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ประกาศ  ก.พ.อ. 
เร่ือง  มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  (ฉบับที่  ๒) 
 

 

โดยที่  ก.พ.อ.  เห็นควรกําหนดใหมีหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนงระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษไวในสํานักงานอธิการบดีเพิ่มข้ึนอีกตําแหนงหนึ่ง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  มาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.พ.อ.  จึงกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่า 
ในการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  ในสํานักงานอธิการบดี  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการ 
ออกขอบังคับวาดวยการกําหนดระดับตําแหนง  และการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  จึงแกไขเพิ่มเติมประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนง
และการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  ลงวันที่  ๒  กุมภาพันธ  
๒๕๕๐  ดังนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ  ๒  แหงประกาศ  ก.พ.อ  เร่ือง  มาตรฐานการกําหนดระดับ
ตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  ลงวันที่  ๒  
กุมภาพันธ  ๒๕๕๐  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๒  กรณีการกําหนดตําแหนงระดับชํานาญการ  ระดับเชี่ยวชาญ  และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  
ในขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาความจําเปนตามภารกิจของ
หนวยงานที่จะใหมีตําแหนงระดับชํานาญการ  ระดับเชี่ยวชาญ  และระดับเชี่ยวชาญพิเศษซึ่งอยางนอย
ตองมีองคประกอบ  ดังนี้ 

(๑) หลักเกณฑและวิธีการกําหนดหนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา   
ซ่ึงเปนหนวยงานที่ทําหนาที่สอน  วิจัย  ใหบริการทางวิชาการ  และหลักเกณฑการกําหนดหนวยงาน 
ที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงรวมถึงสํานักงานอธิการบดี  สํานักงาน
เลขานุการคณะ  และหนวยงานอื่นซ่ึงมีลักษณะทํานองเดียวกัน 

(๒) ภายใตบังคับขอ  ๒/๑  หลักเกณฑและวิธีการกําหนดตําแหนงระดับชํานาญการ  ระดับ
เชี่ยวชาญ  และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  ตองกําหนดตัวชี้วัดภาระงานของหนวยงาน  และลักษณะหนาที่
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ความรับผิดชอบและคุณภาพงานของตําแหนง  ซ่ึงเปนพื้นฐานสําคัญที่จะเปนตัวกําหนดความยุงยากและ
ความซับซอนของงาน  ความรูความสามารถ  ความชํานาญและความเชี่ยวชาญที่ตองการสําหรับ
ตําแหนง  ทั้งนี้  ลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงานของแตละระดับตําแหนงตองมีมาตรฐาน
ไมตํ่ากวาเกณฑดังตอไปนี้ 

 (ก) ตําแหนงระดับชํานาญการ  ลักษณะงานตองปฏิบัติโดยผูมีความรู  ความสามารถ  
ความชํานาญงาน  ทักษะ  หรือประสบการณในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตอง
ทําการศึกษา  คนควา  ทดลอง  วิเคราะห  สังเคราะหหรือวิจัย  โดยใชหรือประยุกตหลักการ  เหตุผล  
แนวความคิด  วิธีการเพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนดไว  หรือพัฒนางานในหนาที่และ 
งานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  หรือแกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขต
กวางขวาง 

 (ข) ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  ในหนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลัก
ของสถาบันอุดมศึกษา  ลักษณะงานตองปฏิบัติโดยผูมีความรูทฤษฎี  หลักวิชา  หรือหลักการเกี่ยวกับ
งานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และเปนงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน  หรืองานพัฒนา
ทฤษฎี  หลักการ  ความรูใหม  ซ่ึงตองมีการวิจัยเกี่ยวกับงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และนํามา
ประยุกตใชในทางปฏิบัติ  โดยตองประยุกตทฤษฎีแนวความคิดใหมเกี่ยวกับเนื้อหาของงาน  เพื่อแกไข
ปญหาในงานที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก  หรือถายทอดความรู เกี่ยวกับงาน  
ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํา  หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาที่เกี่ยวของ 

(๓) การกําหนดตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ  และระดับเชี่ยวชาญพิเศษกําหนดใหมีไดเฉพาะ
หนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงเปนหนวยงานที่ทําหนาที่สอน  วิจัย  ใหบริการ
ทางวิชาการ  และในสํานักงานอธกิารบดี” 

ขอ ๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ  ๒/๑  แหงประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  มาตรฐานการกําหนด
ระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  ลงวันที่  
๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๐  ดังนี้ 

“ขอ  ๒/๑  ขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาที่จะใชในการกําหนดตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ในสํานักงานอธิการบดีอยางนอยตองประกอบดวยหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไข  ดังนี้ 

(๑) การกํ าหนดกรอบตําแหน งระดับเชี่ ยวชาญพิ เศษในสํานักงานอธิการบดีของ
สถาบันอุดมศึกษา  ตองเปนตําแหนงที่ปฏิบัติภารกิจหลักในดานตาง ๆ  ของสํานักงานอธิการบดี   
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ซ่ึงภารกิจดังกลาวจะตองไดเกณฑมาตรฐานตามองคประกอบคุณภาพไมนอยกวาหนึ่งองคประกอบ  
ตามตัวบงชี้  และเกณฑการประเมินในแตละองคประกอบดังกลาว  ตามแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  ที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษากําหนด  ดังตอไปนี้ 

 ก) องคประกอบคุณภาพดานปรัชญา  ปณธิาน  วัตถุประสงค  และแผนการดําเนินการ 
 ข) องคประกอบคุณภาพดานกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 ค) องคประกอบคุณภาพดานการบริการวิชาการแกสังคม 
 ง) องคประกอบคุณภาพดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 จ) องคประกอบคุณภาพดานการบริหารและการจัดการ 

 ฉ) องคประกอบคุณภาพดานการเงินและงบประมาณ 

 ช) องคประกอบคุณภาพดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

(๒) ลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงานของตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  

หมายถึง  ลักษณะงานตองปฏิบัติโดยผูมีความรูทฤษฎี  หลักวิชา  หรือหลักการเกี่ยวกับงานเฉพาะดาน

หรือเฉพาะทาง  โดยมีลักษณะงานและวัตถุประสงค  ดังตอไปนี้ 

 (ก) ลักษณะงาน 

  ก ๑) งานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน  หรือ 

  ก ๒) งานพัฒนาทฤษฎี  หลักการ  ความรูใหม  ซ่ึงตองมีการวิเคราะหเกี่ยวกับงาน

เฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ  โดยตองประยุกตทฤษฎี  แนวความคิดใหม

เกี่ยวกับเนื้อหาของงาน 

 (ข) วัตถุประสงค 

  ลักษณะงานตาม  ก ๑)  และ  ก ๒)  ตองมีวัตถุประสงคในดานหนึ่งดานใดหรือ 

หลายดานดังตอไปนี้ 

  ข ๑) เพื่อแกไขปญหาในงานที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมากหรือ 

  ข ๒) เพื่อถายทอดความรูเกี่ยวกับงาน  ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําแกบุคคล  หรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของ  หรือ 

  ข ๓) เพื่อปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ 
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(๓) การประเมินภารกิจหลักของสํานักงานอธิการบดีตาม  (๑)  และการประเมินลักษณะ

หนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงานของตําแหนงตาม  (๒)  ใหแตงต้ังคณะกรรมการประกอบดวย

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันอุดมศึกษาตามบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่  ก.พ.อ.  กําหนด  จํานวน 

ไมนอยกวาสามคน  เพื่อทําหนาที่พิจารณา  วิเคราะห  เหตุผลความจําเปนของกรอบตําแหนงระดับ

เชี่ยวชาญพิเศษและประเมินภารกิจและลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงานเพื่อนําเสนอ 

สภาสถาบันอุดมศึกษา 

การพิจารณาประเมินภารกิจหลักและหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงานตามวรรคหนึ่ง  

ใหคณะกรรมการพิจารณาหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงพรอมปริมาณงานยอนหลังไมนอยกวา 

หาป  และแผนการปฏิบัติงานของตําแหนงดังกลาวตอไปอีกหาป  ตลอดจนเหตุผลและความจําเปน 

ที่ตองมีระดับตําแหนงเชี่ยวชาญพิเศษดังกลาว 

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ  ๘  แหงประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  มาตรฐานการกําหนดระดับ

ตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  ลงวันที่  ๒  

กุมภาพันธ  ๒๕๕๐  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๘  การประเมินตองดําเนินการโดยองคคณะบุคคลและมีระดับตําแหนงไมตํ่ากวาตําแหนง

ที่เสนอขอหรือเทียบเทา  ในกรณีการประเมินเขาสูตําแหนงระดับชํานาญการ  ระดับเชี่ยวชาญและ  

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษตองดําเนินการโดยคณะกรรมการซึ่งผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการและ

กรรมการตองมีระดับตําแหนงไมตํ่ากวาระดับตําแหนงที่เสนอขอหรือเทียบเทา  มีความรูความสามารถ

ตรงกับวิชาชีพความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญที่เสนอขอ  และเปนบุคคลภายนอกสถาบันอุดมศึกษา

นั้นทั้งหมด  ทั้งนี้  ในกรณีการประเมินเขาสูตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษตองแตงต้ังกรรมการประเมิน

จากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่  ก.พ.อ.  กําหนด 

การประเมินเขาสูตําแหนงตามวรรคหนึ่งตองมีจํานวนกรรมการ  ดังนี้ 

(๑) วิธีปกติ  ตองแตงต้ังกรรมการ  จํานวนไมนอยกวาสามคน 

(๒) วิธีพิเศษเฉพาะกรณีการประเมินบุคคลเขาสูตําแหนงระดับชํานาญการ  ระดับเชี่ยวชาญ  

และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  ใชในกรณีการแตงต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติตางไปจากหลักเกณฑการขอ 

กรณีตามปกติในเรื่องระยะเวลาในการดํารงตําแหนง  หรือกรณีการขอที่มิไดเปนไปตามลําดับตําแหนง   

ตองแตงต้ังกรรมการ  จํานวนไมนอยกวาหาคน 



 หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๑ 
 

 

การประเมินผลงานในตําแหนงระดับชํานาญการโดยคณะกรรมการ  อาจใหกรรมการสงผล

การประเมินใหผูซ่ึงคณะกรรมการมอบหมาย  แทนการประชุมได  แตการประเมินผลงานตําแหนงระดับ

เชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษตองจัดใหมีการประชุมพิจารณาผลงานรวมกัน” 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๔ การใด ๆ  ที่ดําเนินการไปโดยชอบดวยประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  มาตรฐานการกําหนด

ระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  ลงวันที่  

๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๐  แลว  ใหถือวาการนั้นชอบดวยประกาศนี้  แตการดําเนินการตอไปใหดําเนินการ

ตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
สมชาย  วงศสวัสด์ิ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธาน  ก.พ.อ. 


