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***เสถียร คามีศักดิ์

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 18 (ข) หัวหนางานไมใช
ตําแหนงประเภทผูบริหาร แตเปนตําแหนงตามมาตรา 18 
(ค) ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ที่ ก.พ.อ. กําหนด นั่นหมายถึงผูดํารงตําแหนง
หวัหนางานมีตาํแหนงระดับ ผชูาํนาญงานพิเศษ ผชูาํนาญการ
ผูชํานาญการพิเศษ  ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ งก็ ได
(จะแตงตัง้ผปูฏบิตังิาน ผปูฏบิตักิาร หรอืผชูาํนาญงานดํารง
ตําแหนงหัวหนางาน) กอนหนาน้ันผูดํารงตําแหนงหัวหนา
งานตองมีระดับ ซี 7 ถือกันวาเปนผูบริหารระดับตน 
(ผบูรหิารระดับกลางคือผอูาํนวยการกอง/เลขานุการคณะ/
สํานัก/สถาบัน ) แตปจจุบันไมมี เพราะถูกยกเลิกระบบซี
 กอน พ.ศ. 2550 การจะแบงสวนราชการ เปน
คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยาง
อืน่ทีม่ฐีานะเทียบเทาคณะ หรือการจะแบงสวนราชการเปน
งาน ตองสงใหหนวยงานท่ีอยูเหนือขึ้นไปคือ ทบวง. ก.ม. 
เดิมพิจารณาอนุมัติ ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2550 มีพระราช
บัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2550 กําหนดใหสภาแตละสถาบันอุดมศึกษา อาจมี
มตใิหจัดตัง้สวนงานภายใน (คณะ สถาบนั สาํนกั ศนูย หรอื
สวนงานภายในท่ีมีชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ) 
ทีด่าํเนินงานจากรายไดของสถาบันอดุมศึกษาได โดยทําเปน
ประกาศของสถาบันอุดมศึกษา สวนการบริหารและการ
ดําเนินงานของสวนงานภายในท่ีจัดตั้งใหเปนไปตามขอ
บังคับของสถาบันอุดมศึกษา ฉะน้ันการแตงตั้งขาราชการ
หรือพนักงานมหาวิทยาลัยไปดํารงตําแหนงเลขานุการ
คณะ/สํานัก/สถาบัน/ศูนย หรือผูอํานวยการสํานักงาน
คณบดี/ผูอํานวยการสํานักงานผูอํานวยการสถาบัน/
ผอูาํนวยการสาํนกังานสาํนักงานผอูาํนวยการ เปนตน ตอง
แตงตั้งจากขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ผูดํารง
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ

(ผูปฏิบัติการ ผูชํานาญการ ผูชํานาญการพิเศษ) ไปดํารง
ตําแหนง หรือตําแหนงหัวหนางานในสวนงานภายในก็แตง
ตั้งจากขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ดํารง
ตาํแหนงดังกลาวขางตน  ซ่ึงวาระการดํารงตําแหนงในสวน
งานภายในนี ้มี 2 ลักษณะคอื ลกัษณะทีห่นึง่ ไมมวีาระการ
ดํารงตําแหนงอยูไดตลอดไป ลักษณะที่สองคือมีวาระการ
ดํารงตําแหนง ตามขอบังคับของแตละสถาบันอุดมศึกษา
 เม่ือพิจารณาของถึงงานในสวนราชการ (คณะ 
สถาบัน สาํนัก ศูนย หรอืสวนงานภายในท่ีมชีือ่อยางอืน่ทีม่ี
ฐานะเทียบเทาคณะ ที่ไดรับการจัดต้ังใหเปนสวนราชการ
ในสถาบันอุดมศึกษา) ตองไดรับการแบงสวนเปนงาน จาก
ทบวงคือ ก.ม. เดิมน้ัน การแตงตั้งผูดํารงตําแหนงหัวงานที่
ไดรับการแบงสวนงานนั้นตองผานการประเมินตามหลัก
เกณฑและวิธีการตามหนังสือเวียนท่ี ก.ม. กําหนดและให
ดาํรงตาํแหนงในระดบั 7 มหีนาทีก่าํกบัและดแูลการบริหาร
จัดการในสวนงานที่รับผิดชอบ คือ การกํากับ ดูแลงานน้ัน 
กํากับ ดูแลลูกนองหรือผูใตบังคับบัญชาในสังกัดงานน้ัน 
ตรวจสอบผานงาน ตดิตาม ประเมินผลงาน รายงานผลการ
ปฏิบัติงานของลูกนองกอนสงผานใหผูอํานวยการกองหรือ
เลขานุการคณะ/สํานัก/สถาบัน พิจารณา รวมท้ังใหคํา
ปรึกษาแนะนําแกลูกนองกอนรายงานใหผูอํานวยการกอง
หรอืเลขานกุารคณะ/สํานัก/สถาบนั และหรอืมอบหมายงาน
อื่นๆ ใหผูใตบังคับบัญชา เปนตน ถือวาเปนผูบริหาร
ระดับตน กอนน้ันการดํารงตําแหนงของหัวหนางานน้ี ไมมี
วาระเหมือนกับการดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารคือ 
ตาํแหนงผูอาํนวยการสํานกังานอธิการบดี ตาํแหนงผูอาํนวย
การกอง ตาํแหนงเลขานุการคณะ/สาํนกั/สถาบัน/ศนูย หรือ
ผูอํานวยการสํานักงานคณบดี/ผูอํานวยการสํานักงาน
ผูอํานวยการสถาบัน/ผูอํานวยการสํานักงานสํานักงาน
ผูอํานวยการหรือตําแหนงที่เรียกช่ืออยางอื่น การจะมี
ตาํแหนงวางตองใหผูดาํรงตาํแหนงนัน้ โอนไปสงักดัสถาบนั
อืน่ ยายไปหนวยงานอ่ืนทีส่งักดัสถาบันเดียวกัน หรอืลาออก
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จากราชการ หรือตาย (โอน ยาย ตาย ลาออก ตําแหนงจึง
จะวางลง) การจะยายผูดํารงตําแหนงหัวหนางานกรณีมี
ปญหาการปฏบิตังิาน (ปญหากบัผอูาํนวยการ ปญหากบัรอง
อธิการที่กํากับดูแล ปญหากับคณบดี หรือรองคณบดี
เปนตน) ตองหาตําแหนงวางแลวเสนอ อนกุรรมการบริหาร
งานบุคคลกําหนดตําแหนงวางนั้นเปนระดับ 7 กอนจึงจะ
ยายผูเคยดํารงตําแหนงหัวหนางานไปครองตําแหนงได แต
ตองมเีหตผุลเปนกรณพีเิศษเฉพาะรายเทาน้ัน ไมใชทาํไดทุก
รายซึ่งเปนปญหาตลอดมา
 แตเมื่อมีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) 2551 ปรับปรุง
ระบบการบริหารบุคคล ยกเลิกระบบซี 1-11 ตําแหนง
หัวหนางานไมใชผูบริหารระดับตนอีกตอไป ผูที่เคยดํารง
ตําแหนงระดับ 7 ปรับเปนผูชํานาญการพิเศษ เหมือนกับ
ผเูสนอขอกาํหนดตาํแหนงเปนระดบัสงูขึน้จากผชูาํนาญการ 
เปนผชูาํนาญการพเิศษ โดยตองใชผลงานเปนองคประกอบ
การประเมิน สถาบันอดุมศึกษาสวนใหญยงัคงใหมตีาํแหนง
หวัหนางานอยอูกีตอไป บางมหาวทิยาลยัมกีารกาํหนดหลกั
เกณฑการจายดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย เปนคา
ตอบแทนผูดํารงตําแหนงหัวหนางาน เชนใหคาตอบแทน
เปนรายเดือน ๆ ละ 2,000 – 3,000 บาทเปนตน สวน
มหาวิทยาลัยที่ออกไปอยูเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
บางมหาวิทยาลัย มีการกําหนดวาระของผูดํารงตําแหนง
ประเภทผูบริหาร เปนคราวละ 3 – 4 ป ตามวาระของ
ผูบริหารที่มีวาระ คือ คณบดี ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวย
การสถาบัน แตยังไมเคยเห็นวามีการกําหนดวาระของ
ผูดํารงตําแหนงหัวหนางาน เพราะงานในสังกัดหนวยงาน
ตาง ๆ ยังมีอยู (ยกเวนบางสถาบันอาจมีการปรับปรุง
โครงสรางการบริหารบุคคลใหมไมมกีาํหนดหัวหนางาน) แต
ผูดํารงตําแหนงทั้งที่เปนหัวหนางานและผูปฏิบัติท่ีเปนผูใต
บังคับบัญชา อาจมีตําแหนงเปนระดับผูชํานาญการพิเศษ 
เทากัน จะแตกตางกันที่การทําหนาที่
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน เมื่อหัวหนางานไมใช
ผบูรหิาร และมตีาํแหนงระดบัเดยีวกันกับผปูฏบิตังิาน (บาง
คน) ในงานนั้น ๆ คือระดับชํานาญการพิเศษ จึงไมจําเปน
ตองกําหนดใหไมมีวาระอีกตอไป ความเห็นของผูเขียนเห็น

วาหวัหนางานควรกาํหนดใหมวีาระจะเทาไรกแ็ลวแตความ
เหมาะสมของแตละสถาบนัอดุมศกึษา อาจจะเปน 3 ป หรอื 
4 ป ตามวาระของผูบริหารที่เปน คณบดี ผูอํานวยการ
สถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ก็ได และอาจอยูเกิน 1 วาระ
ก็ได แตควรมีการคัดเลือกผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของมาดํารง
ตําแหนง หรือยกเลิกตําแหนงหัวหนางานน้ีไมตองมี และ
ควรแตงตั้งเปนตําแหนงรองผูอํานวยการกอง หรือรอง
เลขานุการคณะ/สํานัก/สถาบัน อีก 1 ตําแหนง เหตุผล
เพราะสมัยหน่ึงผูเขียนเคยเสนอขออนุมัติใหมีตําแหนงรอง
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี แต
ทบวงโดย ก.ม. เดิมตอบวาไมอนมัุตเิพราะมีตาํแหนงหวัหนา
งานอยูแลว หากพวกเรา (แตละสถาบันอุดมศึกษา) ยกเลิก
ตําแหนงหัวหนางาน ก็สามารถกําหนดใหมีตําแหนงรอง
ผอูาํนวยการ ไดและมีตาํแหนงนอยกวาตาํแหนงหวัหนางาน
อีกดวยเพราะแตละกองมีตําแหนงหัวหนางานประมาณ
4 ตําแหนง หรือในสังกัดสํานักงานเลขานุการ สํานักงาน
คณบดี/สถาบัน/สํานัก ก็มีตําแหนงหัวหนางานประมาณ 
4 -  5 ตําแหนง
 เครือขายงานบริหารงานบุคคลและ ปขมท หรือ
ผูอาํนวยการกองการเจาหนาที ่หรอืผอูาํนวยการกองบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล ตามสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ หรือสภา
ขาราชการหรือ สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ตองรวมกันคิด
รวมกันคิดปรับโครงสรางการบริหารบุคคลใหม ให
สอดคลองกับระบบการบริหารบุคคลที่ปรับใหม เพื่อนํา
เสนอ คณะกรรมการบริหารบุคคลของแตละสถาบัน
พิจารณาเพ่ือเสนอตอก.พ.อ. ตอไป

ประวัติผูเขียน
 ที่ปรึกษาดานการบริหารงานบุคคล สถาบันสง
เสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท) ถึง
ปจจุบัน
 ทีป่รกึษาดานการบริหารงานบุคคล ทีป่ระชุมสภา
ขาราชการ พนักงานและลูกจางมหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย (ปขมท) ถึงปจจุบัน
 ผูทรงคณุวฒุกิรรมการประเมนิเพือ่แตงตัง้บคุคล
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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(นิดา) ถึงปจจุบัน
 ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารบุคคล  คณะ
กรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) ถึงปจจุบัน
 ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารบุคคล  คณะ
กรรมการอทุธรณและรองทกุขประจาํมหาวทิยาลยัราชภฎั
พระนคร) ถึงปจจุบัน
 วิทยากรบรรยายการเขียนคูมือปฏิบัติงาน การ
ทํางานเชิงวิเคราะห การทํางานเชิงสังเคราะห การกําหนด
ตัวชี้วัดและสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
 อดีตผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


