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เสถียร  คามีศักดิ์

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 
กําหนดเร่ืองการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาไว
เปนมาตรฐานเดยีวกนัทัง้ 76 แหง ทัง้กลุมมหาวทิยาลยัเดมิ
กลุมเทคนิคและอาชีวศึกษาเดิม และกลุมราชภัฎเดิม

โดยทําเปนประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ง มาตรฐานการกาํหนดระดบั
ตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2553  ประกาศ 
เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2553 กําหนดไวดังนี้

ระดับตําแหนง ผลงาน

ตําแหนงประเภทท่ัวไป

ระดับชํานาญงาน คูมือปฏิบัติงานหลัก อยางนอย 1 เลม

ระดับชํานาญงานพิเศษ คูมือปฏิบัติงานหลัก อยางนอย 1 เลม และ
ผลงานเชิงวิเคราะหซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานในหนาที่ อยางนอย 1 เรื่อง

ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ระดับชํานาญการ คูมือปฏิบัติงานหลัก อยางนอย 1 เลม และ
ผลงานเชงิวเิคราะห หรอื ผลงานสังเคราะห หรอื งานวจิยั ซึง่แสดงใหเหน็ถงึการพัฒนา
งานในหนาที่ อยางนอย 1 เรื่อง

ระดับชํานาญการพิเศษ ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานของหนวยงาน 
อยางนอย 1  เรื่อง  และ
ผลงานวิจัย หรือผลงานลักษณะอื่นที่เปนประโยชนตอหนวยงาน อยางนอย 1 เรื่อง/
รายการ

ระดับเชี่ยวชาญ ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห หรือ ผลงานลักษณะอื่น ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการ
พัฒนางานของของสถาบันอุดมศึกษา อยางนอย 1  เรื่อง/รายการ  และ
ผลงานวิจัย ซึ่งไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ อยางนอย 1 

เรื่อง และ
การใชความรูความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวชิาการหรอืงานวชิาชพีบรกิาร
ตอสังคม

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห หรือ ผลงานลักษณะอื่น ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการ
พัฒนางานของของสถาบันอุดมศึกษา อยางนอย 1  เรื่อง/รายการ  และ
ผลงานวิจัย ซึ่งไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ อยางนอย 1 

เรื่อง และ
การใชความรูความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวชิาการหรอืงานวชิาชพีบรกิาร
ตอสังคม และ
ความเปนท่ียอมรับในงานดานน้ัน ๆ หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ  
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 ก.พ.อ. มีหนังสือเวียน จํานวน 3 ฉบับใหขยาย
ชวงระยะเวลาผอนผันใหขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาเสนอขอกําหนดตําแหนงสูงข้ึนโดยใชผลงาน
ตามขอบังคับประประกาศท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนดไว
เดิม คือ หนังสือเวียน  3 ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2554 ให
ชะลอการนําผลงานมาใชไปเปนระยะ  1 ป ถึง วนัท่ี 21  
ธันวาคม 2554 หนังสือเวียน  5 ลงวันที่ 12  มิถุนายน  
2555  แจงมติ ก.พ.อ. ครั้งที่5/2555 เห็นวาเพื่อเปนการ
สงเสริมโอกาสความกาวหนาในการเล่ือนตําแหนงสูงขึ้น
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จึงมีมติเห็น
ชอบขยายชวงระยะเวลาผอนผันใหขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา เสนอขอกําหนดตําแหนงสูงข้ึน โดยใช
ผลงานตามขอบังคับประกาศท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด
ไวเดิมไปพลางกอนออกไปจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2555 
สําหรับการประเมินเพื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูง
ขึ้นนั้นใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ.อ. 
กําหนดตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกําหนด
ระดบัตาํแหนงและการแตงตัง้ขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2553  และหนังสือ
เวียน 7  ลงวันที่  7  ธันวาคม  2555 ก.พ.อ. ในการประชุม
ครัง้ที ่9/2555 เห็นวา ก.พ. ยงัมไิดนาํเรือ่งการเสนอผลงาน
วิจัยมากําหนดใชเปนองคประกอบในการประเมินใหดํารง
ตําแหนงสูงข้ึนของขาราชการพลเรือนสามัญ ดังนั้นเพ่ือ
เปนการสงเสริมโอกาสความกาวหนาในการเล่ือนตําแหนง

สูงขึ้นของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และมิ
ใหเกดิความเหล่ือมล้ํากบัขาราชการพลเรือนสามัญ จงึมมีติ
เห็นชอบขยายชวงระยะเวลาผอนผันใหขาราชการพลเรือน
ในสถาบนัอดุมศึกษา เสนอขอกาํหนดตาํแหนงสูงขึน้ โดยใช
ผลงานตามขอบงัคบัประกาศทีส่ถาบนัอดุมศึกษากาํหนดไว
เดมิไปพลางกอนจนกวา ก.พ. จะนําหลักเกณฑและวธิกีารที่
กาํหนดเก่ียวกับการเสนอผลงานวิจยัมาใชเปนองคประกอบ

ในการประเมนิขาราชการพลเรอืนสามญัใหดาํรงตาํแหนงสงูขึน้
สําหรับการประเมินเพื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูง
ขึ้นน้ันใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.อ. 
กําหนดตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกําหนด
ระดบัตาํแหนงและการแตงตัง้ขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2553  ซึ่งแกไขเพ่ิม
เติมโดยประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกําหนดระดับ
ตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554
 จากหนังสือเวียน 3 ฉบับดังกลาวขางตนของ
คําวา”โดยใชผลงานตามขอบังคับประกาศที่สถาบัน
อุดมศึกษากําหนดไวเดิมไปพลางกอน”จึงเปนที่มาของ
ความแตกตางของการเปนผูชาํนาญการและผูเชีย่วชาญ
ในมหาวิทยาลัยทั้ง 76 แหง 
 จากกรณีศึกษาผลปรากฏวามีกรณีความแตก
ตางของการเสนอผลงานในการขอดํารงตําแหนงระดับ
ชํานาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษดังนี้
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มหาวิทยาลัย
ระดับตําแหนง ผลงาน

มหาวิทยาลัย A

ระดับชํานาญการ 6 ผลงานจํานวน  2 เรื่อง/ชิ้น ไดแก คูมือปฏิบัติงาน และสิ่งประดิษฐ/การ
วิเคราะหระบบงาน/งานวิจัย/บทความวิชาการ/ผลงานวิชาการในลักษณะ
อื่น (มีสวนรวม มากกวาหรือเทากับ 50 %

ระดับชํานาญการ 7-8 ผลงานจํานวน 3 เรื่อง/ชิ้น ไดแก คูมือปฏิบัติงาน จํานวน 1 เรื่อง (100 %) 
และส่ิงประดิษฐการวเิคราะหระบบงาน  /การพฒันาคุณภาพงาน/งานวิจยั/
บทความวิชาการ/งานแปล/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (มีสวนรวม 
100 % จํานวน 1 เรื่อง และ มากกวาหรือ เทากับ 50 % จํานวน 1 เรื่อง

ระดับเชี่ยวชาญ 9 ผลงานจํานวน  5 เรื่อง/ชิ้น ไดแกคูมือปฏิบัติงาน จํานวน 1 เรื่อง(100 %) 
และงานวจิัยตีพิมพระดับชาติ 1 เรื่อง (100 %) และงานวิเคราะห 1 เรื่อง 
และสิง่ประดษิฐ /การวเิคราะหระบบงาน/การพฒันาคณุภาพงาน/งานวิจยั/
งานแปล/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น(มีสวนรวม 100 % จํานวน 1 
เรื่อง และ มากกวาหรือ เทากับ 50 % จํานวน 1 เรื่อง

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 10 ผลงานจํานวน 6 เรื่อง/ชิ้น ไดแกหนังสือ/ตํารา 1 เรื่อง (100%) และ งาน
วจิยัตพีมิพระดับนานาชาติ 1 เรือ่ง(100%) และการวิเคราะหระบบงาน/การ
พัฒนาคุณภาพงาน 1 เรื่อง(100%) และผลงานในลักษณะอื่น ๆ  ที่มีการนํา
ไปเผยแพรและการนําไปใชประโยชนในการเรียนการสอน และฝกอบรมตาง 
ๆ ไดแกสิ่งประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตร/การวิเคราะหระบบงาน /การพัฒนา
คุณภาพงาน/งานวิจัยที่ตีพิมพระดับนานาชาติ/หนังสือ/ตํารา(มีสวนรวม 
100% จํานวน 1 เรื่อง และ มากกวาหรือ เทากับ 50 % จํานวน 1 เรื่อง

มหาวิทยาลัย B
ทุกระดับชํานาญการ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญ
พิเศษ ใหเสนอผลงานอยางใดอยางหนึ่ง

1.คูมือการปฏิบัติงาน/งานวิเคราะห 2.งานเรียบเรียงตํารา/หนังสือ                      
3.งานแปล 4. งานวิจัย 5.บทความ/รวมบทความทางวิชาการ 6. ผลงาน
ในลักษณะอื่น 

ระดับชํานาญการ ผลงานที่เปนงานสรางสรรคและมีความคิดริเริ่ม
ระดับเชี่ยวชาญ ผลงานทีใ่ชประโยชนกวางขวางมาก ผลงานทีก่อใหเกดิการพฒันาระบบหรอื

มาตรฐานของงานและผลงานทีก่อใหเกดิความรูใหมหรอืเทคนคิวธิกีารใหม
ที่เปนประโยชนตองานคอนขางมาก

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ผลงานทีใ่ชประโยชนกวางขวางมาก ผลงานทีก่อใหเกดิการพฒันาระบบหรอื
มาตรฐานของงานและผลงานทีก่อใหเกดิความรูใหมหรอืเทคนคิวธิกีารใหม
ที่เปนประโยชนตองานมาก

ระดับชํานาญการ 6 การวิเคราะหงานในหนาที่ จํานวน 1 เรื่อง และ  ผลงานประเภทอ่ืน
ไมนอยกวา 50 %              

ระดับชํานาญ 7-8 การวิเคราะหงานในหนาที่ จํานวน 1 เร่ือง และ  ผลงานประเภทอ่ืน
ไมนอยกวา 75 %      
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มหาวิทยาลัย
ระดับตําแหนง ผลงาน

มหาวิทยาลัย C

ระดับชํานาญการ 6 (สาขาวิจัย) งานวิจัย ไมนอยกวา 1 โครงการ หรือ งานวิจัยที่ผูเสนอเปนหัวหนาโครงการ 
หรือหัวหนาโครงการวิจัยรวม ไมนอยกวา 2 โครงการ หรือ ผลงานวิจัยรวม
กับผูอื่น ไมนอยกวา 3 โครงการ

ระดับชํานาญการ 6 (สาขาอื่น ๆ ) ผลงานวิเคราะหงาน หรืองานวิจัยในหนาที่รับผิดชอบอยางนอย 1 เรื่อง ทํา
เอง 100 % หรือ คูมือปฏิบัติงาน ไมนอยกวา 1 เรื่อง

ระดับชํานาญการ 7-8 (สาขาวิจัย) งานวิจยัทีเ่ปนหัวหนาโครงการ(มชีือ่แรกในผลงานวิจยัทีต่พีมิพเผยแพร)จาํนวน 
2 โครงการ  และ งานวจิยัทีท่าํรวมกบัผูอืน่ ไมนอยกวา 2 โครงการ ทีไ่ดรบัการ
ตีพิมพเผยแพรแลว หรือ บทความทางวิชาการไมนอยกวา 2 บทความ โดยผู
เสนอตองเปนผูเขียนหลักที่ไดตีพิมพเผยแพรมาแลว หรือ งานแตง เรียบเรียง 
แปลหนังสือทางวิชาการ ที่ไดตีพิมพเผยแพรมาแลว และผูเสนอมีสวนรวมใน
ผลงานไมนอยกวา 50% หรือ เอกสารประกอบการสอน 1 รายวิชา หรือ ผล
งานในลักษณะอื่น

ระดับชํานาญการ 7-8 (สาขาอื่น ๆ ) ผลงานวเิคราะห หรืองานวิจัยในหนาที่รับผิดชอบ อยางนอย 1 เรื่อง 100 % 
และ คูมือการปฏิบัติงาน หรือผลงานประเภทอ่ืนที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่
และเปนหัวหนาในการจัดทํา จํานวนไมนอยกวา 2 เรื่อง หรือผลงานประเภท
อื่นที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ทํารวมกับผูอื่นได ตองมีจํานวนไมนอยกวา 3 
เรื่อง 

ระดับเชี่ยวชาญ และเช่ียวชาญพิเศษ 
(สาขาวิจัย)

งานวิจัยที่เปนหัวหนาโครงการ (มีชื่อแรกในผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร) 
จาํนวน 3 โครงการ ไดรบัการตพีมิพเผยแพรมาแลว และ ผลงานวจิยัทีท่าํรวม 
ไมนอยกวา 5 โครงการ ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรมาแลว หรือบทความทาง
วิชาการ ไมนอยกวา 5 บทความ โดยผูเสนอตองเปนผูเขียนหลักที่ไดตีพิมพ
เผยแพรมาแลว หรือ งานแตง เรียบเรียง แปลหนังสือทางวิชาการ ที่ไดตีพิมพ
เผยแพรมาแลว มีสวนรวมในการทําผลงาน 100 %  หรือ งานแตงตําราที่ใช
ประกอบการศึกษา ที่ไดตีพิมพเผยแพรมาแลว และผูเสนอขอตําแหนงมีสวน

รวมในผลงาน 100 % หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

ระดบัเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
(สาขาอื่น ๆ)

ผลงานวิเคราะห หรืองานวิจัยในหนาที่รับผิดชอบ อยางนอย 1 เรื่อง 100% 
และ คูมือการปฏิบัติงาน หรือผลงานประเภทอ่ืนที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ 
ไมนอยกวา 2 เรื่อง 100 % 
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วารสารวิชาการ ปขมท. ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2557)

มหาวิทยาลัย
ระดับตําแหนง ผลงาน

มหาวิทยาลัย D

ระดับชํานาญการ 6 (สาขาวิจัย) ผลงานวิจัย ทําเอง 100 % ไมนอยกวา 1 โครงการ และ ผลงานวิจัยที่เปน
หัวหนาโครงการหรือหัวหนาโครงการวิจัยรวม ไมนอยกวา 2 โครงการ หรือ 
ผลงานวิจัยที่ทํารวมกับผูอื่น ไมนอยกวา 5 โครงการ

ระดับชํานาญการ 7-8 (สาขาวิจัย) ผลงานวจิยั ทาํเอง 100 % ไมนอยกวา 2 โครงการ และตองดพีมิพเผยแพรมา
แลว หรือผลงานวิจัยที่เปนหัวหนาโครงการหรือเปนหัวหนาโครงการวิจัยรวม 
ไมนอยกวา 4 โครงการ และ บทความทางวิชาการซ่ึงตีพิมพเผยแพร จํานวน
ไมนอยกวา 1 เรื่อง 

ระดับเชี่ยวชาญ 9(สาขาวิจัย) ผลงานวิจัย 100% ไมนอยกวา 3  โครงการ และตองตีพิมพเผยแพรมาแลว 
และ ผลงานวิจัยที่เปนหัวหนาโครงการหรือหัวหนาโครงการวิจัยรวม ไมนอย
กวา 5  โครงการ และ บทความทางวิชาการซ่ึงตีพิมพเผยแพรมาแลว จํานวน
ไมนอยกวา 2 เรื่อง

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 10 (สาขาวิจัย) ผลงานวิจัย 100 % ไมนอยกวา 4 โครงการ และตองตีพิมพเผยแพรมาแลว 
และ ผลงานวิจัยที่เปนหัวหนาโครงการหรือหัวหนาโครงการวิจัยรวม ไมนอย
กวา 6 โครงการ และ บทความทางวิชาการ ซึ่งตีพิมพเผยแพรมาแลว ไมนอย
กวา 4 เรื่อง

ระดับชํานาญการ 6 (สาขาอื่น ๆ) คูมือปฏิบัติงาน ไมนอยกวา 1 เรื่อง และ งานวิเคราะห หรือประเภทอื่นที่
เกี่ยวของ ไมนอยกวา 1  เรื่อง

ระดับชํานาญการ 7-8 (สาขาอื่น ๆ) ผลงานวิจัย มีสวนรวม 50 % ไมนอยกวา 1 โครงการ และ คูมือปฏิบัติงาน 
ไมนอยกวา 1 เรื่อง หรือ งานวิเคราะห หรือผลงานประเภทอ่ืนที่เกี่ยวของกับ
งานในหนาที่ ไมนอยกวา 1 เรื่อง

ระดับเชี่ยวชาญ 9 (สาขาอื่น ๆ) ผลงานวิจัย 100% ไมนอยกวา 1 โครงการ และ ผลงานวิจัยที่เปนหัวหนา
โครงการ ไมนอยกวา 1 โครงการ โดยมีสวนรวมในผลงานวจิยั ไมนอยกวา 50 
% หรอืผลงานวจัิยอืน่ ๆ  เมือ่รวมผลงานทุกช้ินแลวจะตองไมนอยกวา 100 % 
และ ผลงานบริการทางวิชาการ หรือวิชาชีพ

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 10 (สาขาอื่นๆ) ผลงานวิจัย 100% ไมนอยกวา 2 โครงการ และ ผลงานวิจัยที่เปนหัวหนา
โครงการ ไมนอยกวา 1 โครงการ โดยมีสวนรวมในผลงานวจิยั ไมนอยกวา 50 
% หรอืผลงานวิจยัอืน่ ๆ  เมือ่รวมผลงานทุกช้ินแลวจะตองไมนอยกวา 100 % 

และ ผลงานบริการทางวิชาการ หรือวิชาชีพ
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มหาวิทยาลัย
ระดับตําแหนง ผลงาน

มหาวิทยาลัย E

ลักษณะของผลงานทางวิชาการ 1.คูมือปฏิบัติงาน 2.งานวิจัย 3.งานวิเคราะหงานในหนาที่ 4. งานบริการ
วชิาการตอสงัคม 5. ผลงานประเภทอืน่ ๆ  เชน หนงัสอืวชิาการ ตาํรา งานแปล 
บทความ สิง่ประดิษฐ เอกสารประกอบการบรรยายและฝกปฏิบตั ิเอกสารการ
บรรยายในการประชุมวิชาการ

ระดับชํานาญการ 6 (สาขาวิจัย) ผลงานวิจยัทีเ่ปนหวัหนาโครงการหรือหวัหนาโครงการวิจยัรวม ไมนอยกวา 1 
โครงการ โดยมีสวนรวม ไมนอยกวา 50 %

ระดับชํานาญการ 7-8 (สาขาวิจัย) ผลงานวิจัยที่เปนหัวหนาโครงการหรือหัวหนาโครงการวิจัยรวม ไมนอยกวา 
1 โครงการ โดยมีสวนรวม ไมนอยกวา 50 % ทั้งนี้เม่ือรวมผลงานทุกชิ้นแลว
จะตองไมตํ่ากวา 100%

ระดับเช่ียวชาญ 9 (สาขาวิจัย) ผลงานวิจัย 100% ไมนอยกวา 1  โครงการ  และ ผลงานวิจัยอื่น ๆ รวมกัน
อีก ไมนอยกวา 2 เทาของ งานวิจัยที่ทําเองโดยตลอด

ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 10 (สาขาวิจัย) ผลงานวิจัย 100% ไมนอยกวา 2  โครงการ  และ ผลงานวิจัยอื่น ๆ รวมกัน
อีก ไมนอยกวา 50%ของ งานวิจัยที่ทําเองโดยตลอด

ระดับชํานาญการ 6 (สาขาอื่น ๆ) งานวิเคราะห อยางนอย 1 เรื่อง และ คูมือปฏิบัติงาน 1 เรื่อง หรือ ผลงาน
ประเภทอื่นท่ีเกี่ยวของ ไมนอยกวา 1 เรื่อง

ระดับชํานาญการ 7-8 (สาขาอื่น ๆ) งานวิจยัไมนอยกวา 1 โครงการมีสวนรวม 50 % และ โครงการวิจยัอืน่ ๆ  รวม
กันไมนอยกวา 100% หรือ งานวเิคราะห อยางนอย 1 เรื่อง หรือ คูมือปฏิบัติ
งาน ไมนอยกวา 1 เรือ่ง หรอื ผลงานประเภทอืน่ทีเ่กีย่วของ ไมนอยกวา 1  เรือ่ง

ระดับเช่ียวชาญ 9 (สาขาอื่น ๆ) งานวิจัย 100% ไมนอยกวา 1 โครงการ และ ผลงานวิเคราะหที่สะทอนความ
เช่ียวชาญไมนอยกวา 2 เรือ่ง หรืองานประเภทอืน่ไมนอยกวา 2 เรือ่งหรือ งาน

วิจัยอื่น ๆ รวมกันไมนอยกวา 1 เทาของงานวิจัยที่ทํา 100 % และผลงาน
วิเคราะห หรือผลงานประเภทอ่ืน ไมนอยกวา 1 เรื่อง หรือ ผลงานวิเคราะห 
จํานวน  1 เรื่อง และ ผลงานประเภทอ่ืน 1 เรื่อง

ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 10 (สาขาอื่นๆ) งานวิจัย 100% ไมนอยกวา 1 โครงการ และ ผลงานวิเคราะหที่สะทอนความ
เชี่ยวชาญไมนอยกวา 2 เรื่อง หรืองานประเภทอ่ืน ไมนอยกวา 2 เรื่องหรือ 
งานวจิยัอืน่ ๆ  รวมกนัไมนอยกวา 1 เทาของงานวจิยัทีท่าํ 100 % และผลงาน
วิเคราะห หรือผลงานประเภทอ่ืน ไมนอยกวา 1 เรื่อง หรือ ผลงานวิเคราะห 

จํานวน  1 เรื่อง และ ผลงานประเภทอ่ืน 1 เรื่อง
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มหาวิทยาลัย
ระดับตําแหนง ผลงาน

มหาวิทยาลัย F
ประเภทของผลงาน 1.คูมือปฏิบัติงาน 2.งานวิเคราะห 3. งานสังเคราะห 4. บทความทางวิชาการ 

5. ตาํรา 6. หนงัสอื 7. ผลงานวจิยั 8. งานแปล 9.เอกสารประกอบการบรรยาย                                                            
10. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

ผูชํานาญงาน ผลงานอยางนอย 2 เร่ือง ประกอบดวย คูมือปฏิบัติงาน หรืองานวิเคราะห 
หรืองานสังเคราะห หรืองานวิจัย หรอืบทความทางวิชาการ หรือตํารา หรือ
หนังสือ หรือผลงานแปล หรือเอกสารประกอบการบรรยาย จํานวน 3 หัวขอ 
เทากับ 1 เรื่อง หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

ผูชํานาญงานพิเศษ ผลงานอยางนอย 3 เร่ือง ประกอบดวย งานวิเคราะห หรืองานสังเคราะห 
อยางนอย 1 เร่ือง และ คูมอืปฏิบตังิาน หรืองานวิจยั หรอืบทความทางวิชาการ 
หรือตํารา หรือหนังสือ หรือผลงานแปล หรือเอกสารประกอบการบรรยาย 
จํานวน 3 หัวขอ เทากับ 1 เรื่อง หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

ผูเชี่ยวชาญ ผลงานอยางนอย 4 เรื่อง  ประกอบดวย งานวิจัย อยางนอย 1 เรื่อง ที่ไดรับ
การตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ และ 
งานวิเคราะห หรืองานสังเคราะห หรืองานวิจัย หรือบทความทางวิชาการ 
หรือตํารา หรือหนังสือ หรือผลงานแปล หรือเอกสารประกอบการบรรยาย
จํานวน 3 หัวขอ เทากับ 1 เรื่อง หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

ผูชํานาญการพิเศษ ผลงานอยางนอย 3 เรือ่ง กลุมสนบัสนนุทัว่ไป งานวเิคราะหหรอืงานสงัเคราะห 
อยางนอย 1 เรือ่ง และคูมอืปฏิบตังิานหรอืงานวจิยั หรอืบทความทางวชิาการ 
หรือตํารา หรือหนังสือ หรือผลงานแปล หรือเอกสารประกอบการบรรยาย 
จํานวน 3 หัวขอ เทากับ 1 เรื่อง หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
กลุมวิชาชีพเฉพาะหรือสนับสนุนวิชาการ คูมือปฏิบัติงาน หรืองานวิเคราะห
หรืองานสังเคราะห อยางนอย 1 เรือ่ง และ งานวิจยัหรือบทความทางวิชาการ 

หรือตํารา หรือหนังสือ หรือผลงานแปล หรือเอกสารประกอบการบรรยาย 
จํานวน 3 หัวขอ เทากับ 1 เรื่อง หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น                             

ผูเชี่ยวชาญพิเศษ ผลงานอยางนอย 5 เร่ือง กลุมสนับสนุนทั่วไป งานวิจัยอยางนอย 2 เร่ือง
ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรมาแลว เปนเจาของผลงาน ไมนอยกวา 50 % และ

งานวเิคราะห หรอืสังเคราะหหรอืบทความทางวชิาการ หรอืตาํรา หรอืหนังสือ 
หรือผลงานแปล หรือเอกสารประกอบการบรรยาย จํานวน 3 หัวขอ เทากับ 
1 เรื่อง หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น กลุมวิชาชีพเฉพาะหรือกลุม
สนับสนุนวิชาการ  งานวิจัยอยางนอย 2 เรื่อง ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรมา
แลว เปนเจาของผลงาน ไมนอยกวา 50 % และ งานวเิคราะห หรอืสังเคราะห

หรอืบทความทางวชิาการ หรอืตาํรา หรอืหนงัสอื หรอืผลงานแปล หรอืเอกสาร
ประกอบการบรรยาย จาํนวน 3 หวัขอ เทากบั 1 เรือ่ง หรอืผลงานทางวชิาการ
ในลักษณะอื่น                            
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มหาวิทยาลัย
ระดับตําแหนง ผลงาน

มหาวิทยาลัย G

ระดับชํานาญงาน 1.คูมือปฏิบัติงาน หรือ 2. ผลงานประเภทอ่ืน ๆ

ระดับชํานาญงานพิเศษ 1.งานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรค และ 2. ผลงานประเภทอ่ืน ๆ

ระดับชํานาญการ 1.คูมือปฏิบัติงาน หรือ 2.ผลงานประเภทอ่ืน ๆ

ระดับชํานาญการพิเศษ 1.งานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรค และ 2. ผลงานประเภทอ่ืน ๆ

ระดับเช่ียวชาญ 1.งานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรค และ 2. ผลงานประเภทอ่ืน ๆ

ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 1.งานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรค และ 2. ผลงานประเภทอ่ืน ๆ

มหาวิทยาลัย H

ระดับชํานาญงาน 1.คูมือปฏิบัติงาน และ 2.สิ่งประดิษฐ หรือการวิเคราะหระบบงาน หรือ 
3. งานวิจัย หรือบทวามทางวิชาการ หรือผลงานในลักษณะอื่น ๆ                                      
(ตองเปนผลงานที่ตีพิมพเผยแพร)

ระดับชํานาญงานพิเศษ 1.คูมือปฏิบัติงาน และ 2.สิ่งประดิษฐ หรือการวิเคราะหระบบงาน หรือ การ
พฒันาคณุภาพงาน 3.งานวจิยั หรอืบทวามทางวิชาการ หรอืผลงานในลักษณะ
อื่น ๆ (ตองเปนผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร)

ระดับชํานาญการ/ระดับชํานาญการ
พิเศษ/ ระดับเชี่ยวชาญ

1.คูมือปฏิบัติงาน และ 2.สิ่งประดิษฐ หรือการวิเคราะหระบบงาน หรือ การ
พฒันาคณุภาพงาน 3.งานวจิยั หรอืบทวามทางวิชาการ หรอืผลงานในลักษณะ
อื่น ๆ (ตองเปนผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร)

ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 1.หนงัสอื หรอืงานวิจยั หรอื 2.สิง่ประดิษฐ หรอื การวิเคราะหระบบงาน หรอื
การพัฒนาคุณภาพงาน (ตองเปนผลงานท่ีตีพิมพเผยแพร)

 “สําหรับการประเมินเพื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารง

ตําแหนงสูงขึ้นนั้นใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ ก.พ.อ. กําหนดตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการ
กําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2553  

ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการ
กําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2554”นั่นหมายความวา
 ตองมคีณุสมบัตเิฉพาะตาํแหนงตรงตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนง

 ตองไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาข้ันต่ําของระดับที่
จะแตงตั้ง
 ตองมีการกําหนดกรอบตําแหนง ชํานาญงาน 
ชาํนาญงานพิเศษ ชาํนาญการ ชาํนาญการพิเศษ เชีย่วชาญ 
เชี่ยวชาญพิเศษ

 ตองมีการวิเคราะหประเมินคางาน
 ต อ ง วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ข อ ง ง านต ามตั ว ช้ี วั ด
ของตําแหนงที่ครองอยู
 ตองวัดความรูความสามารถที่จําเปน ความ
รูเร่ืองกฎหมาย ความรูเร่ืองระเบียบราชการทักษะดาน

คอมพิวเตอร ดานภาษาอังกฤษ ดานคํานวณ ดานจัดการ
ขอมูล
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 ตองผานการประเมนิจรยิธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ
 การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิอานผลงาน ตองเปนไป
ตามประกาศ ก.พ.อ. 2553
 พอจะเหน็ความแตกตางกนัระหวางมหาวทิยาลยั
โดยเฉพาะปริมาณของผลงาน เนนยํา้อกีคร้ังวา ปรมิาณของ
ผลงาน ระดบัชาํนาญงาน ระดบัชาํนาญการ จะอยูทีป่รมิาณ
จํานวน 2 – 3 ช้ิน ระดับชํานาญงานพิเศษ ระดับชํานาญ
การพิเศษ จะอยูที่ปริมาณจํานวน 3-4 ชิ้น ระดับเชี่ยวชาญ 
ปริมาณของผลงานจะอยูที่จํานวน 5 ชิ้น ระดับเช่ียวชาญ
พิเศษ ปริมาณจํานวน 6 ชิ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ
ผลงานของตําแหนงทางวิชาการของตําแหนงประเภท
วิชาการของคณาจารย ก็ยังมีปริมาณมากกวากันและ
ถาหากเปรียบเทียบกับหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนดไวเปน
เกณฑกลางท่ีประกาศใหชะลอไปพลางกอนก็ยังมีปริมาณ
มากกวา (ชาํนาญงาน ผลงานปริมาณจํานวน 1 ชิน้ ชาํนาญ
งานพิเศษ ผลงานปริมาณ จํานวน 2 ชิ้น ชํานาญการ 
ผลงานปรมิาณจาํนวน 2 ชิน้ ชาํนาญการพเิศษ ผลงานปรมิาณ
จํานวน 2 ชิ้น เช่ียวชาญ ผลงานปริมาณจํานวน 2 ชิ้น 
เชีย่วชาญพเิศษ ผลงานปรมิาณจํานวน 2 ชิน้) สวนคณุภาพ
ของผลงานก็นาจะเปนไปตามท่ีกําหนดไวซึ่งเห็นวาเหมาะ
สมดีแลว พวกเราขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตองการใหมีความเปน
มาตรฐานเดียวกันทั้งสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ หรือ

ตองการใหมีความหลากหลายเหมือนในปจจุบันน้ี การอาง

วาเพื่อเปนการสงเสริมโอกาสความกาวหนาในการเลื่อน
ตาํแหนงสงูขึน้ของขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา 
และมิใหเกิดความเหล่ือมลํ้ากับขาราชการพลเรือนสามัญ 

เห็นวาจะจริงครึ่งเดียว แตมีความเหลื่อมลํ้ากันภายใน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษามีมากกวา การที่ใหกลับไปใชหลักเกณฑ
เดิมไปพลางกอน ดังน้ันจึงตองมีการทบทวนใหใชเกณฑ
เกณฑกลางท่ี ก.พ.อ. ประกาศใหใชเม่ือป พ.ศ. 2553 

นาจะเหมาะสมกวา.

ประวัติผูเขียน
 ที่ปรึกษาดานการบริหารงานบุคคล สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท) ที่
ปรกึษาดานการบรหิารงานบคุคล ทีป่ระชมุสภาขาราชการ 
พนกังานและลกูจางมหาวทิยาลยัแหงประเทศไทย(ปขมท)
ผูทรงคุณวุฒิกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)
ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารบุคคล คณะกรรมการอุทธรณ
และรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
 ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารบุคคล  คณะ
กรรมการอทุธรณและรองทกุขประจาํมหาวทิยาลยัราชภฎั
พระนครวิทยากรบรรยายการเขียนคูมือปฏิบัติงาน การ
ทํางานเชิงวิเคราะห การทํางานเชิงสังเคราะห การกําหนด
ตัวชี้วัดและสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน


