
การขอเทียบประสบการณตําแหนงประเภทผูบริหารที่ไมมีวาระ
เปนผูชํานาญการพิเศษ เพื่อขอเปนผูเชี่ยวชาญ

***เสถียร  คามีศักดิ์

 ตาํแหนงประเภทผบูรหิารมาตรา 18 (7) แหงพระ
ราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กําหนดวา ผูอํานวยการสํานักงาน
อธกิารบดี ผูอาํนวยการสาํนกังานวทิยาเขต ผอูาํนวยการกอง
หรอืหวัหนาหนวยงานทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่ท่ีมฐีานะเทยีบเทา
กองที่ ก.พ.อ. กําหนด ในที่น้ีจะกลาวถึงความกาวหนาของ 
ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง เลขานุการคณะ/สํานัก/
สถาบั น / วิ ท ย าลั ย  หั วหนาสํ า นั ก ง านคณะบดี /
ผูอํานวยการ หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ/สํานัก/
สถาบัน/วิทยาลัย ซึ่งเปนผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร
ที่ไมมีวาระ  ทั้งนี้ความกาวหนาสายตรงคือขึ้นไปเปน
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี หรือผูอํานวยการ
สํานักงานวิทยาเขต เทานั้น
 ปญหาคือจะเลื่อนไปดํารงตําแหนงระดับ
เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษา เหมือหรือลักษณะเดียวกันกับ 
ผดูาํรงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
ไดดวยหลักเกณฑและวิธีการใด
 มาตรฐานกําหนดตําแหนงประเภทผูบริหาร 
กาํหนดวาตาํแหนงผอูาํนวยการสาํนกังานอธกิารบด ีตองมี
คณุสมบตัเิฉพาะตาํแหนง ดาํรงตาํแหนงใดตาํแหนงมาแลว 
1) ประเภทผูบริหาร ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดีหรือเทียบเทา  2) ประเภทผูบริหาร ตําแหนง
ผอูาํนวยการกองหรือเทียบเทา ไมนอยกวา 1 ป  3) ประเภท
ผูบริหารตําแหนงผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาและ
ประเภทเชีย่วชาญเฉพาะ ระดบัชาํนาญการพเิศษรวมกนัไม
นอยกวา 4 ป  4) ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับเช่ียวชาญ 
5) ประเภทเชีย่วชาญเฉพาะ ระดบัชาํนาญการพเิศษ ไมนอย
กวา 4 ป

 สรุปคงไมมีใครที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
สํานกังานอธกิารบดแีลว จะกลบัมาขอกาํหนดตาํแหนงเปน
ระดับเช่ียวชาญอีก เพราะการไดรับเงินเดือนขั้นสูงสุดและ
เงินประจําตําแหนงไมแตกตางกัน
 มาตรฐานกําหนดตําแหนงประเภทผูบริหาร 
กําหนดวาตําแหนงผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาตองมี
คุณสมบตัเิฉพาะตาํแหนง ดาํรงตาํแหนงใดตาํแหนงมาแลว  
1) ประเภทผูบริหาร ตําแหนงผูอํานวยการกองหรือเทียบ
เทา  2) ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ 
ไมนอยกวา 3 ป  3) ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ
ไมนอยกวา 7 ป
 ปญหาอยทูีค่วามกาวหนาของผบูรหิารกลมุนีค้อื 
ผูอํานวยการกองในสํานักงานอธิการบดีเลขานุการคณะ/
สํานัก/สถาบัน/วิทยาลัย เลขานุการคณะบดี/เลขานุการ
ผูอํานวยการ หัวหนาสํานักงานคณะบดี หัวหนาสํานักงาน
ผูอํานวยการ จะกวาหนาสายตรงไปเปนผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี ก็มีเพียงตําแหนงเดียว จะกาวหนาไป
ทางอืน่อยางไรเชนจะขอเปนตาํแหนงผเูชีย่วชาญ  มีกฎหลัก
เกณฑและวธิกีารอยางไร หรอืผูดาํรงตาํแหนงผอํูานวยการกอง
ในสํานักงานอธิการบดี เลขานุการคณะ/สํานัก/สถาบัน/
วิทยาลัย เลขานุการคณะบดี/เลขานุการผูอํานวยการ 
หัวหนาสํานักงานคณะบดี หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 
มีความประสงคจะเปลี่ยนสายงาน หรือตองหากมีการจะ
โยกยายสับเปลี่ยนสายงานจากประเภทผูบริหารเปน
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะจะทําได
อยางใด
 กอนมีประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 เรื่อง มาตรฐาน
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วารสารวิชาการ ปขมท. ปท่ี 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2558)

 การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง
ขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษาใหดาํรงตาํแหนงสงู
ขึ้น ฉบับลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553 เคยมีหลักเกณฑและ
วธิกีาร ใหเทยีบตาํแหนงของผดูาํรงตาํแหนงดงักลาวขางตน 
เปนระดับชํานาญการพิเศษ  ระดับ 8 แลวนําคุณสมบัตินี้
มาเสนอขอเปนระดับเช่ียวชาญ ระดับ 9 ไดแตตองดํารง
ตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะเพียงอยางเดียว (ไมใช
วิชาชีพเฉพาะ) ตําแหนงประเภทผูบริหาร สวนมากมี
ตําแหนงเชี่ยวชาญเฉพาะอยูแลว ยกเวนตําแหนงพยาบาล
ตามโรงพยาบาลทีเ่ปนตําแหนงวชิาชพี การเทยีบนีห้มายถงึ
ขอเทยีบเพือ่เอาประสบการณจาํการดาํรงตาํแหนงผอูาํนวย
การกองในสํานักงานอธิการบดีเลขานุการคณะ/สํานัก/
สถาบนั/วทิยาลัย เลขานุการคณะบดี/เลขานุการผูอาํนวยการ
หัวหนาสํานักงานคณะบดี หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 
ทั้ง ๆ ที่ไมเคยดํารงตําแหนงผูชํานาญการพิเศษมาเลย 
แตตองเขียนผลงานเชิงวเิคราะหหรอืสงัเคราะหและทําวจิยั
หรือผลงานลักษณะอื่นเอาทั้งประสบการณและผลงานมา
ขอเทียบ เพื่อใหไดมีคุณสมบัติเปนผูชํานาญการพิเศษ 
(เจาหนาท่ีบรหิารงานทัว่ไปชาํนาญการพเิศษ หรือบุคคลชาํนาญ
การพิเศษ หรือนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 
หรือนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ หรือนักวิเคราะห
นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ) เพราะคุณสมบัตเิฉพาะ
ตําแหนงเชี่ยวชาญคือตองดํารงตําแหนงสายงานน้ัน ๆ 
ระดับปฏิบัติการมาแลว และดํารงตําแหนงระดับชํานาญ
การพิเศษมาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือดํารงตําแหนง
ประเภทอื่นตามหลักเกณฑ วิธีการและเงือนไขที่ ก.พ.อ. 
กําหนด  เมื่อขอเทียบประสบการณและผลงานไดแลว 
สามารถเอาผลงานดงักลาวนัน้ไปเสนอขอเทียบนัน้มายืน่ขอ
กําหนดตําแหนงเปนระดับผูเช่ียวชาญไดโดยไมตองทําผล
งานใหม อยาลืมผลงานวิจัยตองเผยแพรในระดับชาติหรือ
นานาชาติมาแลว และตองสงใหผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ 
ประเมินเปนผูเชี่ยวชาญอีกครั้ง
 การเทยีบตาํแหนงมกีารเทยีบมาแลวอกีครัง้หนึง่
เมื่อการยําเลิกซีเขาระบบแทง ผูที่ดํารงตําแหนงระดับ 6 
เทียบเปนระดับผูชํานาญการ ผูที่ดํารงตําแหนงระดับ 7 
เทียบเปนระดับผูชํานาญการ 

ปจจุบันไมมีการกําหนดหลักเกณฑการเทียบตําแหนงไว 
เหมือนของเดิม จะถือวาเปนการตัดสิทธิทีมีอยูเดิมหรือไม 
และบุคคลดังกลาวจะมีสิทธิกาวหนาตอไปอีกดวยหลัก
เกณฑและวิธกีารใด ขอสงสัยเหลานีจ้ะปลอยเอาไวเฉยๆ คง
ไมได เครือขายงานบริหารงานบุคคลและ ปขมท หรือผู
อํานวยการกองการเจาหนาที่ หรือผูอํานวยการกอง
บรหิารงานบุคคล ตามสถาบันอุดมศกึษาตาง ๆ  หรอืสภา
ขาราชการหรือ สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ตองรวมกัน
คดิรวมกันทาํแนะนาํมหาวทิยาลัย โดยเฉพาะขอหารอืไป
ที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือในสถาบันอุดมศึกษา 
เพื่อจะไดเอามาเปนหลักฐานยึดเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ความกาวหนาของสายสนับสนุนวิชาการตลอดไป

ประวัติผูเขียน
 • ทีป่รกึษาดานการบริหารงานบคุคล สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท)ถึง
ปจจุบัน
 • ที่ปรึกษาดานการบริหารงานบุคคล ที่
ประชุมสภาขาราชการ พนักงานและลูกจางมหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย(ปขมท) )ถึงปจจุบัน
 • ผูทรงคุณวุฒิกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้ง
บคุคลใหดํารงตาํแหนงสูงขึน้ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร
(นิดา) ถึงปจจุบัน
 • ผทูรงคุณวฒุดิานการบริหารงานบุคคลคณะ
กรรมการบรหิารพนกังานมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา)
ถึงปจจุบัน
 • ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารบุคคล คณะ
กรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)ถึงปจจุบัน
 • ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารบุคคล คณะ
กรรมการอทุธรณและรองทกุขประจาํมหาวทิยาลยัราชภฎั
พระนคร)ถึงปจจุบัน
 • วิทยากรบรรยายการเขียนคูมือปฏิบัติงาน 
การทํางานเชิงวิเคราะห การทํางานเชิงสังเคราะห การ
กําหนดตัวชี้วัดและสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
 • อดีต ผูอํ านวยการกองการ เจาหนาที่  
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


