มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง :
- อาจารย์ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ชื่อสายงาน : การสอนระดับต่ากว่าปริญญา
- อาจารย์ ระดับเชี่ยวชาญ
- อาจารย์ ระดับชานาญการพิเศษ
ชื่อตาแหน่ง : อาจารย์
- อาจารย์ ระดับชานาญการ
- อาจารย์ ระดับปฏิบัติการ
ลักษณะงานโดยทั่วไป : สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้ รียน พัฒนาผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย การวิจยั ค้นคว้าในสาขาวิชาการ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง การให้คาปรึกษา แนะนาแก่นักเรียน โดยเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัตติ ามหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
ประเภทตาแหน่ง : กลุ่มวิชาการ

ระดับปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงาน
การจัดการเรียนการสอน โดย
ใช้ความรู้ในวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงาน - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงาน
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงาน - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงาน
การจัดเรียนการสอน โดยใช้
การจัดเรียนการสอน โดยใช้
การจัดเรียนการสอน โดยใช้
การจัดเรียนการสอน โดยใช้
ความรู้ในวิชาชีพ ซึ่งต้องอาศัย
ความรู้ในวิชาชีพ ซึ่งต้องอาศัย
ความรู้ในวิชาชีพ ซึ่งต้องอาศัย
ความรู้ในวิชาชีพ ซึ่งต้องอาศัย
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
ความสามารถ ความชานาญงาน
ความสามารถ ความชานาญงาน
ความสามารถ ความชานาญงาน
ทักษะ และประสบการณ์สูงมาก
ทักษะ และประสบการณ์สูง
ทักษะ และประสบการณ์สูงมาก
ทักษะ และประสบการณ์สูงมาก
ในการริเริ่ม สร้างสรรค์ ปรับปรุง
ในการริเริ่ม สร้างสรรค์ ปรับปรุง
ในการริเริ่ม สร้างสรรค์ ปรับปรุง
ในการริเริ่ม สร้างสรรค์ ปรับปรุง
การเรียนการสอนให้ทันสมัย
การเรียนการสอนให้ทันสมัย
การเรียนการสอนให้ทันสมัย
การเรียนการสอนให้ทันสมัย
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
จัดการเรียนการสอน ให้บูรณาการ จัดการเรียนการสอน ให้บูรณาการ
ในการสอนได้ สร้างและพัฒนา
มอบหมาย
ในการสอนได้ สร้างและพัฒนา
ทักษะที่จาเป็นให้ผ้เู รียน สร้าง
ทักษะที่จาเป็นให้ผู้เรียน
องค์ความรู้ใหม่ด้านการเรียน
การสอน
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ระดับปฏิบัติการ

ระดับชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
- ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา
- ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ - ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ
มาตรฐานการเรียนการสอน หรือ
มาตรฐานการเรียนการสอนซึ่งต้อง
วิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือ
งานพัฒนา ทฤษฎี หลักการ
มีการวิจัยเกี่ยวกับงานเฉพาะด้าน
พัฒนางาน ด้านการเรียนการสอน
ความรู้ใหม่
หรือเฉพาะทาง และนามาประยุกต์
ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงาน - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน
ใช้ในทางปฏิบัติ โดยต้องประยุกต์
การเรียนการสอนที่ยุ่งยากมากและ
การเรียนการสอน มีหน้าทีแ่ ละ
ทฤษฎี แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับ
มีขอบเขตกว้างขวาง
ความรับผิดชอบในการควบคุม
เนื้อหาของงานการเรียนการสอน
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานการ
กากับหน่วยการเรียนการสอน
เพื่อแก้ไขปัญหาในงานทีม่ ีความ
เรียนการสอน มีหน้าที่และความ
ที่มีขอบเขต เนื้อหาของงาน
ยุ่งยากมากและและมีขอบเขต
รับผิดชอบในการควบคุมการ
หลากหลายและมีขั้นตอนการ
กว้างขวางมากหรือถ่ายทอด
ปฏิบัติงานการเรียนการสอนที่มี
ทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากเป็น
ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย
พิเศษ ตลอดจนกากับ ตรวจสอบ - ปฏิบัติงานในฐานที่ปรึกษาให้
และมีขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยาก
งานการเรียนการสอนเพื่อให้
คาแนะนา หรือปรับปรุง
ซับซ้อนมาก โดยใช้ความรู้
สาเร็จตามวัตถุประสงค์
ผสมผสานองค์ความรู้ ระหว่าง
ความสามารถ ประสบการณ์ และ - ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับ
สาขาที่เกี่ยวข้อง
ความชานาญงานสูงมากในงานด้าน
มอบหมาย
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับ
การเรียนการสอน
มอบหมาย
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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ระดับปฏิบัติการ

ระดับชานาญการ

ได้รับวุฒิ ปริญญาตรี หรือ
ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก
หรือ ทีเ่ ทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทาง
การศึกษา หรือ ในสาขาวิชาที่มี
การสอนในสถานศึกษา

1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
อาจารย์ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งอาจารย์ระดับ
ปฏิบัติการ
- วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อย
กว่า 4 ปี
- วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่น้อย
กว่า 3 ปี
- วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ

ระดับเชี่ยวชาญ

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง 1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับ
1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับ
อาจารย์ระดับปฏิบัติการ และ
ตาแหน่งอาจารย์ระดับปฏิบัติการ
ตาแหน่งอาจารย์ระดับปฏิบัติการ
2. ดารงตาแหน่งอาจารย์ ระดับ
และ
และ
ชานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 2. ดารงตาแหน่งอาจารย์ระดับ
2. ดารงตาแหน่งอาจารย์ ระดับ
ชานาญการพิเศษ มาแล้วไม่นอ้ ย
เชีย่ วชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า
กว่า 5 ปี
5 ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาหนด
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