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เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 
 

1.  สายวิชาการ 
 
 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
1.  ผูชวยศาสตราจารย  
 -  ดํารงตําแหนงอาจารย  ในวุฒิปริญญาตรีมาแลว  9  ป  หรือ 
 -  ในวุฒิปริญญาโทมาแลว  5  ป  หรือ 
 -  ในวุฒิปริญญาเอกมาแลว  2  ป 
2.  รองศาสตราจารย 
 -  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว  3  ป 
3.  ศาสตราจารย 
 -  ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลว  2  ป 
 

การจัดทําผลงานเพ่ือเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ 

♦ เอกสารท่ีผลิตขึ้นตามภาระงานสอน  ไดแก 
1.  เอกสารประกอบการสอน 
 ตองมีองคความรูท่ีสะทอนใหเห็นถึงเนื้อหาวิชาท่ีสอนและวิธีการสอนอยางเปนระบบ 
2.  เอกสารคําสอน 
 ตองมีองคความรูท่ีสะทอนใหเห็นถึงเนื้อหาวิชาท่ีสอนและวิธีการสอนอยางเปนระบบ  โดยไดพัฒนา
จากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ  และสามารถใหผูเรียนนําไปศึกษาดวยตนเองหรือเพิ่มข้ึน
จากการเรียนในวิชานั้น ๆ   
 

♦ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
1.  งานวิจัย 

ตองมีองคความรูในเร่ืองท่ีตนทําการศึกษาหรือคนควาอยางมีระบบดวยวิธีการวิจัย  ใหเปนท่ียอมรับ
ในสาขาวิชานั้น ๆ และมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจนเพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูล คําตอบหรือขอสรุปรวมท่ีจะนําไปสู
ความกาวหนาทางวิชาการ หรือเอ้ือตอการนําวิชาการนั้นไปประยุกต   

-  ลักษณะคุณภาพในการเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

 ตองเปนงานวิจัยท่ีมีกระบวนการวิจัยทุกข้ันตอนถูกตองเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัย 
ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการหรือนําไปประยุกตได   

 
 

 

อาจารย 
 

ผูชวยศาสตราจารย 
 

รองศาสตราจารย 
 

ศาสตราจารย 
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-  ลักษณะคุณภาพในการเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย 

 1. เปนงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกข้ันตอนถูกตองเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัย 
ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการหรือนําไปประยุกตได   

 2. เปนผลงานท่ีแสดงถึงการวิเคราะหและนําเสนอผลเปนความรูใหมท่ีลึกซ้ึงกวางานเดิม
ท่ีเคยมีผูศึกษาแลว 

 3. เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวางหรือสามารถนําไปประยุกตไดอยางแพรหลาย 

-  ลักษณะคุณภาพในการเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย 

 1. เปนงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกข้ันตอนถูกตองเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัย 
ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการหรือนําไปประยุกตได 

 2. เปนผลงานท่ีแสดงถึงการวิเคราะหและนําเสนอผลเปนความรูใหมท่ีลึกซ้ึงกวางานเดิม
ท่ีเคยมีผูศึกษาแลว 

 3. เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวางหรือสามารถนําไปประยุกตไดอยางแพรหลาย 
 4. เปนงานบุกเบิกท่ีมีคุณคายิ่ง และมีการสังเคราะหอยางลึกซ้ึงจนทําใหเปนการสรางองค
ความรูใหม (Body of Knowledge) ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการอยางชัดเจน 

 5.  เปนท่ียอมรับและไดรับการอางอิงถึงอยางกวางขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ี
เกี่ยวของในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 

 

2.  บทความทางวิชาการ 
 ตองมีองคความรูเกี่ยวกับงานเขียนทางวิชาการที่มีการนําความรูจากแหลงตาง ๆ มาเรียบเรียงเพ่ือ
อธิบายหรือวิเคราะหอยางเปนระบบและชัดเจนตามหลักวิชาการ  และสามารถแสดงทัศนะทางวิชาการของ
ตนเองไวอยางชัดเจน   

-  ลักษณะคุณภาพในการเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

 เปนบทความทางวิชาการท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มีแนวคิด
และการนําเสนอท่ีชัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ 

-  ลักษณะคุณภาพในการเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย 

 1.  เปนบทความทางวิชาการท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย 
มีแนวคิดและการนําเสนอท่ีชัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
 2.  มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการท่ีทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการและ
เปนประโยชนตอวงวิชาการ 

3.  สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได 
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3.  ตํารา 
 ตองมีองคความรูครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาท่ีมีความทันสมัย  สะทอนใหเห็นถึงความสามารถ
ในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  อาจไดรับ 
การพัฒนาจากเอกสารคําสอนใหอยูในระดับความสมบูรณท่ีสุด  และสามารถอานและทําความเขาใจในสาระ
ของตําราน้ันดวยตนเองโดยไมตองเขาศึกษาในวิชานั้น   

-  ลักษณะคุณภาพในการเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

เปนตําราท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มีแนวคิดและการนําเสนอ
ท่ีชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 

-  ลักษณะคุณภาพในการเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย 

1.  เปนตําราท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มีแนวคิดและการ
นําเสนอท่ีชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
 2.  มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการท่ีทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการและ
เปนประโยชนตอวงวิชาการ 
 3.  มีการสอดแทรกความคิดริเร่ิมและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนท่ีเปนการ
แสดงใหเห็นถึงความรูท่ีเปนประโยชนตอการเรียนการสอน 
 4.  สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได 

-  ลักษณะคุณภาพในการเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย 

1.  เปนตําราท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มีแนวคิดและการ
นําเสนอท่ีชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 

 2.  มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการท่ีทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการและ
เปนประโยชนตอวงวิชาการ 

 3.  มีการสอดแทรกความคิดริเร่ิมและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนท่ีเปนการ
แสดงใหเห็นถึงความรูท่ีเปนประโยชนตอการเรียนการสอน 

 4.  สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได 
 5.  มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับท่ีสรางองคความรู

ใหม (Body of Knowledge) ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 

 6.  มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง 
 7.  เปนท่ีเช่ือถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวของในระดับชาติ และ/หรือ

นานาชาติ  
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4.  หนังสือ 

 ตองมีองคความรูจากรากฐานทางวิชาการที่ม่ันคง  มีการแสดงทัศนะของผูเขียนท่ีสรางเสริมปญญา
ความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวเนื่อง  มีความ
ตอเนื่องเช่ือมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุม โดยไมจําเปนตองสอดคลองหรือเปนไปตามขอกําหนดของ 
หลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร  ท้ังนี้เนื้อหาสาระของหนังสือตองมีความทันสมัย  เม่ือพิจารณา 
ถึงวันท่ีจัดพิมพ   

-  ลักษณะคุณภาพในการเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

 เปนหนังสือท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มีแนวคิดและการ
นําเสนอท่ีชัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ 

-  ลักษณะคุณภาพในการเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย 

 1.  เปนหนังสือท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มีแนวคิดและการ
นําเสนอท่ีชัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ 

2.  มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการท่ีทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการและ
เปนประโยชนตอวงวิชาการ 

3.  มีการสอดแทรกความคิดริเร่ิมและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนท่ีเปนการ
แสดงใหเห็นถึงความรูท่ีเปนประโยชนตอวงวิชาการ 

4.  สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได 

-  ลักษณะคุณภาพในการเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย 

 1.  เปนหนังสือท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มีแนวคิดและการ
นําเสนอท่ีชัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
 2.  มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการท่ีทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการและ
เปนประโยชนตอวงวิชาการ 
 3.  มีการสอดแทรกความคิดริเร่ิมและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนท่ีเปนการ
แสดงใหเห็นถึงความรูท่ีเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
 4.  สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได 
 5.  มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับท่ีสรางองคความรู
ใหม  (Body of Knowledge) ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
 6.  มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง 
 7.  เปนท่ีเช่ือถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวของในระดับชาติ และ/หรือ
นานาชาติ  
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5.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
ตองมีองคความรูในเร่ืองการวิเคราะหท่ีอธิบายและช้ีใหเห็นวางานดังกลาวทําใหเกิดความกาวหนา

ทางวิชาการหรือเสริมสรางองคความรู  หรือใหวิธีการท่ีจะเปนประโยชนตอสาขาวิชานั้น  และแสดงถึง
ความสามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้น  สําหรับผลงานท่ีมุงเชิงปฏิบัติจะตองผานการพิสูจนหรือมี
หลักฐานรายละเอียดตาง ๆ ประกอบแสดงใหเห็นคุณคาของผลงาน 

-  ลักษณะคุณภาพในการเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

 เปนผลงานใหม หรือเปนการนําส่ิงท่ีมีอยูแลวมาประยกุตดวยวิธีการใหมๆ และผลงานนั้น
กอใหเกิดประโยชนในดานใดดานหน่ึง 

-  ลักษณะคุณภาพในการเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย 

 1.  เปนผลงานใหม หรือเปนการนําส่ิงท่ีมีอยูแลวมาประยุกตดวยวิธีการใหมๆ และผลงานนั้น
กอใหเกิดประโยชนในดานใดดานหน่ึง 

 2.  ไดรับการรับรองโดยองคกรทางวิชาการ หรือหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของในสาขาวิชาท่ี
เสนอหรือ 

3.  เปนผลงานท่ีสรางสรรคตองเปนท่ียอมรับของผูเช่ียวชาญในสาขาวิชานั้นๆ 

-  ลักษณะคุณภาพในการเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย 

 1.  เปนผลงานใหม หรือเปนการนําส่ิงท่ีมีอยูแลวมาประยุกตดวยวิธีการใหมๆ และผลงานนั้น
กอใหเกิดประโยชนในดานใดดานหน่ึง 
 2.  ไดรับการรับรองโดยองคกรทางวิชาการ หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของในสาขาวิชาท่ีเสนอ
หรือ 

3.  เปนผลงานท่ีสรางสรรคตองเปนท่ียอมรับของผูเช่ียวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ 
4.  เปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปในวงวิชาการ และ/หรือวงวิชาชีพท้ังในระดบัชาติ และ/หรือระดับ

นานาชาติ 
 

6.  งานแปล 
 ตองมีองคความรูในดานงานแปลจากตัวงานตนแบบท่ีเปนงานวรรณกรรม หรืองานดานปรัชญา 
หรือประวัติศาสตร หรือวิทยาการสาขาอ่ืนบางสาขาท่ีมีความสําคัญและทรงคุณคาในสาขานั้นๆ ซ่ึงเม่ือนํามา
แปลแลวจะเปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการท่ีประจักษชัด เปนการแปลจากภาษาตางประเทศเปน
ภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ หรือแปลจากภาษาตางประเทศหนึ่งเปนภาษาตางประเทศ
อีกภาษาหนึ่ง (งานแปลนี้ จัดเปนผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนประเภทหนึ่ง) 

-  ลักษณะคุณภาพในการเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
  1.  เปนงานแปลท่ีแสดงใหเห็นถึงความเขาใจในตัวบท แบบแผนทางความคิด และ/หรือ
วัฒนธรรมตนกําเนิดและบงช้ีความสามารถในการส่ือความหมายไดอยางดี มีการศึกษาวิเคราะหและตีความ
ท้ังตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะท่ีเทียบไดกับงานวิจัย  

             2.  มีการใหอรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ อันเหมาะสมท้ังในระดับมหภาคและ
จุลภาค 
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-  ลักษณะคุณภาพในการเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย 
 1.  เปนงานแปลที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจอันลึกซ้ึงในตัวบท แบบแผนทางความคิด และ/
หรือวัฒนธรรมตนกําเนิด และบงช้ีถึงความสามารถในการส่ือความหมายในระดับสูงมาก  
 2.  มีการศึกษาวิเคราะหและตีความท้ังตัวบทและบริบทของตัวงานอยางละเอียดลึกซ้ึงใน
ลักษณะท่ีเทียบไดกับงานวิจัยของผูสันทัดกรณี        
 3.  มีการใหอรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ อันเหมาะสมท้ังในระดับมหภาคและ
จุลภาค  
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2.  สายสนับสนุนวิชาการ 
 

1.  ตําแหนงปฏิบัตงิานระดบัตน  ตําแหนงปฏิบัตงิานระดับกลาง 
 1.1  คุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง 
      -  ตําแหนงวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือ  วุฒิอนุปริญญา  เปล่ียนเปน  ตําแหนงท่ีใชวุฒิปริญญาตรี 
 -  ลักษณะงานของหนวยงานจะตองมีตําแหนงดังกลาว 

-  คุณวุฒิของผูท่ีจะเปล่ียนตําแหนงตรงกับตําแหนงใหม 
-  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิพิจารณา 

 -  กรณีท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี  ก.พ.อ.  กําหนดใหดํารงตําแหนง
ปฏิบัติการระดับตนท่ีมีประสบการณ  โดยไมตองวิเคราะหและประเมินคางานกําหนดตําแหนงปฏิบัติการ
ระดับตนท่ีมีประสบการณ 
 1.2  องคความรู  
  1.   มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 

2. มีความรูความสามารถในการวิเคราะหงานท่ีปฏิบัติงานและงานอ่ืนท่ีเกีย่วของ 
3. มีความรูความเขาใจในนโยบายและเปาหมายของหนวยงาน 
4. มีความสามารถในความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
5. มีความรูความสามารถในการพัฒนางาน 
6. มีความรูความสามารถในการแกไขปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
7. มีความรูความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีกับผูมารับบริการหรือผูมาติดตอ 
8. มีความรูความสามารถในการส่ือความหมายกับผูบังคับบัญชา  และเพื่อนรวมงาน 
 ท้ังวาจาและลายลักษณอักษร 
9. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมเกี่ยวกับการใหขอมูลขาวสาร  

การบันทึก หรือการรายงาน 
10. มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยสีมัยใหมสําหรับการปฏิบัติงาน  และการสืบคน 

 1.3  วิธีการเขาสูตําแหนง 
 -  ใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการประเมิน  โดยกรรมการดังกลาวตองเปนผูบังคับบัญชาของ 
ผูเสนอขอ  จํานวน  1  คน 
 -  ใหคณะกรรมการประเมิน  ตามแบบ  ก.บ.ม.  2  แบบประเมินเพื่อแตงต้ังขาราชการใหดํารงตําแหนง
ในระดับท่ีสูงข้ึน  สําหรับตําแหนงปฏิบัติการระดับตน  และตําแหนงปฏิบัติการระดับกลาง  (ตําแหนงระดับควบ) 
 -  กําหนดเกณฑการประเมินในแตละองคประกอบและเกณฑการตัดสิน  ดังนี้ 
  -  ตําแหนงปฏิบัติการระดับตน  ระดับ  1 - 3  หรือระดับ  2 - 4  ตองไดคะแนนรวมไมต่ํากวา  3 
  -  ตําแหนงปฏิบัติการระดับกลาง  ระดับ  3 - 6  หรือระดับ  4 - 7  ตองไดคะแนนรวมไม 
ต่ํากวา  3.5       
  -  ใหมหาวิทยาลัยสรุปผลการประเมินเสนอ  ก.บ.ม.  เพื่อทราบ 
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 1.4  วิธีการเขาสูตําแหนงปฏิบัติการระดับตนท่ีมีประสบการณ 
 -  ให  ก.บ.ม.  แตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินคางาน 
 -  ใหคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินคางาน  ตามแบบวิเคราะหประเมินคางาน  แบบ  ก.บ.ม.1/1  
แบบวิเคราะหและประเมินคางานตําแหนงปฏิบัติการระดับตนท่ีมีประสบการณ  
 -  กําหนดคาน้ําหนักคะแนนในแตละองคประกอบ  ดังนี้ 
  -  หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนง  คานํ้าหนัก  20  คะแนน 
  -  ความยุงยากของงาน  ความสามรถท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน  คาน้ําหนัก  30  คะแนน 
  -  การกํากับตรวจสอบ  คาน้ําหนัก  10  คะแนน 
  -  ความรูท่ีตองการในการปฏิบัติงาน  คาน้ําหนัก  40  คะแนน 
 -  เกณฑการตัดสิน   
  -  ระดับ  4  ตองไดคะแนนรวมต้ังแต  60  คะแนนข้ึนไป 
  -  ระดับ  5  ตองไดคะแนนรวมต้ังแต  70  คะแนนข้ึนไป   
  -  ระดับ  6  ตองไดคะแนนรวมต้ังแต  80  คะแนนข้ึนไป   
 
2.  ตําแหนงปฏิบัตงิานระดบักลาง    ตาํแหนงหัวหนางาน/คณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง   
     และหัวหนากลุมงาน/สถาบัน/สํานัก 
 2.1  คุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง 
      -  ตําแหนงวุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบเทา 
 -  ลักษณะงานของหนวยงานจะตองมีตําแหนงดังกลาว 

-  คุณวุฒิของผูท่ีจะเปล่ียนตําแหนงตรงกับตําแหนงใหม 
-  ผานการประเมินจากการปฏิบัติงาน  คุณลักษณะและสมรรถนะของบุคคลท่ีจําเปนสําหรับ

ตําแหนง  โดยคณะกรรมการประเมินผลงานท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ังตามความเห็นชอบของ  ก.บ.ม. 
-  ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารที่  ก.พ.อ.  รับรอง 

 2.2  องคความรู  
  1.   มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 

2. มีความรูความสามารถในการวิเคราะหงานท่ีปฏิบัติงานและงานอ่ืนท่ีเกีย่วของ 
3. มีความรูความเขาใจในนโยบายและเปาหมายของหนวยงาน 
4. มีความสามารถในความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
5. มีความรูความสามารถในการพัฒนางาน 
6. มีความรูความสามารถในการแกไขปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
7. มีความรูความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีกับผูมารับบริการหรือผูมาติดตอ 
8. มีความรูความสามารถในการส่ือความหมายกับผูบังคับบัญชา  และเพื่อนรวมงาน 

ท้ังวาจาและลายลักษณอักษร 
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9. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมเกี่ยวกับการใหขอมูลขาวสาร 
 การบันทึก  หรือการรายงาน 
10. มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยสีมัยใหมสําหรับการปฏิบัติงาน  และการ 

  สืบคน 
11. มีความรูความสามารถในการวางแผน  ควบคุม  ติดตามผลการปฏิบัติงานของ 
 ผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตามแผน  รวมท้ังปรับปรุงพัฒนางาน 
12. มีความรูความสามารถในการแนะนํา การสอนงาน และการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 
 ใหปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ 

 2.3  วิธีการเขาสูตําแหนง 
 -  ให  ก.บ.ม.  แตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินคางาน 
 -  ใหคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินคางาน  ตามแบบวิเคราะหประเมินคางาน  แบบ  ก.บ.ม.1/2  
แบบวิเคราะหและประเมินคางานตําแหนงประเภทผูบริหาร  
 -  กําหนดคาน้ําหนักคะแนนในแตละองคประกอบ  ดังนี้ 
  -  หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนง  คานํ้าหนัก  30  คะแนน 
  -  ความยุงยากของงานความสามรถท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน  คาน้ําหนัก  30  คะแนน 
  -  การควบคุมกํากับตรวจสอบ  และการบังคับบัญชา  คาน้ําหนัก  20  คะแนน 
  -  ความรูท่ีตองการในการปฏิบัติงาน  คาน้ําหนัก  20  คะแนน 
 -  เกณฑการตัดสิน   
  -  ระดับ  7  ตองไดคะแนนรวมต้ังแต  70  คะแนนข้ึนไป 
  -  ระดับ  8  ตองไดคะแนนรวมต้ังแต  80  คะแนนข้ึนไป   
 
3.  ตําแหนงหัวหนางาน/คณะ    ผูอํานวยการกอง/เลขานุการคณะ  / 
     ตําแหนงหัวหนากลุมงานและหัวหนางานสถาบัน/สํานกั  ตําแหนงผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน  และ 
     ผูอํานวยการกอง/เลขานุการคณะ  และตําแหนงหัวหนากลุมงานและหัวหนางานสถาบัน/สํานัก     
     ตําแหนงผูอํานวยการสํานกังานอธิการบดี 
 3.1  คุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง 
      -  ตําแหนงวุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบเทา 
 -  ลักษณะงานของหนวยงานจะตองมีตําแหนงดังกลาว 

-  คุณวุฒิของผูท่ีจะเปล่ียนตําแหนงตรงกับตําแหนงใหม 
-  ผานการประเมินจากการปฏิบัติงาน  คุณลักษณะและสมรรถนะของบุคคลท่ีจําเปนสําหรับ

ตําแหนง  โดยคณะกรรมการประเมินผลงานท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ังตามความเห็นชอบของ  ก.บ.ม. 
-  ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารที่  ก.พ.อ.  รับรอง 
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 3.2  องคความรู  
  1.   มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 

2. มีความรูความสามารถในการวิเคราะหงานท่ีปฏิบัติงานและงานอ่ืนท่ีเกีย่วของ 
3. ความรูความเขาใจในนโยบายและเปาหมายของหนวยงาน 
4. มีความสามารถในความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
5. มีความรูความสามารถสามารถในการพัฒนางาน 
6. มีความรูความสามารถในการแกไขปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
7. มีความรูความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีกับผูมารับบริการหรือผูมาติดตอ 
8. มีความรูความสามารถในการส่ือความหมายกับผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน 
 ท้ังวาจาและลายลักษณอักษร 

 9. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมเกี่ยวกับการใหขอมูล 
  ขาวสาร  การบันทึก  หรือการรายงาน 
 10.  มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยสีมัยใหมสําหรับการปฏิบัติงาน และการ 
  สืบคน 
 11. มีความรูความสามารถในการวางแผน ควบคุม ติดตามผลการปฏิบัติงานของ 
  ผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตามแผน รวมท้ังปรับปรุงพัฒนางาน 

12. มีความรูความสามารถในการแนะนํา การสอนงาน และการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาให
ปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ 

13. มีความรูความสามารถในการเปนผูนํา การวางตน การมีศิลปะในการโนมนาว  
 จูงใจ กระตุนและใหกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน 
14. มีความรูความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ การประเมินสถานการณ การกําหนดกลยุทธ 

การลดจุดออน  เสริมจุดแข็ง 
15. มีความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหา การวเิคราะหหาสาเหตุของปญหา 

 การวิเคราะหแนวทางในการแกไขปญหาโดยมีหลายทางเลือก การใชขอมูล 
 ประกอบการตดัสินใจแกไขปญหา 

3.3  วิธีการเขาสูตําแหนง 
 -  ให  ก.บ.ม. แตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินคางาน  กรณีเปนการวิเคราะหและประเมิน
คางาน  ตั้งแตระดับ  9  ข้ึนไป  ตองมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเปนคณะกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง   
 -  ใหคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินคางาน  ตามแบบวิเคราะหประเมินคางาน  แบบ  ก.บ.ม.1/2  
แบบวิเคราะหและประเมินคางานตําแหนงประเภทผูบริหาร  
 -  กําหนดคาน้ําหนักคะแนนในแตละองคประกอบ  ดังนี้ 
  -  หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนง  คานํ้าหนัก  30  คะแนน 
  -  ความยุงยากของงานความสามรถท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน  คาน้ําหนัก  30  คะแนน 
  -  การควบคุมกํากับตรวจสอบ  และการบังคับบัญชา  คาน้ําหนัก  20  คะแนน 
  -  ความรูท่ีตองการในการปฏิบัติงาน  คาน้ําหนัก  20  คะแนน 
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 -  เกณฑการตัดสิน   
  -  ระดับ  8  ตองไดคะแนนรวมต้ังแต  80  คะแนนข้ึนไป 
  -  ระดับ  9  ตองไดคะแนนรวมต้ังแต  90  คะแนนข้ึนไป   

 

4.  ตําแหนงปฏิบัติการระดบัตนท่ีมีประสบการณ  ตําแหนงชํานาญการ 
   4.1  คุณสมบตัิเฉพาะตาํแหนง 
 -  ตองมีคุณวฒุิการศึกษาและมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการ  ดังนี ้
  1.  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ  เทียบเทา  16  ป 
  2.  วุฒิอนุปริญญา  เทียบเทา  12  ป 
  3.  วุฒิปริญญาตรี  เทียบเทา  9  ป 
  4.  วฒุิปริญญาโท  เทียบเทา  5  ป 
  5.  วุฒิปริญญาเอก  เทียบเทา  2  ป 
 4.2  องคความรู  
  1.   มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 
  2. มีความรูความสามารถในการวิเคราะหงานท่ีปฏิบัติงานและงานอ่ืนท่ีเกีย่วของ 
 3. มีความรูความเขาใจในนโยบายและเปาหมายของหนวยงาน 

4. มีความสามารถในความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
5. มีความรูความสามารถในการพัฒนางาน 
6. มีความรูความสามารถในการแกไขปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
7. มีความรูความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีกับผูมารับบริการหรือผูมาติดตอ 
8. มีความรูความสามารถในการส่ือความหมายกับผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน 

ท้ังวาจาและลายลักษณอักษร 
9. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมเกี่ยวกับการใหขอมูลขาวสาร  

  การบันทึก หรือการรายงาน 
10.  มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยสีมัยใหมสําหรับการปฏิบัติงาน และการ 
 สืบคน 
11. มีความรูความสามารถในการสรางคุณภาของงานโดยใชเทคนิค วิธีการตาง ๆ  
12. มีความรูความสามารถในการสรางผลงานท่ีแสดงถึงความเปนผูชํานาญการ 
13.  มีความรูความสามารถในการสรางผลงานท่ีเปนงานสรางสรรคและมีความคิดริเร่ิม 
14.  มีความรูความสามารถในการสรางผลงานท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับระดับตําแหนง  

สายงานและลักษณะงานของหนวยงาน 
15. มีความรูความสามารถในการเผยแพรผลงานเพ่ือการนําไปใชประโยชนไดอยาง 
 กวางขวางคอนขางมาก โดยเปนผลงานท่ีกอใหเกดิการพฒันาระบบหรือมาตรฐาน 
 ของงาน และเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองาน 
 คอนขางมาก 
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16. มีความรูความสามารถในการใหความเห็น คําแนะนํา หรือเสนอแนะ การให 

 คําปรึกษาแนะนํา การอบรม และเผยแพรความรูเกีย่วกับหลักการ แนวทาง ระบบ  
 รูปแบบ เทคนคิ วิธีการในการแกไขปญหาหรือการพัฒนางานสายสนับสนุนนั้น 

  

4.3  วิธีการเขาสูตําแหนง 
 -  ให  ก.บ.ม.  แตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินคางาน 
 -  ใหคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินคางาน  ตามแบบวิเคราะหประเมินคางาน  แบบ  ก.บ.ม.1/3  
แบบวิเคราะหกําหนดความจําเปนตามภารกิจของหนวยงานและความจําเปนของตําแหนงระดับชํานาญการ 
ระดับเชี่ยวชาญ  และระดับเช่ียวชาญพิเศษ  
 -  กําหนดคาน้ําหนักคะแนนในแตละองคประกอบ  ดังนี้ 
  -  ความจําเปนตามภารกิจของหนวยงาน  คาน้ําหนัก  40  คะแนน 
  -  ความจําเปนของตําแหนงและลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ  คาน้ําหนัก  60  คะแนน 
 -  เกณฑการตัดสิน  ตองไดคะแนนรวมต้ังแต  80  คะแนนข้ึนไป 
 
5.  ตําแหนงชํานาญการ  ตําแหนงเชี่ยวชาญ 
   5.1  คุณสมบตัิเฉพาะตาํแหนง 
 -  ตองมีคุณวฒุิการศึกษาและมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนง  ดังนี ้  
  1. วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาและดํารงตําแหนงระดับชํานาญการหรือเทียบเทาของสายงาน
ท่ีเร่ิมจากระดับ  3  ข้ึนไปมาแลวไมนอยกวา  3  ป 
  2. กรณีไมไดดํารงตําแหนงระดับชํานาญการใหเทียบคุณสมบัติขาราชการ  เพื่อใชเปน
คุณสมบัติในการขอกําหนดตําแหนงระดับเช่ียวชาญ  ระดับ  9  ดังนี้    
   -  ดํารงตําแหนงระดับ  8  และมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา  มีความรูความสามารถ  
และประสบการณจากการดํารงตําแหนงท่ีขอเทียบคุณสมบัติมาแลวไมนอยกวา  3  ป 
   -  พิจารณาเทียบคุณสมบัติท่ีแสดงความเปนผูชํานาญการ  ระดับ  8  ยอนหลังไดไมเกิน  3  ป 
 5.2  องคความรู  
  1.   มีความรูความสามารถในการสรางคุณภาพของงานโดยใชเทคนิค วิธีการตาง ๆ  

2. มีความรูความสามารถในการสรางผลงานท่ีแสดงถึงความเปนผูเช่ียวชาญ 
3. มีความรูความสามารถในการสรางผลงานท่ีเปนงานสรางสรรคและมีความคิดริเร่ิม 
4. มีความรูความสามารถในการสรางผลงานท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับระดับตําแหนง  
 สายงานและลักษณะงานของหนวยงาน 
5. มีความรูความสามารถในการเผยแพรผลงานเพ่ือการนําไปใชประโยชนไดอยาง 

   กวางขวางคอนขางมาก โดยเปนผลงานท่ีกอใหเกดิการพฒันาระบบหรือมาตรฐาน 
ของงาน และเกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองาน
คอนขางมาก 
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6. มีความรูความสามารถในการใหความเห็น คําแนะนํา หรือเสนอแนะ การให 
 คําปรึกษาแนะนํา การอบรม และเผยแพรความรูเกีย่วกับหลักการ แนวทาง ระบบ  
 รูปแบบ เทคนคิ วิธีการในการแกไขปญหาหรือการพัฒนางานสายสนับสนุนนั้น 

  

 5.3  วิธีการเขาสูตําแหนง 
 -  ให  ก.บ.ม.  แตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินคางาน  โดยตองมีผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยเปนคณะกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 
 -  ใหคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินคางาน  ตามแบบวิเคราะหประเมินคางาน  แบบ  ก.บ.ม.1/3  
แบบวิเคราะหกําหนดความจําเปนตามภารกิจของหนวยงานและความจําเปนของตําแหนงระดับชํานาญการ 
ระดับเชี่ยวชาญ  และระดับเช่ียวชาญพิเศษ  
 -  กําหนดคาน้ําหนักคะแนนในแตละองคประกอบ  ดังนี้ 
  -  ความจําเปนตามภารกิจของหนวยงาน  คาน้ําหนัก  40  คะแนน 
  -  ความจําเปนของตําแหนงและลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ  คาน้ําหนัก  60  คะแนน 
 -  เกณฑการตัดสิน  ตองไดคะแนนรวมต้ังแต  90  คะแนนข้ึนไป 
 

6.  ตําแหนงเชีย่วชาญ  ตาํแหนงเชีย่วชาญพิเศษ 
 6.1  คุณสมบัตเิฉพาะตําแหนง 
 -  ตองมีคุณวฒุิการศึกษาและมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนง  ดังนี ้  
  1. วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาและดํารงตําแหนงระดับเช่ียวชาญหรือเทียบเทามาแลวไมนอย
กวา  2  ป 
  2. กรณีไมไดดํารงตําแหนงระดับเช่ียวชาญใหเทียบคุณสมบัติขาราชการ  เพื่อใชเปน
คุณสมบัติในการขอกําหนดตําแหนงระดับเช่ียวชาญพิเศษ  ระดับ  10  ดังน้ี 
   -  ดํารงตําแหนงระดับ  9  และมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา  มีความรูความสามารถ  
และประสบการณจากการดํารงตําแหนงท่ีขอเทียบคุณสมบัติมาแลวไมนอยกวา  2  ป 
   -  พิจารณาเทียบคุณสมบัติท่ีแสดงความเปนผูเช่ียวชาญ  ระดับ  9  ยอนหลังไดไมเกิน  2  ป   
 6.2  องคความรู  
  1.   มีความรูความสามารถในการสรางคุณภาของงานโดยใชเทคนิค วิธีการตาง ๆ  

2. มีความรูความสามารถในการสรางผลงานท่ีแสดงถึงความเปนผูเช่ียวชาญพิเศษ 
3. มีความรูความสามารถในการสรางผลงานท่ีเปนงานสรางสรรคและมีความคิดริเร่ิม 
4. มีความรูความสามารถในการสรางผลงานท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับระดับตําแหนง  

สายงานและลักษณะงานของหนวยงาน 
5. มีความรูความสามารถในการเผยแพรผลงานเพ่ือการนําไปใชประโยชนไดอยาง 

กวางขวางมาก โดยเปนผลงานท่ีกอใหเกดิการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน และ
เกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมท่ีเปนประโยชนตองานมาก 
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6. มีความรูความสามารถในการใหความเห็น คําแนะนํา หรือเสนอแนะ การให 

คําปรึกษาแนะนํา การอบรม และเผยแพรความรูเกีย่วกับหลักการ แนวทาง ระบบ 
รูปแบบ เทคนคิ วิธีการในการแกไขปญหาหรือการพัฒนางานสายสนับสนุนนั้น 

7. มีความรูความสามารถในการสรางผลงานท่ีไดรับการยกยอง หรือไดรับรางวัลใน 
 ระดับชาติ และเปนท่ีนาเช่ือถืออยางกวางขวางในระดับชาติ    
 

 6.3  วิธีการเขาสูตําแหนง 
 -  ให  ก.บ.ม.  แตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินคางาน  โดยตองมีผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยเปนคณะกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 
 -  ใหคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินคางาน  ตามแบบวิเคราะหประเมินคางาน  แบบ  ก.บ.ม.1/3  
แบบวิเคราะหกําหนดความจําเปนตามภารกิจของหนวยงานและความจําเปนของตําแหนงระดับชํานาญการ 
ระดับเชี่ยวชาญ  และระดับเช่ียวชาญพิเศษ  
 -  กําหนดคาน้ําหนักคะแนนในแตละองคประกอบ  ดังนี้ 
  -  ความจําเปนตามภารกิจของหนวยงาน  คาน้ําหนัก  40  คะแนน 
  -  ความจําเปนของตําแหนงและลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ  คาน้ําหนัก  60  คะแนน 
 -  เกณฑการตัดสิน  ตองไดคะแนนรวมต้ังแต  90  คะแนนข้ึนไป 
 
การขามสายงาน 
1.  อาจารย    เจาหนาท่ีระดับกลาง 

1. ตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีจะขอเปล่ียน 
2. ตองไดรับการประเมินตามแบบประเมินเพื่อแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงในกรณีเปล่ียน

ตําแหนงจากคณะกรรมการประเมินบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ัง 
3. ตองไดรับคะแนนรวมไมต่ํากวา  3  ในแตละองคประกอบท่ีใชพิจารณาในการประเมิน 
4. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหแตงต้ังไดไมกอนวันท่ีผานการประเมิน  เวนแตไดรับแตงตั้งให

ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงท่ีขอเปล่ียนมากอนวันประเมิน  ใหแตงต้ังยอนหลังไดไมกอนวันท่ี
มหาวิทยาลัยมีคําส่ังแตงต้ังใหดํารงตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุน 

2.  อาจารย    ผูบริหาร 
1. ตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีจะขอเปล่ียน 

 -  ลักษณะงานของหนวยงานจะตองมีตําแหนงดังกลาว 
-  คุณวุฒิของผูท่ีจะเปล่ียนตําแหนงตรงกับตําแหนงใหม 
-  ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารที่  ก.พ.อ.  รับรอง 
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2. ตองไดรับการประเมินตามแบบประเมินเพื่อแตงต้ังขาราชการใหดํารงตําแหนงในกรณีเปล่ียน

ตําแหนงจากคณะกรรมการประเมินบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ัง 
 -  ให  ก.บ.ม.  แตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินคางาน  กรณีเปนการวิเคราะหและ
ประเมินคางาน  ตั้งแตระดับ  9  ข้ึนไป  ตองมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเปนคณะกรรมการไมนอย
กวากึ่งหนึ่ง   
 -  ใหคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินคางาน  ตามแบบวิเคราะหประเมินคางาน  แบบ  ก.บ.ม.1/2  
แบบวิเคราะหและประเมินคางานตําแหนงประเภทผูบริหาร  
 -  กําหนดคาน้ําหนักคะแนนในแตละองคประกอบ  ดังนี้ 
  -  หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนง  คานํ้าหนัก  30  คะแนน 
  -  ความยุงยากของงานความสามรถท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน  คาน้ําหนัก  30  คะแนน 
  -  การควบคุมกํากับตรวจสอบ  และการบังคับบัญชา  คาน้ําหนัก  20  คะแนน 
  -  ความรูท่ีตองการในการปฏิบัติงาน  คาน้ําหนัก  20  คะแนน 
 -  เกณฑการตัดสิน   
  -  ระดับ  8  ตองไดคะแนนรวมต้ังแต  80  คะแนนข้ึนไป 
  -  ระดับ  9  ตองไดคะแนนรวมต้ังแต  90  คะแนนข้ึนไป   
 

3.  อาจารย    ชํานาญการ 
1. ตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีจะขอเปล่ียน 

 -  ลักษณะงานของหนวยงานจะตองมีตําแหนงดังกลาว 
-  คุณวุฒิของผูท่ีจะเปล่ียนตําแหนงตรงกับตําแหนงใหม 
-  ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารที่  ก.พ.อ.  รับรอง 

2. ตองไดรับการประเมินตามแบบประเมินเพื่อแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงในกรณีเปล่ียน
ตําแหนงจากคณะกรรมการประเมินบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ัง 

 -  ให  ก.บ.ม.  แตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินคางาน 
 -  ใหคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินคางาน  ตามแบบวิเคราะหประเมินคางาน  แบบ  ก.บ.ม.1/3  

แบบวิเคราะหกําหนดความจําเปนตามภารกิจของหนวยงานและความจําเปนของตําแหนงระดับ
ชํานาญการ  ระดับเช่ียวชาญ  และระดับเช่ียวชาญพิเศษ  

 -  กําหนดคาน้ําหนักคะแนนในแตละองคประกอบ  ดังนี้ 
  -  ความจําเปนตามภารกิจของหนวยงาน  คาน้ําหนัก  40  คะแนน 
  -  ความจําเปนของตําแหนงและลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ  คาน้ําหนัก  60  คะแนน 
 -  เกณฑการตัดสิน  ตองไดคะแนนรวมต้ังแต  80  คะแนนข้ึนไป 
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4.  เจาหนาท่ีระดับกลาง    อาจารย 
1. ตองจบวุฒิปริญญาโท  ในสาขาท่ีมหาวิทยาลัยขาดแคลน 
2. ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวทิยาลัย  ประเภท

ตําแหนงวิชาการ  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย   
โดยอนุโลม 

 
*********************************************** 
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