ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เรื่อง หลักเกณฑ และวิธกี ารปรับวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย

เพื่ อ อนุ วั ต ตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ว า ด ว ยการบริ ห ารบุ ค คลพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๙ และเพื่อใหการพิจารณาปรับวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ดําเนินไปอยางมีมาตรฐาน และสอดคลองกับหลักเกณฑการ
บริ ห ารบุ ค คลของ มหาวิ ท ยาลั ย อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร โ ดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จึงกําหนดประกาศเรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการปรับวุฒิพนักงาน
มหาวิทยาลัย ไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการ
ปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย”
ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“การปรั บ วุ ฒิ ” หมายความว า การเปลี่ ย นแปลงการกํ า หนดตํ า แหน ง พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยจากเดิมซึ่งรับคาจางตามตําแหนงของระดับวุฒิการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง ใหไดรับคาจาง
ในตําแหนงของระดับวุฒิการศึกษาที่มีระดับสูงขึ้น
“หนวยงาน” หมายความวา คณะ สํานัก สถาบัน วิทยาลัย กอง สํานักงาน หรือหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่น และมีฐานะเทียบเทา
หมวด ๑
การปรับวุฒพ
ิ นักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ขอ ๔ กําหนดใหหลักเกณฑในการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มีดังนี้
๔.๑ เปนผูม คี ุณวุฒิตรงกับลักษณะการสอน หรือความตองการ ของหนวยงาน
๔.๒ กรณีเปนหลักสูตรที่ใชเวลาราชการศึกษา ตองไดรับอนุญาตใหลาศึกษาจาก
อธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมาย

๔.๓ กรณีเปนหลักสูตรทีศ่ ึกษานอกเวลาราชการ ตองไดรับความเห็นชอบจากผูบ ังคับ
บัญชาตนสังกัดกอนการไปศึกษา
ขอ ๕ ใหการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
๕.๑ กรณีที่ผูยื่นขอปรับวุฒิไดขอลาศึกษา
๕.๑.๑ ในวันที่รายงานตัวกลับเขารับราชการเนื่องจากสําเร็จการศึกษา ใหผู
บังคับบัญชาแจงหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปรับวุฒิและกําหนดวันที่ปรับวุฒิ
ให แ ก พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายวิ ช าการผู ม ารายงานตั ว ได ท ราบเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร เพื่ อ จะได
ดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ ๔ และ ๖
๕.๑.๒ ใหพนักงานมหาวิทยาลัยซึง่ มีคุณวุฒิเพิม่ ขึ้นยืน่ ขอปรับวุฒิตอผูบังคับ
บัญชาตามลําดับชั้นของหนวยงานตนสังกัด และหากหนวยงานตนสังกัดพิจารณาเห็นวาคุณวุฒิที่ได
เพิ่มขึ้นตรงกับลักษณะการสอนและสอดคลองกับแผนและความตองการของหนวยงาน ใหหนวยงานตน
สั ง กั ด ของผู ยื่ น ขอปรั บ วุ ฒิ เสนอเรื่ อ งการขอปรั บ วุ ฒิ ต ามแบบที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดในภาคผนวก
หมายเลข ๑ แนบทายประกาศนี้ ใหงานบริหารงานบุคคล กองการเจาหนาที่พิจารณาดําเนินการ ทั้งนี้
ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแตวันที่ผูยื่นขอปรับวุฒิรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือนับตั้งแตวันทีผ่ ู
ยื่นขอปรับวุฒิสําเร็จการศึกษา
๕.๒ กรณีศึกษานอกเวลาราชการ
๕.๒.๑ กอนการไปศึกษานอกเวลาราชการ หากพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชา
การผูที่จะไปศึกษาประสงคจะขอรับการปรับวุฒิเมื่อสําเร็จการศึกษา ใหพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการผูนั้น ขอความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นของหนวยงานตนสังกัด เกี่ยวกับสาขาวิชา
ที่จะเขารับการศึกษาวา มีประโยชนและสอดคลองกับแผนงานและความตองการของหนวยงาน ทั้งนี้ เพื่อ
ใชเปนหลักฐานประกอบการขอปรับวุฒิเมื่อสําเร็จการศึกษา
๕.๒.๒ เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ศึกษานอกเวลาราชการสําเร็จ
การศึกษาแลว ใหยื่นขอรับการปรับวุฒิ ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นของหนวยงานตนสังกัด และหาก
หนวยงานตนสังกัดของพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นพิจารณาเห็นวาคุณวุฒิที่ไดเพิ่มขึ้นตรงกับลักษณะการ
สอนและสอดคลองกับแผนและความตองการของหนวยงาน ใหหนวยงานตนสังกัดของผูยื่นขอปรับวุฒิ
เสนอเรื่องการขอปรับวุฒิตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดในภาคผนวก หมายเลข ๑ แนบทายประกาศนี้
ใหงานบริหารงานบุคคล กองการเจาหนาที่ พิจารณาภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแตวันสําเร็จการศึกษา
๕.๓ ในการยื่นขอปรับวุฒิ ใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่มวี ุฒิเพิม่ ขึ้นแนบ
หลักฐานและคําชี้แจง ดังนี้
๕.๓.๑ หลักฐานวุฒิการศึกษา หรือใบรับรองการสําเร็จการศึกษาจากหนวย
งานทะเบียนการศึกษาของสถาบันการศึกษา

๒

๕.๓.๒ หลักฐานแสดงผลการศึกษา (transcript)
๕.๓.๓ คําชีแ้ จงถึงประโยชนที่ไดรับจากการมีคุณวุฒิเพิ่มขึ้นตองานที่ไดปฏิบัติ
อยู หรือวางแผนจะปฏิบัติ
๕.๓.๔ หลักฐานแสดงความเห็นชอบเกีย่ วกับสาขาวิชาที่จะศึกษานอกเวลา
ราชการของผูบ ังคับบัญชาตามลําดับชัน้ ของหนวยงานตนสังกัด ในกรณีศึกษานอกเวลาราชการ
๕.๔ ใหกองการเจาหนาที่เสนอเรื่องการขอปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ตออธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายเพื่อนําเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ขอ ๖ การกําหนดวันที่ปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ใหมีหลักเกณฑ ดังนี้
๖.๑ กรณีที่ผูยื่นขอปรับวุฒิไดขอลาศึกษา
๖.๑.๑ กรณีที่ไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นกอนวันรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ
ใหกําหนดอัตราคาจางตามคุณวุฒิไดไมกอนวันที่มารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ
๖.๑.๒ กรณีมารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ กอนวันที่มีหลักฐานวา
สําเร็จการศึกษา ใหปรับวุฒิไมกอนวันที่สําเร็จการศึกษา
๖.๑.๓ กรณีที่หนวยงานตนสังกัดของผูที่ขอปรับวุฒิ เสนอเรื่องปรับวุฒิให
งานบริ หารงานบุคคล กองการเจาหนา ที่ พิจารณาดํา เนินการเกิน กํา หนดเวลา ๖๐ วัน นั บตั้ง แต วัน
รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือนับตั้งแตวันที่สําเร็จการศึกษา ตามที่กําหนดไวในขอ ๕.๑.๒
ใหปรับวุฒิไดไมกอนวันที่งานบริหารงานบุคคล กองการเจาหนาที่รับเรื่อง ทั้งนี้ เวนแต มีเหตุผลความ
จําเปนเกี่ยวกับหลักฐานการขอปรับวุฒิ ใหขยายระยะเวลาการเสนอเรื่องไดอีก ไมเกิน ๓๐ วัน
๖.๑.๔ มหาวิทยาลัยจะไมพิจารณาปรับวุฒิใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยที่ศึกษา
ตอในหลักสูตรที่ใชเวลาราชการแตมิไดดําเนินเรื่องขออนุมัติลาศึกษาจากมหาวิทยาลัย
๖.๒ กรณีที่ศึกษานอกเวลาราชการ
๖.๒.๑ ผูที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นระหวางการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยจะ
ปรับวุฒิไดตั้งแตวันที่สําเร็จการศึกษา
๖.๒.๒ กรณีที่หนวยงานตนสังกัดของผูที่ขอปรับวุฒิ เสนอเรื่องปรับวุฒิให
งานบริหารงานบุคคล กองการเจาหนาที่ พิจารณาดําเนินการเกินกําหนดเวลา ๖๐ วัน นับตั้งแตวันทีส่ าํ เร็จ
การศึ ก ษา ตามที่ กํ า หนดไว ใ นข อ ๕.๒.๒ ให ป รั บ วุ ฒิ ไ ด ไ ม ก อ นวั น ที่ ง านบริ ห ารงานบุ ค คล กองการ
เจาหนาที่รับเรื่อง

๓

หมวด ๒
การปรับวุฒพ
ิ นักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

ขอ ๗ กําหนดใหหลักเกณฑในการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการมีดังนี้
๗.๑ การปรับวุฒิตองเกิดจากความจําเปนของหนวยงานและสามารถชี้ใหเห็นประโยชน
ที่หนวยงานจะไดรับเพิ่มขึ้นเปนสําคัญ โดยตองสอดคลองกับภาระงานของตําแหนงที่จะปรับนั้นดวย
๗.๒ หนวยงานตองแสดงโครงสรางอัตรากําลังของหนวยงานในภาพรวม โดยระบุ
จํานวนบุคลากรแตละตําแหนง จําแนกตามคุณวุฒิที่สอดคลองกับความจําเปนและแผนอัตรากําลังของ
หนวยงาน
๗.๓ ในคําขอปรับวุฒิหนวยงานตองระบุถึงภาระงานทีจ่ ะมอบหมายใหปฏิบัติหาก
ไดรับการปรับวุฒิ และประโยชนที่หนวยงานจะไดรับเพิม่ ขึ้น โดยใหชแี้ จงถึงคุณภาพของงานที่ตอ งการวา
มีความซับซอนหรือตองการความสามารถดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ
๗.๔ การปรับวุฒิตองคํานึงถึงความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติ
และความเหมาะสม ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการที่จะไดรับการปรับวุฒิ
๗.๕ การปรับวุฒิไมเปนเหตุผลในการขอกําหนดตําแหนงเพิ่มใหมเพื่อทดแทน
๗.๖ การอนุมัติใหลาศึกษาตอในวุฒกิ ารศึกษาที่สงู ขึน้ นัน้ ไมเปนเหตุใหตองไดรับการ
ปรับวุฒิสูงขึน้
ขอ ๘ ผูที่จะไดรับการปรับวุฒิใหมีระดับสูงขึ้น จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๘.๑ มีคุณวุฒิตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกําหนด
๘.๒ จะตองมีความรู ความสามารถ และประสบการณ ตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงสําหรับตําแหนงที่ขอปรับวุฒิ
๘.๓ ตองมีความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรในสํานักงานซึ่งเปนโปรแกรมพื้นฐาน
อยูในเกณฑใชงานไดดีอยางนอย ๒ โปรแกรม และ สามารถใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปเฉพาะดานที่ใชใน
หนวยงาน
๘.๔ มีความรูภาษาอังกฤษในระดับใชงานได โดยผานการทดสอบจากคณะกรรมการ
ประเมินการขอปรับวุฒิ หรือ หากเปนการปรับวุฒิเปนวุฒิระดับปริญญาโท จะตองผานการฝกอบรม
ภาษาอังกฤษในระดับ Pre – Intermediate สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อยางนอย ๒
หลักสูตร หรือสอบ TU GET ไดคะแนนไมต่ํากวา ๓๕๐ คะแนน โดยเปนผลการสอบที่มีอายุไมเกิน ๒ ป
และหากเป น การปรับ วุ ฒิ ร ะดับ ปริ ญ ญาเอก จะต อ งจะต อ งผ า นการฝก อบรมภาษาอั ง กฤษในระดั บ

๔

Intermediate สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อยางนอย ๒ หลักสูตร หรือสอบ TU GET ได
คะแนนไมต่ํากวา ๕๐๐ คะแนน โดยเปนผลการสอบที่มีอายุ ไมเกิน ๒ ป หรือผานการทดสอบความรู
ความสามารถด า นภาษาอั ง กฤษจากสถาบั น อื่ น ที่ ส ถาบั น ภาษา มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร รั บ รอง
มาตรฐานและกําหนดระดับคะแนน และหากมีกรณีที่นอกเหนือจากที่กําหนดดังกลาว ใหคณะกรรมการ
ประเมินการปรับวุฒิพิจารณาเปนกรณีเฉพาะราย
ขอ ๙ ใหมหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการประเมินการปรับวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนวิชาการ แตละราย โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการ ดังนี้
๙.๑ รองอธิการบดีฝายบริหารบุคคล หรือผูแทน
ประธานกรรมการ
๙.๒ หัวหนาสํานักงานอธิการบดี หรือผูแทน
กรรมการ
๙.๓ หัวหนาหนวยงานที่ขอปรับวุฒิ หรือผูแทน
กรรมการ
๙.๔ ผูแทน ก.บ.ม. ประเภทผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ
กรรมการ
๙.๔ เลขานุการคณะ / เลขานุการสถาบัน / เลขานุการ
สํานัก / ผูอํานวยการกอง / ผูอํานวยการสํานักงาน
หรือผูมฐี านะเทียบเทาของหนวยงานที่ขอปรับวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
ขอ ๑๐ ใหการขอปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการมีขนั้ ตอน ดังนี้
๑๐.๑ ใหหนวยงานที่ประสงคจะขอปรับวุฒิใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วิชาการในสังกัด เปนผูย ื่นขอปรับวุฒิใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการแตละราย โดยเสนอ
เรื่องตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดในภาคผนวก หมายเลข ๒ แนบทายประกาศนี้ และชี้แจงรายละเอียด
เหตุผลความจําเปนในการขอปรับวุฒิ และภาระงานที่ผยู ื่นขอปรับวุฒปิ ฏิบัติ ทั้งนี้ โดยผูบังคับบัญชา
สูงสุดของหนวยงานลงนามรับรอง
๑๐.๒ ในรายละเอียดคําชี้แจงการขอปรับวุฒิ หนวยงานจะตองนําเสนอผลการ
วิเคราะหโครงสรางอัตรากําลัง และการกําหนดตําแหนงใหมีคุณวุฒิในระดับตางๆ ในหนวยงาน ซึง่ เปนไป
ตามความจําเปนและเหมาะสม หากตําแหนงใดพิจารณาเห็นควรกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้น ใหหนวยงาน
ชี้แจงรายละเอียดของงานทีป่ ฏิบัติในตําแหนงที่ขอปรับ พรอมทัง้ ระบุลักษณะงานและผลงานที่กาํ หนดให
ปฏิบัติโดยใชผูที่มีวฒ
ุ ิสูงกวาตําแหนงเดิมอยางชัดเจน รวมทัง้ ระบุปริมาณงานของวุฒิที่สูงขึน้ ที่ได
มอบหมายใหปฏิบัติในระยะเวลาอยางนอย ๖ เดือนทีผ่ านมา
๑๐.๓ ใหหนวยงานเสนอเรื่องขอปรับวุฒิ พรอมทัง้ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
การปรับวุฒิไปยังงานบริหารงานบุคคล กองการเจาหนาที่ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑและ
พิจารณานําเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินการปรับวุฒิ และแจงหนวยงานดําเนินการประเมินการขอ
ปรับวุฒิ ตามหลักเกณฑที่กาํ หนด
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๑๐.๔ ใหคณะกรรมการประเมินการปรับวุฒิ ผูท ี่หนวยงานขอปรับวุฒิ โดยแบงออก
เปน ๒ ภาค ไดแก
๑๐.๔.๑ ภาค ๑ ประเมินโดยการสอบสัมภาษณ และหรือ สอบขอเขียนแลวแต
คณะกรรมการประเมินการปรับวุฒิจะกําหนด
๑๐.๔.๒ ภาค ๒ ประเมินตามรายการประเมินที่กําหนด ดังตอไปนี้
สวนที่ ๑ ลักษณะงานของตําแหนง คะแนนเต็ม๑๒๐ คะแนน ประกอบดวย
(๑) งานทีย่ ุงยากซับซอน
๓๐ คะแนน
(๒) งานที่ตองใชความรูความสามารถ/ทักษะเฉพาะดาน ๓๐ คะแนน
(๓) งานที่ตองใชเทคนิค
๓๐ คะแนน
(๔) งานที่ตองใชความคิดวิเคราะห และการประยุกตใช
๓๐ คะแนน
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการสามารถปรับคะแนนประเมินในแตละรายการ ของ ขอ (๑) –
(๕) ในสวนที่ ๑ ไดตามความเหมาะสม โดยคะแนนรวมในสวนที่ ๑ ยังคงเดิม
สวนที่ ๒ : คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่จาํ เปนและสําคัญสําหรับการปฏิบัติงาน
คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน ประกอบดวย
(๑) ความรับผิดชอบตอหนาที่
๒๐ คะแนน
(๒) วุฒิภาวะ
๑๐ คะแนน
(๓) ความอุตสาหะและอุทิศเวลาใหแกราชการ
๑๐ คะแนน
(๔) มนุษยสัมพันธ
๑๐ คะแนน
(๕) ความประพฤติ
๑๐ คะแนน
(๖) ความสามารถในการสื่อความหมาย
๑๐ คะแนน
(๗) ความคิดริเริ่มสรางสรรค
๑๐ คะแนน
๑๐.๕ ผูที่ผานการประเมินการปรับวุฒิ จะตองสอบผานการสอบสัมภาษณ และ หรือ
การสอบขอเขียน ตามที่คณะกรรมการประเมินการปรับวุฒิกําหนดในภาค ๑ และไดคะแนนรวมตาม
รายการประเมินในภาค ๒ ทั้งสองสวน ไมนอยกวารอยละ ๖๐
๑๐.๖ กรณี ซึ่ ง ผู ที่ ห นว ยงานขอปรั บวุฒิ มี ผ ลการประเมิ น ผ า นเกณฑ ที่กํ า หนด ให
หน ว ยงานเสนอผลการประเมิ น ให ง านบริ ห ารงานบุ ค คล กองการเจ า หน า ที่ เพื่ อ นํ า เสนอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
ขอ ๑๑ การกําหนดวันที่ปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ใหมีหลักเกณฑ ดังนี้
๑๑.๑ ในกรณีที่ผูที่ยื่นขอปรับวุฒิไดขอลาศึกษา
๑๑.๑.๑ กรณีที่ไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นกอนวันรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติหนาที่ ใหกําหนด
อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒไิ ดไมกอนวันทีม่ ารายงานตัวกลับเขาปฏิบตั ิหนาที่ราชการ
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๑๑.๑.๒ กรณีมารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ กอนวันทีม่ ีหลักฐาน
วา สําเร็จการศึกษา ใหปรับวุฒิไมกอนวันที่สําเร็จการศึกษา
๑๑.๑.๓ หนวยงานที่ประสงคจะขอปรับวุฒิใหพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนวิชาการสังกัด จะตองเสนอเรื่องตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดในภาคผนวก หมายเลข ๒
แนบทายประกาศนี้ ใหงานบริหารงานบุคคล กองการเจาหนาที่ พิจารณา ภายใน ๖๐ วัน นับตัง้ แตวันที่
ผูซึ่งหนวยงานขอปรับวุฒิให มารายงานตัวกลับเขาปฏิบตั ิหนาที่ราชการ หรือภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต
วันที่สําเร็จการศึกษา หากเสนอเรื่องปรับวุฒิเกินกําหนดเวลาดังกลาว ใหปรับวุฒิไดไมกอนวันทีง่ าน
บริหารงานบุคคล กองการเจาหนาที่รับเรื่อง
๑๑.๑.๔ มหาวิทยาลัยจะไมพิจารณาปรับวุฒิใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยที่
ศึกษาตอในหลักสูตรที่ใชเวลาราชการ แตมิไดดําเนินเรื่องขออนุมัติลาศึกษาจากมหาวิทยาลัย
๑๑.๒ กรณีที่ศึกษานอกเวลาราชการ
๑๑.๒.๑ ผูที่ไดรับคุณวุฒินั้น ๆ มากอนไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
หรือไดรับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นระหวางการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จะปรับวุฒิไดตั้งแตวันที่งานบริหาร
งานบุคคล กองการเจาหนาที่รับเรื่องการขอปรับวุฒิจากหนวยงาน
ขอ ๑๒ สําหรับการขอกําหนดตําแหนงอัตราวาง ซึ่งเปนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วิชาการ ระดับวุฒิปริญญาตรี ใหเปนอัตราที่มีระดับคุณวุฒิสูงขึ้น ใหมีหลักเกณฑการขอกําหนดตําแหนง
ดังนี้
๑๒.๑ การขอกําหนดตําแหนงอัตราวาง พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
ใหมีคุณวุฒิสูงกวาวุฒิปริญญาตรี ตองคํานึงถึงความจําเปนและประโยชนที่หนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ
และคํานึงถึงภาระงานของตําแหนงนั้นดวย
๑๒.๒ หนวยงานตองแสดงใหเห็นถึงความจําเปนของหนวยงานและประโยชนที่หนวยงาน
จะไดรับ และภาระงานที่จะมอบหมายใหปฏิบัติ โดยระบุถึงคุณภาพของงานที่ตองการความซับซอนหรือ
ความตองการความสามารถในดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ
๑๒.๓ หนวยงานตองแสดงโครงสรางอัตรากําลังของหนวยงานในภาพรวม โดยระบุ
จํานวนบุคลากรแตละตําแหนง จําแนกตามคุณวุฒิที่สอดคลองกับความจําเปนและแผนอัตรากําลังของ
หนวยงาน
๑๒.๓ การกําหนดตําแหนงที่มีวุฒิสูงขึ้นจากระดับปริญญาตรี สายสนับสนุนวิชาการ
ใหเปนอัตราที่มีคุณวุฒิสูงขึ้น ไมเปนเหตุผลในการขอกําหนดตําแหนงเพิ่มใหมเพื่อทดแทน
ขอ ๑๓ ใหหนวยงานที่ประสงคจะขอกําหนดตําแหนงอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการใหเปนตําแหนงที่มีวุฒิสูงขึ้น ตามขอ ๑๒ สงเรื่องการขอกําหนดตําแหนงใหมีวุฒิ
สูงขึ้นที่งานอัตรากําลัง กองการเจาหนาที่ พรอมเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่กําหนดใน ขอ ๑๒
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เพื่อนําเสนอคณะกรรมการที่ทําหนาที่พิจารณาเกี่ยวกับการบริหารอัตรากําลังของมหาวิทยาลัยพิจารณา
และนําเสนอขอความเห็นชอบจากอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายเพื่อนําเสนอ คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ
บทเฉพาะกาล

ขอ ๑๔ กรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการผูใดไดเริ่มการศึกษานอกเวลาราชการกอน
วันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ และมิไดขอความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นของหนวยงาน
ตนสังกัด เกี่ยวกับสาขาวิชาที่จะเขารับการศึกษาวา ตรงกับลักษณะการสอนและสอดคลองกับแผนงาน
และความตองการของหนวยงานหรือไมนั้น หากพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการผูนั้น ประสงคจะนํา
คุณวุฒิที่จะไดรับเพิ่มขึ้นมาขอรับการปรับวุฒิ ใหยื่นเรื่องขอรับความเห็นชอบดังกลาวจากผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นของหนวยงานตนสังกัดกอนการสําเร็จการศึกษา และเมื่อไดรับความเห็นชอบแลว ใหนํา
หลักฐานการไดรับความเห็นชอบดังกลาวมาประกอบการยื่นขอปรับวุฒิเมื่อสําเร็จการศึกษาตอไป
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