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***เสถียร คามีศักดิ์

 สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
แจงมติคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหาร
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาวาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง
ขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษาใหดาํรงตาํแหนงสงู
ขึน้ พ.ศ. 2553 นัน้ไดมกีารกาํหนดประเภทและจาํนวนของ
ผลงานท่ีใชในการเสนอขอกําหนดตําแหนงสูงขึ้นเปนมาตร
ฐานข้ันตํ่าใหเหมาะสมกับประเภทและระดับตําแหนง
เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติ ซ่ึงใหเริ่มใชปฏิบัติทันที 
จะมีผลกระทบตอขาราชการท่ีไดผลติผลงานตามหลักเกณฑ
เดมิ แตอยรูะหวางจะเสนอขอกาํหนดตาํแหนงสงูขึน้ในชวง
เปล่ียนผานระบบ ขาราชการท่ีมิไดมีโอกาสเตรียมความ
พรอมผลิตผลงานใหสอดคลองกับหลักเกณฑใหม ประกอบ
กบัผลงานท่ีมคีณุภาพจําเปนตองใชระยะเวลาในการดําเนนิ
การ เชน งานวิจัย งานวิเคราะหเชิงระบบ เปนตน ก.พ.อ. 
จึงมีมติกําหนดแนวปฏิบัติใหมีชวงระยะเวลาผอนผันให
ขาราชการเสนอขอกําหนดตําแหนงสูงขึน้โดยใชผลงานตาม
ขอบงัคับหรือประกาศท่ีแตละสถาบันอดุมศึกษาไดกําหนด
ไวเดิมไปพลางกอนเปนระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 22 
ธนัวาคม 2553 ซึง่เปนวนัประกาศ ก.พ.อ. ท้ังนีก้ารพิจารณา
ประเภทและจาํนวนของผลงานทีใ่ชในการเสนอขอกาํหนด
ตําแหนงสูงขึ้นในระดับตําแหนงตาง ๆ ตามระบบบริหาร
งานบุคคลใหม ใหพิจารณาเทียบเคียงระดับตําแหนงกับ
ระบบบรหิารงาบคุคลเดมิ สวนกรณีหวัหนาหนวยและกรณี
ปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทางโดยมีองคประกอบท่ี
เหมาะสมกับแตละกรณี ซ่ึงขาราชการที่จะไดรับแตงต้ังให
ดาํรงตาํแหนงสงูขึน้ตองผานการประเมนิตามหลกัเกณฑใน
แตละกรณีดังกลาว ใหขาราชการที่ดํารงตําแหนงหัวหนา
งานซึ่งมิไดใชผลงานในการเสนอขอแตงตั้งและไดรับการ
กาํหนดตําแหนงตามระบบบริหารงานบุคคลใหมในประเภท
และระดับตําแหนงเดียวกับกรณีที่ใชผลงานในการขอแตง
ตั้งมีโอกาสกาวหนาไมแตกตางกัน ก.พ.อ. จึงมีมติให

ขาราชการดงักลาวเสนอขอกาํหนดตาํแหนงเปนระดบัสงูขึน้
ในกรณีทีป่ฏบิตังิานเฉพาะดานหรือเฉพาะทางไดโดยไมตอง
ขอเทียบผลงานในระดับตําแหนงที่ครองอยูเดิม
 ตอมาเม่ือถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ก.พ.อ. มี
มติใหขยายชวงระยะเวลาผอนผันใหขาราชการพลเรือนใน
สถาบนัอดุมศกึษาเสนอขอกาํหนดตาํแหนงสงูขึน้ โดยใชผล
งานตามขอบังคับหรือประกาศท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด
ไวเดิมไปพลางกอนออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 
 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ก.พ.อ. มีมติอีก
ครัง้หนึง่เปนครัง้ที ่3 เห็นชอบใหขยายระยะเวลาผอนผนัให
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเสนอขอกําหนด
ตําแหนงสูงขึ้น โดยใชผลงานตามขอบังคับหรือประกาศท่ี
สถาบันอุดมศึกษากําหนดไวเดิมไปพลางจนกวา ก.พ. จะ
นําหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดเกี่ยวกับการเสนอ
ผลงานวิจัยมาใชเปนองคประกอบในการประเมิน
ขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
 ขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา (ก.พ.อ.) 
มาตรา 18(ค) สายสนับสนุนวิชาการ นอกจากจะมีระบบ
การบริหารงานบุคคลท่ีมีการปฏิบัติงานลักษณะคลายคลึง
กันกับขาราชการพลเรือนสามัญ (ก.พ.) และขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ตามมาตรา 38(2)
ที่ไมใชตําแหนงครู และไมใชตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา
และไมใชศึกษานิเทศก ก็คือสายเจาหนาที่ธุรการทั่วไป
เหมอืนกบัสายสนบัสนนุทางวชิาการสงักดัสถาบนัอดุมศกึษา
จากขอความดังกลาวขางตน การเลื่อนระดับและตําแหนง
สูงขึ้นของขาราชการท้ัง 3 ลักษณะคือ ขาราชการพลเรือน
สามญั ขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ขาราชการ
พลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษา ยงัมลีกัษณะคลายคลงึกนัคือ
ตองใชผลงาน (คูมือการปฏิบัติงาน ผลงานเชิงวิเคราะห 
ผลงานเชิงสังเคราะห ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอ่ืน) เปนองคประกอบในการประเมินใหดํารง
ตําแหนงสูงขึ้น 
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 ในกรณีตําแหนงประเภททางวิชาการ ตําแหนง
อาจารย ผชูวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย 
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) มีการประกาศเร่ือง มาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2558 ฉบับลง
วันที่ 11 มิถุนายน 2558 โดยกําหนดภาระงานไมนอยกวา
สัปดาหละ 35 ชั่วโมง มีภาระงานสอน ภาระงานวิจัยและ
งานวิชาการอ่ืน ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอื่น ๆ ท่ีสอดคลองกับ
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา สําหรับผลงานทางวิชาการ
ตองคํานึงถึงความเปนเลิศทางวิชาการและความเปนที่
ยอมรับในระดับทองถ่ิน ระดับชาติหรือระดับนานาชาติให
สอดคลองกับพันธกิจของสถาบัน
 เพื่อใหเห็นความแตกตางของขาราชการสาย
สนับสนุนทางวิชาการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัด
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กับขาราชการพลเรือนสามัญ 
(ก.พ.) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
ตองดําเนินการดังตอไปนี้
 ยกเลิกมติ ก.พ.อ. ทีใ่หผอนผันระยะเวลาชวงการ
ใหประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับ
ตําแหนงและการแตงต้ังขาราลการพลเรือนในสถาบัน
อดุมศกึษาใหดาํรงตาํแหนงสงูขึน้ พ.ศ. 2553 ใหมผีลบังคบั
ใหแตละสถาบนัอดุมศกึษาถอืปฏบิตัติอไป เหตผุลเพราะจะ
ทาํใหทกุสถาบนัอดุมศกึษามหีลกัเกณฑและวธิกีารปฏบัิตทิี่
เหมือนกันทุกสถาบัน ไมแตกตางกันเหมือนอยางที่ใชใน
ปจจุบัน (2553-2558) และทําใหเกิดความไดเปรียบเสีย
เปรียบที่มีระบบการบริหารหลายรูปแบบคือประมาณ
10-15 แบบที่ปฏิบัติอยูนี้
 แตละสภาสถาบันอุดมศึกษาตองออกขอบังคับ
เรื่องมาตรฐานภาระงานของสายสนับสนุนทางวิชาการ 
ตําแหนงปฏิบัติงาน ผูชํานาญงาน ผูชํานาญงานพิเศษ 
ผูปฎิบัติการ ผูชํานาญการ ผูชํานาญการพิเศษ ผูเช่ียวชาญ 
และผูเชีย่วชาญพเิศษ เหตผุลเพราะจะทาํใหการปฏบัิตงิาน
ของสายสนับสนุนทางวิชาการในสถาบันอุดมาศึกษา 
มคีวามแตกตางกบัการปฏิบตังิานของขาราชการ ก.พ. และ

ขาราชการ ก.ค.ศ.
 โดยท่ัวไปแลวผูปฏิบัติงานสายสนับสนุนทาง
วิชาการ แบงออกเปน 3 ลักษณะคือ
 1. ประเภทผูบริหาร คือตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี ตําแหนงผูอํานวยการกอง ตําแหนง
เลขานุการคณะ/สํานกั/สถาบัน/ศูนย/ตาํแหนงผูอาํนวยการ
สํานักงานคณบดี/สถาบัน/สํานัก/ศูนย (หัวหนางานระดับ
จดัการ ถกูยกเลิกไปเม่ือไมมีระบบซี 1-11) มภีาระงานท่ีรบั
ผิดชอบคือ (1) ดานวางแผน (2) ดานบริหารงาน (3) ดาน
บริหารทรัพยกรบุคคล (4) ดานบริหารทรัพยกรและงบ
ประมาณ (5) ดานงานเชิงพัฒนา/งานบริการวิชาการ (งาน
ในหนาที่ /หนวยงาน/สถาบัน)
 2. ประเภทท่ัวไป คือ ตําแหนงผูปฏิบัติงาน 
ตําแหนงผูชํานาญงาน ตําแหนงผูชํานาญงานพิเศษมีภาระ
งานท่ีรบัผดิชอบคือ (1) ดานการปฏิบัตงิาน (2) ดานบริการ 
(3) ดานการกาํกบัดูแล (4) ดานงานเชงิพฒันางานในหนาที/่
หนวยงาน 
 3. ประเภทวิชาชพีเฉพาะหรือเชีย่วชาญเฉพาะ 
คือตําแหนงผูปฏิบัติการ ตําแหนงผูชํานาญการ ตําแหนง
ผูชํานาญการพิเศษ ตําแหนงผูเช่ียวชาญ ตําแหนง
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ มีภาระงานท่ีรับผิดชอบคือ (1) ดานการ
ปฏิบัติงาน (2) ดานการวางแผน (3) ดานการประสานงาน 
(4) ดานบริการ (5) ดานงานเชิงพัฒนา/งานบริการวิชาการ 
(งานในหนาที่/หนวยงาน/สถาบัน)
 ภาระงานของสายสนับสนุนทางวิชาการ ชั่วโมง
การทํางานจะมีไมนอยกวา 35 ชั่วโมงทํางาน /สัปดาห 
มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนดใหผูปฏิบัติงานแตละคนตองมี
ภาระงาน ไมนอยกวา 1,380 ชั่วโมงทํางาน/ป
 การใชวชิาชีพหรืองานบริการทางวิชาการบริการ
ตอสังคม หรือการเปนที่ยอมรับนับถือในวงวิชาชีพและ
วิชาการ ถือวาเปนหนาที่สําคัญอีกประการหน่ึงของสาย
สนับสนุนที่มีตําแหนงเปนระดับ ผูชํานาญงานพิเศษ 
ผูชํานาญการพิเศษ ผูเช่ียวชาญ ผูเชี่ยวชาญพิเศษ โดย
เฉพาะอยางยิ่งตําแหนงระดับผูเช่ียวชาญ และผูเชี่ยวชาญ
พิเศษ ตองถือเปนภาระหนาที่ตองปฏิบัติ นอกจากจะเปน
ผูทรงคุณวุฒิ เปนวิทยากร เปนกรรมการในคณะกรรมการ
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คณะตาง ๆ  ฯลฯ ยงัตองแสดงความคดิความเหน็ในเชิงเปน
ผูรูผูเลนในเรื่องนั้น ๆ อาจจะเปนการเสนอบทความทาง
วิชาการ การทํางานวิเคราะห งานเชิงสังเคราะห งานวิจัย 
หรือผลงานในลักษณะอื่น เปนตน
 ผูเขียนขอเสนอแนวทางในการกําหนดภาระงาน
ของสายสนับสนุนทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาของ
ผูดํารงตําแหนง ชํานาญงานพิเศษ ผูชํานาญการพิเศษ 
ผเูชีย่วชาญ ผเูชีย่วชาญพเิศษ ซ่ึงเปนการตดิตามประเมนิผล
การปฏบิตัริาชการตามลักษณะงาน หนาทีค่วามรบัผดิชอบ 
คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนงที่ไดรับแตง
ตัง้ ตามประกาศ ก.พ.อ. และขอบังคับของมหาวทิยาลยั ดงั
ตอไปนี้คือ
 1. ผชูาํนาญงานพิเศษ ผชูาํนาญการพิเศษ ตอง
เสนอผลงานท่ีเปนการใชวชิาชีพหรืองานบริการทางวิชาการ
บริการตอสังคม หรือการเปนท่ียอมรับนับถือในวงวิชาชีพ
และวิชาการ หรืองานที่เก่ียวกับการพัฒนางาน พัฒนา
หนวยงาน หรือพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา โดยการเสนอ
บทความทางวิชาการ ภายใน 4 ป อยางนอย 1 – 3 เรื่อง 
หรือทาํงานวิเคราะห งานเชิงสงัเคราะห หรอืงานวจิยั อยาง
นอย 1 เรื่อง
 2. ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญพิเศษ ตองเสนอผล
งานทีเ่ปนการใชวชิาชพีหรอืงานบรกิารทางวิชาการบรกิาร
ตอสังคม หรือการเปนท่ียอมรับนับถือในวงวิชาชีพและ
วชิาการ หรอืงานท่ีเก่ียวกับการพัฒนางาน พฒันาหนวยงาน 
หรือพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา โดยการเสนอบทความทาง
วิชาการ อยางนอยปละ 1 เรื่อง และ ทํางานวิเคราะห งาน
เชิงสังเคราะห หรืองานวิจัย อยางนอย 2 ป 1 เรื่อง เปนตน

เครือขายงานบรหิารงานบคุคลและ ปขมท หรอื
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ หรือผูอํานวยการกอง
บริหารทรัพยากรบุคคล ตามสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ 
หรอืสภาขาราชการหรือ สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ตอง
รวมกันคิดรวมกันทํายกรางภาระงานตําแหนงสาย
สนับสนุนวิชาการ แนะนําสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหเห็น
ความแตกตางจากขาราชการอ่ืนที่ปฏิบัติงานทางธุรการ
และหรือปฏิบัติงานสนับสนุนทางดานบริหาร ตอไป

ประวัติผูเขียน
 ที่ปรึกษาดานการบริหารงานบุคคล สถาบันสง
เสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท) ถึง
ปจจุบัน
 ทีป่รกึษาดานการบริหารงานบุคคล ทีป่ระชุมสภา
ขาราชการ พนักงานและลูกจางมหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย (ปขมท) ) ถึงปจจุบัน
 ผูทรงคณุวฒุกิรรมการประเมนิเพือ่แตงตัง้บคุคล
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
(นิดา) ) ถึงปจจุบัน
 ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารบุคคล  คณะ
กรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) ถึงปจจุบัน
 ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารบุคคล  คณะ
กรรมการอทุธรณและรองทกุขประจาํมหาวทิยาลยัราชภฎั
พระนคร) ถึงปจจุบัน
 วิทยากรบรรยายการเขียนคูมือปฏิบัติงาน 
การทํางานเชิงวิ เคราะห การทํางานเชิงสังเคราะห 
การกําหนดตัวชี้วัดและสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
 อดีตผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


