
โอกาสและความกาวหนาของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
“ประเภทผูบริหาร” ตามประกาศ ก.พ.อ .ลงวันที่ 22 ธค.2553

** เรืองชัย  จรุงศิรวัฒน

* ผูบริหารในที่นี้ หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาหนวยงานที่มีชื่อ

อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากองตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด

โอกาสและความกาวหนาของขาราชการพลเรอืน
ในสถาบันอุดมศึกษา มาตรา 18 (ข) ขอ (7)   
 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาตรา 
18 (ข) (7) ไดแก ระดับตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน
อธกิารบดี ผูอาํนวยการสํานักงานวิทยาเขต ผูอาํนวยการกอง
หรือหัวหนาหนวยงานที่มีชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทา
กองตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด เชน เลขานุการคณะ/ศูนย/
สถาบัน/สํานัก/หัวหนาสํานักงานคณบดี ผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี และผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต 
ในระบบพีซีเดิมเปนระดับ 8, 9 ปจจุบันเมื่อปรับเปลี่ยน
ระบบบริหารงานบุคคลใหมจะอยูในกลุมตําแหนงท่ีเรียก
วา “ประเภทผูบรหิาร” และอยูในระดบัทีเ่รยีกวา “บรหิาร
ระดับสูง” สวนผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาหนวยงานที่
มีชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากองตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 
ในระบบพีซีเดิมเปนระดับ 7-8 หรือระดับ 7,8 ปจจุบัน
เมื่อปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคลใหมจะอยูในกลุม
ตําแหนงที่เรียกวา “ประเภทผูบริหาร” และอยูในระดับที่
เรียกวา  “บริหารระดับตน”  

โอกาสและความกาวหนาในการเขาสูตําแหนงใน
ประเภทผูบริหาร
 ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานกําหนด
ระดบัตาํแหนงและการแตงตัง้ขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ไดกําหนด
คณุสมบตัขิองผูทีจ่ะเขาสูตาํแหนงในประเภทผูบรหิารระดบั

ตาํแหนงผูอาํนวยการสาํนกังานอธกิารบด ีหรอืเทยีบเทาไว
เปนดังนี้ 
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตาม

มาตรฐานกําหนดตําแหนงของสายงานบริหารงานทั่วไป  
และ 

 2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหน่ึงมาแลว 
ดังตอไปนี้ 
  2.1  ประเภทผูบริหาร ระดับตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเทา 
  2.2  ประเภทผูบริหาร ระดับตําแหนง
ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา ไมนอยกวา 1 ป 
  2.3  ประเภทผูบริหาร ระดับตําแหนง

ผูอาํนวยการกองหรือเทียบเทา และประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ
ระดับชํานาญการพิเศษ รวมกันไมนอยกวา 4 ป 
  2.4  ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
เชี่ยวชาญ 
  2.5  ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ชํานาญการพิเศษไมนอยกวา  4 ป 
  2.6  ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 
หรือ 2.2 หรือ 2.3 หรือ 2.4  หรือ 2.5 แลวแต กรณีตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด และ
 3. มีประสบการณในการบริหารหนวยงานใน
ตําแหนงผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติเกี่ยวของกับงานของตําแหนงที่จะแตงตั้งมากกวา 
1 งาน มาแลวไมนอยกวา 1 ป และ

 4. ผานการอบรมหลักสูตรท่ี ก.พ.อ. รับรอง 
หรือผานการอบรมหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร
การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง ที่ ก.พ.อ. กําหนดและ

รับรองหนวยงานจัด
 5. ตองมีการประเมินตามองคประกอบ ดังนี้
  (ก) ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของ

ตําแหนงที่ครองอยู
  (ข) ความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงที่จะประเมิน
  (ค) สมรรถนะทางการบริหาร
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วารสารวิชาการ (ปขมท.) ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (ฉบับปฐมฤกษ) (มกราคม-เมษายน 2555)

 และเพ่ือใหเหน็ภาพชดัเจนจงึไดวเิคราะหเสนทาง
ความกาวหนาของบคุลากรประเภทผูบรหิารระดบัตาํแหนง
ผูอาํนวยการสาํนกังานอธกิารบด ีตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบบั
เดิม ดังที่ปรากฏในแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 แสดงเสนทางความกาวหนาของ
บุคลากรประเภทผูบริหาร ตามประกาศ ก.พ.อ. มาตรฐาน
การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2550 (ฉบับเดิม กําหนดคุณสมบัติ
ของผูที่จะเขาสูตําแหนงในประเภทผูบริหารไวเปนดังนี้ 

1. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือวิทยาเขต
2. ผูอํานวยการกองหรือ เลขานุการคณะ ศูนย สถาบัน และสํานัก และ
3. หัวหนากลุมงาน/ฝายในสถาบัน

1. ดํารงตําแหนงในระดับ 8 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา  1 ป หรือ
2. ดํารงมาไมตํ่ากวาระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป
3. โดยทั้งขอ 1 และ ขอ 2 จะตองปฏิบัติราชการกับงานบริหารงานทั่วไป
  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ระดับ 9

ระดับ 8

ระดับ 7

1. ดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ

2.   ดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป
3.   โดยทั้งขอ 1 และขอ 2 จะตองปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของหรืองานอื่น
      ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี หรือวิทยาเขต

1. ผูอาํนวยกองหรือ เลขานุการคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก 

2. หัวหนางานในกอง หรือในคณะ ศูนย สถาบันและ สํานัก
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วารสารวิชาการ (ปขมท.) ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (ฉบับปฐมฤกษ) (มกราคม-เมษายน 2555)

โอกาสและความกาวหนา                                 
 ในการเขาสูตําแหนงทางการบริหารระดับ
ตําแหนงเลขานุการคณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก ซึ่งมีกรอบ
ระดับตําแหนงเปนระดับ 7,8 สามารถมาจากบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เปนผูปฏิบัติการ (ระดับกลาง) ที่มีระดับเปน
ระดับ 6  หรือบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนหัวหนางาน
ระดับ 7
 เลขานุการคณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานักที่ดํารง
ตําแหนงระดับ 7 จะไมไดรับเงินประจําตําแหนง 5,600 
บาท/เดือน และคาตอบแทนในอัตรา 5,600 บาท/เดือน มี
เฉพาะเลขานกุารคณะ/ศนูย/สถาบนั/สาํนักท่ีดาํรงตาํแหนง
ระดับ 8 เทาน้ัน จึงจะไดรับเงินประจําตําแหนง 5,600 
บาท/เดือน และคาตอบแทนในอัตรา 5,600 บาท/เดือน 
ซึ่งเปนไปตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง พ.ศ. 2538 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 
2537 เปนตนมา
 เลขานุการคณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานักที่ดํารง
ตําแหนงระดับ 7 แมเงินเดือนจะถึงข้ันตํ่าของระดับ 8 
ก็จะไมไดรับการปรับระดับเปนเลขานุการคณะ/ศูนย/

สถาบัน/สํานักในระดับ 8 ตามระบบ(โดยอัตโนมัติ) 
(เนือ่งจากเปนระดับ 7,8 ซึง่ไมใชเปนระดับควบระดับ 7 - 8) 
ตองผานการประเมินตามหลักเกณฑที ่ก.พ.อ. กาํหนด จงึจะ
มีสิทธิ์รับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนง ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
 ในการเขาสูตําแหนงทางการบริหารระดับ
ตําแหนงผูอํานวยการกอง ซึ่งมีกรอบระดับตําแหนงเปน     
ระดับ 7 - 8 สามารถแตงตั้งบุคลากรสายสนับสนุนที่เปน
ผูปฏิบัติการระดับกลาง ที่ดํารงตําแหนงระดับ 6 หรือ
บุคลากรสายสนับสนุนที่ดํารงตําแหนงหัวหนางานระดับ 7 
ผูอํานวยการกองท่ีดํารงตําแหนงระดับ 7 เม่ือเงินเดือนถึง
ขั้นต่ําของระดับ 8 ก็จะไดรับการปรับระดับเปนผูอํานวย
การกองระดับ 8 ตามระบบ(โดยอัตโนมัติ)  (เนื่องจาก
เปนระดับ 7 - 8) ตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด แต
ในระหวางท่ีดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง ระดับ 7 ก็
จะยังไมไดรับเงินประจําตําแหนง 5,600 บาท/เดือน และ

คาตอบแทนในอัตรา 5,600 บาท/เดือน เชนเดียวกับผูที่
ดํารงตําแหนงเลขานุการคณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานักที่ดํารง

ตําแหนงระดับ 7
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วารสารวิชาการ (ปขมท.) ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (ฉบับปฐมฤกษ) (มกราคม-เมษายน 2555)

ผูอํานวยการกอง  หรือ เลขานุการคณะ ศูนย สถาบัน และสํานัก ผูอํานวยการกอง  หรือ เลขานุการคณะ ศูนย สถาบัน และสํานัก 

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของสายงาน
 หลักตามลักษณะงานของสวนราชการ
2.  ดํารงตําแหนง ประเภทผูบริหาร ผูอํานวยการกอง หรือเทียบเทา

3.  ดํารงตําแหนง ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา  3 ป
4.  ดํารงตําแหนง ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ ไมนอยกวา 7 ป
 ตองมีประสบการณ  หัวหนางานในกองหรือเทียบเทา  ซึ่งเกี่ยวกับงานของตําแหนง
 ที่จะแตงตั้ง มากกวา 1 งาน มาแลว 1 ป หรือ 1 งาน และรักษาการแทน 
 หัวหนางานอื่น รวมกัน  1 ป
5.   ผานการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ. รับรอง หรือผานการอบรมหลักสูตรตามกรอบ
 มาตรฐานหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูงที่ ก.พ.อ. กําหนด 

 และรับรองหนวยงานจัด   

1.  มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของสายงานบริหารงานทั่วไป 
 และ
2.  ดํารงตําแหนง ประเภทผูบริหาร ดงันี้
     -  ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี หรือเทียบเทา
     -  ตําแหนง ผูอําการกอง หรือเทียบเทา ไมนอยกวา 1 ป
     -  ตําแหนง ผูอํานวยกองหรือเทียบเทา และประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
  ระดับชํานาญการพิเศษรวมกันไมนอยกวา 4 ป 
3.  ดํารงตําแหนง ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเช่ียวชาญ
4.  ดํารงตําแหนง ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 4 ป

 ตองมีประสบการณ  บริหารงานในตําแหนงผูอํานวยการกอง หรือเทียบเทา 
 ซึ่งเกี่ยวกับงานของตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี มากกวา 1 งาน 
 มาแลว 1 ป และ
5. ผานการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ. รับรอง หรือผานการอบรมหลักสูตรตาม
 กรอบมาตรฐานหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูงที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 และรับรองหนวยงานจัด

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี หรือผูอํานวยการวิทยาเขต

แผนภาพที่ 2    แสดงเสนทางความกาวหนาของบุคลากรตําแหนงประเภทผูบริหารบริหาร ตามประกาศ  ก.พ.อ. เรื่อง 

มาตรฐานกาํหนดระดบัตาํแหนงและการแตงตัง้ขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษาใหดาํรงตาํแหนง
สูงขึ้น พ.ศ. 2553 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553 (ฉบับใหม)



โอกาสและความกาวหนาของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 11

วารสารวิชาการ (ปขมท.) ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (ฉบับปฐมฤกษ) (มกราคม-เมษายน 2555)

โอกาสและความกาวหนา
 เนื่องจากในระบบแทงไมมีระดับ (ซี ) แลว 
ก.พ.อ. จึงไดกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการรับเงิน
ประจําตําแหนงของตําแหนงเลขานุการคณะ/ศูนย/
สถาบัน/สํานัก และผูอํานวยการกองตางๆ ที่ เปน 
“ผูบริหารระดับตน” สาํหรบัผูทีค่รองตาํแหนงระดบั 7 ดงันี้
 1)   ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองซึ่งกําหนด
เปนระดับ 7 - 8 เดิม หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 2)   ดํารงตําแหนงเทียบเทาระดับผูอํานวยการ
กองในหนวยงานท่ีมีชื่อเรียกอยางอ่ืนมีฐานะเทียบเทา
กอง เชนตําแหนงเลขานุการคณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก)ซึ่ง
กาํหนดเปนระดับ 7,8 เดิม มาแลวเปนระยะเวลาไมนอยกวา 
1 ป และผานการประเมินเขาสูตาํแหนงตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.พ.อ. กําหนด
 จะเห็นไดวาผูทีด่าํรงตําแหนงระดับ 7 ตามขอ 1) 
เมื่อดํารงตําแหนงมาไมนอยกวา 1 ป แลว ไมตองผานการ
ประเมนิเขาสูระดบั 8 กจ็ะสามารถรบัเงนิประจาํตาํแหนงได 
เพราะเดิมเปน “ระดับควบ” ที่ดํารงตําแหนงระดับ 7 - 8  
ตามหลักเกณฑใหมนีโ้อกาสและความกาวหนาตามประกาศ
ของ ก.พ.อ.ใหม จึงถือวาดีกวาเดิมเพราะหลักเกณฑเดิม 

แมจะเปนระดบั 7 - 8 แตกต็องรอใหเงนิเดือนชนฐานขัน้ตํา่
ของระดับ 8 จึงจะปรับเปนระดับ 8 ได และจึงจะมีสิทธิ์
ไดรับเงินประจําตําแหนง 5,600 บาท/เดือนและเงิน
คาตอบแทนได 5,600 บาท/เดือน
 สวนผูที่ดํารงตําแหนงระดับ 7 ตามขอ 2) แมวา
เม่ือดํารงตําแหนงมาไมนอยกวา 1 ป แลว แตตองผานการ
ประเมินเขาสูตําแหนงระดับ 8 เพราะเดิมไมใชตําแหนง 
“ระดบัควบ” (ทีเ่ปนระดบั 7 - 8) แตเปนระดบั 7,8  ดงันัน้ 
โอกาสและความกาวหนาตามประกาศของ ก.พ.อ. ใหมนี ้จงึ
ถือวาดีกวาเดิม เพราะหลักเกณฑและวิธีการเดิมตองรอให
เงินเดือนชนฐานข้ันต่ําของระดับ 8 และผานการประเมิน
เปนระดับ8 กอน จงึมีสทิธ์ิรบัเงนิประจําจําตําแหนง 5,600 
บาท/เดือน และเงินคาตอบแทนได 5,600 บาท/เดือน ใน
ขณะท่ีระบบใหมใหดํารงตําแหนงมาแลวเปนระยะเวลา
ไมนอยกวา 1 ป และผานการประเมินเขาสูตําแหนงตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.อ. กําหนด

** นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญประจําสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน


