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ความกาวหนา/การขอตําแหนงทางวิชาการของสายสนับสนุนฯ
งานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย สํานักงานวิจัยและบริการวิชาการ ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
โดยใชชื่องาน “ศูนยวิจัยฯ พบบุคลากรสายสนับสนุน” สําหรับการจัดประชุมในวันนี้จะเปนเรื่องเกี่ยวกับ
“ความกาวหนา/การขอตําแหนงทางวิชาการของสายสนับสนุนฯ” โดยมีนายอัครเดช เกตุฉ่ํา รวมแลกเปลี่ยน
เรียนรู เมื่อวันศุกรที่ 11 มีนาคม 2554 ณ หอง 1103/1-2 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
บรรยากาศการพูดคุยกันในวันนี้เปนไปอยางสบายๆ และมีผูสนใจเขารวมรับฟงเปนจํานวนมาก
โดยนายอัครเดช เกตุฉ่ํา ไดกลาวถึงประเด็นเนื้อหาในวันนี้ จะเกี่ยวกับลักษณะผลงานที่ใชขอตําแหนงทาง
วิ ช าการ รวมถึ ง เงื่ อ นไขต า งๆ เกี่ ย วกั บ คุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษาและระยะเวลาที่ ดํ า รงตํ า แหน ง โดยมี
รายละเอียดตางๆ ดังนี้
ทําอยางไรจึงจะมีความกาวหนาในสายอาชีพของผูปฏิบัติงานสายสนับสนุน
นายอัครเดช เกตุฉ่ํา กลาววา ตองเริ่มตนที่หลักการพัฒนางาน โดยในการทํางานประจําของเรา
สิ่งที่มุงหวังที่จะใหเกิดก็คือ ทํางานสรางสรรคประโยชนใหแกหนวยงาน และผลงานนั้นจะสะทอนกลับมาสู
ตัวเอง ตองมีความเชื่อมั่นวาโอกาสแหงความกาวหนามีแนนอน ตองทํางานใหเปนระบบ โดยมีการแกไข
ปญหา พัฒนา/ปรับปรุง และเก็บขอมูล/วิธีการตางๆ ไว เพื่อพัฒนางานประจํา/สรางสรรคสิ่งใหม พรอมทั้ง
มีการสะสมผลงาน และพัฒนาใหเกิดประโยชนในวงกวางอยางตอเนื่อง
รูปแบบความกาวหนาในอาชีพของผูปฏิบัติงานสายสนับสนุน แบงเปน 2 รูปแบบคือ ความกาวหนา
ของตําแหนงทางวิชาการ ไดแก ตําแหนงชํานาญงาน ชํานาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ และ
ความกาวหนาของตําแหนงทางวิชาชีพ โดยผูปฏิบัติงานสายสนับสนุนสามารถดํารงตําแหนงประเภท
ผูบริหารในตําแหนงผูบริหารระดับตนได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความรู ความสามารถในการทํางานของแตละบุคคล
สําหรับเงินประจําตําแหนงของตําแหนงประเภทสนับสนุนนั้น ในเบื้องตนตองเขาใจตําแหนงงาน
ตนเองกอนวาเปนตําแหนงงานที่อยูในระดับใด ไดแก
• ระดับชํานาญการ แบงเปน
กลุมวิชาชีพเฉพาะ
เดือนละ 11,200 บาท
กลุมสนับสนุนวิชาการ เดือนละ
7,000 บาท
กลุมสนับสนุนทั่วไป เดือนละ
5,000 บาท
• ระดับผูเชี่ยวชาญ
เดือนละ 19,800 บาท
• ระดับผูเชี่ยวชาญพิเศษ
เดือนละ 26,000 บาท
วิธีการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ
วิธีการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ มี 2 วิธี คือ หนวยงานเปนผูเสนอขอให โดยไดรับความ
ยินยอมจากผูที่ไดรับการเสนอขอ และผูขอเปนผูเสนอแตงตั้ง พรอมผลงาน และมีวิธีการแตงตั้ง 2 วิธี คือ
วิธีปกติ ไดแก ผูที่มีคุณสมบัติตามที่ระเบียบกําหนด และวิธีพิเศษ ไดแก ผูขอมีคุณสมบัติแตกตางจาก
มาตรฐานของตําแหนง เชน ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงไมครบ ซึ่งตองมีคุณสมบัติสูงกวาปกติ เปนตน
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เกณฑที่ใชในการยื่นขอตําแหนงชํานาญการ
เกณฑที่ใชในการยื่นขอตําแหนงชํานาญการ กําหนดระยะเวลาในการดํารงตําแหนงงานปฏิบัติการ
ตามระยะเวลาจําแนกตามคุณวุฒิ ดังนี้
ระดับต่ํากวาปริญญาตรี (ปวส., อนุปริญญา) ตองอยูในตําแหนงชํานาญงานมาแลวไมนอยกวา 5 ป
ระดับปริญญาตรี
ตองอยูในตําแหนงมาแลว 5 ป
ระดับปริญญาโท
ตองอยูในตําแหนงมาแลว 3 ป
ระดับปริญญาเอก
ตองอยูในตําแหนงมาแลว 2 ป
ขั้นตอนการขอตําแหนงทางวิชาการ
ขั้นตอนการขอตําแหนงทางวิชาการ เริ่มจากการกรอกขอมูลตามแบบฟอรมการขอตําแหนง
แลวสงไปยังมหาวิทยาลัย จากนั้นมหาวิทยาลัยจะประกาศชื่อผูขอแตงตั้ง รายชื่อผลงาน สัดสวนของผลงาน
ในสวนที่ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผูรวมงาน (ถามี) ทางอินเตอรเน็ตหรือสื่ออื่นๆ และกําหนดใหมีการทักทวง
ไดภายใน 30 วัน ซึ่งผูขอมีหนาที่ติดตามขอมูลเพื่อปกปองสิทธิ์ของตนเอง
การประเมินผลงาน แบงเปน 2 สวน คือ การวิเคราะหและสรุปผลงานที่ผานมา และขอเสนอแนวคิด
เพื่อการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานและแผนงาน/โครงการ รวมทั้งผลงานที่จะทําในอนาคตใน 3 ดาน ดังนี้
1) ปริมาณงานในหนาที่ ไดแก งานมีลักษณะเปนอยางไร รวมถึงความยากงายของงาน
เปนตน
2) คุณภาพผลงานในหนาที่ ซึ่งดูที่ความสามารถในการแกปญหาทางการปฏิบัติ ความรอบรู
และประสบการณการทํางาน งานที่ปฏิบัติไดสําเร็จ ฯลฯ
นายอัครเดช เกตุฉ่ํา ไดใหขอเสนอแนะวา ในการเขียนรายละเอียดของงาน ควรหาตํารา/
หนังสือที่เกี่ยวของกับรายละเอียดของงานตนเอง เพื่อศึกษาหาความรูดานวิชาการวามีอะไรบาง เนื่องจาก
วิธีพิจารณานั้น ผูประเมินจะดูวางานของเราใชองคความรูดานวิชาการมากนอยเพียงใด
3) คุณสมบัติตางๆ ของผูขอ เชน ความคิดริเริ่มสรางสรรค การตัดสินใจแกปญหา การพัฒนา
ตนเอง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณขาราชการพลเรือน โดยผลการประเมิน Competency ในทุกๆ องคประกอบ
ตองไมต่ํากวาระดับ 3
ผลงานที่ใชยื่นพิจารณาจะตองเกี่ยวของกับภาระงานหลักของเรา จะตองไมใชผลงานที่เปนสวนหนึ่ง
ของการศึกษาหรือการฝกอบรม ไมใชผลงานเดิมที่เคยใชในการประเมินแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ
ที่สูงขึ้นมาแลว และตองระบุการมีสวนรวมและมีคํารับรองจากผูมีสวนรวม (กรณีที่เปนผลงานรวม) อันไดแก
คูมือการปฏิบัติงาน, สิ่งประดิษฐ, งานวิเคราะห/สังเคราะห, ตํารา, เอกสารประกอบการสอน, เอกสารประกอบ
คําสอน, หนังสือ, งานวิจัย, บทความ ทั้งที่เปนบทความทางวิชาการและบทความวิจัย, งานแปล
จํานวนผลงานที่ใชยื่นพิจารณา
จํานวนผลงานที่ใชยื่นพิจารณา จะตองมีจํานวนอยางนอย 3 ผลงาน ผลการประเมินอยางนอย 2 เรื่อง
มีคุณภาพในระดับ ดี และตองมีสวนรวมในการดําเนินการอยางนอยรอยละ 50
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นานาขอคิดเห็น
นางสาวพณีพรรณ วงศเปง ไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับผลงานที่จะใชยื่นวา ผลงานที่เสนอจําเปนตอง
เปนผลงานที่เปน “งานวิจัย” เทานั้นหรือไม ซึ่งผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร วองสิริมาศ ไดเสริมวา
ตามระเบียบป 2552 การขอตําแหนงชํานาญการ ระบุวาจะตองมีจํานวนผลงานอยางนอย 3 เรื่อง ผลงาน
อยางนอย 2 เรื่องจะตองเปนชื่อแรกของงาน แตไมไดมีการระบุวาตองเปนผลงานประเภทใด แตในระดับ
เชี่ยวชาญ จะมีการระบุประเภทของผลงานที่จะใชขอตําแหนงวาตองเปนผลงานวิจัยอยางนอย 1 เรื่อง
นอกจากนี้ รองศาสตราจารย ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน ไดเสนอแนะวา สําหรับหัวขอผลงานที่ใชยื่น
ขอตําแหนงทางวิชาการนี้ จะไดใหผูมีความรูมารวมแลกเปลี่ยนขอมูล/ความรูตอไป รวมถึงไดขอใหผูทําวิจัย
สถาบันกลับไปดําเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยของตนเอง แลวนําขอมูลมาแลกเปลี่ยนกันในการประชุม
ครั้งตอไปดวย
บทสงทาย
สําหรับกิจกรรมศูนยวิจัยฯ พบบุคลากรสายสนับสนุนในวันนี้ คงทําใหผูเขารวมไดเห็นแนวทาง
การขอตําแหนงทางวิชาการมากยิ่งขึ้น สําหรับครั้งตอไปผูเขารวมประชุมจะไดรับทราบถึงขั้นตอน/วิธีการ
ดําเนินงานวิจัยสถาบัน ในหัวขอ “การทบทวนวรรณกรรม/การหาหัวขอวิจัย” ขอใหติดตามกันในครั้งตอไปคะ
นางสาวชวนันทร พรหมโชติ
ผูบันทึก
รายชื่อผูเขารวมกิจกรรม
1. นายอัครเดช
เกตุฉ่ํา
2. รศ.ดร.รัชนี
ศุจิจันทรรัตน
3. อ.ดร.วรวรรณ
วาณิชยเจริญชัย
4. ผศ.ดร.นพพร
วองสิริมาศ
5. นางสาวขวัญใจ
เนียมพิทักษ
6. นางจรินทิพย
อุดมพันธุรัก
7. นางสาววรบูรณ
เหลืองรุงเรือง
8. วาที่รอยตรีสุรบดี กลิ่นจันทร
แสงจันทร
9. นางสาวชัญญา
10. นายฐิตวิ ชั ร
พึ่งเงิน
11. นางสาวดารานิตย กิ่งวัน
12. นายนุกูล
มวงโมรี
13. นายบุลากร
บัวหลวง
14. นางสาวพณีพรรณ วงศเปง
15. นายวีระชัย
คุมพงษพันธุ

วิทยากร

4
16. นางสาวศรีสุดา
17. นางสาวศรีนวล
18. นางสาวสิริลักษณ
19. นางสาวชวนันทร

คลายคลองจิตร
ยืนนาน
หยองอนุกูล
พรหมโชติ

ผูบันทึก

