
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่อง หลกัเกณฑ และวธิกีารปรับวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย   
     

 
          เพื่ออนุวัตตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วาดวยการบริหารบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๙  และเพื่อใหการพิจารณาปรับวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ดําเนินไปอยางมีมาตรฐาน และสอดคลองกับหลักเกณฑการ
บริหารบุคคลของ  มหาวิทยาลัย   อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จึงกําหนดประกาศเรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการปรับวุฒิพนักงาน
มหาวิทยาลัย ไวดังนี้ 
          ขอ ๑   ประกาศฉบับนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เร่ือง หลักเกณฑ และวิธีการ
ปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย” 
         ขอ ๒   ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓   ในประกาศนี ้
  “การปรับวุฒิ” หมายความวา  การเปลี่ยนแปลงการกําหนดตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัยจากเดิมซึ่งรับคาจางตามตําแหนงของระดับวุฒิการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง ใหไดรับคาจาง
ในตําแหนงของระดับวุฒิการศึกษาที่มีระดับสูงขึ้น  
  “หนวยงาน” หมายความวา คณะ สํานัก สถาบัน วิทยาลัย กอง สํานักงาน หรือหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่น และมีฐานะเทียบเทา 

 
หมวด ๑ 

การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
    

 
 ขอ ๔   กําหนดใหหลักเกณฑในการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มีดังนี้ 

๔.๑   เปนผูมคุีณวุฒิตรงกบัลักษณะการสอน หรือความตองการ ของหนวยงาน  
๔.๒   กรณีเปนหลักสูตรที่ใชเวลาราชการศึกษา  ตองไดรับอนุญาตใหลาศึกษาจาก 

อธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมาย  



 

๒ 

 

๔.๓    กรณีเปนหลกัสูตรทีศึ่กษานอกเวลาราชการ  ตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับ 
บัญชาตนสงักดักอนการไปศึกษา 
 ขอ ๕   ใหการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

๕.๑  กรณีที่ผูยื่นขอปรับวุฒิไดขอลาศึกษา 
๕.๑.๑  ในวนัที่รายงานตัวกลับเขารับราชการเนื่องจากสาํเร็จการศึกษา  ใหผู 

บังคับบัญชาแจงหลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอน และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปรับวุฒิและกําหนดวันที่ปรับวุฒิ 
ใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการผูมารายงานตัว ไดทราบเปนลายลักษณอักษร เพื่อจะได
ดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ ๔ และ ๖ 

๕.๑.๒  ใหพนกังานมหาวิทยาลัยซึง่มีคุณวุฒิเพิม่ข้ึนยืน่ขอปรับวุฒิตอผูบังคับ 
บัญชาตามลําดับชั้นของหนวยงานตนสังกัด  และหากหนวยงานตนสังกัดพิจารณาเห็นวาคุณวุฒิที่ได
เพิ่มข้ึนตรงกับลักษณะการสอนและสอดคลองกับแผนและความตองการของหนวยงาน ใหหนวยงานตน
สังกัดของผูยื่นขอปรับวุฒิ เสนอเรื่องการขอปรับวุฒิตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดในภาคผนวก 
หมายเลข ๑ แนบทายประกาศนี้ ใหงานบริหารงานบุคคล กองการเจาหนาที่พิจารณาดําเนินการ  ทั้งนี้ 
ภายใน ๖๐ วัน นับต้ังแตวันที่ผูยื่นขอปรับวุฒิรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรือนับต้ังแตวันทีผู่
ยื่นขอปรับวุฒิสําเร็จการศึกษา 

๕.๒  กรณีศึกษานอกเวลาราชการ  
๕.๒.๑  กอนการไปศึกษานอกเวลาราชการ หากพนักงานมหาวิทยาลยัสายวิชา 

การผูที่จะไปศึกษาประสงคจะขอรับการปรับวุฒิเมื่อสําเร็จการศึกษา  ใหพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการผูนั้น ขอความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นของหนวยงานตนสังกัด เกี่ยวกับสาขาวิชา
ที่จะเขารับการศึกษาวา มีประโยชนและสอดคลองกับแผนงานและความตองการของหนวยงาน ทั้งนี้ เพื่อ
ใชเปนหลักฐานประกอบการขอปรับวุฒิเมื่อสําเร็จการศึกษา 
   ๕.๒.๒   เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ศึกษานอกเวลาราชการสําเร็จ
การศึกษาแลว ใหยื่นขอรับการปรับวุฒิ ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นของหนวยงานตนสังกัด และหาก
หนวยงานตนสังกัดของพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นพิจารณาเห็นวาคุณวุฒิที่ไดเพิ่มข้ึนตรงกับลักษณะการ
สอนและสอดคลองกับแผนและความตองการของหนวยงาน ใหหนวยงานตนสังกัดของผูยื่นขอปรับวุฒิ 
เสนอเร่ืองการขอปรับวุฒิตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดในภาคผนวก หมายเลข ๑ แนบทายประกาศนี้ 
ใหงานบริหารงานบุคคล กองการเจาหนาที่ พิจารณาภายใน ๖๐ วัน นับต้ังแตวันสําเร็จการศึกษา 

๕.๓   ในการยื่นขอปรับวุฒ ิใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่มวีุฒิเพิม่ข้ึนแนบ 
หลักฐานและคําชี้แจง ดังนี ้ 

๕.๓.๑   หลักฐานวุฒิการศึกษา  หรือใบรับรองการสําเรจ็การศึกษาจากหนวย 
งานทะเบียนการศึกษาของสถาบันการศึกษา  



 

๓ 

 

๕.๓.๒   หลกัฐานแสดงผลการศึกษา (transcript)  
๕.๓.๓    คําชีแ้จงถึงประโยชนที่ไดรับจากการมีคุณวุฒิเพิ่มข้ึนตองานที่ไดปฏิบัติ 

อยู หรือวางแผนจะปฏิบัติ   
   ๕.๓.๔    หลักฐานแสดงความเหน็ชอบเกีย่วกับสาขาวิชาที่จะศึกษานอกเวลา
ราชการของผูบังคับบัญชาตามลําดับชัน้ของหนวยงานตนสังกัด ในกรณีศึกษานอกเวลาราชการ 
  ๕.๔   ใหกองการเจาหนาที่เสนอเรื่องการขอปรับวุฒิพนกังานมหาวิทยาลัยสายวชิาการ
ตออธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายเพื่อนําเสนอขอความเหน็ชอบตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ขอ ๖  การกําหนดวันที่ปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  ใหมีหลักเกณฑ ดังนี้   
๖.๑  กรณีที่ผูยื่นขอปรับวุฒิไดขอลาศึกษา 

๖.๑.๑  กรณีที่ไดรับวุฒิเพิ่มข้ึนกอนวันรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ 
ใหกําหนดอัตราคาจางตามคุณวุฒิไดไมกอนวันที่มารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ 

๖.๑.๒  กรณีมารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ กอนวันที่มีหลักฐานวา
สําเร็จการศึกษา  ใหปรับวุฒิไมกอนวันที่สําเร็จการศึกษา 

๖.๑.๓  กรณีที่หนวยงานตนสังกัดของผูที่ขอปรับวุฒิ เสนอเรื่องปรับวุฒิให 
งานบริหารงานบุคคล กองการเจาหนาที่ พิจารณาดําเนินการเกินกําหนดเวลา ๖๐ วัน นับต้ังแตวัน
รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรือนับต้ังแตวันที่สําเร็จการศึกษา ตามที่กําหนดไวในขอ ๕.๑.๒  
ใหปรับวุฒิไดไมกอนวันที่งานบริหารงานบุคคล กองการเจาหนาที่รับเร่ือง  ทั้งนี้ เวนแต มีเหตุผลความ
จําเปนเกี่ยวกับหลักฐานการขอปรับวุฒิ ใหขยายระยะเวลาการเสนอเรื่องไดอีก ไมเกิน ๓๐ วัน  

๖.๑.๔  มหาวทิยาลยัจะไมพิจารณาปรับวุฒิใหแกพนกังานมหาวทิยาลัยที่ศึกษา
ตอในหลักสูตรที่ใชเวลาราชการแตมิไดดําเนินเรื่องขออนุมัติลาศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

๖.๒  กรณีที่ศึกษานอกเวลาราชการ 
๖.๒.๑  ผูที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มข้ึนระหวางการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยจะ 

ปรับวุฒิไดต้ังแตวันที่สําเร็จการศึกษา  
๖.๒.๒   กรณีที่หนวยงานตนสังกัดของผูที่ขอปรับวุฒิ เสนอเรื่องปรับวุฒิให 

งานบริหารงานบุคคล กองการเจาหนาที่ พิจารณาดําเนินการเกินกําหนดเวลา ๖๐ วัน นับต้ังแตวันทีสํ่าเรจ็
การศึกษา ตามที่กําหนดไวในขอ ๕.๒.๒ ใหปรับวุฒิไดไมกอนวันที่งานบริหารงานบุคคล กองการ
เจาหนาที่รับเร่ือง   
  
 

 



 

๔ 

 

                          หมวด ๒ 
การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวชิาการ 

    
 

 ขอ ๗    กําหนดใหหลักเกณฑในการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการมีดังนี้  
  ๗.๑   การปรับวุฒิตองเกิดจากความจําเปนของหนวยงานและสามารถชี้ใหเห็นประโยชน
ที่หนวยงานจะไดรับเพิ่มข้ึนเปนสําคัญ โดยตองสอดคลองกับภาระงานของตําแหนงที่จะปรับนั้นดวย  

 ๗.๒    หนวยงานตองแสดงโครงสรางอัตรากําลังของหนวยงานในภาพรวม  โดยระบุ
จํานวนบุคลากรแตละตําแหนง จําแนกตามคุณวุฒิที่สอดคลองกับความจําเปนและแผนอัตรากําลังของ
หนวยงาน   
  ๗.๓    ในคําขอปรับวุฒิหนวยงานตองระบถุึงภาระงานทีจ่ะมอบหมายใหปฏิบัติหาก
ไดรับการปรับวุฒิ และประโยชนที่หนวยงานจะไดรับเพิม่ข้ึน  โดยใหชีแ้จงถึงคุณภาพของงานที่ตองการวา
มีความซบัซอนหรือตองการความสามารถดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ 
  ๗.๔    การปรบัวุฒิตองคํานงึถึงความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ  ความประพฤติ 
และความเหมาะสม ของพนกังานมหาวิทยาลัยสายสนบัสนุนวิชาการที่จะไดรับการปรับวุฒ ิ

 ๗.๕    การปรับวุฒิไมเปนเหตุผลในการขอกําหนดตําแหนงเพิ่มใหมเพื่อทดแทน 
 ๗.๖    การอนมุัติใหลาศึกษาตอในวุฒกิารศึกษาที่สูงขึน้นัน้ ไมเปนเหตุใหตองไดรับการ

ปรับวุฒิสูงขึน้ 
ขอ  ๘    ผูที่จะไดรับการปรับวุฒิใหมีระดับสูงขึ้น จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้  
 ๘.๑   มีคุณวฒุิตรงกับมาตรฐานกาํหนดตําแหนงของคณะกรรมการขาราชการพลเรอืน

ในสถาบนัอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกาํหนด  
 ๘.๒   จะตองมีความรู ความสามารถ และประสบการณ ตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงสาํหรับตําแหนงที่ขอปรับวุฒ ิ
 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 ไดคะแนนไมตํ่ากวา  ๓๕๐ คะแนน  โดยเปนผลการสอบที่มีอายุไมเกิน ๒  ป 
และหากเปนการปรับวุฒิระดับปริญญาเอก จะตองจะตองผานการฝกอบรมภาษาอังกฤษในระดับ 



 

๕ 

 

Intermediate สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อยางนอย ๒ หลักสูตร  หรือสอบ TU GET ได
คะแนนไมตํ่ากวา  ๕๐๐ คะแนน  โดยเปนผลการสอบที่มีอายุ ไมเกิน ๒  ป   หรือผานการทดสอบความรู
ความสามารถดานภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรับรอง
มาตรฐานและกําหนดระดับคะแนน  และหากมีกรณีที่นอกเหนือจากที่กําหนดดังกลาว ใหคณะกรรมการ
ประเมินการปรับวุฒิพิจารณาเปนกรณีเฉพาะราย 
 ขอ  ๙   ใหมหาวทิยาลยัตั้งคณะกรรมการประเมินการปรับวุฒิของพนกังานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนนุวชิาการ แตละราย โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการ ดังนี ้

 ๙.๑   รองอธกิารบดีฝายบรหิารบุคคล หรือผูแทน       ประธานกรรมการ 
 ๙.๒  หวัหนาสํานักงานอธกิารบดี หรือผูแทน           กรรมการ 
 ๙.๓   หัวหนาหนวยงานที่ขอปรับวุฒิ หรือผูแทน       กรรมการ 
 ๙.๔   ผูแทน ก.บ.ม. ประเภทผูแทนพนักงานมหาวทิยาลัย 
          สายสนบัสนุนวิชาการ             กรรมการ 
      ๙.๔   เลขานกุารคณะ / เลขานุการสถาบนั / เลขานุการ 

         สํานกั / ผูอํานวยการกอง / ผูอํานวยการสํานักงาน  
         หรือผูมฐีานะเทยีบเทาของหนวยงานที่ขอปรับวฒุ ิ         กรรมการและเลขานกุาร 

 ขอ  ๑๐  ใหการขอปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนนุวชิาการมีข้ันตอน ดังนี ้  
   ๑๐.๑    ใหหนวยงานที่ประสงคจะขอปรับวุฒิใหพนกังานมหาวทิยาลัยสายสนับสนุน
วิชาการในสงักัด เปนผูยื่นขอปรับวุฒิใหพนักงานมหาวทิยาลยัสายสนับสนนุวชิาการแตละราย โดยเสนอ
เร่ืองตามแบบที่มหาวทิยาลยักําหนดในภาคผนวก หมายเลข ๒ แนบทายประกาศนี้ และชี้แจงรายละเอยีด
เหตุผลความจาํเปนในการขอปรับวุฒิ และภาระงานที่ผูยื่นขอปรับวุฒปิฏิบัติ ทั้งนี้  โดยผูบังคับบัญชา
สูงสุดของหนวยงานลงนามรบัรอง 
                         ๑๐.๒    ในรายละเอียดคาํชี้แจงการขอปรับวุฒิ หนวยงานจะตองนาํเสนอผลการ
วิเคราะหโครงสรางอัตรากาํลัง และการกําหนดตําแหนงใหมีคุณวุฒิในระดับตางๆ ในหนวยงาน ซึง่เปนไป
ตามความจําเปนและเหมาะสม  หากตําแหนงใดพิจารณาเหน็ควรกาํหนดตําแหนงใหสูงขึ้น  ใหหนวยงาน
ชี้แจงรายละเอียดของงานทีป่ฏิบัติในตําแหนงที่ขอปรับ พรอมทัง้ระบลัุกษณะงานและผลงานที่กาํหนดให
ปฏิบัติโดยใชผูที่มีวฒุิสูงกวาตําแหนงเดิมอยางชัดเจน รวมทัง้ระบุปริมาณงานของวฒุิที่สูงขึน้ที่ได
มอบหมายใหปฏิบัติในระยะเวลาอยางนอย ๖ เดือนทีผ่านมา   
  ๑๐.๓    ใหหนวยงานเสนอเรื่องขอปรับวุฒิ  พรอมทัง้คาํสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
การปรับวุฒิไปยังงานบริหารงานบุคคล  กองการเจาหนาที่  เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑและ
พิจารณานําเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินการปรับวุฒิ  และแจงหนวยงานดําเนินการประเมนิการขอ
ปรับวุฒิ ตามหลักเกณฑที่กาํหนด 



 

๖ 

 

๑๐.๔  ใหคณะกรรมการประเมินการปรับวุฒิ ผูที่หนวยงานขอปรับวฒุิ โดยแบงออก 
เปน ๒ ภาค ไดแก 

 ๑๐.๔.๑   ภาค ๑  ประเมนิโดยการสอบสมัภาษณ และหรือ สอบขอเขียนแลวแต 
คณะกรรมการประเมินการปรับวุฒิจะกาํหนด 
   ๑๐.๔.๒   ภาค ๒  ประเมินตามรายการประเมินที่กําหนด ดังตอไปนี ้

สวนที่ ๑  ลักษณะงานของตําแหนง คะแนนเต็ม๑๒๐ คะแนน ประกอบดวย  
(๑)  งานทียุ่งยากซับซอน      ๓๐ คะแนน 
(๒)  งานที่ตองใชความรูความสามารถ/ทักษะเฉพาะดาน ๓๐ คะแนน 
(๓)  งานที่ตองใชเทคนิค     ๓๐   คะแนน 
(๔)  งานที่ตองใชความคิดวเิคราะห และการประยุกตใช ๓๐ คะแนน 
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการสามารถปรับคะแนนประเมนิในแตละรายการ ของ ขอ  (๑) –  

(๕) ในสวนที่ ๑ ไดตามความเหมาะสม โดยคะแนนรวมในสวนที ่๑ ยังคงเดิม 
สวนที่  ๒ : คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่จาํเปนและสาํคญัสําหรับการปฏิบัติงาน 

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)   ความคิดริเร่ิมสรางสรรค    ๑๐  คะแนน 

 ๑๐.๕   ผูที่ผานการประเมินการปรับวุฒิ จะตองสอบผานการสอบสัมภาษณ และ หรือ
การสอบขอเขียน ตามที่คณะกรรมการประเมินการปรับวุฒิกําหนดในภาค ๑ และไดคะแนนรวมตาม
รายการประเมินในภาค ๒ ทั้งสองสวน  ไมนอยกวารอยละ ๖๐ 

  ๑๐.๖   กรณีซึ่งผูที่หนวยงานขอปรับวุฒิ มีผลการประเมินผานเกณฑที่กําหนด  ให
หนวยงานเสนอผลการประเมินใหงานบริหารงานบุคคล  กองการเจาหนาที่  เพื่อนําเสนอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

 ขอ ๑๑   การกําหนดวันที่ปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ใหมีหลักเกณฑ ดังนี้  
   ๑๑.๑   ในกรณีที่ผูที่ยื่นขอปรับวุฒิไดขอลาศึกษา 
    ๑๑.๑.๑   กรณทีี่ไดรับวุฒิเพิ่มข้ึนกอนวันรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติหนาที่ ใหกําหนด

อัตราเงินเดือนตามคุณวฒุไิดไมกอนวันทีม่ารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ 



 

๗ 

 

    ๑๑.๑.๒   กรณีมารายงานตัวกลับเขาปฏบัิติหนาที่ราชการ กอนวนัทีม่ีหลักฐาน
วา สําเร็จการศึกษา ใหปรับวุฒิไมกอนวนัที่สําเร็จการศึกษา 
                ๑๑.๑.๓   หนวยงานที่ประสงคจะขอปรับวุฒิใหพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนนุวชิาการสังกัด จะตองเสนอเรื่องตามแบบที่มหาวทิยาลยักาํหนดในภาคผนวก หมายเลข ๒   
แนบทายประกาศนี ้ใหงานบริหารงานบุคคล กองการเจาหนาที่ พิจารณา ภายใน ๖๐ วนั นับต้ังแตวันที ่  
ผูซึ่งหนวยงานขอปรับวุฒิให มารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือภายใน ๖๐ วนั นับต้ังแต 
วันที่สําเร็จการศึกษา  หากเสนอเรื่องปรับวุฒิเกนิกาํหนดเวลาดังกลาว  ใหปรับวฒุิไดไมกอนวนัทีง่าน
บริหารงานบุคคล กองการเจาหนาที่รับเร่ือง 

    ๑๑.๑.๔   มหาวิทยาลัยจะไมพิจารณาปรับวุฒิใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยที่
ศึกษาตอในหลักสูตรที่ใชเวลาราชการ  แตมิไดดําเนินเรื่องขออนุมัติลาศึกษาจากมหาวิทยาลัย    

   ๑๑.๒    กรณีที่ศึกษานอกเวลาราชการ 
 ๑๑.๒.๑    ผูที่ไดรับคุณวุฒินั้น ๆ  มากอนไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

หรือไดรับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นระหวางการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  จะปรับวุฒิไดตั้งแตวันที่งานบริหาร 
งานบุคคล กองการเจาหนาที่รับเร่ืองการขอปรับวุฒิจากหนวยงาน 

 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  



 

๘ 

 

เพื่อนําเสนอคณะกรรมการที่ทําหนาที่พิจารณาเกี่ยวกับการบริหารอัตรากําลังของมหาวิทยาลัยพิจารณา 
และนําเสนอขอความเห็นชอบจากอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายเพื่อนําเสนอ คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ขอ ๑๔   กรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการผูใดไดเร่ิมการศึกษานอกเวลาราชการกอน
วันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ และมิไดขอความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นของหนวยงาน
ตนสังกัด เกี่ยวกับสาขาวิชาที่จะเขารับการศึกษาวา ตรงกับลักษณะการสอนและสอดคลองกับแผนงาน
และความตองการของหนวยงานหรือไมนั้น  หากพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการผูนั้น ประสงคจะนํา
คุณวุฒิที่จะไดรับเพิ่มข้ึนมาขอรับการปรับวุฒิ ใหยื่นเรื่องขอรับความเห็นชอบดังกลาวจากผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นของหนวยงานตนสังกัดกอนการสําเร็จการศึกษา และเมื่อไดรับความเห็นชอบแลว ใหนํา
หลักฐานการไดรับความเห็นชอบดังกลาวมาประกอบการยื่นขอปรับวุฒิเมื่อสําเร็จการศึกษาตอไป 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 




