
เส้นทางความก้าวหน้า 
  การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ  (Career Path)  เป็นการสร้างเส้นทางสั่งสม
ประสบการณ์และผลงานที่จ าเป็นส าหรับการด ารงต าแหน่งเป้าหมาย  เพื่อให้ส่วนราชการสามารถวางแผน
พัฒนาก าลังคนคุณภาพ  และเป็นการจูงใจให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้สั่งสมประสบการณ์และผลงานได้ตาม
เส้นทาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จึงได้ก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
ดังนี้ 

1.  เส้นทางความก้าวหน้า  ประเภทวิชาการ 
 1.1  ลูกจ้างชั่วคราว  ประเภทวิชาการ 

ประเภท เงื่อนไข 
1.1.1  สายวิชาการ 
 
  

1.  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2.  เมื่อผ่านการประเมินของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย จะได้รับการต่อ
สัญญาจ้างในปีต่อไปและมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาต่อเมื่อมีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขของกองทุนพัฒนาข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
3.  เมื่อได้รับคุณวุฒิสูงขึ้นจะได้รับการปรับเงินเดือนให้รับตามคุณวุฒิที่สูงขึ้น 
4.  กรณีมีคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและตรงกับความต้องการของ
มหาวิทยาลัย  จะมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

  

 1.2  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ 
ต าแหน่ง เงื่อนไข 

1.2.1  อาจารย ์  ได้รับปริญญาโท หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาที่มีการสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาหรือ ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ใน
สาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้ได้รับเงินเดือนและ
เลื่อนเงินเดือน 

1.2.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

 

          4.3  ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย หรือ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืน  หรือสิทธิมนุษยชน 
          4.4  ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษา  โดยใช้หลัก
วิชาการเป็นเกณฑ์ปราศจากอคติ  และเสนอผลงานตามความเป็นจริง  ไม่
จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัย  โดยหวังผลประโยชนส์่วนตัว   หรือ
เพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน  และเสนอผลงานตามความเป็นจริง
ไม่ขยายข้อค้นพบ  โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 



          4.5  ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบ
ด้วยกฎหมาย 
          4.6  หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าการวิจัย
ในคนหรือสัตว์  ผู้ขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการจะต้องยื่นหลักฐานแสดง
การอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีการ
ด าเนินการ 

2.2.3  รองศาสตราจารย์ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
1.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
          ผู้ขอต้องด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี 

2.  ผลการสอน 
          ขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาในวิชา
หนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า  
3  หน่วยกิต/ทวิภาค  จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ
ประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน  ส าหรับกรณีที่ผู้ขอได้ท า
การสอนหลายวิชา  หรือสอนวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน  จะต้องเสนอ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  ในทุกวิชา  หรือทุก
หัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน  แล้วแต่กรณี  ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่า  3  หนว่ย
กิต/ทวิภาค  และมีคุณภาพดีมีการอ้างอิงแหล่งที่มีและได้ใช้ประกอบการ
สอนมาแล้ว  โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการหรืออนุกรรมการมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  ต้องมีผลการสอนไม่ต่ า
กว่าระดับช านาญพิเศษในการสอน 

3.  ผลงานทางวิชาการ 
ผู้ขอด ารงต าแหน่งอาจเสนอผลงานทางวิชาการได้  2  วิธี  ดังนี้ 
          วิธีที่  1  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมี
คุณภาพดี  และมีปริมาณอย่างน้อย  ดังนี้ 
          1.  ผลงานวิจัย  2  เรื่อง  หรือ 
          2.  ผลงานวิจัย  1  เรื่อง  และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
1  รายการ  หรือ 
          3.  ผลงานวิจัย  1  เรื่อง  และผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม  1  
เรื่อง และ 
          4.  ต ารา  หรือหนังสอื  1  เล่ม 



          วิธีที่  2  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมี
คุณภาพ  และมีปริมาณอย่างน้อย  ดังนี้ 
          1.  ผลงานวิจัยอย่างน้อย  3  เรื่อง  ซึ่งมีคุณภาพดีมากอย่างน้อย  
2  เรื่อง  และมีคุณภาพดี  1  เรื่อง  หรือ 
          2.  ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมากอย่างน้อย  2  เรื่อง  และ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งมีคุณภาพดี  หรือ 
          3.  ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมากอย่างน้อย  2  เรื่อง  และ
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมซึ่งมีคุณภาพดี 
          ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทาง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  โดยวิธีที่  2  นั้น  ผู้ขออาจใช้ต าราหรือ
หนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมากอย่างน้อย  2  เล่ม  และมีคุณภาพดี  1  เล่ม  
แทนผลงานตามข้อ  1 - 3  ได ้ การน างานวิจัยหรืองานใด ๆ  ที่ท าเป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาประกาศนียบัตร  หรือเพ่ือส าเร็จ
การศึกษา  มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ  ตามข้อนี้จะกระท ามิได้  เว้น
แต่ผู้ขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการได้แสดงหลักฐานว่าได้ท าการศึกษาหรือ
วิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม  จนปรากฏความก้าวหน้าทาง
วิชาการอย่างเห็นได้ชัดไม่ต่ ากว่าร้อยละ  50  ของสาระส าคัญงานวิจัย  
ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
เท่านั้น 
          ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลักจาก
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเดิม  และต้องได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี  ก.พ.อ.  ก าหนด  พร้อมแสดงหลักฐานว่าการ
เผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพ  โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชานั้น ๆ  หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  (peer reviewer)  จาก
หลากหลายสถาบันอุดมศึกษา 

4.  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
          ในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ต้อง
ค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ดังนี้ 
          4.1  ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ  ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมา
เป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น  ไม่น าผลงานของ
ตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่า  1  ฉบับ  
รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใด ๆ  จากผลงานเดิมของตน  โดยไม่อ้างอิง



ผลงานเดิมตามหลักวิชาการ  ทั้งนี้ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็น
ผลงานใหม ่
          4.2  ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ใน
ผลงานทางวิชาการของตนเองเพ่ือแสดงหลักฐานของการค้นคว้า 
          4.3  ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย หรือ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืน  หรือสิทธิมนุษยชน 
          4.4  ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษา  โดยใช้หลัก
วิชาการเป็นเกณฑ์ปราศจากอคติ  และเสนอผลงานตามความเป็นจริง  ไม่
จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัย  โดยหวังผลประโยชนส์่วนตัว   หรือ
เพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน  และเสนอผลงานตามความเป็นจริง
ไม่ขยายข้อค้นพบ  โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 
          4.5  ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบ
ด้วยกฎหมาย 
4.6  หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าการวิจัยในคนหรือ
สัตว์  ผู้ขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาต
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีการด าเนินการ 
 

2.2.4  ศาสตราจารย ์ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
1.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
          ผู้ขอต้องด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  และปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี 

2.  ผลการสอน 
          ขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาในวิชา
หนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า  
3  หน่วยกิต/ทวิภาค  จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ
ประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน  ส าหรับกรณีที่ผู้ขอได้ท า
การสอนหลายวิชา  หรือสอนวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน  จะต้องเสนอ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  ในทุกวิชา  หรือทุก
หัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน  แล้วแต่กรณี  ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่า  3  หนว่ย
กิต/ทวิภาค  และมีคุณภาพดีมีการอ้างอิงแหล่งที่มีและได้ใช้ประกอบการ
สอนมาแล้ว  โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง



ทางวิชาการหรืออนุกรรมการมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  ต้องมีผลการสอนไม่ต่ า
กว่าระดับช านาญพิเศษในการสอน 

3.  ผลงานทางวิชาการ 
          ผู้ขอด ารงต าแหน่งอาจเสนอผลงานทางวิชาการได้  2  วิธ ี ดังนี้ 
          วิธีที่  1  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมี
คุณภาพดีมาก  และมีปริมาณอย่างน้อย  ดังนี้ 
          1.  ผลงานวิจัย  5  เรื่อง  ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  
หรือ 
          2.  ผลงานวิจัย  1  เรื่อง  ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  
และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติตามท่ี  ก.พ.อ.  ก าหนด  หรือผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม  
รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย  5  เรื่อง 
และ 
          3.  ต ารา  หรือหนังสอื  1  เล่ม 

          วิธีที่  2  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมี
คุณภาพ  ดีเด่นและมีปริมาณอย่างน้อย  ดังนี้ 
          1.  ผลงานวิจัย  5  เรื่อง  ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  
หรือ 
          2.  ผลงานวิจัย  1  เรื่อง  ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  
และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติตามท่ี  ก.พ.อ.  ก าหนด  หรือผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม  
รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย  5  เรื่อง 
          ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทาง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  นั้น  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้  
2  วิธี  ดังนี้ 
          วิธีที่  1  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมี
คุณภาพดีมาก  และมีปริมาณอย่างน้อย  ดังนี้ 



          1.  ผลงานวิจัย  2  เรื่อง  ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ. 
ก าหนด  หรือฐานข้อมูล  TCI  กลุ่ม  1 หรือ 
          2.  ผลงานวิจัย  1 เรื่อง  ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  
หรือฐานข้อมูล  TCI  กลุ่ม  1  และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม  รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย  2  เรื่อง 
และ 
          3.  ต ารา  หรือหนังสอื  2  เล่ม 
          วิธีที่  2  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมี
คุณภาพ  ดีเด่นและมีปริมาณอย่างน้อย  ดังนี้ 
          1.  ผลงานวิจัย  3  เรื่อง  ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  
หรือฐานข้อมูล  TCI  กลุ่ม  1 หรือ 
          2.  ผลงานวิจัย  1 เรื่อง  ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  
หรือฐานข้อมูล  TCI  กลุ่ม  1  หรือต าราหรือหนังสือ  1  เล่ม  และ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม  
รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย  3  เรื่อง  หรือ 
          3.  ต ารา  หรือหนังสอื  3  เล่ม 
          การน างานวิจัยหรืองานใด ๆ  ที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญาประกาศนียบัตร  หรือเพ่ือศึกษา  มาเสนอเป็นผลงานทาง
วิชาการตามข้อนี้จะกระท ามิได้  เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้
ท าการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม  จนปรากฏ
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัดไม่ต่ ากว่าร้อยละ  50  ของ
สาระส าคัญงานวิจัย  ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือ
วิจัยที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น 
          ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลักจาก
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเดิม  และต้องได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี  ก.พ.อ.  ก าหนด  พร้อมแสดงหลักฐานว่าการ
เผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้น ๆ  หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  (peer reviewer)  จาก
หลากหลายสถาบันอุดมศึกษา 



4.  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
          ในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ต้อง
ค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ดังนี้ 
          4.1  ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ  ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมา
เป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น  ไม่น าผลงานของ
ตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่า  1  ฉบับ  
รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใด ๆ  จากผลงานเดิมของตน  โดยไม่อ้างอิง
ผลงานเดิมตามหลักวิชาการ  ทั้งนี้ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็น
ผลงานใหม ่
          4.2  ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ใน
ผลงานทางวิชาการของตนเองเพ่ือแสดงหลักฐานของการค้นคว้า 
          4.3  ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย หรือ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืน  หรือสิทธิมนุษยชน 
          4.4  ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษา  โดยใช้หลัก
วิชาการเป็นเกณฑ์ปราศจากอคติ  และเสนอผลงานตามความเป็นจริง  ไม่
จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัย  โดยหวังผลประโยชนส์่วนตัว   หรือ
เพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน  และเสนอผลงานตามความเป็นจริง
ไม่ขยายข้อค้นพบ  โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 
          4.5  ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบ
ด้วยกฎหมาย 

          4.6  หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าการวิจัย
ในคนหรือสัตว์  ผู้ขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการจะต้องยื่นหลักฐานแสดง
การอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีการ
ด าเนินการ 
 

 

 
เอกสารอ้างอิง 
 1.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์  พ.ศ. 2560 
 2.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์   พ.ศ. 2561  



2.  เส้นทางความก้าวหน้า  ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  (สนับสนุน) 
 2.1  ลูกจ้างชั่วคราว 

ต าแหน่ง เงื่อนไข 
ลูกจ้างชั่วคราว 
 
  

1. มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
2. เมื่อผ่านการประเมินของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย จะได้รับการต่อ
สัญญาจ้างในปีต่อไป  
3. เมื่อมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ประสบการณ์ตรงตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด  จะมีโอกาสในการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ/พนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยน าประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมา
ประกอบในการพิจารณา 
 

  

 2.2  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  (สนับสนุน) 

ต าแหน่ง เงื่อนไข 
2.2.1  ระดับปฏิบัติการ   

 

 

 

 

          การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ. ก าหนด และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ว่าด้วย  การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 
2555  ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตร ีหรอืเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้  
โดยให้ได้รับเงินเดือนและเลื่อนเงินเดือน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ต าแหน่ง เงื่อนไข 
2.2.2  ระดับช านาญการ           การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ. ก าหนด และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ว่าด้วย  การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 
2555  ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตร ีหรอืเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

1.  คุณสมบัติเฉพาะของต าแหน่ง  ผู้ขอก าหนดต าแหน่งระดับช านาญ
การจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
          1.1  ต าแหน่งเป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่
มหาวิทยาลัยฯ  ก าหนด 
          1.2  ผู้ขอก าหนดต าแหน่งช านาญการต้องมีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
          -  จะต้องด ารงต าแหน่งในระดับปฏิบัติการ  มาแล้วไม่น้อยกว่า 
6  ปี  หรือ 
          -  จะต้องด ารงต าแหน่งในระดับปฏิบัติการ  มาแล้วไม่น้อยกว่า 
4  ปี 
          -  จะต้องด ารงต าแหน่งในระดับปฏิบัติการ  มาแล้วไม่น้อยกว่า 
2  ปี 

2.  องค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน 
          2.1  หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
          2.2  ความยุ่งยากของงาน 
          2.3  การก ากับตรวจสอบ 
          2.4  การตัดสินใจ 

3.  เอกสารที่ต้องย่ืน 
          1.  แบบประเมินเพื่อการแต่งตั้ง (เอกสารแนบท้ายหมายเลข  2) 
          2.  คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อย  1  เล่ม 
4.  เกณฑ์การประเมินเพื่อการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
          1.  ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
          2.  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งที่จะประเมิน 
          3.  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่ก าหนดไว้ในข้อ  20 



การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต้องเป็นไปตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งที่ ก.พ.อ. ก าหนด และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ว่าด้วย  การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555  ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

1.  คุณสมบัติเฉพาะของต าแหน่ง  ผู้ขอก าหนดต าแหน่งระดับช านาญ
การพิเศษ  จะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
          1.1  ต าแหน่งเป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่
มหาวิทยาลัยฯ  ก าหนด 
          1.2  ผู้ขอก าหนดต าแหน่งช านาญการต้องมีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
          -  จะต้องด ารงต าแหน่งในระดับช านาญการ  มาแล้วไม่น้อยกว่า 
4  ปี 

2.  องค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน 
          2.1  หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
          2.2  ความยุ่งยากของงาน 
          2.3  การก ากับตรวจสอบ 
          2.4  การตัดสินใจ 

3.  เอกสารที่ต้องย่ืน 
          1.  แบบประเมินเพื่อการแต่งตั้ง (เอกสารแนบท้ายหมายเลข  2) 
          2.  ผลงานเชิงวิเคราะห์  หรือสังเคราะห์  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการ
พัฒนางานของหน่วยงานอย่างน้อย  1  เรื่อง  และ 
          3.  งานวิจัย  หรือผลงานลักษณะอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน  อย่างน้อย  1  เรื่อง  หรือ  1  รายการ 
4.  เกณฑ์การประเมินเพื่อการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
          1.  ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
          2.  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งที่จะประเมิน 
          3.  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่ก าหนดไว้ในข้อ  20 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 
2555  ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตร ีหรอืเทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่านี้ 



1.  คุณสมบัติเฉพาะของต าแหน่ง  ผู้ขอก าหนดต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร  จะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
          1.1  ต าแหน่งเป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่
มหาวิทยาลัยฯ  ก าหนด  และ 
           1.2  คุณสมบัติตามประกาศ  ก.พ.อ. 

2.  เอกสารที่ต้องย่ืน 
          แบบประเมินเพื่อการแต่งตั้งให้สูงขึ้น  ส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร 

3.  เกณฑ์การประเมินเพื่อการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
          1.  ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ และ
แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ 
          2.  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งที่จะประเมิน 
          3.  สมรรถนะทางการบริหาร 
          4.  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่ก าหนดไว้ในข้อ  20 

 
 
 
 
 

 

2.2.3  ต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร  (ต่อ) 

          การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ. ก าหนด และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ว่าด้วย  การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง 
 

 
 
 
 
 


