
 หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ประกาศ  ก.พ.อ. 
เร่ือง  มาตรฐานการเปลี่ยนตําแหนง  การเปลี่ยนระดับตําแหนง  และการตัดโอนตําแหนง 

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  และมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.พ.อ.  จึงกําหนดมาตรฐานการเปลี่ยน
ตําแหนง  การเปลี่ยนระดับตําแหนง  และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
เพื่อใหสภาสถาบันอุดมศึกษาออกขอบังคับการเปลี่ยนตําแหนง  การเปลี่ยนระดับตําแหนง  และการตัดโอน
ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ดังนี้ 

ขอ ๑ การเปลี่ยนตําแหนง  การเปลี่ยนระดับตําแหนง  และการตัดโอนตําแหนงขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตามมาตรา  ๑๘  (ก)  (ข)  (๗)  และ  (๘)  หรือ  (ค)  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ตองเปนไปตามกรอบของตําแหนง  
อันดับเงินเดือนของตําแหนง  และจํานวนของขาราชการที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา  รวมทั้งภาระหนาที่  
ความรับผิดชอบของตําแหนง  และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  โดยคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ   
ความไมซํ้าซอน  และความประหยัด 

ขอ ๒ การเปลี่ยนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหทําไดทุกกรณี 
ทั้งตําแหนงที่มีคนครอง  ตําแหนงวางมีเงินและไมมีเงิน  กรณีการเปลี่ยนตําแหนงที่มีคนครองตองมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะขอเปลี่ยน 

ขอ ๓ การเปลี่ยนระดับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ใหดําเนินการ
ดังนี้ 

(๑) ใหเปลี่ยนระดับตําแหนงไดไมตํ่าหรือสูงกวาระดับควบของแตละสายงาน 
(๒) ในกรณีมีเหตุผลความจําเปนและเพื่อประโยชนของหนวยงานอาจเปลี่ยนระดับตําแหนง

สูงกวาระดับควบของแตละสายงาน  เพื่อรับโอน  หรือยาย  หรือบรรจุและแตงต้ังบุคคลกลับเขารับ
ราชการตามมาตรา   ๓๔   (๑ )   หรือ   (๒)   แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เมื่อตําแหนงวางลงใหเปลี่ยนระดับตําแหนงเปนระดับควบตามเดิม  
โดยใหเปลี่ยนระดับตําแหนงไดดังนี้ 



 หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

  (ก) ตําแหนงตามมาตรา  ๑๘  (ก)  ใหเปลี่ยนระดับตําแหนงไดไมเกินระดับสูงสุด
ของตําแหนงตามมาตรา  ๑๘  (ก)  (๑) 

  (ข) ตําแหนงตามมาตรา  ๑๘  (ค)  ใหเปลี่ยนระดับตําแหนงไดไมเกินระดับสูงสุด
ของตําแหนงที่บังคับบัญชาของหนวยงานนั้น 

ขอ ๔ การตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ใหทําไดทุกกรณี 
ทั้งตําแหนงที่มีคนครอง  ตําแหนงวางมีเงินและไมมีเงิน  เวนแตกรณีดังตอไปนี้   

(๑) กรณีตัดโอนตําแหนงหัวหนาหนวยงานจากหนวยงานหนึ่งไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
หัวหนาหนวยงานอีกหนวยงานหนึ่งที่วางอยูภายในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงหัวหนาหนวยงาน 
ที่วางอยูนั้นตองมีระดับตําแหนงไมตํ่ากวาระดับตําแหนงที่ตัดโอน  ในกรณีมีเหตุผลความจําเปน 
ตองเปลี่ยนตําแหนงใหดําเนินการตามขอ  ๑ 

(๒) กรณี ตัดโอนตําแหนงและขาราชการระหวางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ   หรือ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับสวนราชการอื่น  หากจะตองตัดโอนอัตราเงินเดือนของตําแหนงไปดวย   
ใหสถาบันอุดมศึกษาตนสังกัดและสถาบันอุดมศึกษาหรือสวนราชการอื่นที่ รับโอนดําเนินการ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูอํานวยการสํานักงบประมาณกําหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

วิจิตร  ศรีสอาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 
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