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เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ
1. สายวิชาการ
อาจารย

ผูชวยศาสตราจารย

รองศาสตราจารย

ศาสตราจารย

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
การจัดทําผลงานเพื่อเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ
♦ เอกสารที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ไดแก
1. เอกสารประกอบการสอน
ตองมีองคความรูที่สะทอนใหเห็นถึงเนื้อหาวิชาที่สอนและวิธีการสอนอยางเปนระบบ
2. เอกสารคําสอน
ตองมีองคความรูที่สะทอนใหเห็นถึงเนื้อหาวิชาที่สอนและวิธีการสอนอยางเปนระบบ โดยไดพัฒนา
จากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ และสามารถใหผูเรียนนําไปศึกษาดวยตนเองหรือเพิ่มขึ้น
จากการเรียนในวิชานั้น ๆ
♦ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
1. งานวิจัย
ตองมีองคความรูในเรื่องที่ตนทําการศึกษาหรือคนควาอยางมีระบบดวยวิธีการวิจัย ใหเปนที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้น ๆ และมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล คําตอบหรือขอสรุปรวมที่จะนําไปสู
ความกาวหนาทางวิชาการ หรือเอื้อตอการนําวิชาการนั้นไปประยุกต
- ลักษณะคุณภาพในการเสนอขอกําหนดตําแหนงผูช วยศาสตราจารย
ต อ งเป น งานวิ จั ย ที่ มี ก ระบวนการวิ จั ย ทุ ก ขั้ น ตอนถู ก ต อ งเหมาะสมในระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการหรือนําไปประยุกตได
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- ลักษณะคุณภาพในการเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย
1. เป น งานวิ จั ย ที่ มี ก ระบวนการวิ จั ย ทุ ก ขั้ น ตอนถู ก ต อ งเหมาะสมในระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการหรือนําไปประยุกตได
2. เปนผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะหและนําเสนอผลเปนความรูใหมที่ลึกซึ้งกวางานเดิม
ที่เคยมีผูศึกษาแลว
3. เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวางหรือสามารถนําไปประยุกตไดอยางแพรหลาย
- ลักษณะคุณภาพในการเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย
1. เป น งานวิ จั ย ที่ มี ก ระบวนการวิ จั ย ทุ ก ขั้ น ตอนถู ก ต อ งเหมาะสมในระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการหรือนําไปประยุกตได
2. เปนผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะหและนําเสนอผลเปนความรูใหมที่ลึกซึ้งกวางานเดิม
ที่เคยมีผูศึกษาแลว
3. เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวางหรือสามารถนําไปประยุกตไดอยางแพรหลาย
4. เปนงานบุกเบิกที่มีคุณคายิ่ง และมีการสังเคราะหอยางลึกซึ้งจนทําใหเปนการสรางองค
ความรูใหม (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการอยางชัดเจน
5. เปนที่ยอมรับและไดรับการอางอิงถึงอยางกวางขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่
เกี่ยวของในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ
2. บทความทางวิชาการ
ตองมีองคความรูเกี่ยวกับงานเขียนทางวิชาการที่มีการนําความรูจากแหลงตาง ๆ มาเรียบเรียงเพื่อ
อธิบายหรือวิเคราะหอยางเปนระบบและชัดเจนตามหลักวิชาการ และสามารถแสดงทัศนะทางวิชาการของ
ตนเองไวอยางชัดเจน
- ลักษณะคุณภาพในการเสนอขอกําหนดตําแหนงผูช วยศาสตราจารย
เปนบทความทางวิชาการทีม่ ีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มีแนวคิด
และการนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอ วงวิชาการ
- ลักษณะคุณภาพในการเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย
1.
เปนบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย
มีแนวคิดและการนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ
2. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการและ
เปนประโยชนตอวงวิชาการ
3. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได
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3. ตํารา
ตองมีองคความรูครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาที่มีความทันสมัย สะทอนใหเห็นถึงความสามารถ
ในการถ า ยทอดวิ ช าในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาในการเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา อาจได รั บ
การพัฒนาจากเอกสารคําสอนใหอยูในระดับความสมบูรณที่สุด และสามารถอานและทําความเขาใจในสาระ
ของตํารานั้นดวยตนเองโดยไมตองเขาศึกษาในวิชานั้น
- ลักษณะคุณภาพในการเสนอขอกําหนดตําแหนงผูช วยศาสตราจารย
เปนตําราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มีแนวคิดและการนําเสนอ
ที่ชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
- ลักษณะคุณภาพในการเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย
1. เปนตําราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มีแนวคิดและการ
นําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
2. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการและ
เปนประโยชนตอ วงวิชาการ
3. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนที่เปนการ
แสดงใหเห็นถึงความรูที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน
4. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได
- ลักษณะคุณภาพในการเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย
1. เปนตําราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มีแนวคิดและการ
นําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
2. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการและ
เปนประโยชนตอวงวิชาการ
3. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนที่เปนการ
แสดงใหเห็นถึงความรูที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน
4. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได
5. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สรางองคความรู
ใหม (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
6. มีการกระตุน ใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง
7. เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของในระดับชาติ และ/หรือ
นานาชาติ

4
4. หนังสือ
ตองมีองคความรูจากรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง มีการแสดงทัศนะของผูเขียนที่สรางเสริมปญญา
ความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง มีความ
ตอเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุม โดยไมจําเปนตองสอดคลองหรือเปนไปตามขอกําหนดของ
หลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร ทั้งนี้เนื้อหาสาระของหนังสือตองมีความทันสมัย เมื่อพิจารณา
ถึงวันที่จัดพิมพ
- ลักษณะคุณภาพในการเสนอขอกําหนดตําแหนงผูช วยศาสตราจารย
เปนหนังสือทีม่ ีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มีแนวคิดและการ
นําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอ วงวิชาการ
- ลักษณะคุณภาพในการเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย
1. เปนหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มีแนวคิดและการ
นําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ
2. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการและ
เปนประโยชนตอวงวิชาการ
3. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนที่เปนการ
แสดงใหเห็นถึงความรูที่เปนประโยชนตอวงวิชาการ
4. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได
- ลักษณะคุณภาพในการเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย
1. เปนหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มีแนวคิดและการ
นําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ
2. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการและ
เปนประโยชนตอวงวิชาการ
3. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนที่เปนการ
แสดงใหเห็นถึงความรูที่เปนประโยชนตอวงวิชาการ
4. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได
5. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สรางองคความรู
ใหม (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
6. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง
7. เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของในระดับชาติ และ/หรือ
นานาชาติ
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5. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ตองมีองคความรูในเรื่องการวิเคราะหที่อธิบายและชี้ใหเห็นวางานดังกลาวทําใหเกิดความกาวหนา
ทางวิชาการหรือเสริมสรางองคความรู หรือใหวิธีการที่จะเปนประโยชนตอสาขาวิชานั้น และแสดงถึง
ความสามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้น สําหรับผลงานที่มุงเชิงปฏิบัติจะตองผานการพิสูจนหรือมี
หลักฐานรายละเอียดตาง ๆ ประกอบแสดงใหเห็นคุณคาของผลงาน
- ลักษณะคุณภาพในการเสนอขอกําหนดตําแหนงผูช วยศาสตราจารย
เปนผลงานใหม หรือเปนการนําสิ่งที่มีอยูแลวมาประยุกตดวยวิธีการใหมๆ และผลงานนั้น
กอใหเกิดประโยชนในดานใดดานหนึ่ง
- ลักษณะคุณภาพในการเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย
1. เปนผลงานใหม หรือเปนการนําสิ่งที่มีอยูแลวมาประยุกตดวยวิธีการใหมๆ และผลงานนั้น
กอใหเกิดประโยชนในดานใดดานหนึ่ง
2. ไดรับการรับรองโดยองคกรทางวิชาการ หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในสาขาวิชาที่
เสนอหรือ
3. เปนผลงานที่สรางสรรคตองเปนที่ยอมรับของผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ
- ลักษณะคุณภาพในการเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย
1. เปนผลงานใหม หรือเปนการนําสิ่งที่มีอยูแลวมาประยุกตดวยวิธีการใหมๆ และผลงานนั้น
กอใหเกิดประโยชนในดานใดดานหนึ่ง
2. ไดรับการรับรองโดยองคกรทางวิชาการ หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในสาขาวิชาที่เสนอ
หรือ
3. เปนผลงานที่สรางสรรคตองเปนที่ยอมรับของผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ
4. เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงวิชาการ และ/หรือวงวิชาชีพทั้งในระดับชาติ และ/หรือระดับ
นานาชาติ
6. งานแปล
ตองมีองคความรูในดานงานแปลจากตัวงานตนแบบที่เปนงานวรรณกรรม หรืองานดานปรัชญา
หรือประวัติศาสตร หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสําคัญและทรงคุณคาในสาขานั้นๆ ซึ่งเมื่อนํามา
แปลแลวจะเปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการที่ประจักษชัด เปนการแปลจากภาษาตางประเทศเปน
ภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ หรือแปลจากภาษาตางประเทศหนึ่งเปนภาษาตางประเทศ
อีกภาษาหนึ่ง (งานแปลนี้ จัดเปนผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นประเภทหนึ่ง)
- ลักษณะคุณภาพในการเสนอขอกําหนดตําแหนงผูช วยศาสตราจารย
1. เปนงานแปลที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในตัวบท แบบแผนทางความคิด และ/หรือ
วัฒนธรรมตนกําเนิดและบงชี้ความสามารถในการสื่อความหมายไดอยางดี มีการศึกษาวิเคราะหและตีความ
ทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบไดกับงานวิจัย
2. มีการใหอรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาคและ
จุลภาค
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- ลักษณะคุณภาพในการเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย
1. เปนงานแปลที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจอันลึกซึ้งในตัวบท แบบแผนทางความคิด และ/
หรือวัฒนธรรมตนกําเนิด และบงชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมายในระดับสูงมาก
2. มีการศึกษาวิเคราะหและตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานอยางละเอียดลึกซึ้งใน
ลักษณะที่เทียบไดกับงานวิจัยของผูสันทัดกรณี
3. มีการใหอรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาคและ
จุลภาค
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2. สายสนับสนุนวิชาการ
1. ตําแหนงปฏิบัตงิ านระดับตน Ö ตําแหนงปฏิบัตงิ านระดับกลาง
1.1 คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง
- ตําแหนงวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ วุฒิอนุปริญญา เปลี่ยนเปน ตําแหนงที่ใชวุฒิปริญญาตรี
- ลักษณะงานของหนวยงานจะตองมีตําแหนงดังกลาว
- คุณวุฒิของผูที่จะเปลี่ยนตําแหนงตรงกับตําแหนงใหม
- คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิพิจารณา
- กรณีที่มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.พ.อ. กําหนดใหดํารงตําแหนง
ปฏิบัติการระดับตนที่มีประสบการณ โดยไมตองวิเคราะหและประเมินคางานกําหนดตําแหนงปฏิบัติการ
ระดับตนที่มีประสบการณ
1.2 องคความรู
1. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
2. มีความรูความสามารถในการวิเคราะหงานที่ปฏิบัติงานและงานอื่นที่เกีย่ วของ
3. มีความรูความเขาใจในนโยบายและเปาหมายของหนวยงาน
4. มีความสามารถในความคิดริเริ่มสรางสรรค
5. มีความรูความสามารถในการพัฒนางาน
6. มีความรูความสามารถในการแกไขปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
7. มีความรูความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีกับผูม ารับบริการหรือผูมาติดตอ
8. มีความรูความสามารถในการสื่อความหมายกับผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน
ทั้งวาจาและลายลักษณอักษร
9. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมเกี่ยวกับการใหขอมูลขาวสาร
การบันทึก หรือการรายงาน
10. มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสมัยใหมสําหรับการปฏิบัติงาน และการสืบคน
1.3 วิธีการเขาสูตําแหนง
- ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน โดยกรรมการดังกลาวตองเปนผูบังคับบัญชาของ
ผูเสนอขอ จํานวน 1 คน
- ใหคณะกรรมการประเมิน ตามแบบ ก.บ.ม. 2 แบบประเมินเพื่อแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง
ในระดับที่สูงขึ้น 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 วิธีการเขาสูตําแหนงปฏิบัติการระดับตนที่มีประสบการณ
- ให ก.บ.ม. แตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินคางาน
- ใหคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินคางาน ตามแบบวิเคราะหประเมินคางาน แบบ ก.บ.ม.1/1
แบบวิเคราะหและประเมินคางานตําแหนงปฏิบัติการระดับตนที่มีประสบการณ
- กําหนดคาน้ําหนักคะแนนในแตละองคประกอบ ดังนี้
- หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง คาน้ําหนัก 20 คะแนน
- ความยุงยากของงาน ความสามรถที่จําเปนในการปฏิบัติงาน คาน้ําหนัก 30 คะแนน
- การกํากับตรวจสอบ คาน้ําหนัก 10 คะแนน
- ความรูที่ตองการในการปฏิบัติงาน คาน้ําหนัก 40 คะแนน
- เกณฑการตัดสิน
- ระดับ 4 ตองไดคะแนนรวมตั้งแต 60 คะแนนขึ้นไป
- ระดับ 5 ตองไดคะแนนรวมตั้งแต 70 คะแนนขึ้นไป
- ระดับ 6 ตองไดคะแนนรวมตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป
2. ตําแหนงปฏิบัตงิ านระดับกลาง Ö ตําแหนงหัวหนางาน/คณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง
และหัวหนากลุมงาน/สถาบัน/สํานัก
2.1 คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง
- ตําแหนงวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา
- ลักษณะงานของหนวยงานจะตองมีตําแหนงดังกลาว
- คุณวุฒิของผูที่จะเปลี่ยนตําแหนงตรงกับตําแหนงใหม
ผานการประเมินจากการปฏิบัติงาน คุณลักษณะและสมรรถนะของบุคคลที่จําเปนสําหรับ
ตําแหนง โดยคณะกรรมการประเมินผลงานที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งตามความเห็นชอบของ ก.บ.ม.
- ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารที่ ก.พ.อ. รับรอง
2.2 องคความรู
1. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
2. มีความรูความสามารถในการวิเคราะหงานที่ปฏิบัติงานและงานอื่นที่เกีย่ วของ
3. มีความรูความเขาใจในนโยบายและเปาหมายของหนวยงาน
4. มีความสามารถในความคิดริเริ่มสรางสรรค
5. มีความรูความสามารถในการพัฒนางาน
6. มีความรูความสามารถในการแกไขปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
7. มีความรูความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีกับผูม ารับบริการหรือผูมาติดตอ
8. มีความรูความสามารถในการสื่อความหมายกับผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน
ทั้งวาจาและลายลักษณอักษร

9

9. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมเกี่ยวกับการใหขอมูลขาวสาร
การบันทึก หรือการรายงาน
10. มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสมัยใหมสําหรับการปฏิบัติงาน และการ
สืบคน
11. มีความรูความสามารถในการวางแผน ควบคุม ติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตามแผน รวมทัง้ ปรับปรุงพัฒนางาน
12. มีความรูความสามารถในการแนะนํา การสอนงาน และการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา
ใหปฏิบัติงานไดอยางมีคณ
ุ ภาพ
2.3 วิธีการเขาสูตําแหนง
- ให ก.บ.ม. แตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินคางาน
- ใหคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินคางาน ตามแบบวิเคราะหประเมินคางาน แบบ ก.บ.ม.1/2
แบบวิเคราะหและประเมินคางานตําแหนงประเภทผูบริหาร
- กําหนดคาน้ําหนักคะแนนในแตละองคประกอบ ดังนี้
- หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง คาน้ําหนัก 30 คะแนน
- ความยุงยากของงานความสามรถที่จําเปนในการปฏิบัติงาน คาน้ําหนัก 30 คะแนน
- การควบคุมกํากับตรวจสอบ และการบังคับบัญชา คาน้ําหนัก 20 คะแนน
- ความรูที่ตองการในการปฏิบัติงาน คาน้ําหนัก 20 คะแนน
- เกณฑการตัดสิน
- ระดับ 7 ตองไดคะแนนรวมตั้งแต 70 คะแนนขึ้นไป
- ระดับ 8 ตองไดคะแนนรวมตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป
3. ตําแหนงหัวหนางาน/คณะ Ö ผูอํานวยการกอง/เลขานุการคณะ /
ตําแหนงหัวหนากลุมงานและหัวหนางานสถาบัน/สํานัก Ö ตําแหนงผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน และ
ผูอํานวยการกอง/เลขานุการคณะ และตําแหนงหัวหนากลุมงานและหัวหนางานสถาบัน/สํานัก Ö
ตําแหนงผูอาํ นวยการสํานักงานอธิการบดี
3.1 คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง
- ตําแหนงวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา
- ลักษณะงานของหนวยงานจะตองมีตําแหนงดังกลาว
- คุณวุฒิของผูที่จะเปลี่ยนตําแหนงตรงกับตําแหนงใหม
ผานการประเมินจากการปฏิบัติงาน คุณลักษณะและสมรรถนะของบุคคลที่จําเปนสําหรับ
ตําแหนง โดยคณะกรรมการประเมินผลงานที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งตามความเห็นชอบของ ก.บ.ม.
- ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารที่ ก.พ.อ. รับรอง

3.2 องคความรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
มีความรูความสามารถในการวิเคราะหงานที่ปฏิบัติงานและงานอื่นที่เกีย่ วของ
ความรูความเขาใจในนโยบายและเปาหมายของหนวยงาน
มีความสามารถในความคิดริเริ่มสรางสรรค
มีความรูความสามารถสามารถในการพัฒนางาน
มีความรูความสามารถในการแกไขปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
มีความรูความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีกับผูม ารับบริการหรือผูมาติดตอ
มีความรูความสามารถในการสื่อความหมายกับผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน
ทั้งวาจาและลายลักษณอักษร
9. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมเกี่ยวกับการใหขอมูล
ขาวสาร การบันทึก หรือการรายงาน
10. มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสมัยใหมสําหรับการปฏิบัติงาน และการ
สืบคน
11. มีความรูความสามารถในการวางแผน ควบคุม ติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตามแผน รวมทัง้ ปรับปรุงพัฒนางาน
12. มีความรูความสามารถในการแนะนํา การสอนงาน และการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาให
ปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ
13. มีความรูความสามารถในการเปนผูนํา การวางตน การมีศิลปะในการโนมนาว
จูงใจ กระตุนและใหกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน
14. มีความรูความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ การประเมินสถานการณ การกําหนดกลยุทธ
การลดจุดออน เสริมจุดแข็ง
15. มีความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหา การวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา
การวิเคราะหแนวทางในการแกไขปญหาโดยมีหลายทางเลือก การใชขอ มูล
ประกอบการตัดสินใจแกไขปญหา
3.3 วิธีการเขาสูตําแหนง
- ให ก.บ.ม. แตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินคางาน กรณีเปนการวิเคราะหและประเมิน
คางาน ตั้งแตระดับ 9 ขึ้นไป ตองมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเปนคณะกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
- ใหคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินคางาน ตามแบบวิเคราะหประเมินคางาน แบบ ก.บ.ม.1/2
แบบวิเคราะหและประเมินคางานตําแหนงประเภทผูบริหาร
- กําหนดคาน้ําหนักคะแนนในแตละองคประกอบ ดังนี้
- หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง คาน้ําหนัก 30 คะแนน
- ความยุงยากของงานความสามรถที่จําเปนในการปฏิบัติงาน คาน้ําหนัก 30 คะแนน
- การควบคุมกํากับตรวจสอบ และการบังคับบัญชา คาน้ําหนัก 20 คะแนน
- ความรูที่ตองการในการปฏิบัติงาน คาน้ําหนัก 20 คะแนน

- เกณฑการตัดสิน
- ระดับ 8 ตองไดคะแนนรวมตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป
- ระดับ 9 ตองไดคะแนนรวมตั้งแต 90 คะแนนขึ้นไป
4. ตําแหนงปฏิบัติการระดับตนที่มีประสบการณ Ö ตําแหนงชํานาญการ
4.1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
- ตองมีคุณวุฒิการศึกษาและมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงระดับปฏิบัติการ ดังนี้
1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทียบเทา 16 ป
2. วุฒิอนุปริญญา เทียบเทา 12 ป
3. วุฒิปริญญาตรี เทียบเทา 9 ป
4. วุฒิปริญญาโท เทียบเทา 5 ป
5. วุฒิปริญญาเอก เทียบเทา 2 ป
4.2 องคความรู
1. มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
2. มีความรูความสามารถในการวิเคราะหงานที่ปฏิบัติงานและงานอื่นที่เกีย่ วของ
3. มีความรูความเขาใจในนโยบายและเปาหมายของหนวยงาน
4. มีความสามารถในความคิดริเริ่มสรางสรรค
5. มีความรูความสามารถในการพัฒนางาน
6. มีความรูความสามารถในการแกไขปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
7. มีความรูความสามารถในการสรางความสัมพันธอันดีกับผูม ารับบริการหรือผูมาติดตอ
8. มีความรูความสามารถในการสื่อความหมายกับผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน
ทั้งวาจาและลายลักษณอักษร
9. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมเกี่ยวกับการใหขอมูลขาวสาร
การบันทึก หรือการรายงาน
10. มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสมัยใหมสําหรับการปฏิบัติงาน และการ
สืบคน
11. มีความรูความสามารถในการสรางคุณภาของงานโดยใชเทคนิค วิธีการตาง ๆ
12. มีความรูความสามารถในการสรางผลงานที่แสดงถึงความเปนผูชํานาญการ
13. มีความรูความสามารถในการสรางผลงานที่เปนงานสรางสรรคและมีความคิดริเริ่ม
14. มีความรูความสามารถในการสรางผลงานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับระดับตําแหนง
สายงานและลักษณะงานของหนวยงาน
15. มีความรูความสามารถในการเผยแพรผลงานเพื่อการนําไปใชประโยชนไดอยาง
กวางขวางคอนขางมาก โดยเปนผลงานที่กอ ใหเกิดการพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ของงาน และเกิดความรูใ หมหรือเทคนิควิธกี ารใหมที่เปนประโยชนตองาน
คอนขางมาก

11

16. มีความรูความสามารถในการใหความเห็น คําแนะนํา หรือเสนอแนะ การให
คําปรึกษาแนะนํา การอบรม และเผยแพรความรูเกีย่ วกับหลักการ แนวทาง ระบบ
รูปแบบ เทคนิค วิธีการในการแกไขปญหาหรือการพัฒนางานสายสนับสนุนนั้น
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4.3 วิธีการเขาสูตําแหนง
- ให ก.บ.ม. แตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินคางาน
- ใหคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินคางาน ตามแบบวิเคราะหประเมินคางาน แบบ ก.บ.ม.1/3
แบบวิเคราะหกําหนดความจําเปนตามภารกิจของหนวยงานและความจําเปนของตําแหนงระดับชํานาญการ
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
- กําหนดคาน้ําหนักคะแนนในแตละองคประกอบ ดังนี้
- ความจําเปนตามภารกิจของหนวยงาน คาน้ําหนัก 40 คะแนน
- ความจําเปนของตําแหนงและลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ คาน้ําหนัก 60 คะแนน
- เกณฑการตัดสิน ตองไดคะแนนรวมตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป
5. ตําแหนงชํานาญการ Ö ตําแหนงเชี่ยวชาญ
5.1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
- ตองมีคุณวุฒิการศึกษาและมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนง ดังนี้
1. วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาและดํารงตําแหนงระดับชํานาญการหรือเทียบเทาของสายงาน
ที่เริ่มจากระดับ 3 ขึ้นไปมาแลวไมนอยกวา 3 ป
2. กรณีไมไดดํารงตําแหนงระดับชํานาญการใหเทียบคุณสมบัติขาราชการ เพื่อใชเปน
คุณสมบัติในการขอกําหนดตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ ระดับ 9 ดังนี้
- ดํารงตําแหนงระดับ 8 และมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีความรูความสามารถ
และประสบการณจากการดํารงตําแหนงที่ขอเทียบคุณสมบัติมาแลวไมนอยกวา 3 ป
- พิจารณาเทียบคุณสมบัติที่แสดงความเปนผูชํานาญการ ระดับ 8 ยอนหลังไดไมเกิน 3 ป
5.2 องคความรู
1. มีความรูความสามารถในการสรางคุณภาพของงานโดยใชเทคนิค วิธีการตาง ๆ
2. มีความรูความสามารถในการสรางผลงานที่แสดงถึงความเปนผูเชี่ยวชาญ
3. มีความรูความสามารถในการสรางผลงานที่เปนงานสรางสรรคและมีความคิดริเริ่ม
4. มีความรูความสามารถในการสรางผลงานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับระดับตําแหนง
สายงานและลักษณะงานของหนวยงาน
5. มีความรูความสามารถในการเผยแพรผลงานเพื่อการนําไปใชประโยชนไดอยาง
กวางขวางคอนขางมาก โดยเปนผลงานที่กอ ใหเกิดการพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ของงาน และเกิดความรูใ หมหรือเทคนิควิธกี ารใหมที่เปนประโยชนตองาน
คอนขางมาก

6. มีความรูความสามารถในการใหความเห็น คําแนะนํา หรือเสนอแนะ การให
คําปรึกษาแนะนํา การอบรม และเผยแพรความรูเกีย่ วกับหลักการ แนวทาง ระบบ
รูปแบบ เทคนิค วิธีการในการแกไขปญหาหรือการพัฒนางานสายสนับสนุนนั้น
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5.3 วิธีการเขาสูตําแหนง
- ให ก.บ.ม. แตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินคางาน โดยตองมีผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยเปนคณะกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
- ใหคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินคางาน ตามแบบวิเคราะหประเมินคางาน แบบ ก.บ.ม.1/3
แบบวิเคราะหกําหนดความจําเปนตามภารกิจของหนวยงานและความจําเปนของตําแหนงระดับชํานาญการ
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
- กําหนดคาน้ําหนักคะแนนในแตละองคประกอบ ดังนี้
- ความจําเปนตามภารกิจของหนวยงาน คาน้ําหนัก 40 คะแนน
- ความจําเปนของตําแหนงและลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ คาน้ําหนัก 60 คะแนน
- เกณฑการตัดสิน ตองไดคะแนนรวมตั้งแต 90 คะแนนขึ้นไป
6. ตําแหนงเชีย่ วชาญ Ö ตําแหนงเชีย่ วชาญพิเศษ
6.1 คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง
- ตองมีคุณวุฒิการศึกษาและมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนง ดังนี้
1. วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาและดํารงตําแหนงระดับเชี่ยวชาญหรือเทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 2 ป
2. กรณีไมไดดํารงตําแหนงระดับเชี่ยวชาญใหเทีย บคุณสมบัติขาราชการ เพื่อใชเปน
คุณสมบัติในการขอกําหนดตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ 10 ดังนี้
- ดํารงตําแหนงระดับ 9 และมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีความรูความสามารถ
และประสบการณจากการดํารงตําแหนงที่ขอเทียบคุณสมบัติมาแลวไมนอยกวา 2 ป
- พิจารณาเทียบคุณสมบัติที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญ ระดับ 9 ยอนหลังไดไมเกิน 2 ป
6.2 องคความรู
1. มีความรูความสามารถในการสรางคุณภาของงานโดยใชเทคนิค วิธีการตาง ๆ
2. มีความรูความสามารถในการสรางผลงานที่แสดงถึงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษ
3. มีความรูความสามารถในการสรางผลงานที่เปนงานสรางสรรคและมีความคิดริเริ่ม
4. มีความรูความสามารถในการสรางผลงานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับระดับตําแหนง
สายงานและลักษณะงานของหนวยงาน
5. มีความรูความสามารถในการเผยแพรผลงานเพื่อการนําไปใชประโยชนไดอยาง
กวางขวางมาก โดยเปนผลงานที่กอใหเกิดการพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน และ
เกิดความรูใหมหรือเทคนิควิธีการใหมทเี่ ปนประโยชนตองานมาก

6. มีความรูความสามารถในการใหความเห็น คําแนะนํา หรือเสนอแนะ การให
คําปรึกษาแนะนํา การอบรม และเผยแพรความรูเกีย่ วกับหลักการ แนวทาง ระบบ
รูปแบบ เทคนิค วิธีการในการแกไขปญหาหรือการพัฒนางานสายสนับสนุนนั้น
7. มีความรูความสามารถในการสรางผลงานที่ไดรับการยกยอง หรือไดรบั รางวัลใน
ระดับชาติ และเปนทีน่ าเชื่อถืออยางกวางขวางในระดับชาติ
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6.3 วิธีการเขาสูตําแหนง
- ให ก.บ.ม. แตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินคางาน โดยตองมีผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยเปนคณะกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
- ใหคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินคางาน ตามแบบวิเคราะหประเมินคางาน แบบ ก.บ.ม.1/3
แบบวิเคราะหกําหนดความจําเปนตามภารกิจของหนวยงานและความจําเปนของตําแหนงระดับชํานาญการ
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
- กําหนดคาน้ําหนักคะแนนในแตละองคประกอบ ดังนี้
- ความจําเปนตามภารกิจของหนวยงาน คาน้ําหนัก 40 คะแนน
- ความจําเปนของตําแหนงและลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ คาน้ําหนัก 60 คะแนน
- เกณฑการตัดสิน ตองไดคะแนนรวมตั้งแต 90 คะแนนขึ้นไป
การขามสายงาน
1. อาจารย Ö เจาหนาที่ระดับกลาง
1. ตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะขอเปลี่ยน
2. ตองไดรับการประเมินตามแบบประเมิ นเพื่อแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงในกรณีเปลี่ย น
ตําแหนงจากคณะกรรมการประเมินบุคคลที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
3. ตองไดรับคะแนนรวมไมต่ํากวา 3 ในแตละองคประกอบที่ใชพิจารณาในการประเมิน
4. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหแตงตั้งไดไมกอนวันที่ผานการประเมิน เวนแตไดรับแตงตั้งให
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นตํ า แหน ง ที่ ข อเปลี่ ย นมาก อ นวั น ประเมิ น ให แ ต ง ตั้ ง ย อ นหลั ง ได ไ ม ก อ นวั น ที่
มหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามกรอบอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุน
2. อาจารย Ö ผูบริหาร
1. ตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะขอเปลี่ยน
- ลักษณะงานของหนวยงานจะตองมีตําแหนงดังกลาว
- คุณวุฒิของผูที่จะเปลี่ยนตําแหนงตรงกับตําแหนงใหม
- ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารที่ ก.พ.อ. รับรอง
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2. ตองไดรับการประเมินตามแบบประเมินเพื่อแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงในกรณีเปลี่ยน
ตําแหนงจากคณะกรรมการประเมินบุคคลที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
- ให ก.บ.ม. แต งตั้ งคณะกรรมการวิเ คราะหและประเมิน ค างาน กรณี เ ปน การวิ เคราะหและ
ประเมินคางาน ตั้งแตระดับ 9 ขึ้นไป ตองมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเปนคณะกรรมการไมนอย
กวากึ่งหนึ่ง
- ใหคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินคางาน ตามแบบวิเคราะหประเมินคางาน แบบ ก.บ.ม.1/2
แบบวิเคราะหและประเมินคางานตําแหนงประเภทผูบริหาร
- กําหนดคาน้ําหนักคะแนนในแตละองคประกอบ ดังนี้
- หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง คาน้ําหนัก 30 คะแนน
- ความยุงยากของงานความสามรถที่จําเปนในการปฏิบัติงาน คาน้ําหนัก 30 คะแนน
- การควบคุมกํากับตรวจสอบ และการบังคับบัญชา คาน้ําหนัก 20 คะแนน
- ความรูที่ตองการในการปฏิบัติงาน คาน้ําหนัก 20 คะแนน
- เกณฑการตัดสิน
- ระดับ 8 ตองไดคะแนนรวมตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป
- ระดับ 9 ตองไดคะแนนรวมตั้งแต 90 คะแนนขึ้นไป
3. อาจารย Ö ชํานาญการ
1. ตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะขอเปลี่ยน
- ลักษณะงานของหนวยงานจะตองมีตําแหนงดังกลาว
- คุณวุฒิของผูที่จะเปลี่ยนตําแหนงตรงกับตําแหนงใหม
- ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารที่ ก.พ.อ. รับรอง
2. ตองไดรับการประเมินตามแบบประเมินเพื่อแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงในกรณีเปลี่ย น
ตําแหนงจากคณะกรรมการประเมินบุคคลที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
- ให ก.บ.ม. แตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินคางาน
- ใหคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินคางาน ตามแบบวิเคราะหประเมินคางาน แบบ ก.บ.ม.1/3
แบบวิเคราะหกําหนดความจําเปนตามภารกิจของหนวยงานและความจําเปนของตําแหนงระดับ
ชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
- กําหนดคาน้ําหนักคะแนนในแตละองคประกอบ ดังนี้
- ความจําเปนตามภารกิจของหนวยงาน คาน้ําหนัก 40 คะแนน
- ความจําเปนของตําแหนงและลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ คาน้ําหนัก 60 คะแนน
- เกณฑการตัดสิน ตองไดคะแนนรวมตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป
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4. เจาหนาที่ระดับกลาง Ö อาจารย
1. ตองจบวุฒิปริญญาโท ในสาขาที่มหาวิทยาลัยขาดแคลน
2. ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
ตําแหนงวิชาการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยอนุโลม
***********************************************

