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ประกาศ  ก.พ.อ. 
เร่ือง  มาตรฐานการบรรจุและแตงต้ังบุคคลโดยใหไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิหรือเงินเดือน 

ที่กําหนดไวสําหรับตําแหนง 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  และมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.พ.อ.  จึงกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และ
เง่ือนไข  เพื่อเปนมาตรฐานใหสภาสถาบันอุดมศึกษาออกขอบังคับในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน
อยางย่ิงเพื่อประโยชนแกการสอนหรือวิจัย  ที่จะบรรจุและแตงต้ังบุคคลผูมีความรู  ความสามารถ  ความ
ชํานาญเขารับราชการในตําแหนงวิชาการ  โดยใหไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิหรือสูงกวาเงินเดือนที่
กําหนดไวสําหรับตําแหนงนั้น  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กรณีการบรรจุบุคคลโดยใหไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิ  สําหรับตําแหนงตาม
มาตรา  ๑๘  (ก)  (๔)  ใหบรรจุไดสําหรับผูมีคุณสมบัติ  ดังนี้   

(๑) มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโท  ในหลักสูตรแผน  ก.  หรือที่เทียบไดไมตํ่ากวานั้น 
(๒) มีความรู  ความสามารถ  ความชํานาญ  และประสบการณการทํางานในสาขาวิชาการ

หรือวิชาชีพที่ เปนประโยชนตอสถาบันอุดมศึกษา  โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดวิธีการ
ประเมินเพื่อวัดความรู  ความสามารถ  และความชํานาญงานไวอยางชัดเจน 

ขอ ๒ การบรรจุและแตงต้ังบุคคลตามขอ  ๑  สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหบรรจุ
และแตงต้ังโดยใหไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิ  ซ่ึงคํานวณขั้นเงินเดือนเพิ่มข้ึนจากคุณวุฒิตามระยะเวลา
ของประสบการณไดไมเกนิปละสองขั้น 

ขอ ๓ กรณีการบรรจุบุคคลโดยใหไดรับเงินเดือนในอันดับสูงกวาเงินเดือนข้ันตํ่าของ
ตําแหนงตามมาตรา  ๑๘  (ก)  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ใหบรรจุไดสําหรับผูมีคุณสมบัติดังนี้ 

(๑) มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาเอก 
(๒) มีผลงานวิชาการเทียบไดกับตําแหนงทางวิชาการที่จะบรรจุ  โดยใหสภาสถาบัน  

อุดมศึกษาประเมินตามขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนง
ตามมาตรา  ๑๘  (ก)  (๑)  (๒)  และ  (๓)   

(๓) มีประสบการณการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองใช
ภายหลังจากไดรับปริญญาเอกมาแลวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสองป 
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(๔) มีความรู  ความสามารถ  ความชํานาญสูงมากเปนพิเศษ  และเปนประโยชนโดยตรงตอ
การสอนหรือวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา  โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดวิธีการประเมินเพื่อวัด
ความรู  ความสามารถ  และความชํานาญงานไวอยางชัดเจน 

ขอ ๔ การบรรจุและแตงต้ังบุคคลตามขอ  ๓  สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหบรรจุ
และแตงต้ังโดยใหไดรับเงินเดือนสูงกวาข้ันตํ่าของตําแหนง  ซ่ึงคํานวณขั้นเงินเดือนเพิ่มข้ึนตาม
ระยะเวลาของประสบการณไดไมเกินปละสองขั้น 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

วิจิตร  ศรีสอาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c308f305a3001753b50cf89e350cf5ea6308267004f4e9650306b62913048305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000770069007400680020006d0069006e0069006d0075006d00200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200061006e00640020006e006f00200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


