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ประกาศคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา 
เรื่อง   การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน 

และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 
 

 

เพ่ือใหการกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลัง 
พนักงานราชการเปนระบบและมาตรฐาน  สําหรับการดําเนินการในกระบวนการบริหารงานบุคคลอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวของ  ไดแก  การกําหนดตําแหนง  การกําหนดคาตอบแทนและสิทธิประโยชน  การสรรหาและเลือกสรร  
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  รวมท้ังเปนแนวทางปฏิบัติในการกําหนดชื่อตําแหนงใหสอดคลอง
ตามความจําเปนของภารกิจและยุทธศาสตรของสวนราชการสังกัดรัฐสภา 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๗  วรรคสาม  ขอ  ๘  วรรคสาม  และขอ  ๙  วรรคหนึ่งของระเบียบ
คณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภาวาดวยพนักงานราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  คณะกรรมการขาราชการ
ฝายรัฐสภา  (ก.ร.)  จึงกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน  และการจัดทํากรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา  เรื่อง  การกําหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน  และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ” 

สวนที่  ๑ 
การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน 

 
 

ขอ ๒ ในการกําหนดตําแหนงพนักงานราชการ  ใหสวนราชการสังกัดรัฐสภาพิจารณากําหนด
ตามประเภทและลักษณะงานตามกลุมงานของพนักงานราชการ  ซึ่งมิใชเปนงานที่สามารถจางเหมาบริการได  
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด  ท่ี  กค  ๐๕๒๖.๗/ว  ๖๒  ลงวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๓๙  
และ  ท่ี  กค  ๐๕๒๖.๗/ว  ๗๑  ลงวันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๔๒  โดยคํานึงถึงอํานาจหนาที่และภารกิจ
ของสวนราชการสังกัดรัฐสภาผูวาจาง 

ขอ ๓ ใหมีกลุมงานตามประเภทของพนักงานราชการ  ดังนี้ 
(๑) พนักงานราชการประเภททั่วไป  ไดแก  พนักงานราชการในกลุมงานบริการ  กลุมงานเทคนิค  

กลุมงานบริหารทั่วไป  กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ  และกลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
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(๒) พนักงานราชการประเภทพิเศษ  ไดแก  พนักงานราชการในกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ 
ขอ ๔ กลุมงานบริการ  มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน  ดังนี้ 
(๑) ลักษณะงานของกลุมงานบริการ  เปนงานที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 
 (ก) เปนงานปฏิบัติระดับตนที่ไมสลับซับซอน  หรือมีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ไวชัดเจนและไมตองใชทักษะเฉพาะดาน 
 (ข) มีการใชเครื่องมือเครื่องใชตามลักษณะงาน 
 (ค) มีการแกไขปญหาและการตัดสินใจในระดับที่ไมยุงยาก 
(๒) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุมงานบริการ  กําหนดคุณวุฒิดังตอไปนี้ 
 (ก) วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนตนสายสามัญ  (ม.ศ.๓)  หรือประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาตอนตน  (ม.๓)  หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๖)  หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้  
หรือ 

 (ข) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  (ปวท.)  หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้  ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
ท่ีปฏิบัติ 

ขอ ๕ กลุมงานเทคนิค  มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน  ดังนี้ 
(๑) ลักษณะงานของกลุมงานเทคนิค  เปนงานที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 
 (ก) เปนงานที่ปฏิบัติโดยใชความรูความชํานาญทางเทคนิคซึ่งตองผานการศึกษาในระบบ

การศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงตามลักษณะงานที่จะปฏิบัติ  หรือเปนงานที่ปฏิบัติโดยใชทักษะเฉพาะของบุคคล  
ซึ่งมิไดผานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเปนการเฉพาะ 

 (ข) มีการใชเครื่องมือเครื่องใชตามลักษณะงาน 
 (ค) มีการแกไขปญหาและการตัดสินใจที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือทักษะเฉพาะของบุคคล

ในสาขานั้น ๆ 
(๒) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุมงานเทคนิค  กําหนดคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
 (ก) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  (ปวท.)  หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้  ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
หรือ 
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 (ข) ในกรณีท่ีเปนงานที่ตองใชทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิไดผานการเรียนการสอน 
ในสถาบันการศึกษาใดเปนการเฉพาะ  ผูนั้นจะตองมีความรู  ความสามารถ  และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ
ไมตํ่ากวา  ๕  ป 

ขอ ๖ ทักษะเฉพาะบุคคลที่กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะในขอ  ๕  (๒)  (ข)  จะตองสามารถ
พิสูจนใหเห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ  โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจางหรือหนวยงาน
ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ไดปฏิบัติ  หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลดวยการทดลองปฏิบัติ 

ขอ ๗ กลุมงานบริหารทั่วไป  มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน  ดังนี้ 
(๑) ลักษณะงานของกลุมงานบริหารทั่วไป  เปนงานที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 
 (ก) เปนงานในลักษณะเชนเดียวกับที่ขาราชการปฏิบัติซึ่งเปนภารกิจหลักหรือเปนงาน

ตามนโยบายสําคัญของรัฐสภา  หรือเปนงานที่มีความจําเปนเรงดวน  โดยมีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดแนนอน  
หรือ 

 (ข) เปนงานที่ไมใชลักษณะเชนเดียวกับที่ขาราชการปฏิบัติ  แตจําเปนตองใชผูปฏิบัติท่ีมี
ความรูระดับปริญญา 

(๒) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุมงานบริหารทั่วไป  กําหนดคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีในสาขาวิชา
ท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ขอ ๘ กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ  มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน  ดังนี้ 
(๑) ลักษณะงานของกลุมงานวิชาชีพเฉพาะ  เปนงานที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 
 (ก) เปนงานวิชาชีพท่ีตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่ไมอาจมอบหมาย

ใหผูมีคุณวุฒิอยางอื่นปฏิบัติงานแทนได  และเปนงานที่มีผลกระทบตอชีวิต  รางกายและทรัพยสินของประชาชน
อยางเห็นไดชัด  โดยมีองคกรตามกฎหมายทําหนาที่ตรวจสอบ  กลั่นกรองและรับรองการประกอบวิชาชีพ  
รวมทั้งลงโทษผูกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพดังกลาว  หรือ 

 (ข) เปนงานวิชาชีพท่ีตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่ไมอาจมอบหมาย
ใหผูมีคุณวุฒิอยางอื่นปฏิบัติงานแทนได  และเปนงานที่มีผลกระทบตอชีวิต  รางกายและทรัพยสินของประชาชน
อยางเห็นไดชัด  อีกทั้งเปนงานที่ขาดแคลนกําลังคนในภาคราชการ  หรือ 

 (ค) เปนงานวิชาชีพท่ีตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่ไมอาจมอบหมาย
ใหผูมีคุณวุฒิอยางอื่นปฏิบัติงานแทนได  และเปนงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีลักษณะในเชิงวิจัย
และพัฒนา  อีกทั้งเปนงานที่ขาดแคลนกําลังคนในภาคราชการ 
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(๒) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุมงานวิชาชีพเฉพาะ  กําหนดคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
 (ก) วุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี  และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะ  หรือ 
 (ข) วุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี  และไดรับประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองความรูในสาขา

วิชาชีพเฉพาะในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี  หรือ 
 (ค) วุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี 
ขอ ๙ กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ  มีลกัษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน  ดังนี้ 
(๑) ลักษณะงานของกลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ  เปนงานที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 
 (ก) เปนงานที่ปฏิบัติโดยอาศัยพ้ืนฐานความรู  ประสบการณ  การฝกฝนทฤษฎี  หลักวิชาการ

ท่ีเกี่ยวของกับงาน  หรือภูมิปญญาทองถิ่น  หรือเปนงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงานที่ตองใช
ความรูความสามารถ  และประสบการณเชี่ยวชาญเฉพาะดานนั้น ๆ 

 (ข) มีการใชเครื่องมือเครื่องใชท่ีเกี่ยวของในบางลักษณะงาน 
(๒) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ  กําหนดคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
 (ก) วุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี  และมีประสบการณในงานที่จะปฏิบัติเปนเวลาไมนอยกวา  ๖  ป  

สําหรับวุฒิปริญญาตรี  ๔  ป  สําหรับวุฒิปริญญาโท  และ  ๒  ป  สําหรับวุฒิปริญญาเอก  หรือ 
 (ข) วุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี  และไดรับประกาศนียบัตรในสาขาที่ตรงกับความจําเปน

ของลักษณะงาน  โดยจะตองมีประสบการณในงานที่จะปฏิบัติเปนเวลาไมนอยกวา  ๖  ป  สําหรับวุฒิ
ปริญญาตรี  ๔  ป  สําหรับวุฒิปริญญาโท  และ  ๒  ป  สําหรับวุฒิปริญญาเอก  หรือ 

 (ค) มีประสบการณในงานที่จะปฏิบัติเปนเวลาไมตํ่ากวา  ๑๐  ป  และมีผลงานเปนที่ยอมรับ
ในวงการนั้น 

ขอ ๑๐ ประสบการณท่ีกําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะในขอ  ๙  (๒)  (ก)  (ข)  และ  (ค)  จะตอง
สามารถพิสูจนใหเห็นถึงความมีประสบการณในงานนั้น ๆ  โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจาง
หรือหนวยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ไดปฏิบัติ  หรือมีการทดสอบความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญในงาน
ท่ีจะปฏิบัติ  หรือมีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณในลักษณะงานที่จะปฏิบัติอยางนอย  ๒  ชิ้น  
ท้ังนี้  ตามที่สวนราชการสังกัดรัฐสภากําหนด 

ขอ ๑๑ กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ  มีลักษณะงานและคณุสมบัติเฉพาะของกลุมงาน  ดังนี้ 
(๑) ลักษณะงานของกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ  เปนงานที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 
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 (ก) เปนงานที่ตองปฏิบัติโดยบุคคลที่มีความรู  ความสามารถ  ประสบการณ  และความเชี่ยวชาญ
เปนพิเศษในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับงานหรือโครงการ  ซึ่งเปนที่ยอมรับในวงการดานนั้น  ๆ  และ 

 (ข) เปนงานหรือโครงการที่มีภารกิจหรือเปาหมายชัดเจน  และมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดแนนอน  
โดยไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการสังกัดรัฐสภาใหดําเนินการไดภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  
และ 

 (ค) เปนงานหรือโครงการที่มีความสําคัญ  เรงดวน  ท่ีตองดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
และ 

 (ง) เปนงานหรือโครงการที่ไมอาจหาผูปฏิบัติท่ีเหมาะสมในหนวยงานได 
(๒) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ  ใหสวนราชการสังกัดรัฐสภาพิจารณา

กําหนดจากคุณวุฒิการศึกษา  ประสบการณ  และผลงานความเชี่ยวชาญพิเศษตามความตองการของงาน
หรือโครงการ  ตามรายละเอียดที่แนบทายประกาศนี้ 

ขอ ๑๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุมงานทั้ง  ๖  กลุมในสวนที่เกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาตองเปน
คุณวุฒิท่ี  ก.ร.  พิจารณารับรองแลว 

ขอ ๑๓ สําหรับกลุมงานที่ไมไดกําหนดประสบการณไวเปนคุณสมบัติเฉพาะแตสวนราชการ
สังกัดรัฐสภาพิจารณาแลวเห็นวา  ตําแหนงในกลุมงานนั้นสมควรสรรหาและเลือกสรรจากผูมีประสบการณ
ในงานที่จะปฏิบัติ  สวนราชการสังกัดรัฐสภานั้นอาจกําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงได  ท้ังนี้  
จะตองสามารถพิสูจนใหเห็นถึงความมีประสบการณของบุคคลนั้น  โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน 
จากนายจาง  หรือหนวยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ไดปฏิบัติ  หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
ท่ีจะปฏิบัติ 

ขอ ๑๔ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับอายุขั้นสูงของผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร  
สําหรับกลุมงานทั้ง  ๖  กลุม  สวนราชการสังกัดรัฐสภาอาจกําหนดไดตามความเหมาะสมของลักษณะงาน
และอาจพิจารณาตามแนวทาง  ดังนี้ 

(๑) ลักษณะงานที่ตองใชความพรอมทางสมรรถภาพรางกาย  หรือท่ีเสี่ยงอันตราย  ตรากตรํา  
หรือมีผลเสียตอสุขภาพ  อาจกําหนดใหจางผูท่ีอายุไมเกิน  ๕๐  ป 

(๒) ลักษณะงานที่ตองใชความรู  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณท่ีสั่งสมมาเปนเวลานาน  
ซึ่งไมอาจหาไดโดยทั่วไปหรือมีความขาดแคลนและเปนท่ีตองการของสวนราชการสังกัดรัฐสภา  อาจกําหนด
อายุขั้นสูงเกินกวา  ๖๐  ปได 
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สวนที่  ๒ 
การจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 

 
 

ขอ ๑๕ การกําหนดจํานวนพนักงานราชการตามกลุมงาน  ใหสวนราชการสังกัดรัฐสภา
จัดทําเปนกรอบอัตรากําลัง  โดยพิจารณาถึงการใชกําลังคนในภาพรวมของสวนราชการสังกัดรัฐสภา  
ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับความจําเปนตามภารกิจและยุทธศาสตรของสวนราชการสังกัดรัฐสภา  
และให  อ.ก.ร.  ระบบงานและอัตรากําลัง  พิจารณาใหความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังดังกลาว  กอนเสนอ  
ก.ร.  อนุมัติ 

ขอ ๑๖ ใหสวนราชการสังกัดรัฐสภาดําเนินการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการใหเสร็จสิ้น
ภายใน  ๓๐  วัน 

ท้ังนี้  ใหเริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ  หากสวนราชการสังกัดรัฐสภาใด 
ไมสามารถดําเนินการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดใหรายงาน
ตอ  ก.ร.  ทราบ  เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาตอไป 

ขอ ๑๗ ในกรณีท่ีสวนราชการสังกัดรัฐสภาใดยังจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 
ไมแลวเสร็จ  แตมีภารกิจที่จําเปนตองจางพนักงานราชการเพื่อปฏิบัติงาน  และมีงบประมาณจากการที่
อัตราลูกจางประจําวางลงระหวางป  ใหสวนราชการสังกัดรัฐสภานั้นดําเนินการจางได  โดยใหถือกรอบ
อัตรากําลังลูกจางประจําที่สํานักงาน  ก.พ.  อนุมัติ  เปนกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการไปพลางกอน  
ท้ังนี้  ใหหักจํานวนตําแหนงที่สามารถใชการจางเหมาบริการไดออกกอนดวย  และใหรายงาน  ก.ร.  ทราบ
ภายใน  ๓๐  วัน  หลังจากที่ไดทําสัญญาจางแลว 

ขอ ๑๘ ในการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  โดยใหถือกรอบอัตรากําลังลูกจางประจํา 
ท่ีสํานักงาน  ก.พ.  อนุมัติ  เปนกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการไปพลางกอนตามขอ  ๑๗  นั้น  เพ่ือเปนพ้ืนฐาน
ในการดําเนินการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ  สวนราชการสังกัดรัฐสภาควรจัดกลุมตําแหนง
ลูกจางประจําเขาตามกลุมงานพนักงานราชการกอน  และพิจารณาตามภารกิจและปริมาณงานวาควรมี
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการในแตละประเภท  แตละกลุม  จํานวนเทาไร  โดยในกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการตองระบุวาเปนอัตรากําลังลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวเดิมเทาไร 
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ขอ ๑๙ ในกรณีท่ีสวนราชการสังกัดรัฐสภาใดจําเปนตองจางพนักงานราชการ  เพ่ือปฏิบัติงาน
ท่ีมีความจําเปนเรงดวน  ตามนโยบายของรัฐสภา  หรือมติ  ก.ร.  นอกเหนือจากกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ
ท่ีไดกําหนดไว  และมีงบประมาณสําหรับการดําเนินการแลว  ใหสวนราชการสังกัดรัฐสภานั้นดําเนินการ 
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการได  และรายงานผลการดําเนินการให  ก.ร.  ทราบ 
ภายใน  ๓๐  วัน  หลังจากที่ไดทําสัญญาจางแลว  เวนแตการจางพนักงานราชการในกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ  
ซึ่งจะตองขออนุมัติจาก  ก.ร.  กอน 

ขอ ๒๐ ใหสวนราชการสังกัดรัฐสภาจัดสงสําเนากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่  ก.ร.  เห็นชอบ  
แลวใหหนวยงานที่เกี่ยวของ  ไดแก  สํานักงบประมาณ  และกรมบัญชีกลาง 

ขอ ๒๑ ใหสวนราชการสังกัดรัฐสภารายงานผลการดําเนินการบริหารงานพนักงานราชการ
ให  ก.ร.  ทราบ  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

โภคิน  พลกุล 
ประธาน  ก.ร. 



 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรบักลุมงานเชี่ยวชาญพเิศษ 
(แนบทายประกาศคณะกรรมการขาราชการฝายรฐัสภา  

เรื่อง การกาํหนดลกัษณะงานและคณุสมบัติเฉพาะของกลุมงาน 
และการจัดทาํกรอบอัตรากําลังพนกังานราชการ) 

 
ระดับความเชีย่วชาญ 

พิเศษ 

วฒุิการศกึษา ประสบการณ ผลงาน 

ดานที่เกีย่วของ 
๑. ระดับสากล 
 (World Class) 
 ชาวตางประเทศ หรือ 

 ชาวไทย 
 
 
 
 
 
๒. ระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. ระดับทัว่ไป 

สําเร็จการศกึษาจาก 

สถาบนัการศกึษาชัน้นาํ 
ของตางประเทศในสาขา 
วิชาที่เกีย่วของกับงาน/

โครงการที่จะปฏิบัติ 
 
 
 
สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบันการศกึษาชัน้นํา 

ของตางประเทศหรือใน 

ประเทศในสาขาวิชาที ่
เกี่ยวของกับงาน/โครงการ 
ที่จะปฏิบัติ 
 
 
สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบันการศกึษาชัน้นํา 

ของตางประเทศหรือใน 

ประเทศ ในสาขาวิชาที ่
เกี่ยวของกับงาน/โครง 
การที่จะปฏิบัติ 

เปนทีย่อมรับในวงการ 
วิชาการในระดบัสากล 

ไมนอยกวา ๑๐ ป และม ี

ความเชีย่วชาญรอบรูใน 

สาขาวชิาอืน่ ๆ  ที่เปน 

ประโยชนตองาน 
 
เปนที่ยอมรับในวงการ 
วิชาการดานทีเ่กี่ยวของ 
ในระดับประเทศไมนอย 

กวา ๑๐ ป และมีความ 

เชี่ยวชาญรอบรูในสาขา 
วิชาอืน่ ๆ ที่เปนประโยชน 
ตองาน 
 
เปนที่ยอมรับในวงการ 
วิชาการดานทีเ่กี่ยวของ 
๕–๑๐ ป 

มีผลงานที่เกีย่วของกับ 

งาน/โครงการในระดับ 

สากลอยางนอย ๕ ชิน้ 
 
 
 
 
 
 
มีผลงานที่เกี่ยวของกับ 

งาน/โครงการในระดับ 
ประเทศอยางนอย ๕ ช้ิน 
 
 
 
 
 
 
 
มีผลงานที่เกี่ยวของกับ 

งาน/โครงการในระดับ 
ประเทศอยางนอย ๓ ช้ิน 

 
 
 


