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ประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๔ (๓) ประกอบมาตรา ๒๐ และมาตรา ๓๑
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.พ.อ. จึงกําหนด
มาตรฐานขั้นต่ําในการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการออกขอบังคับวาดวยการกําหนด
ระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ดังนี้
ขอ ๑ กรณีการกําหนดระดับตําแหนงของตําแหนงปฏิบัติการระดับตน และตําแหนง
ปฏิบัติการระดับกลางซึ่งเปน ตําแหนงระดับควบตองเปน ไปตามโครงสรางระดับตําแหนงที่ ก.พ.อ.
กําหนด กรณีก ารกํา หนดระดั บตํา แหนง ของตํ าแหน งปฏิบั ติก ารระดั บต น ที่ มีป ระสบการณ และ
ตําแหนงประเภทผูบริหาร ในขอบังคับสถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดหลักเกณฑในการกําหนดระดับ
ตําแหนงโดยยึดหลักการวิเคราะหและประเมินคางานของตําแหนงอยางนอยตองมีองคประกอบ ดังนี้
(๑) หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง
(๒) ความยุงยากของงาน ความสามารถที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
(๓) การควบคุม กํากับ ตรวจสอบหรือบังคับบัญชา
(๔) ความรูที่ตองการในการปฏิบัติงาน
ขอ ๒ การกําหนดตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ในขอบังคับของสถาบัน อุดมศึกษาตองกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาความจําเปน ตามภารกิจของ
หน ว ยงานที่ จ ะให มี ตํ า แหน ง ระดั บ ชํ า นาญการ ระดั บ เชี่ ย วชาญ และระดั บ เชี่ ย วชาญพิ เ ศษ
ซึ่งหลักเกณฑดังกลาวอยางนอยตองมีองคประกอบ ดังนี้
(๑) หลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารกํ า หนดหน ว ยงานที่ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ หลั ก ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
(ไดแก หนวยงานที่ทําหนาที่สอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการ เชน คณะ สถาบัน สํานัก เปนตน)
และหลักเกณฑวิธีการกําหนดหนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุน ภารกิจหลักของสถาบัน อุดมศึกษา
(ไดแก หนวยงานที่ทําหนาที่บริหารจัดการ เชน สํานักงานอธิการบดี สํานักงานเลขานุการคณะ เปนตน)
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(๒) หลั ก เกณฑ วิธี ก ารกํ า หนดตํ าแหน งระดั บชํ า นาญการ ระดั บ เชี่ ย วชาญ และระดั บ
เชี่ยวชาญพิเศษ ตองกําหนดตัวชี้วัดภาระงานของหนวยงาน และลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพงานของตําแหนง ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญที่จะเปนตัวกําหนดความยุงยากและความซับซอนของ
งาน ความรูความสามารถ ความชํานาญและความเชี่ยวชาญที่ตองการสําหรับตําแหนง ทั้งนี้ ลักษณะ
หน าที่ ความรั บผิ ดชอบและคุณ ภาพงานของแตล ะระดับ ตํา แหน งต อ งมี ม าตรฐานไม ต่ํา กวา เกณฑ
ดังตอไปนี้
(ก) ตําแหนงระดับชํานาญการ ลักษณะงานตองปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ ความ
ชํ า นาญงาน ทั ก ษะ หรื อ ประสบการณ ใ นการปฏิ บั ติ ง านเฉพาะด า นหรื อ เฉพาะทาง และต อ ง
ทําการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะหหรือวิจัย โดยใชหรือประยุกตหลักการ เหตุผ ล
แนวความคิด วิธีการเพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนดไว หรือพัฒนางานในหนาที่และงาน
เฉพาะด านหรื อเฉพาะทาง หรื อแกไ ขป ญหาในงานหลัก ที่ป ฏิบั ติซึ่ งมี ความยุ งยากและมี ขอบเขต
กวางขวาง
(ข) ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิ เ ศษ ลัก ษณะงานต องปฏิบัติโ ดยผู มี
ความรูทฤษฎี หลักวิชา หรือหลักการเกี่ยวกับงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และเปนงานเชิงพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ซึ่งตองมีการวิจัยเกี่ยวกับ
งานเฉพาะด า นหรื อ เฉพาะทาง และนํ า มาประยุ ก ต ใ ช ใ นทางปฏิ บั ติ โดยต อ งประยุ ก ต ท ฤษฎี
แนวความคิดใหมเกี่ยวกับเนื้อหาของงาน เพื่อแกไขปญหาในงานที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขต
กว า งขวางมาก หรื อถ า ยทอดความรู เ กี่ ย วกั บ งาน ตลอดจนใหคํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า หรื อ ปรั บ ปรุ ง
ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาที่เกี่ยวของ
(๓) การกําหนดตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ กําหนดใหมีไดเฉพาะหนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลัก
ของสถาบัน อุดมศึกษา (ไดแ ก หนวยงานที่ทําหนาที่สอน วิจัย ใหบริการทางวิช าการ 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 การกําหนดระดับตําแหนงตองสอดคลองกับกรอบของตําแหนงและแผนพัฒ นา
กําลังคนที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
ขอ ๔ การกําหนดระดับตําแหนงดังกลาว ตองดําเนิน การอยางโปรงใส ภายใตเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
(๑) ตามโครงสรางระดับตําแหนงที่ ก.พ.อ. กําหนด
(๒) ไมมีผลใหมีการเพิ่มงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
(๓) ไมมีผลทําใหอัตรากําลังเพิ่มขึ้น
(๔) การกําหนดระดับตําแหนงหัวหนาหนวยงานใหเปนระดับสูงขึ้น ตองมีระดับตําแหนง
ไมสูงเทาระดับตําแหนงบริหารของหนวยงานนั้น
(๕) ตองคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไมซ้ําซอน และความประหยัด
ขอ ๕ หลักเกณฑวิธีการประเมินเพื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ตองกําหนดตัวชี้วัด
ที่ชัดเจน จําแนกตามประเภทตําแหนง ดังนี้
(๑) ตําแหนงระดับปฏิบัติการระดับตนและระดับกลาง ตองประเมินจากการปฏิบัติงานและ
คุณลักษณะของบุคคลที่จําเปนสําหรับตําแหนง การปฏิบตั ิงานตองประเมินอยางนอยตามองคประกอบ ดังนี้
(ก) ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณภาพของงาน
(ข) ความรับผิดชอบตอหนาที่
(ค) ความประพฤติ
(๒) ตําแหน งระดับ ปฏิ บัติ การระดับ ตน ที่มีป ระสบการณ ต องประเมิ น จากผลงานและ
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
ทั้ง นี้ คุ ณ สมบั ติเ ฉพาะสํ าหรับ ตํา แหนง ผูบ ริ หารต องผา นการอบรมหลัก สูต รนั กบริห าร
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
ทั้ง นี้ คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะสํ า หรั บตํ า แหน ง ระดั บ ชํ า นาญการ ระดั บ เชี่ ย วชาญ และระดั บ
เชี่ยวชาญพิเศษ ตองมีคุณวุฒิและประสบการณในการดํารงตําแหนงตามบัญชีแนบทายประกาศนี้
ขอ ๖ การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นตองเปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
และการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงระดับ ๘ สําหรับตําแหนงที่ ก.พ.อ. ไดกําหนดโครงสรางระดับ
ตําแหนงเปนระดับ ๗ - ๘ ตองดําเนินการเมื่อบุคคลดังกลาวไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้นต่ําของระดับ ๘ แลว
ขอ ๗ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามประกาศนี้ ผูมีอํานาจตามมาตรา ๒๘ ตองแตงตั้ง
โดยความเห็ น ชอบของสภาสถาบั น อุ ดมศึ ก ษา หรื อ คณะกรรมการตามที่ ส ภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
มอบหมาย
ขอ ๘ การประเมิน ตอ งดํ าเนิน การโดยองค คณะบุ คคลและมี ระดับ ตํา แหนง ไม ต่ํา กว า
ตําแหนงที่เสนอขอหรือเทียบเทา ในกรณีการประเมินเขาสูตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ
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และระดับเชี่ยวชาญพิเศษตองเปนองคคณะบุคคลที่มีความรูความสามารถตรงกับวิชาชีพที่เสนอขอ และ
เปนบุคคลภายนอกสถาบันอุดมศึกษานั้นทั้งหมด โดยตองพิจารณากําหนดจํานวนกรรมการ ดังนี้
(๑) วิธีปกติ ตองแตงตั้งกรรมการ จํานวนไมนอยกวา ๓ คน
(๒) วิธีพิเศษเฉพาะกรณีการประเมินบุคคลเขาสูตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ
และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ใชในกรณีการแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติตางไปจากหลักเกณฑการขอกรณี
ตามปกติใ นเรื่องระยะเวลาในการดํารงตําแหนง หรือกรณีการขอที่มิไดเปน ไปตามลําดับตําแหนง
ตองแตงตั้งกรรมการ จํานวนไมนอยกวา ๕ คน
ทั้งนี้ การประเมิน ผลงานโดยองคคณะบุคคลในกรณีตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ และระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษตองจัดใหมีการประชุมพิจารณาผลงานรวมกันเพื่อใหมีการรับฟงขอคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ขอ ๙ การกําหนดเงื่อนไขของผลงานที่นําเสนอเพื่อพิจารณา อยางนอยตองมีเงื่อ นไข
ดังตอไปนี้
(๑) ตองมิใชผลงานที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาและการฝกอบรม
(๒) ตองมิใชผลงานเดิมที่เคยใชในการประเมินแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นมาแลว
(๓) กรณีที่เปนผลงานรวมตองระบุการมีสวนรวมและมีคํารับรองจากผูมีสวนรวม
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 ตองดํารงตําแหนงระดับปฏิบตั กิ ารมาแลวไมนอ ยกวา ๑๖ ป
(ข) วุฒิอนุปริญญาหรือเทียบเทา ตองดํารงตําแหนงระดับปฏิบตั กิ ารมาแลวไมนอยกวา ๑๒ ป
(ค) วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตองดํารงตําแหนงระดับปฏิบตั กิ ารมาแลวไมนอ ยกวา ๙ ป
(ง) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา ตองดํารงตําแหนงระดับปฏิบัตกิ ารมาแลวไมนอ ยกวา ๕ ป
(จ) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา ตองดํารงตําแหนงระดับปฏิบตั กิ ารมาแลวไมนอ ยกวา ๒ ป
๒. ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง ตองมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทาและตองดํารง
ตําแหนงผูช ํานาญการหรือเทียบเทาของสายงานที่เริ่มตนจากระดับ ๓ ขึ้นไปมาแลวไมนอยกวา ๓ ป การเทียบเทาตําแหนง
ผูชํานาญการตองพิจารณา ดังนี้
(๑) ตองดํารงตําแหนงระดับ ๘ และมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีความรู ความสามารถ ตลอดจน
ประสบการณจากการดํารงตําแหนงที่ขอเทียบคุณสมบัติมาแลวไมนอ ยกวา ๓ ป
(๒) การพิจารณาเทียบคุณวุฒิที่แสดงความเปนผูช ํานาญการ ระดับ ๘ พิจารณายอนหลังไดไมเกิน ๓ ป โดย
พิจารณาจากประเภทและขอบขายของงานที่รับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานในภาพรวม ผลงานที่
แสดงความเปนผูช ํานาญการ ระดับ ๘ เชน คูมือปฏิบัติงาน ผลงานศึกษา คนควา ทดลองวิเคราะห สังเคราะห
หรือวิจัยที่เปนประโยชนตอ งานในหนาที่ในดานการแกไขปญหา หรือการพัฒนางาน หรือเปนผลงานริเริ่มสรางสรรค
การใหความเห็น คําแนะนํา หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการแกไขปญหาหรือการพัฒนางานสนับสนุน งานบริการ
วิชาการหรืองานวิชาชีพนัน้ ๆ ซึ่งผลงานดังกลาวสามารถนําไปเสนอขอกําหนดตําแหนงเปนผูเ ชี่ยวชาญ ระดับ ๙ ได
๓. ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง ตองมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา
และตองดํารงตําแหนงผูเ ชี่ยวชาญ ระดับ ๙ หรือเทียบเทามาแลวไมนอ ยกวา ๒ ป
(๑) ตองดํารงตําแหนงระดับ ๙ และมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีความรู ความสามารถ
ตลอดจนประสบการณจากการดํารงตําแหนงที่ขอเทียบคุณสมบัติมาแลวไมนอ ยกวา ๒ ป
(๒) การพิจารณาเทียบคุณสมบัตทิ ี่แสดงความเปนผูเ ชี่ยวชาญ ระดับ ๙ พิจารณายอนหลังไดไมเกิน ๒ ป
โดยพิจารณาจากประเภทและขอบขายของงานที่รับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานในภาพรวม ผลงาน
ที่แสดงความเปนผูเ ชี่ยวชาญ ระดับ ๙ เชน คูมอื ปฏิบัติงาน ผลงานศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห
สังเคราะห หรือวิจัยทีเ่ ปนประโยชนตอ งานในหนาที่ในดานการแกไขปญหาหรือการพัฒนางาน หรือเปน
ผลงานริเริม่ สรางสรรค การใหความเห็น คําแนะนํา หรือเสนอแนะ การใหคําปรึกษาแนะนํา การอบรมและการ
เผยแพรความรูเ กี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการแกไขปญหาหรือการพัฒนา
งานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนัน้ ๆ ซึ่งผลงานดังกลาวสามารถนําไปเสนอขอกําหนด
ตําแหนงเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ ๑๐ ได
____________________

