
เปรียบเทียบการทําผลงานของตําแหนงประเภทวิชาการกับตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

เสถียร คามีศักดิ์

 ตามประกาศ ก.พ.อ. เรือ่งหลกัเกณฑและวธิกีาร
พจิารณาแตงตัง้บคุคลใหดาํรงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2550 กับ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกําหนด
ระดับตาํแหนงและการแตงตัง้ขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2553 
 เมื่อนําคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ผลงานทาง
วิชาการของผูชวยศาสตราจารย ผลงานทางวิชาการของ
รองศาสตราจารย ผลงานของศาสตราจารย ผลงานท่ีแสดง

ความเปนผูชํานาญการ ผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญ
การพิเศษ ผลงานท่ีแสดงความเปนผูเชี่ยวชาญ ผลงานท่ี
แสดงความเปนผูเชี่ยวชาญพิเศษ และการเผยแพรผลงาน 
มาวิเคราะหเปรียบเทียบกันจะไดผลตามตารางขางลางนี้
 ตารางแสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนง การทําผลงานและการเผยแพรผลงาน ของ
ตาํแหนงประเภทวชิาการกบัตาํแหนงประเภทวชิาชพีเฉพาะ
หรือเช่ียวชาญเฉพาะ

ที่ เรื่อง ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย/
รองศาสตราจารย  
ศาสตราจารย   

ตําแหนงชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษเชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญพิเศษ   

1

2

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ผศ/ชํานาญการ 

เงินเดือน

* ปริญญาตรี  9 ป
 ปริญญาโท  5 ป
 ปริญญาเอก  2  ป
* ไมไดกําหนด(ผศ./รศ./ศ.)

* ปริญญาตรี 6 ป
 ปริญญาโท 4 ป
 ปริญญาเอก 2 ป
* ตองมีเงินเดือนถึงขั้นตํ่าของ
 ระดบัถัดไปจึงจะแตงตั้งได 
 ชก./ชก.พิเศษ/ชช./ชช.พิเศษ

3 การเสนอขอเสนอได 
2 วิธีคือ วิธีปกติ 
และโดยวิธีพิเศษ

* เสนอได 2 วิธี(ผศ./รศ./ศ.) * เสนอได 2 วิธี(ชํานาญการ/
 ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/
 เชี่ยวชาญพิเศษ)

4 ผลงาน * ผูชวยศาสตราจารย
 (1) งานวิจัย   หรือ
 (2) ผลงานในลักษณะอื่น และ
 (3) ตํารา หรือ หนังสือ หรือ
บทความทางวิชาการ
* รองศาสตราจารย 
 (ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
 มาแลวไมนอย กวา 3 ป)
 (1) งานวิจัย หรือ
 (2) ผลงานลักษณะอื่น และ
 (3) ตํารา หรือ หนังสือ

* ชํานาญการ
 (1) คูมือปฏิบัติงานหลัก และ
 (2) ผลงานเชิงวิเคราะห หรือ 
 ผลงานสังเคราะห หรืองานวิจัย

* ชํานาญการพิเศษ 
 (ดํารงตําแหนงชํานาญการมาแลว
 ไมนอยกวา 4 ป)
 (1)  ผลงานเชิงวิเคราะห หรือ
 สังเคราะห และ
 (2) งานวิจัย หรือ ผลงานลักษณะอื่น
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วารสารวิชาการ (ปขมท.) ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2556)

ที่ เรื่อง ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย/
รองศาสตราจารย  
ศาสตราจารย   

ตําแหนงชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษเชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญพิเศษ   

* ศาสตราจารย  (ดํารงตําแหนง
    รองศาสตราจารยมาแลว
 ไมนอยกวา 2 ป) เสนอได 2 วิธีคือ
 วิธีที่หนึ่ง ผลงานประกอบดวย
 1.1 งานวิจัย หรือ
 1.2 ผลงานลักษณะอื่น และ
 1.3 ตํารา หรือ หนังสือ
 วิธีที่สอง ผลงานประกอบดวย
 2.1 งานวิจัย หรือ
 2.2 ผลงานลกัษณะอื่น หรือ
 2.3 ตํารา หรือ หนังสือ

* เชี่ยวชาญ 
 (ดํารงตําแหนงชํานาญการพิเศษ
 มาแลวไมนอยกวา 3 ป)
 (1) ผลงานเชิงวิเคราะห หรือ
 สังเคราะห
 หรือผลงานลักษณะอื่น และ
 (2) งานวิจัย
* เชี่ยวชาญพิเศษ 
 (ดําตําแหนงเช่ียวชาญมา
 แลวไมนอยกวา 2 ป)
 (1)  ผลงานเชิงวิเคราะห หรือ
  สังเคราะห  หรือ
  ผลงานลักษณะอื่น และ
 (2) งานวิจัย

5 คุณภาพของผลงาน * ผูชวยศาสตราจารย อยูในระดับดี
* รองศาสตราจารย อยูในระดับดี
* ศาสตราจารย
 วิธีที่ 1 อยูในระดับดีมาก
 วิธีที่สอง อยูในระดับดีเดน
* เอกสารประกอบการสอน จัดทํา
 เปนรูปเลมหรือถายสําเนาเย็บเลม
 หรือเปนสื่ออื่น ๆ เชนซีดีรอมที่ใช
 ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหน่ึงใน

* ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ/
 เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพเิศษ
 กรณีปกติใหใชคะแนนเสียงขางมาก
 โดยวิธีพิเศษตองใชคะแนนเสียง 
 ไมนอยกวา 4 ใน5 ของที่
 ประชุมคณะกรรมการ
 ผูทรงคุณวุฒิ(สภาแตละ
 สถาบันอุดมศึกษากําหนด
 เพิ่มเติมไดเอง)

6 การเผยแพร หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
* เอกสารคาํสอน จดัทาํ เปนรปูเลมดวย
 การพมิพหรอืถายสาํเนาเยบ็เลม หรอื
 เปนสื่ออื่น ๆ ที่แสดงหลักฐานวาได
 เผยแพรโดยใชเปนคําสอนใหแก
 ผูเรียนในวิชานั้น ๆ มาแลว
* บทความทางวิชาการ 
 1. วารสารวิชาการ
 2. หนังสือรวมบทความ
 3. หนังสือประมวลผลการประชุม  
 ทางวิชาการ ที่ประชุมระดับชาติ  
 หรือนานาชาติ

* คูมือการปฏิบัติงานหลัก
 สภาแตละสถาบันอุดมศึกษา
 กําหนดเอง
* งานเชิงวิเคราะห
*’ งานเชิงสังเคราะห
 สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดไดเอง
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วารสารวิชาการ (ปขมท.) ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2556)

ที่ เรื่อง ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย/
รองศาสตราจารย  
ศาสตราจารย   

ตําแหนงชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษเชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญพิเศษ   

* ตํารา หรือ หนังสือ
 1. ตีพิมพโดยโรงพิมพ 
  หรือสํานักพิมพ
 2. ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
* ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 1. ตีพิมพโดยโรงพิมพ หรือ
  สํานักพิมพ
 2. ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
* งานวิจัย
 1. วารสารวิชาการ
 2. หนังสือรวมบทความวิจัย
 3. รวมเลมหนังสอืประมวลผล
  ประชมุทางวิชาการระดบัชาตหิรอื
  นานาชาติ
 4. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
  เผยแพรในสาขาวิชาและวิชาชีพ

* ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
 ไดเอง

* งานวิจัย ระดับชํานาญการ ระดับ
 ชํานาญการพิเศษ สภา
 สถาบันอุดมศึกษากําหนดไดเอง
* งานวิจัย ระดับเชี่ยวชาญ ระดับ
 เชี่ยวชาญพิเศษ ตองตีพิมพเผยแพร
 ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

7 คํานิยามผลงาน * ก.พ.อ. กําหนด * ก.พ.อ. กําหนด

8 รูปแบบผลงาน * ก.พ.อ. กําหนด * ไมไดกําหนดเปดกวางไว

9 ลักษณะคุณภาพผลงาน * ก.พ.อ. กําหนด * ใหสภาแตละสถาบันอุดมศึกษา
 กําหนด
* ใหสภาแตละสถาบันอุดมศึกษา
 ไปกําหนดเอง

10 มาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการที่ดํารงตําแหนง
ผศ./รศ./ศ.แลว

* ผูชวยศาสตราจารย ในแตละป
 1. งานวิจัย 1 รายการ หรือ
 2. ตํารา หรือหนังสือ 1 รายการหรือ
 3. ผลงานในลกัษณะอืน่ 1 รายการหรอื
 4. บทความทางวิชาการ 2 รายการ
* รองศาสตราจารย กําหนดใหทําตาม
 ขอ 1-3 จํานวนอยางละ 2 รายการ
* ศาสตราจารย ในแตละป
 1. งานวิจัยเผยแพรในระดับชาติ 1 
  รายการหรือ
 2. ตาํรา หรอื หนังสือ 2 รายการ หรอื
 3. ผลงานในลักษณะอื่นเทียบไดกับ
  งานวิจัย 1 รายการ
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วารสารวิชาการ (ปขมท.) ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2556)

  วิพากษขอแตกตางการทําผลงานของสาย
สนับสนุนวิชาการกับการทําผลงานของตําแหนงประเภท
วิชาการ โดยหลักการทั่วไป ๆ ไมควรเอามาเปรียบเทียบ
กัน เพราะแบงออกไปคนละประเภทแลวตามตักกะ 

กไ็มเหมอืนกนัอยูแลว เปนคนละทางกนั “ทางใครทางมนั” แต

เกิดจากการประชุมสัมมนามีการพูดจากันมากวาตําแหนง
ประเภทโนนทําอยางนัน้ประเภทน้ันทาํอยางนีไ้มเทาเทยีมกนั
จึงขอนําคําพูดบางคํามากลาวไวในท่ีนี้วา “เรื่องของตัว
เองไมรูสักเร่ือง แตเร่ืองคนอ่ืนทําเปนรูดีไปเสียทุกเร่ือง” 
(แตรูไมจริง รูไมถึงรากเหงาของขอเท็จจริงหรือปญหา) 

ปจจุบันตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนของสาย
สนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ยังไมถูกใชใหขยายเวลาออกไปโดยไมมีกําหนด ใหแตละ
สถาบันอุดมศึกษาใชหลักเกณฑที่เคยออกไวเดิมไปพลาง
กอน ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาคงไมมี
ปญหาอยางไร ยกเวนแตบางสถาบันออกกฎเกณฑ
ใหสงปริมาณมากกวาเกณฑใหมของ ก.พ.อ. พนักงาน
มหาวิทยาลัย(ขาราชการพันธใหม)ตองอนุโลมใหใชเหมือน
ขาราชการไปพลางกอน จะไดมคีวามเปนธรรมเสมอภาคกัน
 ตําแหนงประเภทวิชาการ จะมุงเนนไปที่การ

ผลงานวจิยั และการเขยีนตาํราหรอืหนงัสอื เปนประการสาํคัญ

สวนตาํแหนงประเภทวชิาชพีเฉพาะหรอืเชีย่วชาญเฉพาะ 
จะใหความสําคัญที่การทํางานเชิงวิเคราะห หรือการเขียน
คูมือการปฏิบัติงานหรือการทํางานเชิงสังเคราะห 
 มีอยู 2 ประการเทาน้ันที่มีขอสังเกต ประการ
แรกคือการเผยแพรผลงานวิจัยของระดับเช่ียวชาญพิเศษ
ตองกําหนดในลักษณะเดียวกันกับศาสตราจารยคือ 

 - เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสาร
ทางวิชาการ ที่มีการกําหนดการเผยแพรที่แนนอนชัดเจน
 - เผยแพรในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูป

แบบอื่นที่มีบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
 - เผยแพรในหนังสือประมวลผลการประชุม
ทางวชิาการ(Proceedings)ของทีป่ระชุมทางวชิาการระดบั

ชาติหรือนานาชาติ
 - เผยแพรรายงานวิจยัฉบับสมบูรณ โดยมีหลกั
ฐานผานการประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิและแสดง

หลกัฐานวาเผยแพรไปยงัวงวชิาการและวชิาชีพในสาขานัน้ 
และสาขาวิชาที่เกี่ยวของในประเทศและตางประเทศอยาง
กวางขวาง

ประการที่สอง ตองกําหนดใหระดับเชี่ยวชาญ
พิเศษ เสนอขอได 2 วิธีเหมือนกับระดับศาสตราจารยคือ 
(อาจใหเสนอไดเฉพาะตาํแหนงประเภทวชิาชีพเฉพาะกไ็ด)
 วิธีที่หนึ่ง เสนอไดเหมือนเดิมที่กําหนดไวแลว
 วิธีที่สอง ใหเสนอผลงานอยางใดอยางหนึ่งไดคือ 
(1) งานเชงิสงัเคราะหหรอืสงัเคราะห ทีม่คีณุภาพดเีดน หรอื
(2) งานวิจัยที่มีคุณภาพดีเดน หรือ (3) ผลงานลักษณะอื่น
ที่มีคุณภาพดีเดน 

ปขมท และเครือขายบริหารงานบุคลตอง
รวมกันคิดเสนอแกขอบังคับของสายสนับสนุนวิชาการ
ของทั้งขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยใหมี
ลักษณะเดียวกันกับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารยและศาสตราจารย ตอไป

อางอิง
1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา

แตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2550 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2550

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับ
ตาํแหนงและการแตงตัง้ขาราชการพลเรอืนในสถาบนั
อุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 

22 ธันวาคม 2553

ประวัติผูเขียน 
*** บคุลากรเชีย่วชาญ อดตีผูอาํนวยการกองการเจาหนาที ่

และอดีตผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาระบบและบุคคล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
*** ปจจบุนัทีป่รกึษาดานบริหารงานบุคคล ปขมท /สถาบัน

สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท)/ 

ผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร/
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร



เปรียบเทียบการทําผลงานของตําแหนงประเภทวิชาการกับตําแหนงวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 5

วารสารวิชาการ (ปขมท.) ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2556)

*** ปจจุบันผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประเมินเพื่อ
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร

** ผลงานเขียนคูมือการปฏิบัติงาน การทํางานเชิง
วเิคราะห การทํางานเชิงสงัเคราะห การกําหนดตัวชีว้ดั 
และสมรรถนะ และวิทยากรบรรยาย


