
** นักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ  ผูเชี่ยวชาญประจําสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน
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** เรืองชัย จรุงศิรวัฒน

 ความกาวหนาของสายสนับสนุนประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยตางๆ
ในปจจุบัน จะมีเสนทางความกาวหนาจากระดับตํ่าสุด
ไปจนถึงสูงสุด ดังนี้
 ระดับปฏิบัติการ
 ระดับชํานาญการ
 ระดับชํานาญการพิเศษ 
 ระดับเชี่ยวชาญ
 ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
 ในสมยัเมือ่ครัง้ยงัเปน “ทบวงมหาวทิยาลยั” จะมี
คณะกรรมการหนึง่เรียกวา ก.ม.(คณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย) มีอํานาจในการวิเคราะหเหตุผล
ความจําเปนในกําหนดกรอบชํานาญการ เช่ียวชาญ 
เชี่ยวชาญพิเศษฯลฯ ซึ่งเปนอํานาจของ ก.ม. ในสมัยน้ัน
ตอมาเม่ือ ก.ม. ไดมีการกระจายและมอบอํานาจใน
การวิเคราะหและกําหนดกรอบชํานาญการ เชี่ยวชาญ 
เชี่ยวชาญพิเศษ ฯลฯ ไปใหกับ อ.ก.ม.ของมหาวิทยาลัย
ตางๆ(ชื่อในขณะน้ัน) ปจจุบันเรียกวา ก.บ.ม. ในการท่ีจะ
วเิคราะหและกําหนดกรอบชํานาญการ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญ
พิเศษ ฯลฯ ของมหาวิทยาลัยขึ้นมาเอง 
 ในความเห็นของผูเขียน เขาใจวาการที่ ก.ม. 
มอบอํานาจในการวิเคราะหและกําหนดกรอบชํานาญการ
เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ฯลฯ ไปใหกับ อ.ก.ม. ของ

มหาวิทยาลัยตางๆ พิจารณากรอบเอง หมายถึงหาก
มหาวิทยาลัยตองการที่จะมีกรอบชํานาญการ เชี่ยวชาญ 
เชี่ยวชาญพิเศษ ฯลฯ มากกวาหรือนอยกวาที่ ก.ม. 

เคยวเิคราะห และกําหนดกรอบไวใหกบัแตละมหาวิทยาลยัๆ 
สามารถกําหนดกรอบมากกวาท่ี ก.ม. เคยกําหนดไวให

ได เมื่อภารกิจของหนวยงานน้ันๆ มันเปล่ียนแปลงใน
ลักษณะที่มีงานที่ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น เชน 
มกีารเปดหลกัสตูรใหมๆ  มหีองปฏบิตักิารเพิม่มากขึน้ ฯลฯ

ในทางกลับกนัมหาวิทยาลัย สามารถกําหนดกรอบนอยกวาท่ี 
ก.ม. เคยกําหนดไวใหได เมื่อภารกิจของหนวยงานน้ันๆ 
มันเปล่ียนแปลงในลักษณะงานท่ีตองอาศัยผูเช่ียวชาญ
นอยลง เชนมีการปดหลักสูตร หรือลดหลักสูตรลง หรือ
หองปฏิบัติการในการเรียนการสอนลดนอยลงกวาเดิม
 ในสมัยนั้น ก.ม. จะวิเคราะหกรอบเปนรายๆ
มหาวทิยาลยัไป แตละแหงจะมกีรอบชํานาญการ เชีย่วชาญ 
เช่ียวชาญพิเศษ ฯลฯ ในช่ือตําแหนง และจํานวนกรอบท่ี
ไมเทากัน เม่ือ ก.ม.วิเคราะหและกําหนดกรอบฯ เสร็จแลว
ก็จะแจงใหแตละมหาวิทยาลัยทราบเปนแหงๆ ไป ในสมัย
นัน้ถาเปนกรอบตําแหนงชาํนาญการระดับ 6,7-8 (ปจจบุนั
เรยีกวาชาํนาญการ และชํานาญการพิเศษ) ก.ม.ไมไดจาํกดั
จํานวนกรอบของตําแหนง ตัวอยางเชน ถากองคลังมี
นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 6 คน ทั้ง 6 คนมีโอกาส
และสามารถมีความกาวหนาเขาสูตําแหนงนักวิชาการเงิน
และบัญชีชํานาญการพิ เศษ (ซี 8 ในระบบพีซี เดิม )
ไดทกุคน เม่ือกาวสูตาํแหนงนกัวชิาการเงนิและบญัชชีาํนาญ
การพเิศษแลวยงัสามารถอยูในกองคลังตอไปได สวนกรอบ
ตําแหนงเช่ียวชาญระดับ 9 และชํานาญการพิเศษระดับ 9 
(ปจจบุนัเรยีกวาเชีย่วชาญ) จาํนวนกรอบของตาํแหนงมีการ
จํากัดจํานวนตามภารกิจของหนวยงาน ถาหนวยงานนั้น
ทาํหนาทีภ่ารกจิหลกัของมหาวทิยาลยั เชน สอน วจิยั บรกิาร
วิชาการ(ไมรวมภารกิจทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) กรอบ

ของตําแหนงมีไดมากกวา 1 อัตรา เชนคณะวิทยาศาสตร 
มีนักวิทยาศาสตรที่ปฏิบัติงานที่ภาควิชาตางๆ และแตละ
ภาควิชามีภาร กิจ คือการสอนนักศึกษา  จึ งอาจมี
นักวิทยาศาสตร เชี่ ยวชาญไดมากกวา  1 อัตราใน
คณะวิทยาศาสตรไดสวนหนวยงานที่ทําหนาที่สนับสนุน

ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ก.ม.กําหนดไวเฉพาะ
สํานักงานอธิการบดีเทาน้ัน ไมกําหนดในสํานักงาน
คณบดีและกองตางๆ และจํากัดไวเพียงตําแหนงละ 1 
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อัตรา เชน นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษของ
กองคลังเม่ือครองตําแหนงมาครบ 3 ป มผีลงานทางวิชาการ
สามารถยื่นขอกําหนดตําแหนงเปนนักวิชาการเงินและ
บัญชีเชี่ยวชาญได ถาผลการพิจารณาผานก็ตองหลุดออก
จากกองคลังไปสังกัดสํานักงานอธิการบดีโดยตรง จะอยู
ภายใตสงักัดกองคลังตอไปไมได โดยที่ตําแหนงนักวิชาการ
เงินและบัญชีเชี่ยวชาญ ทั้งมหาวิทยาลัยจะมีได 1 อัตรา
เทานั้น จะมีตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ
คนทีส่องในสํานกังานอธิการบดีไมได ซึง่จะตางกับตาํแหนง

นกัวิทยาศาสตรทีอ่าจมมีากกวา 1 คนในคณะวทิยาสาสตรกไ็ด
 เมือ่คร้ังที ่ก.ม. มอบอํานาจในการวิเคราะหกรอบ
ตําแหนงไปใหกับมหาวิทยาลัยตางๆ ในการวิเคราะหและ
กาํหนดกรอบ ก.ม. ไดใหหลกัเกณฑในการวเิคราะหไปดวย 
โดยมีหลักเกณฑโดยสรุป ดังนี้
 การพิจารณากรอบตําแหนงชํานาญการระดับ 
6,7-8(ปจจุบันเรียกวาชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ)
และกรอบตาํแหนงเช่ียวชาญระดบั 9 และชาํนาญการพเิศษ
ระดับ 9(ปจจุบันเรียกวาเช่ียวชาญ)ใหพิจารณาตามความ
จําเปนและภารกิจของหนวยงาน และจะตองสอดคลอง
กับภารกิจของมหาวิทยาลัย(หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย
ที่  ทม  0202/ว2 ลงวันที่  15 มกราคม  21542 
เรื่องการมอบอํานาจกําหนดความจําเปนใหมีตําแหนง
ผูชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญการพิเศษในหนวยงาน) 
ดังนี้

หนวยงานท่ีปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ในการสรางและพัฒนาองคความรูอยางตอเน่ือง ทั้ง

ความรูใหมและความรูที่ใชในการแกไขปญหาของสังคม 
ถายทอดองคความรูใหกับนักศึกษา วิจัย ใหบริการ
ทางวิชาการ เชน ภาควิชา หรือหนวยงานท่ีเทียบเทาใน
คณะฝายหรือที่เทียบเทาในศูนย/สถาบัน/สํานัก หรือ
หนวยงานที่ทําหนาที่วิจัย เชน หองปฏิบัติการ กําหนดให
มีตําแหนงระดับระดับชํานาญการ(ปจจุบันเรียกวาชํานาญ

การพิเศษ) ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษได
 หนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจอํานวยการใหภารกิจ

หลักของมหาวิทยาลัย ระดับสํานักงานอธิการบดี กําหนด
ใหมีตําแหนงระดับเช่ียวชาญได ระดับกอง/กลุมงานหรือ

เทียบเทาในสํานักงานอธิการบดีกําหนดใหมีตําแหนง
ระดับระดับชํานาญการ(ปจจุบันเรียกวาชํานาญการพิเศษ)
ได ระดับสํานักงานคณบดี ศูนย/สถาบัน/สํานัก หรือหนวย
งานท่ีเทียบเทา กําหนดใหมีตําแหนงระดับระดับชํานาญ
การ(ปจจุบันเรียกวาชํานาญการพิเศษ)ได
 ทั้งน้ีในการพิจารณากําหนดตําแหนงใดใหเปน

ตาํแหนงชํานาญการระดับ 6,7-8 (ปจจุบนัเรียกวาชาํนาญการ
และชํานาญการพิเศษ)และกรอบตําแหนงเชี่ยวชาญ
ระดับ 9 และชํานาญการพิเศษระดับ 9 (ปจจุบันเรียกวา
เช่ียวชาญ) ตามแนวทางดงักลาวใหคาํนงึถงึโครงสรางระดับ
ตําแหนงของตําแหนงดังกลาวท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงที่ ก.ม.(ปจจุบันเรียกวา ก.พ.อ.)กําหนด 
โดยตําแหนงดังกลาวตองมีลักษณะงาน ดังนี้
 ตาํแหนงชาํนาญการระดบั 6,7-8 (ปจจบุนัเรยีกวา
ชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ)ลักษณะงานจําเปน
ตองปฏิบัติโดยผูมีความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน
ทักษะหรือประสบการณในการปฏิบัติงานเฉพาะทางน้ัน 
โดยตองใชและ/หรือประยุกตหลักการ เหตุผล และแนว
ความคิด วธิกีารเพ่ือการปฏิบตังิานตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว
 และ/หรอื เพือ่การพฒันางานในหนาทีแ่ละงานเฉพาะทาง 
และ/หรือเพื่อแกไขปญหาวิชาการที่มีความยุงยากและมี
ขอบเขตกวางขวาง ซึ่งเปนงานที่ตองทําการศึกษา คนควา 
ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย         
 ตาํแหนงเชีย่วชาญระดบั 9 และชํานาญการพิเศษ
ระดับ 9(ปจจุบันเรียกวาเช่ียวชาญ)ลักษณะงานจําเปนตอง
ปฏบิตัโิดยผูมคีวามรูทฤษฎี หลักวชิา หรอืหลักการเก่ียวกับ
งานเฉพาะดาน และมีผลงานเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง

ไดแก งานเชิงพัฒนาระบบ หรือมาตรฐานของงาน
งานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรูใหม ซึ่งตองมีการวิจัย
เก่ียวกับงานเฉพาะดาน และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบตั ิ

โดยตองประยุกตทฤษฎี แนวความคิดใหมเกี่ยวกับเนื้อหา
ของวิชาชีพ เพื่อแกไขปญหาวิชาการหรือวิชาชีพที่มีความ
ยุงยากและขอบเขตกวางขวางมากและ/หรือเพ่ือถายทอด

ความรูเกีย่วกบัสาขาวิชาชพี ตลอดจนใหคําปรกึษาแนะนํา
แกบคุคลและ/หรอืหนวยงานทีเ่กีย่วของ และ/หรอืปรบัปรงุ

ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวางสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
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 วิธีการ : ให อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย/สถาบัน เปน
ผูพิจารณากําหนดความจําเปนใหมีตําแหนงผูชํานาญการ
ระดับ 6,7-8(ปจจุบันเรียกวาชํานาญการ และชํานาญ
การพิเศษ)และกรอบตําแหนงผูเชี่ยวชาญระดับ 9 และ
ผูชํานาญการพิเศษระดับ 9 (ปจจุบันเรียกวาเชี่ยวชาญ)
ได ตามหลัก เกณฑข า งตน  และให รายงาน  ก .ม . 
เพ่ือตรวจสอบทุกปงบประมาณ ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป
 ดังนั้น....การที่มหาวิทยาลัยหนึ่งมหาวิทยาลัยใด 
จะไปออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัยในการ “จํากัด”
จาํนวนกรอบระดับหนึง่ระดับใด เชน กาํหนดวากรอบระดับ
เช่ียวชาญ ใหมีไดไมเกิน 1% ของตําแหนงท่ีมีคนครอง 
ผูเขียนเห็นวาเปนส่ิงที่ไมถูกตอง เพราะการจะมีจํานวน
ผูเชีย่วชาญจาํนวนเทาใดนัน้ตองมีการวเิคราะหและกาํหนด
กรอบตามหลักเกณฑและวิธกีารที ่ก.ม.(ปจจบุนัคอื ก.พ.อ.) 
มอบอาํนาจมาตามหนงัสอืทบวงมหาวิทยาลัยที ่ทม 0202/ว2 

ลงวันที่ 15 มกราคม 21542 เรื่อง การมอบอํานาจกําหนด
ความจําเปนใหมีตําแหนงผูชํานาญการ ผู เชี่ยวชาญ

ผูชํานาญการพิเศษในหนวยงาน
 ถามีการจํากัดกรอบเช่ียวชาญไดไมเกิน 1%
ของตําแหนงที่มีคนครองตามความหมายน้ี ถาตําแหนง
พยาบาลของมหาวิทยาลัยมีคนครองท้ังส้ิน 1,300 อัตรา
ก็จะมีกรอบพยาบาลเช่ียวชาญไดสูงสุดไมเกิน 13 อัตรา 
ในความเห็นของผูเขียนจะมีกรอบพยาบาลเช่ียวชาญได
เทาใดนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการวิเคราะหและกําหนด
กรอบตามหลักเกณฑและวธิกีารที ่ก.ม.(ปจจบุนัคือ ก.พ.อ.) 
มอบอํานาจใหมาท่ีเขยีนมาขางตน คอืใหพจิารณาตามความ
จําเปนและภารกิจของหนวยงาน และจะตองสอดคลอง
กับภารกิจของมหาวิทยาลัย เนื่องจากตําแหนงพยาบาล
มลีกัษณะการปฏิบตังิานท่ีคลายกับตาํแหนงแพทย คอืจะมี
พยาบาลปฏิบัติงานดานวิสัญญี พยาบาลปฏิบัติงานดาน
อายุรกรรม พยาบาลปฏิบัติงานดานเวชยกรรม ฯลฯ 
เมื่อพิสูจนตามความจําเปนและภารกิจของหนวยงานแลว 
พบวาควรมีกรอบพยาบาลเช่ียวชาญ 9 กรอบก็ควรกําหนด
เปน 9 กรอบหรือหากวิเคราะหแลวพบวาควรมีกรอบ
พยาบาลเช่ียวชาญ 15 กรอบ ก็ควรกําหนดเปน 15 กรอบ

ไมใชไปกําหนดวามีกรอบเชี่ยวชาญไดไมเกิน 1% ของตําแหนงที่มีคนครอง
(ซึ่งมันก็คือ 13 กรอบ จากที่มีคนครอง 1,300 คน ตามตัวอยางขางตน)

 หมายเหตุ : 
 1) สายสนบัสนุนในอดีตเรยีกวา สาย ข. และ สาย ค. โดย สาย ข.เปนตาํแหนงทีบ่รรจดุวยวฒุติัง้แตระดบัปรญิญาตรี
หรอืเทยีบเทาขึน้ไปทาํหนาทีช่วยดานวชิาการ สวน สาย ค. เปนตาํแหนงทีบ่รรจุดวยวฒุติัง้แตระดบัประกาศนยีบตัรวิชาชพี 
(ปวช.) หรือเทียบเทาขึ้นไป ทําหนาที่ชวยดานอํานวยการ
 2) ในอดีตชื่อตําแหนงความกาวหนาของสายสนับสนุนของ สาย ข. และ สาย ค. จะเปนดังนี้

  ระดับชํานาญการ 6,7-8  เรียกเหมือนกันทั้ง สาย ข. และ สาย ค.
                 (เม่ือเปนซี 6 และ ซี 7-8)
  ระดับเชี่ยวชาญ 9 เปนชื่อเรียกของ สาย ข.(เม่ือเปนซี 9)
  ระดับชํานาญการพิเศษ 9 เปนชื่อเรียกของ สาย ค.(เม่ือเปนซี 9)
  ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 10 เปนชื่อเรียกของ สาย ข.(เม่ือเปนซี 10)

  ระดับชํานาญการพิเศษ 10 เปนชื่อเรียกของ สาย ค.(เม่ือเปนซี 10)
 3) ในปจจุบนัตาํแหนงทีบ่รรจุดวยวฒุติํา่กวาปรญิญาตรี จะอยูในแทงทีเ่รยีกวา “ทัว่ไป” ความกาวหนาจะเปนดังน้ี
  ระดับปฏิบัติงาน (เม่ือเทียบกับระบบพีซีเดิมจะเทากับ ซี 1 –ซี 4)
  ระดับชํานาญงาน  (เมื่อเทียบกับระบบพีซีเดิมจะเทากับ ซี 5 –ซี 6)
  ระดับชํานาญงานพิเศษ  (เมื่อเทียบกับระบบพีซีเดิมจะเทากับ ซี 7 –ซี 8)



การวิเคราะหเพ่ือกําหนดกรอบระดับเชี่ยวชาญ และ เชี่ยวชาญพิเศษในมหาวิทยาลัย 9

วารสารวิชาการ (ปขมท.) ปที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2555)

 3) ในปจจุบันตําแหนงที่บรรจุดวยวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จะอยูในแทงที่เรียกวา “วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ” ความกาวหนาจะเปนดังนี้
  ระดับปฏิบัติการ  (เม่ือเทียบกับระบบพีซีเดิมจะเทากับ ซี 3 –ซี 5)
  ระดับชํานาญการ   (เม่ือเทียบกับระบบพีซีเดิมจะเทากับ ซี 6 –ซี 7)
  ระดับชํานาญการพิเศษ   (เม่ือเทียบกับระบบพีซีเดิมจะเทากับ ซี 8)
  ระดับเช่ียวชาญ  (เม่ือเทียบกับระบบพีซีเดิมจะเทากับ ซี 9)
  ระดับเช่ียวชาญพิเศษ  (เม่ือเทียบกับระบบพีซีเดิมจะเทากับ ซี 10)

เอกสารอางอิง :
ทบวงมหาวิทยาลัย .2542. การมอบอํานาจกําหนด

ความจําเปนใหมีตําแหนงผูชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญ 
ผูชาํนาญการพเิศษในหนวยงาน.(ทม 0202/ว2 ลงวนัที ่
15 มกราคม 2542).


