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ประกาศ  ก.พ.อ. 
เร่ือง   มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๑๔   (๓ )   ประกอบมาตรา   ๒๐   และมาตรา   ๓๑   
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.พ.อ.  จึงกําหนด
มาตรฐานขั้นตํ่าในการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการออกขอบังคับวาดวยการกําหนด
ระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  ดังนี้ 

ขอ ๑ กรณีการกําหนดระดับตําแหนงของตําแหนงปฏิบัติการระดับตน  และตําแหนง
ปฏิบัติการระดับกลางซึ่งเปนตําแหนงระดับควบตองเปนไปตามโครงสรางระดับตําแหนงที่  ก.พ.อ.  
กําหนด  กรณีการกําหนดระดับตําแหนงของตําแหนงปฏิบัติการระดับตนที่มีประสบการณ  และ
ตําแหนงประเภทผูบริหาร  ในขอบังคับสถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดหลักเกณฑในการกําหนดระดับ
ตําแหนงโดยยึดหลักการวิเคราะหและประเมินคางานของตําแหนงอยางนอยตองมีองคประกอบ  ดังนี้ 

(๑) หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง 
(๒) ความยุงยากของงาน  ความสามารถที่จําเปนในการปฏิบัติงาน 
(๓) การควบคุม  กํากับ  ตรวจสอบหรือบังคับบัญชา 
(๔) ความรูที่ตองการในการปฏิบัติงาน 
ขอ ๒ การกําหนดตําแหนงระดับชํานาญการ  ระดับเชี่ยวชาญ  และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  

ในขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาความจําเปนตามภารกิจของ
หนวยงานที่ จะใหมี ตําแหนงระดับชํานาญการ   ระดับเชี่ ยวชาญ   และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ   
ซ่ึงหลักเกณฑดังกลาวอยางนอยตองมีองคประกอบ  ดังนี้ 

(๑) หลักเกณฑวิธีการกําหนดหนวยงานที่ปฏิบั ติภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา   
(ไดแก  หนวยงานที่ทําหนาที่สอน  วิจัย  ใหบริการทางวิชาการ  เชน  คณะ  สถาบัน  สํานัก  เปนตน)  
และหลักเกณฑวิธีการกําหนดหนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
(ไดแก  หนวยงานที่ทําหนาที่บริหารจัดการ  เชน  สํานักงานอธิการบดี  สํานักงานเลขานุการคณะ  เปนตน) 
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(๒) หลักเกณฑวิธีการกําหนดตําแหนงระดับชํานาญการ  ระดับเชี่ยวชาญ  และระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ  ตองกําหนดตัวชี้วัดภาระงานของหนวยงาน  และลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพงานของตําแหนง  ซ่ึงเปนพื้นฐานสําคัญที่จะเปนตัวกําหนดความยุงยากและความซับซอนของ
งาน  ความรูความสามารถ  ความชํานาญและความเชี่ยวชาญที่ตองการสําหรับตําแหนง  ทั้งนี้  ลักษณะ
หนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงานของแตละระดับตําแหนงตองมีมาตรฐานไมตํ่ากวาเกณฑ  
ดังตอไปนี้ 

(ก) ตําแหนงระดับชํานาญการ  ลักษณะงานตองปฏิบัติโดยผูมีความรู  ความสามารถ  ความ
ชํานาญงาน   ทักษะ  หรือประสบการณในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง   และตอง
ทําการศึกษา  คนควา  ทดลอง  วิเคราะห  สังเคราะหหรือวิจัย  โดยใชหรือประยุกตหลักการ  เหตุผล  
แนวความคิด  วิธีการเพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนดไว  หรือพัฒนางานในหนาที่และงาน
เฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  หรือแกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขต
กวางขวาง   

(ข) ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  ลักษณะงานตองปฏิบัติโดยผูมี
ความรูทฤษฎี  หลักวิชา  หรือหลักการเกี่ยวกับงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และเปนงานเชิงพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานของงาน  หรืองานพัฒนาทฤษฎี  หลักการ  ความรูใหม  ซ่ึงตองมีการวิจัยเกี่ยวกับ
งานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง   และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบั ติ   โดยตองประยุกตทฤษฎี  
แนวความคิดใหมเกี่ยวกับเนื้อหาของงาน  เพื่อแกไขปญหาในงานที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขต
กวางขวางมาก  หรือถายทอดความรู เกี่ยวกับงาน   ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํา  หรือปรับปรุง
ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาที่เกี่ยวของ 

(๓) การกําหนดตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ  กําหนดใหมีไดเฉพาะหนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลัก
ของสถาบันอุดมศึกษา  (ไดแก  หนวยงานที่ทําหนาที่สอน  วิจัย  ใหบริการทางวิชาการ  เชน  คณะ  
สถาบัน  สํานัก  เปนตน)  และหนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
เฉพาะระดับสํานักงานอธิการบดี 

(๔) การกําหนดตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  กําหนดใหมีไดเฉพาะหนวยงานที่ปฏิบัติ
ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  (ไดแก  หนวยงานที่ทําหนาที่สอน  วิจัย  ใหบริการทางวิชาการ  เชน  
คณะ  สถาบัน  สํานัก  เปนตน) 
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ขอ ๓ การกําหนดระดับตําแหนงตองสอดคลองกับกรอบของตําแหนงและแผนพัฒนา
กําลังคนที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

ขอ ๔ การกําหนดระดับตําแหนงดังกลาว  ตองดําเนินการอยางโปรงใส  ภายใตเง่ือนไข  
ดังตอไปนี้ 

(๑) ตามโครงสรางระดับตําแหนงที่  ก.พ.อ.  กําหนด 
(๒) ไมมีผลใหมีการเพิ่มงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   
(๓) ไมมีผลทําใหอัตรากําลังเพิ่มข้ึน   
(๔) การกําหนดระดับตําแหนงหัวหนาหนวยงานใหเปนระดับสูงข้ึน  ตองมีระดับตําแหนง

ไมสูงเทาระดับตําแหนงบริหารของหนวยงานนั้น   
(๕) ตองคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ  ความไมซํ้าซอน  และความประหยัด 
ขอ ๕ หลักเกณฑวิธีการประเมินเพื่อแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนง  ตองกําหนดตัวชี้วัด 

ที่ชัดเจน  จําแนกตามประเภทตําแหนง  ดังนี้ 
(๑) ตําแหนงระดับปฏิบัติการระดับตนและระดับกลาง  ตองประเมินจากการปฏิบัติงานและ

คุณลักษณะของบุคคลที่จําเปนสําหรับตําแหนง  การปฏิบติังานตองประเมินอยางนอยตามองคประกอบ  ดังนี้ 
(ก) ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณภาพของงาน 
(ข) ความรับผิดชอบตอหนาที่ 
(ค) ความประพฤติ 
(๒) ตําแหนงระดับปฏิบัติการระดับตนที่มีประสบการณ  ตองประเมินจากผลงานและ

คุณลักษณะของบุคคลที่จําเปนสําหรับตําแหนง  ผลงานตองประเมินอยางนอยตามองคประกอบ  ดังนี้ 
(ก) ขอบเขตของผลงาน 
(ข) คุณภาพของผลงาน 
(ค) ความยุงยากซับซอนของผลงาน 
(ง) ประโยชนของผลงาน 
(จ) ความรูความชํานาญงานและประสบการณ   
(๓) ตําแหนงผูบริหารตองประเมินจากการปฏิบัติงาน  คุณลักษณะและสมรรถนะของบุคคล

ที่จําเปนสําหรับตําแหนงผูบริหาร  การปฏิบัติงานตองประเมินอยางนอยตามองคประกอบ  ดังนี้ 
(ก) ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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(ข) ความรับผิดชอบตอหนาที่ 
(ค) การวางแผน  ควบคุม  ติดตามผลการปฏิบัติงานและพัฒนางาน 
(ง) การแนะนํา  สอนงานและพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 
ทั้งนี้  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูบริหารตองผานการอบรมหลักสูตรนักบริหาร   

ที่  ก.พ.อ.  รับรอง 
(๔) ตําแหนงระดับชํานาญการ  ระดับเชี่ยวชาญ  และระดับเชี่ยวชาญพิเศษตองประเมินจาก

การปฏิบัติงาน  ผลงานและคุณลักษณะของบุคคลที่จําเปนสําหรับตําแหนง  การปฏิบัติงานและผลงาน
ตองประเมินอยางนอยตามองคประกอบ  ดังนี้ 

(ก) ปริมาณงานในหนาที่ 
(ข) คุณภาพของงานในหนาที่ 
(ค) ผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการ  หรือผูเชี่ยวชาญ  หรือผูเชี่ยวชาญพิเศษ 
กรณีตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ  ตองประเมินองคประกอบดานการใชความรูความสามารถใน

งานสนับสนุน  งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการตอสังคมเพิ่มดวย 
กรณีตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  ตองประเมินองคประกอบดานการใชความรูความสามารถ

ในงานสนับสนุน  งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการตอสังคม  และองคประกอบดานความเปน
ที่ยอมรับนับถือในงานดานนั้น  ๆ  หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น  ๆ  เพิ่มดวย 

ทั้งนี้  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงระดับชํานาญการ  ระดับเชี่ยวชาญ  และระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ  ตองมีคุณวุฒิและประสบการณในการดํารงตําแหนงตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ 

ขอ ๖ การแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนตองเปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  
และการแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงระดับ  ๘  สําหรับตําแหนงที่  ก.พ.อ.  ไดกําหนดโครงสรางระดับ
ตําแหนงเปนระดับ  ๗  -  ๘  ตองดําเนินการเมื่อบุคคลดังกลาวไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาข้ันตํ่าของระดับ  ๘  แลว 

ขอ ๗ การแตงต้ังใหดํารงตําแหนงตามประกาศนี้  ผูมีอํานาจตามมาตรา  ๒๘  ตองแตงต้ัง
โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา  หรือคณะกรรมการตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมาย 

ขอ ๘ การประเมินตองดําเนินการโดยองคคณะบุคคลและมีระดับตําแหนงไมตํ่ากวา
ตําแหนงที่เสนอขอหรือเทียบเทา  ในกรณีการประเมินเขาสูตําแหนงระดับชํานาญการ  ระดับเชี่ยวชาญ  
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และระดับเชี่ยวชาญพิเศษตองเปนองคคณะบุคคลที่มีความรูความสามารถตรงกับวิชาชีพที่เสนอขอ  และ
เปนบุคคลภายนอกสถาบันอุดมศึกษานั้นทั้งหมด  โดยตองพิจารณากําหนดจํานวนกรรมการ  ดังนี้   

(๑) วิธีปกติ  ตองแตงต้ังกรรมการ  จํานวนไมนอยกวา  ๓  คน 
(๒) วิธีพิเศษเฉพาะกรณีการประเมินบุคคลเขาสูตําแหนงระดับชํานาญการ  ระดับเชี่ยวชาญ

และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  ใชในกรณีการแตงต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติตางไปจากหลักเกณฑการขอกรณี
ตามปกติในเรื่องระยะเวลาในการดํารงตําแหนง  หรือกรณีการขอที่มิไดเปนไปตามลําดับตําแหนง   
ตองแตงต้ังกรรมการ  จํานวนไมนอยกวา  ๕  คน 

ทั้งนี้  การประเมินผลงานโดยองคคณะบุคคลในกรณีตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ  และระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษตองจัดใหมีการประชมุพิจารณาผลงานรวมกันเพื่อใหมีการรับฟงขอคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

ขอ ๙ การกําหนดเง่ือนไขของผลงานที่นําเสนอเพื่อพิจารณา  อยางนอยตองมีเง่ือนไข
ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองมิใชผลงานที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาและการฝกอบรม 
(๒) ตองมิใชผลงานเดิมที่เคยใชในการประเมินแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนมาแลว 
(๓) กรณีที่เปนผลงานรวมตองระบุการมีสวนรวมและมคํีารับรองจากผูมีสวนรวม 
ขอ ๑๐ เกณฑการตัดสิน  ตองใชคะแนนเสียงขางมาก  เวนแตโดยวิธีพิเศษ  ตองใชคะแนน

เสียงไมนอยกวา  ๔  ใน  ๕  ของกรรมการประเมิน 
ขอ ๑๑ กรณีอื่นนอกจากที่ไดกําหนดไวในประกาศ  ก.พ.อ.นี้  ตองเสนอ  ก.พ.อ.  พิจารณา

เปนกรณีไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒   กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
วิจิตร  ศรีสอาน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธาน  ก.พ.อ. 



บัญชีแนบทายประกาศ 
 

          ๑. ตําแหนงระดับชํานาญการ  ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 
             (ก)  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา ตองดํารงตําแหนงระดบัปฏิบตักิารมาแลวไมนอยกวา ๑๖ ป 
         (ข) วุฒิอนุปริญญาหรอืเทยีบเทา ตองดาํรงตาํแหนงระดับปฏิบัตกิารมาแลวไมนอยกวา ๑๒ ป                                   
         (ค) วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตองดํารงตําแหนงระดับปฏิบตักิารมาแลวไมนอยกวา ๙ ป 
         (ง) วุฒิปริญญาโทหรอืเทยีบเทา ตองดํารงตาํแหนงระดบัปฏิบัตกิารมาแลวไมนอยกวา ๕ ป 
         (จ) วุฒิปริญญาเอกหรอืเทียบเทา ตองดํารงตําแหนงระดับปฏิบัตกิารมาแลวไมนอยกวา ๒ ป 

 

         ๒. ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ  ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง ตองมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาและตองดํารง
ตําแหนงผูชํานาญการหรอืเทียบเทาของสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ ๓ ข้ึนไปมาแลวไมนอยกวา ๓ ป  การเทียบเทาตําแหนง
ผูชํานาญการตองพิจารณา ดังนี ้
         (๑) ตองดํารงตําแหนงระดบั ๘  และมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีความรู ความสามารถ ตลอดจน
ประสบการณจากการดํารงตําแหนงที่ขอเทยีบคุณสมบตัิมาแลวไมนอยกวา ๓ ป 
         (๒) การพิจารณาเทียบคุณวุฒิที่แสดงความเปนผูชํานาญการ ระดับ ๘  พิจารณายอนหลังไดไมเกนิ ๓ ป  โดย
พิจารณาจากประเภทและขอบขายของงานที่รับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานในภาพรวม  ผลงานที่
แสดงความเปนผูชํานาญการ ระดับ ๘ เชน คูมือปฏิบัติงาน ผลงานศกึษา คนควา ทดลองวิเคราะห สังเคราะห 
หรือวิจัยที่เปนประโยชนตองานในหนาที่ในดานการแกไขปญหา หรือการพัฒนางาน หรือเปนผลงานริเร่ิมสรางสรรค  
การใหความเหน็ คําแนะนํา หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการแกไขปญหาหรอืการพัฒนางานสนับสนุน งานบริการ
วิชาการหรืองานวิชาชีพนัน้ๆ  ซึ่งผลงานดงักลาวสามารถนําไปเสนอขอกําหนดตาํแหนงเปนผูเชี่ยวชาญ ระดับ ๙ ได 
 

         ๓. ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพเิศษ  ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง ตองมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
และตองดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญ ระดับ ๙ หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา ๒ ป 
         (๑) ตองดํารงตําแหนงระดบั ๙  และมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีความรู ความสามารถ  
ตลอดจนประสบการณจากการดํารงตําแหนงที่ขอเทียบคณุสมบัติมาแลวไมนอยกวา ๒ ป 
         (๒) การพิจารณาเทยีบคุณสมบัตทิี่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญ ระดบั ๙ พิจารณายอนหลงัไดไมเกนิ ๒ ป  
โดยพิจารณาจากประเภทและขอบขายของงานที่รับผดิชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานในภาพรวม ผลงาน 
ที่แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญ ระดับ ๙  เชน  คูมอืปฏิบัติงาน ผลงานศกึษา คนควา ทดลอง วิเคราะห 
สังเคราะห หรือวิจัยทีเ่ปนประโยชนตองานในหนาที่ในดานการแกไขปญหาหรือการพัฒนางาน หรือเปน
ผลงานริเร่ิมสรางสรรค การใหความเหน็ คําแนะนํา หรือเสนอแนะ การใหคําปรกึษาแนะนาํ การอบรมและการ
เผยแพรความรูเกี่ยวกับหลกัการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนคิและวิธีการในการแกไขปญหาหรือการพัฒนา
งานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรอืงานวิชาชีพนัน้ๆ ซึ่งผลงานดงักลาวสามารถนําไปเสนอขอกําหนด
ตําแหนงเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษ ระดบั ๑๐ ได                                                                                              
 

____________________ 
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