพนักงานจะไมไดรับการพิจารณาปรับเงินเดือนเริ่มตนและสูงสุดตามวุฒิใหม 

๑๔.๒ เอกสารหลักฐานที่ใชในการดําเนินการ เพื่อประกอบการพิจารณาขอเพิ่มวุฒิของ
พนักงาน มีดังน้ี

(๑) สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
(๒) สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาประกาศนียบัตร กรณีไดรับปริญญาบัตรหรือ

    ประกาศนียบัตรหลังจากยื่นขอเพิ่มวุฒิ ใหนําสงสําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนา 

    ประกาศนียบัตรในภายหลัง 
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(๓) สําเนาระเบียนผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

(๔) สําเนาสวนหนาของวิทยานิพนธ ประกอบดวย ปกนอก ปกใน หนาอนุมัติ และ 
     บทคัดยอ (ถามี) 

(๕) สําเนาเอกสารการเปล่ียนชื่อ - สกุล (ถามี) 
หมวด ๓ 

การยาย การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๕ ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายมีอํานาจอนุมัติการยาย 
การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้ 

(๑) พนักงานผูใดไดรับการคัดเลือกไปสังกัดหนวยงานอื่นของมหาวิทยาลัย เพื่อยายไปบรรจุ
     ในตําแหนงและอัตราวาง หากหนวยงานที่ไปบรรจุมีอัตราวางแตอัตราเงินเดือน

     ไมเพียงพอท่ีจะรองรับ ใหโอนอัตราเงินเดือนไปตั้งจายสับเปลี่ยนกัน ยกเวน

     หนวยวิสาหกิจ 
 (๒) มหาวิทยาลัยไดพิจารณาเห็นวาหนวยงานใดมีอัตราพนักงานเกินภาระงานใหเกลี่ย

     อัตรากําลัง ไปยังหนวยงานที่ขาดอัตรากําลัง และใหตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
     ไปตั้งจายในหนวยงานใหม ทั้งนี้ ใหทําไดทั้งตําแหนงที่มีคนครอง และตําแหนงวาง 

     สําหรับหนวยงานท่ีถูกตัดโอนตําแหนงจะไมสามารถที่จะขออัตรากําลังทดแทนได 

(๓) พนักงานผูใดไมสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดตามมาตรฐานที่กําหนดหรือตามภาระงาน
     ที่ไดรับมอบหมาย อาจใหยายไปดํารงตําแหนงในหนวยงานอื่นได และใหตัดโอนตําแหนง

     และอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจายในหนวยงานใหม ทั้งนี้ หนวยงานเดิมของพนักงาน
     ที่ถูกยายจะไมสามารถขออัตรากําลังทดแทนได

(๔) การยายพนักงานสังกัดสวนงานหนึ่งไปสังกัดอีกสวนงานหนึ่งของสํานักงานอธิการบดี 
     ใหตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจายในสวนงานใหม ทั้งนี้ สวนงานเดิม

     ของพนักงานท่ีถูกยายจะไมสามารถขออัตรากําลังทดแทนได

(๕) ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปน อาจใหยายพนักงานไปปฏิบัติงานอีกหนวยงานหนึ่ง 
     หรือส่ังสลับตําแหนงระหวางหนวยงานได 

(๖) พนักงานท่ีมีความประสงคขอยาย ตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานตนสังกัดและ
     หนวยงานท่ีจะยาย โดยตองมีอัตราวางรองรับและมหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นวา

     เหมาะสมและเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย 

หมวด ๔
การยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๖ การยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัย มีหลักเกณฑ ดังน้ี
(๑) การยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในหนวยงานของมหาวิทยาลัยหรือ

     หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ใหหนวยงานที่ขอยืมตัวทําความตกลงกับหนวยงาน

     ตนสังกัดของพนักงานมหาวิทยาลัย แลวเสนอเรื่องผานรองอธิการบดีที่กํากับดูแล 
     เพ่ือเสนออธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายพิจารณาอนุมัติ 

(๒) กําหนดระยะเวลาการใหยืมตัวใหเปนไปตามที่หนวยงานไดตกลงกัน 
(๓) การใหยืมตัวไมเปนเหตุท่ีจะนําไปขออัตราใหมทดแทน 

ขอ ๑๗ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การขึ้นเงินเดือนประจําป ใหหนวยงานตนสังกัด 

และ / หรือหนวยงานที่ขอยืมตัวรวมพิจารณา
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บทเฉพาะกาล 

ขอ ๑๘ การพิจารณาการปรับวุฒิ การเพิ่มวุฒิ การยาย การยืมตัวและการตัดโอนตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัยที่อยูระหวางดําเนินการ ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง 

หลักเกณฑและวิธีการปรับวุฒิ การเปล่ียนตําแหนง การยาย การตัดโอนตําแหนงและการยืมตัวพนักงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จนกวาจะแลวเสร็จ 

หมายเหตุ

ประกาศฉบับนี้เดิมชื่อวา "ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ปรับวุฒิ การเปลี่ยนตําแหนง การยาย การตัดโอนตําแหนงและการยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดเปลี่ยนช่ือเปน "ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปรับวุฒิ 
การเพ่ิมวุฒิ การยาย การตัดโอนตําแหนงและการยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. ๒๕๖๕" สําหรับ

หลักเกณฑ และวิธีการเปล่ียนตําแหนงไดจัดทําเปนประกาศอีกฉบับหน่ึง 

โดยมีสาระสําคัญท่ีปรับแกไขดังนี้ 
๑. เงื่อนไขการปรับวุฒิ วันที่ไดรับอนุมัติใหปรับวุฒิและการปรับอัตราเงินเดือนของพนักงาน

สายวิชาการ มีดังน้ี 
พนักงานสายวิชาการท่ีไดรับการปรับวุฒิระดับปริญญาเอก จะตองขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการ ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้ 

(๑) ตําแหนงอาจารย ตองขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ภายในระยะเวลา ๒ ป 
นับตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติใหปรับวุฒิ 

(๒) ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตองขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย ภายในระยะเวลา
๕ ป นับตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติใหปรับวุฒิ 

๒. พนักงานสายวิชาการท่ีไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอ กรณีสําเร็จการศึกษาใหปรับวุฒิ
ตั้งแตวันท่ีสวนทรัพยากรมนุษยและองคกรไดรับเรื่องอยางเปนทางการ 

๓. พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมีวุฒิการศึกษาที่ไดรับเพิ่มขึ้น หากประสงคจะขอเพิ่ม

วุฒิการศึกษา ใหยื่นขอเพ่ิมวุฒิตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นหรือหนวยงานตนสังกัด ตามแบบที่มหาวิทยาลัย
กําหนด และจะไดรับอนุมัติใหเพิ่มวุฒิตั้งแตวันที่สวนทรัพยากรมนุษยและองคกรไดรับเรื่องอยางเปนทางการ

ท้ังน้ี พนักงานจะไมไดรับการพิจารณาปรับเงินเดือนเริ่มตนและสูงสุดตามวุฒิใหม 
๔. หลักเกณฑ ข้ันตอนและวิธีการปรับวุฒิ คณะกรรมการประเมินการปรับวุฒิ 

เกณฑการประเมินการปรับวุฒิ ของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป กรณีที่ไดรับอนุมัติ

จากมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
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