
 

 

หลักเกณฑ์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

-------------------------------------------------------------------------- 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีหลักเกณฑ์ในการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามภารกิจหลักที่ตั้งไว้  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยเกี่ยวข้องกับ การคัดเลือกบุคลากร การบรรจุ        
และแต่งตั้งบุคลากร การมอบหมายภาระงาน การต่อสัญญาจ้างบุคลากร การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร          
การแต่งตั้งให้บุคลากรด ารงต าแหน่งสูงขึ้น การเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่ง 
การสรรหาผู้บริหาร การประเมินผลการปฏิบัติ เลื่อนขั้นเงินเดือน ตลอดจนการให้คุณให้โทษและการสร้าง           
ขวัญก าลังใจ โดยเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย และหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้                 
โดยสามารถกดเลือกหัวข้อหลักเกณฑ์ที่สนใจ เพื่อเรียกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดังนี้ 
 

1. ข้อบังคับการบริหารงานบุคคล 
 

O27 ข้อ 1-01    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 1-9) 

O27 ข้อ 1-02    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
ข้าราชการ พ.ศ. 2551 

O27 ข้อ 1-03    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
พนักงานพิเศษ พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 1-2) 

O27 ข้อ 1-04    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
พนักงานพิเศษจ้างเหมา พ.ศ. 2561 

O27 ข้อ 1-05    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
ลูกจ้างชาวต่างประเทศและพนักงานพิเศษชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2557 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1GOyoZqKY1MBZonw05po1VUUTo63WMOon
https://drive.google.com/open?id=1GOyoZqKY1MBZonw05po1VUUTo63WMOon
https://drive.google.com/open?id=1iI-SubDoc3KlNkjK85h5je3XQb6PdhTQ
https://drive.google.com/open?id=1iI-SubDoc3KlNkjK85h5je3XQb6PdhTQ
https://drive.google.com/open?id=1l7tBZO-9GqL36xfsI3yROQGzDf_NEHhF
https://drive.google.com/open?id=1l7tBZO-9GqL36xfsI3yROQGzDf_NEHhF
https://drive.google.com/open?id=1aTJZHL72QSbLKxZkS0-YSkJFJpH3T1Mc
https://drive.google.com/open?id=1aTJZHL72QSbLKxZkS0-YSkJFJpH3T1Mc
https://drive.google.com/open?id=1kW8gkvvES6c6nr3Nt_ebFjbjThjJJ3Qe
https://drive.google.com/open?id=1kW8gkvvES6c6nr3Nt_ebFjbjThjJJ3Qe


 

 

2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง การต่อสัญญาจ้าง  

 

O27 ข้อ 2-01  มติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่  5/2557           
วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เรื่อง เงื่อนไขการรับบุคลากร สายวิชาการ 

O27 ข้อ 2-02  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษส าหรับการบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิ ทยาลัย           
สายวิชาการ 

O27 ข้อ 2-03  มติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 3/2559           
วันที่ 14 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางการขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่บรรจุใหม่และมีต าแหน่งทางวิชาการ 

O27 ข้อ 2-04 ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานภาระงานส าหรับสายวิชาการ  

O27 ข้อ 2-05  ตัวอย่าง ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 

O27 ข้อ 2-06 ตัวอย่าง ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 

O27 ข้อ 2-07  มติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 10 
มิถุนายน 2556 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก และประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

O27 ข้อ 2-08  ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการท าสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 

O27 ข้อ 2-09  ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาการปฏิบัติงานของคณาจารย์ (ฉบับที่ 1-2) 

O27 ข้อ 2-10  ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การจ้าง        
ผู้มีความรู้ความสามารถภายหลังการเกษียณอายุ 

O27 ข้อ 2-11  มติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 14 
กันยายน 2558 เรื่อง การจ้างพนักงานจ้างเหมา 

https://drive.google.com/open?id=1aOvMftJs0DqYxvpJ_BkofhopcU4dx-PW
https://drive.google.com/open?id=1aOvMftJs0DqYxvpJ_BkofhopcU4dx-PW
https://drive.google.com/open?id=1hIK--yFrEn47es-NWiWB3jV5rWatk0md
https://drive.google.com/open?id=1hIK--yFrEn47es-NWiWB3jV5rWatk0md
https://drive.google.com/open?id=1hIK--yFrEn47es-NWiWB3jV5rWatk0md
https://drive.google.com/open?id=1ToQIivnus7Fbz5n26HMmNDCXNd-FD5K4
https://drive.google.com/open?id=1ToQIivnus7Fbz5n26HMmNDCXNd-FD5K4
https://drive.google.com/open?id=1ToQIivnus7Fbz5n26HMmNDCXNd-FD5K4
https://drive.google.com/open?id=1SQ_cL1KqGKg1BLSKEz-7x6WutoX08v3F
https://drive.google.com/open?id=1SQ_cL1KqGKg1BLSKEz-7x6WutoX08v3F
https://drive.google.com/open?id=14RS0Fe2pofimhsO33gI_Cqfzh3dc-OTA
https://drive.google.com/open?id=14RS0Fe2pofimhsO33gI_Cqfzh3dc-OTA
https://drive.google.com/open?id=1L7cZGqGtXfLebmpLB3mX95F7-GYgKWMg
https://drive.google.com/open?id=1L7cZGqGtXfLebmpLB3mX95F7-GYgKWMg
https://drive.google.com/open?id=1nD1rUpd0nzvFYXAUTlQzf_f8KuqLC3Cy
https://drive.google.com/open?id=1nD1rUpd0nzvFYXAUTlQzf_f8KuqLC3Cy
https://drive.google.com/open?id=1nD1rUpd0nzvFYXAUTlQzf_f8KuqLC3Cy
https://drive.google.com/open?id=1iJJxOxIxrQGZDloW0usqnr_6MrvArGlA
https://drive.google.com/open?id=1iJJxOxIxrQGZDloW0usqnr_6MrvArGlA
https://drive.google.com/open?id=1K-RmqopKAzCM4nbxf_CMhfdVTeJQCLYT
https://drive.google.com/open?id=1K-RmqopKAzCM4nbxf_CMhfdVTeJQCLYT
https://drive.google.com/open?id=1Bea6DAA3zuk8ABNW3wv8yFMigdtwSz9z
https://drive.google.com/open?id=1Bea6DAA3zuk8ABNW3wv8yFMigdtwSz9z
https://drive.google.com/open?id=1eHiQZWIUXbz_FOpmyo7OCBs63o0w5shP
https://drive.google.com/open?id=1eHiQZWIUXbz_FOpmyo7OCBs63o0w5shP


 

 

3. หลักเกณฑ์การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร การแต่งตั้งให้บุคลากรด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
 

O27 ข้อ 3-01     ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 
และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 

O27 ข้อ 3-02     ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ 
พ.ศ. 2542 

O27 ข้อ 3-03     ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา 
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 

O27 ข้อ 3-04     ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การให้คณาจารย์       
ไปปฏิบัติเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน พ.ศ. 2558 

O27 ข้อ 3-05 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พัฒนาคณาจารย์ให้ไปปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัยเต็มเวลา 

O27 ข้อ 3-06 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พัฒนาคณาจารย์ให้ไปปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัยเต็มเวลา 

O27 ข้อ 3-07 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์             
การให้ทุนอุดหนุนเพ่ือพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 1-2) 

O27 ข้อ 3-08 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์และ         
อัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ   

O27 ข้อ 3-09 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์และ          
อัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ   

O27 ข้อ 3-10 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์และ          
อัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา (ฉบับที่ 1-3) 

O27 ข้อ 3-11    ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 

O27 ข้อ 3-12 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

 

https://drive.google.com/open?id=1grTdokFu0IvZKfBGXc9z0RZLyv81HmHH
https://drive.google.com/open?id=1grTdokFu0IvZKfBGXc9z0RZLyv81HmHH
https://drive.google.com/open?id=1MtC59y79l3auspA7PHnv8HMjqI1yb95Z
https://drive.google.com/open?id=1MtC59y79l3auspA7PHnv8HMjqI1yb95Z
https://drive.google.com/open?id=1PXtrrzqs60Q-NZbrbvLMWGXz2r848OWO
https://drive.google.com/open?id=1PXtrrzqs60Q-NZbrbvLMWGXz2r848OWO
https://drive.google.com/open?id=1QXaEoCziOB87PBj0Y2dtFwnNi4kK5MLJ
https://drive.google.com/open?id=1QXaEoCziOB87PBj0Y2dtFwnNi4kK5MLJ
https://drive.google.com/open?id=1C7bU6DBGIsmcOctaeg-IQ_CZhjLGpixE
https://drive.google.com/open?id=1C7bU6DBGIsmcOctaeg-IQ_CZhjLGpixE
https://drive.google.com/open?id=1cIxM-5kxM8brsQ13Jy2Ec_ow4errOm7a
https://drive.google.com/open?id=1cIxM-5kxM8brsQ13Jy2Ec_ow4errOm7a
https://drive.google.com/open?id=14TH_lbCls7SwMkGPrPFwyOKyGqmsK5OE
https://drive.google.com/open?id=14TH_lbCls7SwMkGPrPFwyOKyGqmsK5OE
https://drive.google.com/open?id=159iaLc0b7sdBj2iAotTr2YLfkNW0Q1JP
https://drive.google.com/open?id=159iaLc0b7sdBj2iAotTr2YLfkNW0Q1JP
https://drive.google.com/open?id=1PztajU8ZE3RbPJarPHONyi9qlNsVwcRb
https://drive.google.com/open?id=1PztajU8ZE3RbPJarPHONyi9qlNsVwcRb
https://drive.google.com/open?id=1IJFNyXF1nSlSX1tERELUHiKd4tZOkQjD
https://drive.google.com/open?id=1IJFNyXF1nSlSX1tERELUHiKd4tZOkQjD
https://drive.google.com/open?id=1fAiFQfhdJqHmAFebX14Atp4EkrOf_PCJ
https://drive.google.com/open?id=1fAiFQfhdJqHmAFebX14Atp4EkrOf_PCJ
https://drive.google.com/open?id=174MqWAnVLLHNhiAupd1wc_keeXBlvKeQ
https://drive.google.com/open?id=174MqWAnVLLHNhiAupd1wc_keeXBlvKeQ


 

 

O27 ข้อ 3-13 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือให้ผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจ าต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2561 

O27 ข้อ 3-14 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

O27 ข้อ 3-15 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 

O27 ข้อ 3-16 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย มาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 

O27 ข้อ 3-17 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การก าหนดต าแหน่ง
และการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 

4. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่ง 
 

O27 ข้อ 4-01    ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และ 
การตัดโอนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 

 

5. หลักเกณฑ์การสรรหาผู้บริหาร 
 

O27 ข้อ 5-01    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

O27 ข้อ 5-02 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2551 

O27 ข้อ 5-03 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การสรรหา
อธิการบดี พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 1-2) 

O27 ข้อ 5-04 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การสรรหาคณบดี 
หรือผู้อ านวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 1-3) 

https://drive.google.com/open?id=136hG0cw_JABAQj-Q5IvbFGK1dU8ItFbt
https://drive.google.com/open?id=136hG0cw_JABAQj-Q5IvbFGK1dU8ItFbt
https://drive.google.com/open?id=1wFh2yffGqb65p-bRwmo18mGOwpLwPUc4
https://drive.google.com/open?id=1wFh2yffGqb65p-bRwmo18mGOwpLwPUc4
https://drive.google.com/open?id=1HmOrs3OooYxnf2LzmKVzKm1tNl8BRCcw
https://drive.google.com/open?id=1HmOrs3OooYxnf2LzmKVzKm1tNl8BRCcw
https://drive.google.com/open?id=1HmOrs3OooYxnf2LzmKVzKm1tNl8BRCcw
https://drive.google.com/open?id=1e7jr6LHwarPCGwezUt13mxA470cZhHyJ
https://drive.google.com/open?id=1e7jr6LHwarPCGwezUt13mxA470cZhHyJ
https://drive.google.com/open?id=1e7jr6LHwarPCGwezUt13mxA470cZhHyJ
https://drive.google.com/open?id=1jzbmbr1VTlEvc6rYyhVSe1MwB_WGZSh9
https://drive.google.com/open?id=1jzbmbr1VTlEvc6rYyhVSe1MwB_WGZSh9
https://drive.google.com/open?id=1wV3625BgE1qu6xSKCP8j9kz9hMbhaH86
https://drive.google.com/open?id=1wV3625BgE1qu6xSKCP8j9kz9hMbhaH86
https://drive.google.com/open?id=1N071uZVTMy_T0w64vvCpVYWvxsL27uNn
https://drive.google.com/open?id=1N071uZVTMy_T0w64vvCpVYWvxsL27uNn
https://drive.google.com/open?id=1t4GOE0J1aITagoFOb3Xs9FweksdT3648
https://drive.google.com/open?id=1t4GOE0J1aITagoFOb3Xs9FweksdT3648
https://drive.google.com/open?id=1aKZNIT2B8YgsRn9j9hpyw-JqttI3ahhd
https://drive.google.com/open?id=1aKZNIT2B8YgsRn9j9hpyw-JqttI3ahhd
https://drive.google.com/open?id=17EOXpr_8NrB69JTXakduIVbeg8BJuH2R
https://drive.google.com/open?id=17EOXpr_8NrB69JTXakduIVbeg8BJuH2R


 

 

O27 ข้อ 5-05 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การสรรหาคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 1-2) 

O27 ข้อ 5-06 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การสรรหา
ผู้อ านวยการส านัก พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 1-5) 

O27 ข้อ 5-07 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การสรรหาหัวหน้า
ภาควิชา พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 1-5) 

O27 ข้อ 5-08 ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์
การประเมินและแต่งตั้งผู้อ านวยการกองในสังกัดส านักงานอธิการบดี (ฉบับที่ 1-5) 

O27 ข้อ 5-09 ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์
การประเมินและแต่งตั้งหัวหน้าส านักงานคณบดี (ฉบับที่ 1-5) 

O27 ข้อ 5-10 ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์
การประเมินและแต่งตั้งหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ (ฉบับที่ 1-5) 

 
6. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติผู้บริหาร 
 

O27 ข้อ 6-01    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การประเมิน            
ผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 1-3) 

O27 ข้อ 6-02 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การประเมิน             
ผลการปฏิบัติงานของผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 1-2) 

O27 ข้อ 6-03 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การประเมิน            
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 1-2) 

 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1A6UII8vQhrJefjfPiHqiLO_xTLvX9bIs
https://drive.google.com/open?id=1A6UII8vQhrJefjfPiHqiLO_xTLvX9bIs
https://drive.google.com/open?id=1000ozdXSnGz0A6AF2qns1O0C7VuXTbXB
https://drive.google.com/open?id=1000ozdXSnGz0A6AF2qns1O0C7VuXTbXB
https://drive.google.com/open?id=1MaklpZIZkgS9K-Fnz5FrBbMwTCFkTtYH
https://drive.google.com/open?id=1MaklpZIZkgS9K-Fnz5FrBbMwTCFkTtYH
https://drive.google.com/open?id=1NHp-k6j21KJfiMecBHSPGYoHrI8nOrp8
https://drive.google.com/open?id=1NHp-k6j21KJfiMecBHSPGYoHrI8nOrp8
https://drive.google.com/open?id=12D7kZwGrS6b28vmT8478trRfzQDnPBSb
https://drive.google.com/open?id=12D7kZwGrS6b28vmT8478trRfzQDnPBSb
https://drive.google.com/open?id=1bZhZzrusf3m9mxT38kygEtMezLe4uxUb
https://drive.google.com/open?id=1bZhZzrusf3m9mxT38kygEtMezLe4uxUb
https://drive.google.com/open?id=1E41t6f_sTuhB2TVvJjjzXkpmdC6KZn-t
https://drive.google.com/open?id=1E41t6f_sTuhB2TVvJjjzXkpmdC6KZn-t
https://drive.google.com/open?id=1KOcc3UEvC_L7Oev5hCVv81dfY-oZLTUD
https://drive.google.com/open?id=1KOcc3UEvC_L7Oev5hCVv81dfY-oZLTUD
https://drive.google.com/open?id=15QGEO4BUz0N9aTRbqDbsFb8i_WTEccR-
https://drive.google.com/open?id=15QGEO4BUz0N9aTRbqDbsFb8i_WTEccR-


 

 

7. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
 

O27 ข้อ 7-01 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  

O27 ข้อ 7-02 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ฉบับที่ 1-3) 

O27 ข้อ 7-03  ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย 

O27 ข้อ 7-04 ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือรับ         
ค่าเสี่ยงภัยส าหรับต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 

O27 ข้อ 7-05 ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ
ส่วนงาน (ระดับมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/คณะ/ส านัก/สถาบัน) 

O27 ข้อ 7-06  แบบประเมินการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
O27 ข้อ 7-07 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ 
O27 ข้อ 7-08 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
O27 ข้อ 7-09 แบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานพิเศษ 

8. หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินประจ าปี 
 

O27 ข้อ 8-01 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ      
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554  

O27 ข้อ 8-02 หนังสือที่ ศธ 0509(5)/ว696 ส านักงานคณะกรรมการการการอุดมศึกษา ลงวันที่          
2 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนท้ายกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วย 
การก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1csxuTqcwx1dNX0PlsE8lEEMUF7MoZ1EU
https://drive.google.com/open?id=1csxuTqcwx1dNX0PlsE8lEEMUF7MoZ1EU
https://drive.google.com/open?id=1FV9WYi2SrZRJzCF0ROwCy7naqjXvtaaW
https://drive.google.com/open?id=1FV9WYi2SrZRJzCF0ROwCy7naqjXvtaaW
https://drive.google.com/open?id=1FV9WYi2SrZRJzCF0ROwCy7naqjXvtaaW
https://drive.google.com/open?id=1r5D4dKyGML7eWoYlh8XcsW1LUNlbICAq
https://drive.google.com/open?id=1r5D4dKyGML7eWoYlh8XcsW1LUNlbICAq
https://drive.google.com/open?id=1r5D4dKyGML7eWoYlh8XcsW1LUNlbICAq
https://drive.google.com/open?id=1Z0D6q8mpA722mgipV1643oN3yt986w4b
https://drive.google.com/open?id=1Z0D6q8mpA722mgipV1643oN3yt986w4b
https://drive.google.com/open?id=15DZ9gEY7mdVGQQhzbg_vO9AjwjWRq_8a
https://drive.google.com/open?id=15DZ9gEY7mdVGQQhzbg_vO9AjwjWRq_8a
https://drive.google.com/open?id=1xTlDbGyHs5x0tZFIP5P2HHZKIBfe8LDm
https://drive.google.com/open?id=138Ya-brL6ulD2S5kxkzI1Xn1vgeTR8UM
https://drive.google.com/open?id=1KePi5G_OKdw6fXp9VjvhK1mCUHcyY8yp
https://drive.google.com/open?id=1IwjV2QTrQ4PakenM4Owy7NUJv7OqQq1v
https://drive.google.com/open?id=1Xt4mPOzAVgo1VXi-kOttEioO-wYVVHbg
https://drive.google.com/open?id=1Xt4mPOzAVgo1VXi-kOttEioO-wYVVHbg
https://drive.google.com/open?id=1QAScmwawrGJIBUh8JfvtzT-5WEjOxptG
https://drive.google.com/open?id=1QAScmwawrGJIBUh8JfvtzT-5WEjOxptG
https://drive.google.com/open?id=1QAScmwawrGJIBUh8JfvtzT-5WEjOxptG


 

 

O27 ข้อ 8-03 หนังสือที่ ศธ 0509(5)/ว2 ส านักงานคณะกรรมการการการอุดมศึกษา ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 
เรื่อง การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขึ้นสูงของ
ต าแหน่งหรือระดับท่ีด ารงอยู่และการเลื่อนเงินเดือน 

O27 ข้อ 8-04 กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

O27 ข้อ 8-05 กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการก าหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

O27 ข้อ 8-06 กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2554 
O27 ข้อ 8-07 กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2558 
O27 ข้อ 8-08 กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2558  
O27 ข้อ 8-09 กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2560  
O27 ข้อ 8-10 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

เลื่อนเงินเดือนประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 1-3) 
O27 ข้อ 8-11 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง  การเลื่อนเงินเดือน

พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงข้ันสูง (ฉบับที่ 1-2) 
O27 ข้อ 8-12 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ฉบับที่ 1-2) 

O27 ข้อ 8-13 มติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วาระพิเศษ/2556       
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1IKU8PLb44LV-8Bd4TXC6-bG60oCIFGL6
https://drive.google.com/open?id=1IKU8PLb44LV-8Bd4TXC6-bG60oCIFGL6
https://drive.google.com/open?id=1IKU8PLb44LV-8Bd4TXC6-bG60oCIFGL6
https://drive.google.com/open?id=101p1I1PDBDm8GOhx2RrPQbg_3O92t6ku
https://drive.google.com/open?id=101p1I1PDBDm8GOhx2RrPQbg_3O92t6ku
https://drive.google.com/open?id=1DsjUHhIlocTrvXq0jBZkkVRsDtxC9Fg5
https://drive.google.com/open?id=1DsjUHhIlocTrvXq0jBZkkVRsDtxC9Fg5
https://drive.google.com/open?id=1lNMieNGvA8Y8r7jY2tUdPnDNKTrzFoBh
https://drive.google.com/open?id=1inhuLCBbRsWLINFPnHhEYCT8KORpxuc-
https://drive.google.com/open?id=1inhuLCBbRsWLINFPnHhEYCT8KORpxuc-
https://drive.google.com/open?id=1aGpnvWLeJx16oS4FOZcP7-QxGNT90rhx
https://drive.google.com/open?id=1aGpnvWLeJx16oS4FOZcP7-QxGNT90rhx
https://drive.google.com/open?id=1oMoQvqqeeMrcm6k98T_QWXSiMbbvNbik
https://drive.google.com/open?id=1oMoQvqqeeMrcm6k98T_QWXSiMbbvNbik
https://drive.google.com/open?id=1vTk5-ESTJO4UvlbjIMgjJccwnv7u6VPp
https://drive.google.com/open?id=1vTk5-ESTJO4UvlbjIMgjJccwnv7u6VPp
https://drive.google.com/open?id=1O_2BwM60tQg6-j_n1xYq9ETdZ0URDkhO
https://drive.google.com/open?id=1O_2BwM60tQg6-j_n1xYq9ETdZ0URDkhO
https://drive.google.com/open?id=1KXKc4FHJoQNg41jpCxEYpY1eM0Ac26IA
https://drive.google.com/open?id=1KXKc4FHJoQNg41jpCxEYpY1eM0Ac26IA
https://drive.google.com/open?id=1KXKc4FHJoQNg41jpCxEYpY1eM0Ac26IA
https://drive.google.com/open?id=1KBg-QGuCw5LeUg1MTZ9sBZQZpgtryXm-
https://drive.google.com/open?id=1KBg-QGuCw5LeUg1MTZ9sBZQZpgtryXm-
https://drive.google.com/open?id=1KBg-QGuCw5LeUg1MTZ9sBZQZpgtryXm-


 

 

9. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
 

O27 ข้อ 9-01 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

O27 ข้อ 9-02    การบริหารผลการปฏิบัติ งานและการด าเนินการกับผู้ปฏิบัติ งานที่มีผลสัมฤทธิ์            
การปฏิบัติงานต่ า 

O27 ข้อ 9-03 ประกาศสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2562 

O27 ข้อ 9-04 ประกาศสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการผู้มีผลงานดีเด่นของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2562 

O27 ข้อ 9-05 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

 

10. หลักเกณฑ์ด้านอ่ืนๆ 
 

O27 ข้อ 10-01 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 
O27 ข้อ 10-02 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การลาของพนักงาน

มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 1-2) 
O27 ข้อ 10-03 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย เครื่องแบบและ

เครื่องหมาย พ.ศ. 2552 
 
 

-------------------------------------------------------------------------- 

https://drive.google.com/open?id=152J0mOlEvW2sybrVaBR-tiLv4NdFMe9C
https://drive.google.com/open?id=152J0mOlEvW2sybrVaBR-tiLv4NdFMe9C
https://drive.google.com/open?id=1Jm0jRQVzCmLgalb3YQjrcnGPcMNUQos_
https://drive.google.com/open?id=1Jm0jRQVzCmLgalb3YQjrcnGPcMNUQos_
https://drive.google.com/open?id=1LMSFmHcWb6Qc7NwJA81aUSjzYN3lPJgH
https://drive.google.com/open?id=1LMSFmHcWb6Qc7NwJA81aUSjzYN3lPJgH
https://drive.google.com/open?id=10eVpKLj6fhApA7AOqWPHpruJjFRHDOo5
https://drive.google.com/open?id=10eVpKLj6fhApA7AOqWPHpruJjFRHDOo5
https://drive.google.com/open?id=10eVpKLj6fhApA7AOqWPHpruJjFRHDOo5
https://drive.google.com/open?id=1tfglisA54zLsvgietYjoWEE8TG0ggE2I
https://drive.google.com/open?id=1tfglisA54zLsvgietYjoWEE8TG0ggE2I
https://drive.google.com/open?id=1RfdjvhevLHX3wSZHtcsZf-iC8TuwkVii
https://drive.google.com/open?id=17yyLcle8JlRCRbO1TWfYUaHfQkfl2nDE
https://drive.google.com/open?id=17yyLcle8JlRCRbO1TWfYUaHfQkfl2nDE
https://drive.google.com/open?id=1vzwLgnvpz6KKy_KPk2ug18D9JGJP-ovn
https://drive.google.com/open?id=1vzwLgnvpz6KKy_KPk2ug18D9JGJP-ovn

