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ประกาศ  ก.พ.อ. 
เร่ือง  มาตรฐานการจําแนกตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.พ.อ.  จึงกําหนดมาตรฐานการจําแนกตําแหนงขาราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการจัดระดับตําแหนง

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๒ 

ขอ ๒ ตําแหนงวิชาการ  เปนตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน 

การสอน  การศึกษา  การอบรม  การวิจัยคนควาในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  การใหคําแนะนํา

ปรึกษาแกนิสิตนักศึกษา  การใหบริการทางวิชาการแกสังคม  การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ  ไดแก  ตําแหนงดังตอไปนี้ 

(๑) ศาสตราจารย 

(๒) รองศาสตราจารย 

(๓) ผูชวยศาสตราจารย 

(๔) อาจารย 

ขอ ๓ ตําแหนงประเภทผูบริหาร  ไดแก  ตําแหนงที่มีอํานาจและหนาที่ในการบริหาร 

งานทั่วไปในสํานักงานอธิการบดีหรือสํานักงานวิทยาเขต  หรือในฐานะหัวหนาสวนราชการภายใน

สํานักงานอธิการบดี  หรือในฐานะหัวหนาสวนราชการที่มีอํานาจและหนาที่ในการบริหารงานทั่วไป 

ในคณะ  สถาบัน  สํานัก  ศูนย  หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  ซ่ึงแบงสวน

ราชการตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูงมากหรือสูงมากเปนพิเศษที่  ก.พ.อ.  กําหนด   

ขอ ๔ ตําแหนงประเภทผูบริหาร  มี  ๒  ระดับ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเทา 

(๒) ตําแหนงผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา   
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ขอ ๕ ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  ไดแก  ตําแหนงปฏิบัติงานที่มีลักษณะเปนงาน
วิชาชีพที่ตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาซึ่งไมอาจมอบหมายใหผูมีคุณวุฒิดานอื่น
ปฏิบัติงานแทนได 

ตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  ไดแก  ตําแหนงปฏิบัติงานที่มีลักษณะเปนงานเชี่ยวชาญ
เฉพาะตามภารกิจหลักของหนวยงาน   และจะตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา 
ที่มีความสามารถและมีประสบการณเปนอยางสูงเฉพาะดาน   

ขอ ๖ ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ  มี  ๕  ระดับ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  ไดแก  ตําแหนงดังตอไปนี้ 
 (ก) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ 

และประสบการณสูงมากเกี่ยวกับทฤษฎี  หลักวิชา  หรือหลักการเกี่ยวกับงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  
และเปนงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน  หรืองานพัฒนาทฤษฎี  หลักการ  ความรูใหม   
ซ่ึงตองมีการวิจัยเกี่ยวกับงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ  โดยตอง
ประยุกตทฤษฎี  แนวความคิดใหมเกี่ยวกับเนื้อหาของงาน  เพื่อแกไขปญหาในงานที่มีความยุงยากมาก
และมีขอบเขตกวางขวางมาก  หรือถายทอดความรูเกี่ยวกับงาน  ตลอดจนใหคําปรึกษา  แนะนํา  หรือ
ปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาที่เกี่ยวของ 

 (ข) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษาเกี่ยวกับภารกิจหลักของสํานักงาน
อธิการบดี  โดยใชความรู  ทฤษฎี  หลักวิชา  หรือหลักการเกี่ยวกับงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง   
และเปนงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน  หรืองานพัฒนาทฤษฎี  หลักการ  ความรูใหม   
ซ่ึงตองมีการวิเคราะหเกี่ยวกับงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ   
โดยตองประยุกตทฤษฎี  แนวความคิดใหมเกี่ยวกับเนื้อหาของงาน  เพื่อแกไขปญหาในงานที่มีความ
ยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก  หรือถายทอดความรูเกี่ยวกับงาน  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  แกบุคคล 
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนคิระดับสูงระหวางงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ   

(๒) ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ  ไดแก  ตําแหนงดังตอไปนี้ 
 (ก) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ 

และประสบการณสูงเกี่ยวกับทฤษฎี  หลักวิชา  หรือหลักการเกี่ยวกับงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง   
และเปนงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงาน  หรืองานพัฒนาทฤษฎี  หลักการ  ความรูใหม   
ซ่ึงตองมีการวิจัยเกี่ยวกับงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบัติ  โดยตอง
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ประยุกตทฤษฎี  แนวความคิดใหมเกี่ยวกับเนื้อหาของงาน  เพื่อแกไขปญหาในงานที่มีความยุงยาก   
และมีขอบเขตกวางขวางมาก  หรือถายทอดความรูเกี่ยวกับงาน   ตลอดจนใหคําปรึกษา  แนะนํา   
หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาที่เกี่ยวของ 

 (ข) ตําแหนงหัวหนาหนวยงานที่มีลักษณะงานที่ใชวิชาชีพ  ซ่ึงมีหนาที่ความรับผิดชอบ
ในการควบคุม  กํากับหนวยงานที่มีลักษณะงานเปนงานวิชาชีพเฉพาะที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลายและมีข้ันตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนมากเปนพิเศษ  ตลอดจนกํากับ  ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค 

(๓) ตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ  ไดแก  ตําแหนงดังตอไปนี้ 
 (ก) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงาน  

ทักษะ  และประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา  
คนควา  ทดลอง  วิเคราะห  สังเคราะห  หรือวิจัย  โดยใชหรือประยุกตหลักการ  เหตุผล  แนวความคิด  
วิธีการ  เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนดไว  หรือพัฒนางานในหนาที่และงานเฉพาะดานหรือ
เฉพาะทาง  หรือแกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวาง 

 (ข) ตําแหนงหัวหนางานที่มีลักษณะงานที่ใชวิชาชีพและมิไดใชวิชาชีพ  ซ่ึงมีหนาที่  
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย  และมีข้ันตอน 
การทํางานที่ยุงยากซับซอนมาก  ตลอดจนกํากับ  ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานที่รับผิดชอบสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค   

(๔) ตําแหนงระดับชํานาญการ  ไดแก  ตําแหนงดังตอไปนี้ 
 (ก) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  ความชํานาญงาน  

ทักษะ  และประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา  คนควา  
ทดลอง  วิเคราะห  สังเคราะห  หรือวิจัย  โดยใชหรือประยุกตหลักการ  เหตุผล  แนวความคิด  วิธีการ  
เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนดไว  หรือพัฒนางานในหนาที่และงานเฉพาะดานหรือ 
เฉพาะทาง  หรือแกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง 

 (ข) ตําแหนงหัวหนางานที่มีลักษณะงานที่ใชวิชาชีพและมิไดใชวิชาชีพ  ซ่ึงมีหนาที่  
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย  และมีข้ันตอน 
การทํางานที่ ยุงยากซับซอนคอนขางมาก   ตลอดจนกํากับ   ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพื่อใหงาน   
ที่รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค   
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(๕) ตําแหนงระดับปฏิบัติการ   ไดแก   ตําแหนงสําหรับผูปฏิบั ติงาน   โดยใชความรู

ความสามารถในการทํางาน  ปฏิบัติงานภายใตการกํากับ  ตรวจสอบเฉพาะที่จําเปน 

ขอ ๗ ตําแหนงประเภททั่วไป  ไดแก  ตําแหนงในฐานะผูปฏิบัติงานที่ตองใชผูสําเร็จ

การศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ของตําแหนงนั้น  โดยมีการจําแนกตามลักษณะ

หนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเปนหลัก  หรือตําแหนงอื่นที่กําหนดใหเปนตําแหนงประเภท

ทั่วไปตามประกาศ  ก.พ.อ.  นี้ 

ขอ ๘ ตําแหนงประเภททั่วไป  มี  ๓  ระดับ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตําแหนงระดับชํานาญงานพิเศษ  ไดแก  ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่ตองใชความรู  

ความสามารถ  ความชํานาญงาน  ทักษะ  หรือประสบการณสูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือ

เฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา  คนควา  ทดลอง  วิเคราะห  สังเคราะห  หรือวิจัย  โดยใชหรือประยุกต

หลักการ  เหตุผล  แนวความคิด  วิธีการ  เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนดไว  หรือพัฒนางาน

ในหนาที่และงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  หรือแกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยาก 

และมีขอบเขตกวางขวาง 

(๒) ตําแหนงระดับชํานาญงาน  ไดแก  ตําแหนงดังตอไปนี้ 

 (ก) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่ตองใชความรูความสามารถ  ประสบการณ  ตลอดจน

ใหคําปรึกษาแนะนํา  และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 (ข) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่ตองใชความรูความสามารถ  ความชํานาญงาน  

ทักษะ  หรือประสบการณสูงในการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง  และตองทําการศึกษา  คนควา  

ทดลอง  วิเคราะห  สังเคราะห  หรือวิจัย  โดยใชหรือประยุกตหลักการ  เหตุผล  แนวความคิด  วิธีการ  

เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนดไว  หรือพัฒนางานในหนาที่และงานเฉพาะดานหรือ 

เฉพาะทาง  หรือแกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซ่ึงมีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง   

(๓) ตําแหนงระดับปฏิบัติงาน  ไดแก  ตําแหนงดังตอไปนี้ 

 (ก) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานภายใตการกํากับตรวจสอบ  หรือตามคําส่ัง  หรือแบบ  

หรือแนวทางปฏิบัติ  หรือคูมือ 



 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 

 (ข) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบั ติงานที่มีประสบการณ  โดยใชความรูความสามารถ  

ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํา  และเสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 


