
การกําหนดกรอบอัตรากําลังหรือ Career Path

เสถียร คามีศักดิ์***

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  มาตรา 20 กําหนดวาให
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดกรอบของตําแหนง อันดับ
เงินเดือนของตําแหนงและจํานวนของขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษาน้ันรวม
ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบของตําแหนง และคุณสมบัติ
เฉพาะตําแหนง วรรคที่สอง กําหนดวา การกําหนดตาม
วรรคหนึ่งใหกําหนดคราวละ 4 ป  โดยตองคํานึงถึงความ
มีประสิทธิภาพความไมซํ้าซอน ความประหยัด และตอง
สอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. 
กําหนด 
 สามารถตีความไดในประเด็นสําคัญ ๆ ไดคือ  
สภาสถาบันอุดมศึกษาตองกําหนด
 1. ชื่อของตําแหนง
 2. ภาระหนาที่  ความรับผิดชอบของตําแหนง
 3. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
 4. อันดับเงินเดือนของตําแหนง
 5. จํานวนของขาราชการท่ีพึงมี  
 6. กําหนดคราวละ 4 ป
 7. ตองคาํนงึถงึความมปีระสทิธภิาพ ไมซํา้ซอน 
ความประหยัด 

 8. ตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด

*** อดีตผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี และอดีตผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาระบบและบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ปรึกษา ปขมท.

 จํานวนก็คงหมายถึงจํานวนที่ระบุเปนตัวเลขวา
เทาไร ทีพ่งึมใีนรอบ 4 ปขางหนา ภาระหนาที ่ความรับผดิชอบ
และคณุสมบตัเิฉพาะตาํแหนง คงตองเปนไปตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2553 และฉบับ
ปรบัปรงุตาํแหนงประเภทผูบรหิาร เมือ่วนัที ่23  พฤศจกิายน 
2554 และตองมีประสิทธิภาพ ไมซํ้าซอน มีความประหยัด 
สวนเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด คือตอง
ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงจะไปกําหนดช่ือตาํแหนง
เปนอยางอ่ืนไมได ประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณาคือ

ตําแหนง  ก.พ.อ. กําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ (ก) ตําแหนงวิชาการ (ข) ตําแหนง
ประเภทผูบริหาร (ค) ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ (ง) ตําแหนงประเภททั่วไป มีทั้งหมด
จํานวน  81 สายงาน ดังนั้นการกําหนดกรอบตําแหนง 
นาจะหมายถึงการกําหนดตามตําแหนงแตละสายงานใน
ระบบของ 81 สายงานนี้เทานั้น นอกเหนือจากนี้ไมได 
เพราะไมเปนไปตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 
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วารสารวิชาการ (ปขมท.) ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (ฉบับปฐมฤกษ) (มกราคม-เมษายน 2555)

ตารางแสดงตําแหนงและสายงานของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ลําดับ ประเภท สายงาน ช่ือตําแหนง Career Path

1 วิชาการ สอนและวิจัย อาจารย/ผศ./รศ./ศ. อ.-ผศ.-รศ.-ศ.

2 ผูบริหาร ผูบริหาร ผอ.กอง/ผอ.สํานักงานอธิการ ผอ.กอง-ผอ.สํานักงานอธิการบดี

3 วิชาชีพเฉพาะ วิทยาการคอมพิวเตอร นักวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ

4 วิชาชีพเฉพาะ กายภาพบําบัด นักการภาพบําบัด ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ

5 วิชาชีพเฉพาะ การทันแพทย ทันตแพทย ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ

6 วิชาชีพเฉพาะ การพยาบาล พยาบาล ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ

7 วิชาชีพเฉพาะ การแพทย แพทย ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ

8 วิชาชีพเฉพาะ การสัตวแพทย สัตวแพทย ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ

9 วิชาชีพเฉพาะ เภสัชกรรม เภสัชกรรม ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ

10 วิชาชีพเฉพาะ รังสีการแพทย นักรังสีการแพทย ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ

11 วิชาชีพเฉพาะ กิจกรรมบําบัด นักกิจกรรมบําบัด ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ

12 วิชาชีพเฉพาะ เวชศาสตรการสื่อความหมาย นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ

13 วิชาชีพเฉพาะ เทคนิคการแพทย นักเทคนิคการแพทย ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ

14 วิชาชีพเฉพาะ วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรไฟฟา ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ

15 วิชาชีพเฉพาะ วิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ

16 วิชาชีพเฉพาะ วิศวกรรมโลหการ วิศวกรโลหการ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ

17 วิชาชีพเฉพาะ วิศวกรรมการเกษตร วิศวกรการเกษตร ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ

18 วิชาชีพเฉพาะ วิศวกรรมเคมี วิศวกรเคมี ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ

19 วิชาชีพเฉพาะ สถาปตยกรรม สถาปนิก ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ

20 วิชาชีพเฉพาะ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรเครื่องกล ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ

21 เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา
(ไมตองกําหนดกรอบ)

ตีคางานกําหนดตําแหนงเชี่ยวชาญพิเศษ

22 เชี่ยวชาญเฉพาะ วิเคราะหนโยบายและแผน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

23 เชี่ยวชาญเฉพาะ นิติการ นิติกร ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

24 เชี่ยวชาญเฉพาะ บริหารงานบุคล บุคลากร ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

25 เชี่ยวชาญเฉพาะ บริหารงานทั่วไป เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

26 เชี่ยวชาญเฉพาะ วิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

27 เชี่ยวชาญเฉพาะ ตรวจสอบภายใน นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

28 เชี่ยวชาญเฉพาะ วิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

29 เชี่ยวชาญเฉพาะ การประชาสัมพนัธ นักประชาสัมพันธ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

30 เชี่ยวชาญเฉพาะ วิจัย เจาหนาที่วิจัย ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

31 เชี่ยวชาญเฉพาะ แนะแนวการศึกษาและอาชีพ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

32 เชี่ยวชาญเฉพาะ วิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

33 เชี่ยวชาญเฉพาะ วิชาการชางศิลป นักวิชาการชางศิลป ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

34 เชี่ยวชาญเฉพาะ สุขศึกษา นักสุขศึกษา ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
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วารสารวิชาการ (ปขมท.) ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (ฉบับปฐมฤกษ) (มกราคม-เมษายน 2555)

ลําดับ ประเภท สายงาน ช่ือตําแหนง Career Path

35 เชี่ยวชาญเฉพาะ วิชาการโภชนาการ นักวิชาการโภชนาการ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ

36 เชี่ยวชาญเฉพาะ จิตวิทยา นักจิตวิทยา ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ

37 เชี่ยวชาญเฉพาะ วิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ

38 เชี่ยวชาญเฉพาะ วิชาการอาชีวบําบัด นักวิชาการอาชีวบําบัด ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ

39 เชี่ยวชาญเฉพาะ วิชาการวิทยาศาสตรการแพทย นักวิทยาศาสตรการแพทย ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ

40 เชี่ยวชาญเฉพาะ วิศวกรรม วิศวกร ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ

41 เชี่ยวชาญเฉพาะ วิชาชางทันตกรรม นักวิชาการชาง        ทันตกรรม ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ

42 เชี่ยวชาญเฉพาะ บรรณารักษ บรรณารักษ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ

43 เชี่ยวชาญเฉพาะ วิจัย นักวิจัย ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ

44 เชี่ยวชาญเฉพาะ วิทยาศาสตร นักวิทยาศาสตร ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ

45 เชี่ยวชาญเฉพาะ วิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ

46 เชี่ยวชาญเฉพาะ วิเทศสัมพันธ นักวิเทศสัมพันธ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ

47 เชี่ยวชาญเฉพาะ วิชาการสถิติ นักวิชาการสถิติ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ

48 เชี่ยวชาญเฉพาะ วิชาการเวชสถิติ นักวิชาการเวชสถิติ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ

49 เชี่ยวชาญเฉพาะ วิชาการสัตวบาล นักวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ

50 เชี่ยวชาญเฉพาะ วิชาการประมง นักวิชาการประมง ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ

51 เชี่ยวชาญเฉพาะ เอกสารสนเทศ นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ

52 เชี่ยวชาญเฉพาะ สังคมสงเคราะห นักสังคมสงเคราะห ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ

53 เชี่ยวชาญเฉพาะ
(ตองยุบ)

ชวยสอน ครู ปฏิบัติการ

54 ทั่วไป (ตองยุบ) เจาหนาท่ีบริหารงานธุรการ เจาหนาที่บริหารงานธุรการ ชํานาญงาน

55 ทั่วไป (ตองยุบ) เจาหนาท่ีบริหารงานพัสดุ เจาหนาที่บริหารงานพัสดุ ชํานาญงาน-ชํานาญงานพิเศษ

56 ทั่วไป (ตองยุบ) เจาหนาท่ีบริหารงานการ
เงินและบัญชี

เจาหนาที่บริหารงานการเงินและ
บัญชี

ชํานาญงาน-ชํานาญงานพิเศษ

57 ทั่วไป ผูปฏิบัติงานพยาบาล ผูปฏิบัติงานพยาบาล ปฏิบัติงาน-ชํานาญงาน

58 ทั่วไป ผูปฏิบัติงาน
โสตทัศนศึกษา

ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน-ชํานาญงานพิเศษ

59 ทั่วไป ผูปฏิบัติงานการเกษตร ผูปฏิบัติงานการเกษตร ปฏิบัติงาน-ชํานาญงานพิเศษ

60 ทั่วไป ผูปฏิบัติงานสัตวบาล ผูปฏิบัติงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน-ชํานาญงานพิเศษ

61 ทั่วไป ผูปฏิบัติงานประมง ผูปฏิบัติงานประมง ปฏิบัติงาน-ชํานาญงานพิเศษ

62 ทั่วไป ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ปฏิบัติงาน-ชํานาญงานพิเศษ

63 ทั่วไป ผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด ผูปฏิบัติงานอาชีวบําบัด ปฏิบัติงาน-ชํานาญงานพิเศษ

64 ทั่วไป ผูปฏิบัติงานทันตกรรม ผูปฏิบัติงานทันตกรรม ปฏิบัติงาน-ชํานาญงานพิเศษ

65 ทั่วไป ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม ผูปฏิบัติงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน-ชํานาญงานพิเศษ

66 ทั่วไป ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร

การแพทย

ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการ

แพทย

ปฏิบัติงาน-ชํานาญงานพิเศษ

67 ทั่วไป ผูปฏิบัติงานโภชนาการ ผูปฏิบัติงานโภชนาการ ปฏิบัติงาน-ชํานาญงานพิเศษ

68 ทั่วไป ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค ผูปฏิบัติงานรังสีเทคนิค ปฏิบัติงาน-ชํานาญงานพิเศษ
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69 ทั่วไป ผูปฏิบัติงานหองสมุด ผูปฏิบัติงานหองสมุด ปฏิบัติงาน-ชํานาญงานพิเศษ

ลําดับ ประเภท สายงาน ช่ือตําแหนง Career Path

70 ทั่วไป ผูปฏิบัติงานบริหาร ผูปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน-ชํานาญงานพิเศษ

71 ทั่วไป ชางพิมพ ชางพิมพ ปฏิบัติงาน-ชํานาญงานพิเศษ

72 ทั่วไป ชางศิลป ชางศิลป ปฏิบัติงาน-ชํานาญงานพิเศษ

73 ทั่วไป ชางเขียนแบบ ชางเขียนแบบ ปฏิบัติงาน-ชํานาญงานพิเศษ

74 ทั่วไป ชางเคร่ืองยนต ชางเครื่องยนต ปฏิบัติงาน-ชํานาญงานพิเศษ

75 ทั่วไป ชางไฟฟา ชางไฟฟา ปฏิบัติงาน-ชํานาญงานพิเศษ

76 ทั่วไป ชางอิเล็กทรอนิกส ชางอิเล็กทรอนิกส ปฏิบัติงาน-ชํานาญงานพิเศษ

77 ทั่วไป ชางเทคนิค ชางเทคนิค ปฏิบัติงาน-ชํานาญงานพิเศษ

78 ทั่วไป ชางกายอุปกรณ ชางกายอุปกรณ ปฏิบัติงาน-ชํานาญงานพิเศษ

79 ทั่วไป ชางทันตกรรม ชางทันตกรรม ปฏิบัติงาน-ชํานาญงานพิเศษ

80 ทั่วไป ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร ปฏิบัติงาน-ชํานาญงานพิเศษ

81 ทั่วไป ชางภาพ ชางภาพ ปฏิบัติงาน-ชํานาญงานพิเศษ

82 ทั่วไป(ตองยุบ) เจาหนาท่ีบริหารงานอาคาร
สถานท่ี

เจาหนาที่บริหารงานอาคาร
สถานที่

ชํานาญงาน-ชํานาญงานพิเศษ

 เพื่อใหเขาใจตรงกันกรณีการกําหนดกรอบ
ของตําแหนง เชนสายงานสอนและวิจัย ตองมีกรอบ
ของตําแหนงอาจารยปริญญาเอก ทางดานเคมี จํานวน 
100 กรอบ ปริญญาเอก ทางดานดนตรีสากล จํานวน 
50  กรอบ เปนตน กรณีตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเช่ียวชาญเฉพาะ อาจกําหนดวา ตองมีกรอบของ
ตําแหนงสายวิทยาการคอมพิวเตอร ตําแหนงนักวิชาการ
คอมพิวเตอร วุฒิปริญญาโท จํานวน 20 กรอบ หรือ
ตําแหนงประเภทท่ัวไป อาจจะกําหนดวา ตองมีกรอบ
ของตําแหนงสายงานผูปฏิบัติงานหองสมุด ตําแหนง

ผูปฏิบัติงานหองสมุด วุฒิ มัธยมศึกษาปที่ 3  จํานวน 

50 กรอบ สาเหตุที่กําหนดดังน้ีเพราะวามีคณะวิชา
มีหลักสูตรท่ีทําการเรียนการสอนและตอบสนอง ปรัชญา 
วิสัยทัศน นโยบาย ยุทธศาสตร แผนกลยุทธของหนวยงาน

และสถาบัน เปนตน
 เมือ่กาํหนดกรอบของตําแหนงดงักลาวแลว สวน
การจะเปนระดับชํานาญงาน หรือชํานาญงานพิเศษ  หรือ
ชํานาญการ หรือชํานาญการพิเศษหรือเช่ียวชาญหรือ

เชี่ยวชาญพิเศษ จะตองมีการประเมินตีคางานนั้น ๆ วาจะ

ตองใหบุคคลท่ีมีความชํานาญหรือเช่ียวชาญทํางานน้ัน ๆ 
ตรงนีค้อื Career Path สชุาต ิ เชดิเกยีรต ิ(2549:7) เอกสาร
บรรยายการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Career and Succes-
sion Planning วันที่ 14-15 กันยายน 2549 ท่ีศูนยการ
ศึกษาตอเนื่อง สํานักวิจัยและบริหารวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
หความหมายของคําวา การจัดกลุมงาน (Job family) 
หมายถึง การจัดแบงกลุมงานท่ีมหีนาทีค่วามรับผดิชอบ และ
คุณสมบัติของตําแหนงใกลเคียงกัน ใหอยูในกลุมเดียวกัน 
โดยวิเคราะหจากคําบรรยายลักษณะงานของตําแหนง

ตาง ๆ  ทีจ่ดัทาํขึน้ และการจบักลุมสมรรถนะ(Competency) 
ที่เหมือนกันใหอยูในกลุมเดียวกันเปนการจัดกลุมงานหรือ 
Job Family –Job Group โดยจะตองมี Competency ที่

เหมอืนกนัอยูประมาณ 70 % ขึน้ไปและคาํวา Career Path  
หมายถึง ผังความกาวหนาในสายอาชีพ เริ่มตั้งแตกาวเขา

สูองคการไปจนกระทั่งลาออกจากองคการ โดยการแสดง
การเติบโตเก่ียวกบัการเล่ือนตาํแหนงในแนวต้ังและการโอน 
ยาย การหมุนเวียนเปล่ียนงานในแนวนอน
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Career Path ของตําแหนงวิชาการ การกําหนดตําแหนงสูงขึ้น พิจารณาจากวิชาการ ไมไดพิจารณาจากงาน
ที่ปฏิบัติ จึงไมมีการกําหนดจํานวนของผูดํารงตําแหนง จึงกําหนดคําวา ตําแหนง ดังนี้

บาท บาท บาท บาท

ขั้นสูง 39,630 54,090 63,960 69,810

67,560

ขั้นตํ่า 10,190 - - -

ตําแหนง อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย

 Career Path ของตําแหนงประเภทผูบริหาร การดํารงตําแหนงสูงขึ้น จะตองพิจารณาจากงานท่ีใหปฏิบัติ  
คุณสมบัติ  ความรูความสามารถ สมรรถนะของบุคคล จึงกําหนดคําวา ตําแหนง ดังนี้

บาท บาท

ขั้นสูง 54,090 63,960

ขั้นตํ่า 26,660 32,850

ขั้นตํ่าชั่วคราว 19,860 24,400

ตําแหนง ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเทา

 Career Path ของตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ การกําหนดตําแหนงสูงขึ้น จะตองมี
การประเมินตีคางาน วาควรจะตองใชระดับไหนปฏิบัติงานน้ัน จึงตองกําหนดวา ระดับ ดังนี้

บาท บาท บาท บาท บาท

ขั้นสูง 24,540 39,630 53,080 62,760 67,560

ขั้นตํ่า 8,340 15,050 22,140 31,400 43,810

ขั้นตํ่าชั่วคราว - 13,160 19,860 24,400 29,980

ระดับ ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษ

 Career Path ของตําแหนงประเภทท่ัวไป การกําหนดตําแหนงสูงขึ้น จะตองมีการประเมินตีคางาน วาควรจะ
ตองใชระดับไหนปฏิบัติงานนั้น จึงตองกําหนดวา ระดับ ดังนี้

บาท บาท บาท

ขั้นสูง 19,100 35,220 49,830

ขั้นตํ่า 4,870 10,190 15,410

ระดับ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ
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 แนวคิดการกําหนดกรอบของสายสนับสนุน
วชิาการ คอื (1) กรอบของตาํแหนง  (2) อนัดบัเงนิเดอืนของ
ตาํแหนง (3) จาํนวนของผูปฏบิตัทิีพ่งึมใีนสถาบนัอดุมศกึษา
นั้น เพราะวามีคณะวิชา มีหลักสูตรที่ทําการเรียนการสอน
และตอบสนอง ปรชัญา วสิยัทศัน นโยบาย ยทุธศาสตร แผน
กลยุทธของหนวยงานและสถาบัน เปนตน  มี 2 แนวคิดคือ
 1. แนวคดิทีห่นึง่ กาํหนดกรอบเฉพาะตําแหนง
ตามสายงาน เงินเดือนแรกบรรจุ และจํานวนผูปฏิบัติที่พึง
มีใน 4 ปขางหนาของแตละสายงาน สวนระดับผูชํานาญ
งานหรือผูชํานาญงานพิเศษ หรือชํานาญการ หรือชํานาญ
การพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ เปนเรื่องของ 
Career Path ตองประเมินตีคางาน
 2. แนวคิดที่สอง กําหนดกรอบตําแหนงตาม
สายงาน เงินเดือนขั้นต่ําของตําแหนง และจํานวนของ
ผูชาํนาญงานหรือผูชาํนาญงานพเิศษ หรอืชาํนาญการ หรอื
ชํานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษที่พึง
มีใน 4 ปขางหนาของแตละสายงาน รวมท้ังกําหนดภาระ
หนาที่ ความรับผิดชอบไวลวงหนาใน 4 ป
 ปญหาที่จะตามมาในการกําหนด Career Path 
ไวลวงหนาคือ เปนการใชจินตนาการณในการวิเคราะห
กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง คุณภาพ  
ความยุงยากและความซับซอนของงานไวลวงหนา ยังตอง

ยอนกลับมาเทียบดูอีกครั้งเมื่อมีการเสนอขอเปนระดับสูง
ขึ้นเปนราย ๆ ไป  และปญหาอีกประการหนึ่งคือ เกณฑ
ในการจะตัดสินวาจะตองใชจํานวนก่ีคน กี่ตําแหนง สาขา
อะไรบาง จะตองพิจารณาจากอะไร ปริมาณงาน หรือ 
คุณภาพงาน หรือผูรับบริการ หรือหลักสูตรท่ีเปดหรือ 
จํานวนผูปฏิบัติที่มีอยูปจจุบันและในอนาคต  หรือจะเอา
เกณฑอะไรตัดสิน หรือเปนการวิเคราะหโดยการคาดคะเน 
หรือคาดการณเอา ซึ่งเปนอันเชื่อไดวาจะเปนอยางนั้น
อยางนี้ ปญหาอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญคือ การเขียนราย
ละเอียดวิเคราะหประเมินตีคางาน ใครจะทํา  (1) ผูปฏิบัติ
ที่เกี่ยวของ (2) ผูแทนหนวยงานตนสังกัด(3) ผูแทน
สถาบันอุดมศึกษานั้น  (4)  ผูบริหารในสถาบันนั้น
(5) จัดประชุมสัมมนาผู เกี่ยวของทั้งสถาบันแลวตั้ ง

คณะกรรมการดาํเนนิการรวมกบันกัวเิคราะหนโยบายและแผน

ของหนวยงานและสถาบันอุดมศึกษา                                                                              
 ปญหาในประเด็นที่กลาวมาขางตนนี้ คงตองหา
แนวทางรวมกันกําหนดเกณฑกลางของสถาบันอุดมศึกษา
ในการพิจารณา เพื่อใหผูปฏิบัติ  หนวยงานตนสังกัด ยึด
เปนแนวทางในการพิจารณา ที่มีความโปรงใส มีความ
เสมอภาค และมีหลักความยุติธรรม จะเปนขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน และทําใหการปฏิบัติงานของสถาบัน
อุดมศึกษามีประสิทธิภาพตอไป


