
คุณภาพผลงานทางวิชาการของสายสนับสนุนวิชาการ

เสถียร  คามีศักดิ์***

 ขอ 9 ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการ
กําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2553 
กาํหนดวา “ใหสภาสถาบนัอดุมศกึษากาํหนดระดับคณุภาพ
ของผลงาน” 
 ผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญงาน หรือ
ผูชํานาญงานพิเศษ หรือผูชํานาญการ หรือผูชํานาญ
การพิเศษ หรือผูเชี่ยวชาญหรือผูเชี่ยวชาญพิเศษ ก.พ.อ. 
กําหนดวา ตองมีผลงานคือ คูมือปฏิบัติงานหลัก ผลงาน
เชงิวเิคราะห ผลงานเชงิสงัเคราะห ผลงานวิจยั หรอืผลงาน
ลักษณะอ่ืน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานในหนาที่ 
การพัฒนาหนวยงาน หรือการพัฒนางานของสถาบัน
อุดมศึกษา
 ตัวชิ้นงานคูมือปฏิบัติงานหลัก ผลงานเชิง
วิเคราะห ผลงานเชิงสังเคราะห ผลงานวิจัย หรือผลงาน
ลักษณะอื่น จะมีคุณภาพ ดีเดน ดีมาก ดี พอใช หรือควร
ปรับปรงุ จะเปนอยางไร ก.พ.อ. ไมไดกาํหนดไวเหมอืนผลงาน
ทางวิชาการของสายวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง

หลกัเกณฑและวิธกีารพิจารณาแตงตัง้บคุคลใหดาํรงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2550 ฉบับลงวันท่ี 1 มีนาคม 2550  

 เมื่อ ก.พ.อ. มิไดกําหนดใหมีความเปนกลางไว
และใหแตละสภามหาวิทยาลัยกําหนด ทานผูอานคงจะ
คาดการณออกวา มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาของ

รัฐในประเทศไทย มีจํานวน 76 แหง คุณภาพของผลงาน
แตละมหาวทิยาลยัคงมีความแตกตางกันโดยสิน้เชงิ ยกเวน
มเีครือขายทีส่มัพันธแลกเปล่ียนเรียนรูซึง่กันและกัน อาจจะ
เหมือนกันหรือคลาย ๆ กันบาง
 ประเด็นสําคัญจะเอาอะไรเปนเกณฑในการ

กาํหนดคณุภาพของผลงาน หากไมมองไปทีค่วามหมายของ
ผลงานแตละดาน และพิจารณาจากคุณภาพของผลงานของ
ตาํแหนงทางวชิาการ ทีก่าํหนดเปนกลางโดย ก.พ.อ. ไวเปน
มาตรฐาน ซึง่ในสวนตรงนี ้ปขมท หรอืเครอืขายงานบรหิาร

งานบุคคล อาจจะมีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หา
วิธีการกําหนดระดับคุณภาพของผลงานของสายสนับสนุน
วิชาการใหเปนแนวเดียวกัน หรือเปนแนวกลางใหสถาบัน
อุดมศึกษายึดเปนแนวทางในการยกรางระดับคุณภาพของ
ผลงานใหแตละสภาอุดมศึกษาออกขอบังคับตอไป
 แนวทางในการยกรางระดับคุณภาพของผลงาน
สายสนับสนุนวิชาการ จากการศึกษาระดับคุณภาพ
ผลงานของตําแหนงสายวิชาการ และจากการศึกษาจาก
ความหมายของตวัผลงานแตละดาน และจากประสบการณ
ในการเปนวิทยากรบรรยายการเขียนคูมือปฏิบัติงาน
หลกัการทํางานเชิงวเิคราะห และการทํางานเชิงสงัเคราะห  
พอสรุปแนวทางการยกรางระดับคุณภาพผลงานของ
สายสนับสนุนวิชาการไดดังนี้

คูมือปฏิบัติงานหลัก
 ระดับพอใช หมายถึง เปนเอกสารที่จัดทําเปน
รูปเลมที่มีรูปแบบเปนสากล  โดยระบุขั้นตอนและ
รายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน มี
ความถูกตองในการใชภาษา ตลอดจนอางอิงกฎหมาย 
ระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน รวมท้ังมีแนวทาง
แกไขการปฏิบัติงานในเบ้ืองตน

 ระดบัด ี หมายถงึ เปนเอกสารทีจ่ดัทาํเปนรปูเลม
ทีม่รีปูแบบเปนสากล โดยระบขุัน้ตอนและรายละเอยีดของ
กระบวนการตาง ๆ  ในการปฏิบตังิานเรียงตามลําดบัเน้ือหา 
ตลอดจนสรุปกฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน

อยางครบถวนสมบูรณ ถกูตอง ทนัสมัย เพือ่ใชเปนหลักการ
ปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงาน มีการอางอิงอยางถูกตอง
รวมท้ังมีแนวทางไขปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ี

ยุงยากซับซอน 
 ระดบัดมีาก หมายถงึ นอกจากอยูในเกณฑระดบั
ดีแลว จะตองนําเสนอแนวคิดของตนเองในการปองกัน 
ปญหาที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

***  บคุลากรเชีย่วชาญ อดตีผูอาํนวยการกองการเจาหนาท่ี  และอดตีผูชวยอธกิารบดฝีายพฒันาระบบและบคุคล มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   
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วารสารวิชาการ (ปขมท.) ปที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2555)

 ระดับดีเดน หมายถึง นอกจากจะอยูในเกณฑ
ระดับดีมากแลว จะตองนําเสนอเทคนิควิธีการใหม ๆ ใน
การปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอการพัฒนางานในหนาที่

ผลงานเชิงวิเคราะห
 ระดับพอใช หมายถึง เปนงานวิเคราะหที่มี
ความชัดเจนของปญหาและวัตถุประสงคของการวิเคราะห 
มกีารศกึษาเอกสารท่ีเกีย่วของ มหีลกัเกณฑในการวิเคราะห 
มีการแยกแยะองคประกอบ และหาความสัมพันธของ
องคประกอบ เสนอผลการวิเคราะห สรปุและวิพากษผลการ
วิเคราะห เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในเรื่องนั้น
 ระดับดี หมายถึง นอกจากอยูในเกณฑระดับ
พอใชแลว จะตองเปนผลงานท่ีแสดงถึงความรูความเขาใจ
ในการปฏิบัติงานใหมีมาตรฐานหรือมีวิธีการทํางานที่มี
คุณภาพย่ิงขึ้น หรือใหขอเสนอแนะในการแกไขปญหาท่ี
ชัดเจน
 ระดับดมีาก นอกจากอยูในเกณฑระดบัดแีลว จะ
ตองเปนผลงานทีแ่สดงถงึความรูความเขาใจดวยขอเทจ็จรงิ
และเหตผุล แสดงถงึความสามารถ ความชาํนาญหรอืความ
เชี่ยวชาญในงานท่ีศึกษาวิเคราะห
 ระดับดีเดน  หมายถึง นอกจากจะอยูในเกณฑ
ระดับดีมากแลว จะตอง

 (1) นาํเสนอเทคนิควิธกีารใหม ๆ  ในการปฏิบตังิาน
ที่เปนประโยชนตอการพัฒนางานในหนาที่หรือหนวยงาน  
และ
 (2) เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาชีพนั้น ๆ 
หรือ

 (3) ไดมกีารพมิพเผยแพรหรอืนําเสนอทีป่ระชมุ
สัมมนาวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ หรือ
 (4) เปนผลงานที่ไดรับรางวัลหรือไดรับอางอิง

เชื่อถือได และเปนที่ยอมรับของผูเช่ียวชาญในสาขาหรือ
ในวิชาชีพนั้น ๆ

ผลงานเชิงสังเคราะห
 ระดับพอใช หมายถึง เปนผลงานท่ีแสดงการ
รวบรวมเนื้อหาสาระตาง ๆ ที่ถูกตองทันสมัย มีความ

สมบูรณ ความลึก มีรูปแบบ มีความเหมาะสมในการใช
ภาษา และการอางอิงแหลงที่มา มีการเสนอแนวคิดของ
ตนเองเขาดวยกนั โดยอาศัยความคิดรเิริม่สรางสรรค ทาํให
เกดิเทคนิควิธีการใหม ๆ ที่เปนประโยชนตองานในหนาที่
 ระดับดี หมายถึง นอกจากอยูในเกณฑระดับ
พอใชแลว จะตองทําใหเกิดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพในงานหนาที่
 ระดบัดมีาก  หมายถงึ นอกจากอยูในเกณฑระดบั
ดีแลว จะตองเปนผลงานท่ีแสดงถึงความรูความสามารถ 
ความชํานาญหรือความเช่ียวชาญในการพัฒนาระบบงาน
 ระดบัดเีดน หมายถงึ นอกจากอยูในเกณฑระดบั
ดีมากแลว จะตอง
 (1) เปนงานบุกเบิกและมีการสังเคราะหถงึระดับ
สรางองคความรูใหม ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และ
 (2) เปนผลงานท่ีเชือ่ถอืและยอมรับในวงวิชาชพี
นั้น ๆ หรือ
 (3) ไดมีการตีพิมพเผยแพรหรือนําเสนอในที่
ประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ หรือ
 (4) เปนผลงานท่ีไดรับรางวัลหรือไดรับการ
อางอิงท่ีเชือ่ถือไดและเปนทีย่อมรับของผูเช่ียวชาญในสาขา
วิชาชีพนั้น ๆ

ผลงานวิจัย
 ระดับพอใช หมายถึง เปนงานวิจยัทีม่กีระบวนการ
วิจัยทุกขั้นตอนถูกตองเหมาะสมในระเบียบ วิธีวิจัย ตั้งแต
ความชัดเจนของปญหาและวัตถปุระสงค การศึกษาเอกสาร
ทีเ่กีย่วของ วธิกีารดาํเนนิการวจิยั การเสนอผลการวเิคราะห 

การสรุปและการอภิปรายผล และการเสนอรายงานการวิจยั 
แตยังมิไดแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการ หรือ
ยังไมไดมีการนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานในหนาที่

อยางชัดเจน
 ระดับดี  หมายถึง นอกจากจะอยูในเกณฑระดับ
พอใชแลว จะตองแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการ

หรอืวชิาชพีหรอืสามารถนาํไปประยกุตใชในการปฏิบตังิาน
ในหนาที่หรือหนวยงานไดเปนอยางดี
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วารสารวิชาการ (ปขมท.) ปที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2555)

 ระดบัดมีาก หมายถงึ นอกจากอยูในเกณฑระดบั
ดีแลว จะตอง

 (1) เปนผลงานท่ีแสดงถึงการวิเคราะห อภิปรายผล
และนําเสนอผลเปนความรูใหมที่ลึกซ้ึงกวางานเดิมท่ีเคยมี
ผูศึกษาแลว และ
 (2) เปนประโยชนดานวชิาการหรือวชิาชพีอยาง
กวางขวางหรอืสามารถนาํไปประยกุตใชไดอยางแพรหลาย
 ระดบัดเีดน หมายถงึ นอกจากอยูในเกณฑระดบั
ดีมากแลว จะตอง 
 (1) เปนงานบุกเบิกท่ีมีคุณคายิ่ง และมีการ
สงัเคราะหอยางลกึซ้ึงจนทําใหเปนการสรางองคความรูใหม
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ
หรือวิชาชีพอยางชัดเจน หรือและ(เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญ
พิเศษ)
 (2) เปนที่ยอมรับและไดรับการอางอิงอยาง
กวางขวางในวงวชิาการหรอืวชิาชีพท่ีเก่ียวของในระดบัชาติ
หรือนานาชาติ

ผลงานลักษณะอื่น
 ระดับพอใช หมายถึง เปนผลงานท่ีสะทอนให
เหน็ถงึความคิดรเิริม่สรางสรรค มกีารวิเคราะหผลงาน และ
สามารถนําไปใชประกอบการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานใน
หนาที่ได
 ระดับดี หมายถึง เปนผลงานใหมหรือเปนการ
นําสิ่งที่มีอยูแลวมาประยุกตดวยเทคนิควิธีการใหม ๆ และ

สามารถนําไปใชหรือประยุกตใชในการปฏิบัติงานในหนาที่

หรืองานของหนวยงานไดเปนอยางดี
 ระดับดีมาก  หมายถึง  นอกจากอยูในเกณฑ
ระดับดีแลว จะตอง
 (1) ไดรบัการรับรองโดยองคกรทางวิชาการ หรอื

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในสาขาหรือวิชาชีพนั้น ๆ หรือ
 (2) เปนผลงานท่ีสรางสรรคเปนที่ยอมรับของ
ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนั้นๆ

  ระดับดเีดน  หมายถึง นอกจากอยูในเกณฑระดับ
ดมีากแลว จะตองเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปในวงวชิาการหรอื

วิชาชีพนั้น ๆ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

 การยกรางระดับคุณภาพดังกลาวขางตน นาจะ
เปนแนวทางใหมกีารวพิากษวจิารณ ใหความเหน็ ขอเสนอแนะ
เพื่อ ปขมท หรือเครือขายบริหารงานบุคคลจะนําไป
รวบรวมสรุปไวเปนเกณฑกลางเพ่ือประกอบการนําไปใช
ของแตละสถาบันอุดมศึกษาตอไป

เอกสารอางอิง
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ประวัติผูเขียน  
*** บุคลากรเช่ียวชาญ  อดีตผูอํานวยการกองการ

เจาหนาที่  และอดีตผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาระบบ
และบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

*** ปจจบุนัทีป่รกึษา ปขมท   ผูทรงคุณวฒุคิณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร และผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการ
ประเมินเพื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
** ผลงานเขียนคูมือการปฏิบัติงาน การทํางานเชิง

วิเคราะห และการทํางานเชิงสังเคราะห และวิทยากร

บรรยาย


