
หมายเลขเอกสาร 1
แก้ไขครั้งที่ :
หน้าที่ : 1

ขั้นตอนการท างาน
เรื่อง การขออนุมัติปรับคุณวุฒิในประเทศและต่างประเทศ 

หน่วยงาน  งานบริหารงานบุคคล 

กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กองทรัพยากรมนุษย์

ผู้ขออนุมัติปรับวุฒิ
ท าเรื่องเสนอคณะวิชา/

หน่วยงานที่สังกัด

งานการเจ้าหน้าที่ของผู้
ขออนุมัติปรับวุฒิรับ

เอกสารและตรวจสอบ
เอกสาร

คณะวิชา/หน่วยงาน 
น าเสนอมหาวิทยาลัย

กองทรัพยากรมนุษย์รับ
เอกสารขออนุมัติปรับวุฒิ

A

1. ผู้ขอนุมัติปรับวุฒิ

2. งานการเจ้าหน้าที่
(ของคณะวิชา/หน่วยงานของผู้
ขออนุมัติปรับวุฒิ)

4. เจ้าหน้าที่กองทรัพยากร
มนุษย์ (กองทรัพยากรมุษย์)

- ผู้ขออนุมัติปรับวุฒิ

- ผู้ขออนุมัติปรับวุฒิ
- คณะวิชา/หน่วยงาน
 ต้นสังกัด

1.1 หลักฐานการศึกษา
      - ส าเนาปริญญาบัตร
      - หนังสือรับรอง
      - Transcript
      - ค าส่ังอนุญาตลาศึกษาหรือส าเนา
ใบอนุญาตลาศึกษานอกเวลา
      - ค าส่ังกลับเข้าปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ/
ระยะเวลาด าเนินการ

- คณบดี/หัวหน้าส่วนงาน3. งานการเจ้าหน้าที่
(ของคณะวิชา/หน่วยงานของผู้
ขออนุมัติปรับวุฒิ)

ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
และคุณสมบัติ

ตรวจสอบประเทศที่จบ
การศึกษา

1.2 หลักฐานการศึกษา (กรณีจบจาก
ต่างประเทศ)
      - แบบประวัติส่วนตัวและประวัติ
การศึกษา 
      - หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบ
ประวัติการศึกษา
      - ส าเนาบัตรประชาชน
      - ส าเนาทะเบียนบ้าน
      - ส าเนาหนังสือเดินทางที่แสดงการ
ตรวจลงตรา (Visa)
      - ส าเนาบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 
(Abstract)
      - ส าเนาผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วน
หนึ่งของวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceedings)
       - ส าเนาเอกสารหลักสูตรที่ขอให้
พิจารณาคุณวุฒิ ซึ่งระบุคุณสมบัติของผู้
เข้าศึกษา ระยะเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตร เกณฑ์การวัดผลและการส าเร็จ
การศึกษา และเงื่อนไขต่างๆ ที่สถาบัน
ส าเร็จการศึกษาก าหนดในหลักสูตร

5.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดอัตราเงินเดือน
ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาใน
ทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553

5. เจ้าหน้าที่กองกองทรัพยากร
มนุษย์
(กองทรัพยากรมนุษย)์

6. เจ้าหน้าที่กองทรัพยากร
มนุษย์
(กองทรัพยากรมนุษย)์

(ข้ันตอนที่ 1-6 ใช้เวลา 1 วัน)



หมายเลขเอกสาร 1
แก้ไขครั้งที่ :
หน้าที่ : 2

ขั้นตอนการท างาน
เรื่อง การขออนุมัติปรับคุณวุฒิในประเทศและต่างประเทศ 

หน่วยงาน  งานบริหารงานบุคคล 

กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กองทรัพยากรมนุษย์

A

คุณวุฒิในประเทศ คุณวุฒิต่างประเทศ

B

ผู้รับผิดชอบ/
ระยะเวลาด าเนินการ

จบการศึกษาจากประเทศ อังกฤษ 
USA ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย แคนนา

ดา นิวซีแลนด์ และ AIT

ขอเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือส่งไป
เทียบคุณวุฒิกับ สกอ.

สกอ. ส่งหนังสือผลการ
เทียบวุฒิมาให้
มหาวิทยาลัย

เอกสารครบถ้วน

เสนอที่ประชุม ก.บ.ม. 
พิจารณาอนุมัติ

- หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
- ผู้อ านวยการกองทรัพยากรมนุษย์
- ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
- อธิการบดี

- ที่ประชุม ก.บ.ม.

5.2 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง เงินประจ า
ต าแหน่ง ค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์วิธี 
การจ่าย พ.ศ. 2559

5.3 หนังสือมอบอ านาจให้มหาวิทยาลัย/  
สถาบันเป็นผู้พิจารณาคุณวุฒิ 
(หนังสือทบวงฯ ที่ ทม.0202.2/ว.10 
ลว. 30 ม.ิย. 42)
5.4 คู่มือ หลักเกณฑ์ และระเบียบในการ    
พิจารณาคุณวุฒิจากต่างประเทศของ
ส านักงาน ก.พ.

9. ที่ประชุม ก.บ.ม.

7. เจ้าหน้าที่กองทรัพยากร
มนุษย์
(กองทรัพยากรมนุษย)์

8. เจ้าหน้าที่กองทรัพยากร
มนุษย์
(กองทรัพยากรมนุษย)์

จบการศึกษาจาก
ประเทศอ่ืนๆ 
นอกเหนือจาก
ประเทศท่ี ก.พ.

มอบอ านาจ

วิเคราะห์และพิจารณา
เสนอความเห็น

(ข้ันตอนที่ 7-8 ใช้เวลา 1 วัน
และข้ันตอนที่ 9 ใช้เวลา 14 วัน)



B

คณะ/หน่วยงาน
ต้นสังกัด

งานบริหารทรัพยากร
มนุษย์

กองคลัง/งานคลัง

เวียนค าส่ังให้คณะวิชา/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมายเลขเอกสาร 1
แก้ไขครั้งที่ :
หน้าที่ : 3

ขั้นตอนการท างาน
เรื่อง การขออนุมัติปรับคุณวุฒิในประเทศและต่างประเทศ 

หน่วยงาน  งานบริหารงานบุคคล 

ผู้รับผิดชอบ/
ระยะเวลาด าเนินการ

กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กองทรัพยากรมนุษย์

ก.บ.ม. อนุมัติปรับวุฒิและ
อัตราเงินเดือน

เพ่ิมวุฒิไว้ในทะเบียน
ประวัติเท่านั้น

ออกค าส่ังก าหนดอัตราเงินเดือน
ตามคุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้น

ส่งต้นเรื่องให้งานทะเบียน
ประวัติและค าส่ังให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

9.1 ค าส่ังก าหนดอัตราเงินเดือน
ตามคุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้น

10. เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่
(กองการเจ้าหน้าที่)

11. เจ้าหน้าที่กองทรัพยากร
มนุษย์
(กองทรัพยากรมนุษย์)

(ข้ันตอนที่ 10-11 ใช้เวลา 1-2 วัน



 
 
 

ขั้นตอนการท างาน 
1. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีประสงค์ขออนุมัติปรับวุฒิที่ได้รับเพิ่มข้ึน ด ำเนินกำรเสนอขออนุมัติปรับวุฒิ   

ที่ได้รับเพ่ิมขึ้นโดยผ่ำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับขั้น ทั้งนี้ แนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้ 
1.1 หลักฐำนกำรศึกษำที่ได้รับวุฒิ 

-  ส ำเนำปริญญำบัตร 
-  หนังสือรับรอง 
-  Trancript 
-  ส ำเนำค ำสั่งขออนุญำตลำศึกษำ หรือ ส ำเนำใบอนุญำตลำศึกษำนอกเวลำ 
-  ส ำเนำค ำสั่งกลับเข้ำปฏิบัติงำน 

1.2 บันทึกข้อควำมขออนุมัติปรับวุฒิจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ซึ่งมีคณบดี/หัวหน้ำส่วนงำน      
ลงนำมโดยเสนอต่ออธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร ส่งมำยังกองกำรเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ตลิ่งชัน ภำยในระยะเวลำ
ที่ก ำหนดในระเบียบมหำวิทยำลัยศิลปำกรว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดอัตรำเงินเดือนตำมคุณวุฒิและกำร
เพ่ิมวุฒิกำรศึกษำในทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2553 ซึ่งหน่วยธุรกำร กองกำรเจ้ำหน้ำที่จะลงรับหนังสือดังกล่ำว โดย
ระบุวัน เดือน ปี ที่รับเรื่อง 

2. ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ลงรับเอกสำร ส่งให้เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ โดยเจ้ำหน้ำที่
ท ำกำรตรวจสอบประเทศที่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำ ซึ่งแยกเป็น จบกำรศึกษำในประเทศ และจบกำรศึกษำ
ต่ำงประเทศ กรณีผู้ที่จบกำรศึกษำต่ำงประเทศ ต้องได้รับกำรเทียบวุฒิกำรศึกษำจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร   
กำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ยกเว้น ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกประเทศสหรำชอำณำจักร ประเทศสหรัฐอเมริกำ ประเทศ
ญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนำดำ ประเทศนิวซีแลนด์ และ Asian Institute of Technology (AIT) 

3. รวบรวมเอกสำร หลักฐำนตำมที่คณะวิชำ/หน่วยงำนเสนอ หำกเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน      
จะประสำนงำนไปยังคณะวิชำ/หน่วยงำนต้นสังกัดเพ่ือด ำเนินกำรจัดส่งเอกสำรหลักฐำนให้ครบถ้วนต่อไป  

4. นักบริหำรงำนทั่วไปที่รับผิดชอบและพิจำรณำพร้อมทั้งเสนอควำมเห็น โดยปฏิบัติตำมคู่มือ 
หลักเกณฑ์ และระเบียบ ต่ำงๆ ดังนี้ 

- ระเบียบมหำวิทยำลัยศิลปำกรว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดอัตรำเงินเดือนตำม
คุณวุฒิ และกำรเพ่ิมวุฒิกำรศึกษำในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกำศ ณ วันที่ 28 กันยำยน 2553  

- มติประชุม ก.บ.พ. มหำวิทยำลัยศิลปำกร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนำยน 2551 ได้
วำงแนวปฏิบัติว่ำ กำรเสนอขอก ำหนดอัตรำเงินเดือนตำมคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญำตให้ลำศึกษำ หรือผู้ที่ได้รับวุฒิ
ก่อนบรรจุแต่งตั้ง จะต้องเสนอเรื่องให้หน่วยงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ของคณะหรือมหำวิทยำลัย ภำยใน 60 วัน นับแต่วัน
รำยงำนตัวเข้ำปฏิบัติรำชกำร (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรำยงำนตัวเข้ำปฏิบัติรำชกำร) หรือ ภำยใน 60 วัน นับ
แต่วันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ (กรณีรำยงำนตัวเข้ำปฏิบัติรำชกำรก่อนวันที่มีหลักฐำนว่ำส ำเร็จกำรศึกษำ) หำกเสนอเรื่อง
ขอก ำหนดภำยหลังเวลำดังกล่ำวให้ก ำหนดอัตรำเงินเดือนตำมคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ของ
คณะหรือมหำวิทยำลัย ได้รับเรื่อง 

- ประกำศมหำวิทยำลัยศิลปำกร เรื่อง บัญชีเงินเดือนขั้นต่ ำขั้นสูง เงินประจ ำต ำแหน่ง 
ค่ำตอบแทนและหลักเกณฑ์วิธี กำรจ่ำย พ.ศ. 2559 

-  หนังสือมอบอ ำนำจให้มหำวิทยำลัย/สถำบันเป็นผู้พิจำรณำคุณวุฒิ (หนังสือทบวงฯ ที่ ทม.
0202.2/ว.10 ลว. 30 มิ.ย. 42)  

              1
              :
        : 4

                
                                                    

                                             



 
 
 
 
 

-  คู่มือ หลักเกณฑ์ และระเบียบในกำรพิจำรณำคุณวุฒิจำกต่ำงประเทศของส ำนักงำน ก.พ. 
5. เมื่อเอกสำรครบถ้วน นักบริหำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร งำนบริหำรงำนบุคคล น ำเรื่องเสนอที่ประชุม 

ก.บ.ม. ให้ควำมเห็นชอบในกำรปรับวุฒิและอัตรำเงินเดือนหรือเพ่ิมวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติเท่ำนั้น 
6. เมื่อที่ประชุม ก.บ.ม. “อนุมัติ” ให้ปรับคุณวุฒิทั้งในและต่ำงประเทศตำมท่ีได้รับเพิ่มขึ้นแล้ว      

นักบริหำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร งำนบริหำรงำนบุคคล จัดท ำค ำสั่งก ำหนดอัตรำเงินเดือนตำมคุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้น
เสนออธิกำรบดีหรือรองอธิกำรบดีที่ได้รับมอบหมำยลงนำม พร้อมทั้งจัดส่ง ค ำสั่งดังกล่ำวให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

7. เมื่อที่ประชุม ก.บ.ม. “อนุมัติ” ให้เพ่ิมวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติเท่ำนั้น เนื่องจำกเงินเดือนเกินกว่ำ
เงินเดือนคุณวุฒิแรกบรรจุ หรือกรณีคุณวุฒิไม่ตรงตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง นักบริหำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 
งำนบริหำรงำนบุคคล ส่งส ำเนำดังกล่ำวให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และส่งต้นเรื่องให้งำนทะเบียนประวัติ 
 
 
  ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน : เดือนมกรำคม – เดือนธันวำคม ของทุกปี 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก  นำงสำวกัลย์สุดำ    เรืองจินดำ 
ผู้รับผิดชอบรอง  นำงสำวธันยำภรณ์  ทองทับทิม 
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