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เรืองชัย จรุงศิรวัฒน*

 สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงมีภารกิจหลัก 4 
ประการคอื การสอน การวจิยั การบรกิารวชิาการ และ การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี “อาจารย” เปนบุคลากร
หลักในการปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และมี 
“สายสนับสนุน” ชวยการปฏิบัติงานของอาจารยในการ
ขับเคลื่อนภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา เน่ืองจาก
อาจารยซึง่ตองปฏบิตัหินาทีส่อนและวิจยั ก.พ.อ.จงึกําหนด
ใหอัตราแรกบรรจุ ดวยวุฒิการศึกษาข้ันตํ่าเปนปริญญา
โท หรือปริญญาเอก ซึ่งถาบรรจุตําแหนงอาจารยดวยวุฒิ
ปริญญาตรีอาจารยก็จะไมสามารถปฏิบัติภารกิจดานการ
วจิยัได ในขณะท่ีสายสนับสนุนมิใชบคุลากรหลักของสถาบัน
อุดมศึกษา งานที่ทําเปนเพียงแคสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของสถาบันอุดมศึกษาใหขับเคล่ือนไปไดเทานั้น งานบาง
อยางไมจําเปนตองอาศัยผูปฏิบัติงานท่ีมีคุณวุฒิทางการ
ศึกษาในระดับปริญญา ก.พ.อ.จึงกําหนดเปนตําแหนงท่ี
ผูปฏิบัติงานบรรจุดวยวุฒิตํ่ากวาปริญญาท่ีจัดอยูในแทง
ที่เรียกวา “ทั่วไป” สวนงานที่ตองอาศัยผูปฏิบัติงานที่
มีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญา จึงกําหนดเปน
ตําแหนงที่ผูปฏิบัติงานตองบรรจุปริญญาตรีขึ้นไปท่ีจัดอยู
ในแทงที่เรียกวา “วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ”
 บุคลากรหลักของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปน 
“อาจารย” ทั้งหมดหรือเกอืบทั้งหมดจึงสามารถทําวิจัยได
ทุกคน เนื่องจากผานการเรียนหลักสูตรวิชา “ระเบียบวิธี
วิจัย” มาแลวในระดับปริญญาโท-เอก สถาบันอุดมศึกษา
ทั้งหมดจึงใหความสําคัญในผลงานวิจัยเปนอยางมากจึง

ไดกําหนดใหเปนผลงานทางวิชาการเปนผลงานหน่ึงของ
อาจารยในการประเมินเขาสูตําแหนงทางวิชาการเพื่อ
กาํหนดตาํแหนงเปน ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และ ศาสตราจารย  ยิ่งมหาวิทยาลัยที่ตั้งเปาหมายจะเปน 
“มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย” ดวยแลว ถึงกับมีนโยบาย

ในการรับหรือบรรจุอาจารยใหมตองมีวุฒิการศึกษาใน

ระดับ “ปรญิญาเอก” เทานัน้ ดงันัน้การทาํผลงานวจิยัของ
อาจารยจึงไมใชเปนเรื่องยาก
 ในขณะที่สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
ที่ผูปฏิบัติงานตองมีปริญญาตรีขึ้นไปในแทง “วิชาชีพ
เฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ” สวนใหญจะบรรจุดวย
วุฒิระดับปริญญาตรี มีสวนนอยที่มีวุฒิปริญญาโท ดังน้ัน
สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญจึงไมเคยผาน
การเรียนหลักสูตรวิชา “ระเบียบวิธีวิจัย” มากอน ซึ่งเปน
วิชาที่มีการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นไป สาย
สนบัสนนุสวนใหญหรอืเกอืบทัง้หมดจงึทาํผลงาน “วจิยัไม
เปน ” จะมีเพียงสายสนับสนุนสวนนอยที่มีวุฒิปริญญาโท
ที่พอจะมีความสามารถทําวิจัยได แตไมใชวาสายสนับสนุน
ทุกคนที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทแลวจะทํางาน
วิจัยไดทุกคน เพราะหลายคนแมจะมีวุฒิปริญญาโทแตทั้ง
ชวีติเคยทาํงานวิจยัเพยีงแคครัง้เดยีวเทาน้ัน คอืเม่ือครัง้ทาํ
วิทยานิพนธในการศึกษาระดับปริญญาโท 
 ดังนั้น... ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการ
กําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอดุมศึกษาใหดาํรงตําแหนงสงูขึน้ พ.ศ. 2523 ลง
วนัที ่22 ธนัวาคม พ.ศ.53 ในขอ 5. หลักเกณฑการประเมนิ
เพื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น ดังนี้

 ขอ (3) ตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ 
 (ก 2.3) ผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการ
พิเศษ ไดแก

 ก 2.3.1 ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะหซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานของหนวยงาน อยางนอย
หนึ่งเรื่อง และ
 ก 2.3.2 งานวิจัย หรือผลงานลักษณะอื่น ที่เปน
ประโยชนตอหนวยงานอยางนอยหนึ่งเรื่อง/รายการ
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 (ก 3.3) ผลงานท่ีแสดงความเปนผูเชีย่วชาญไดแก
 ก 3.3.1 ผลงานเชิงวเิคราะห หรอืสงัเคราะห หรอื
ผลงานลักษณะอื่น ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานของ
สถาบันอุดมศึกษา อยางนอยหนึ่งเรื่อง/รายการ และ
 ก 3.3.2 งานวิจัย ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติหรือนานาชาต ิอยางนอยหนึ่งเรื่อง
 จะสังเกตไดวาสายสนับสนุนที่บรรจุดวยวุฒิ
ปริญญาตรี ถาจะขอกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้นเปนระดับ
ชํานาญการพิเศษและระดับเชี่ยวชาญ ถูกบังคับตองใหสง
ผลงานวิจยั เพราะตวัประกาศ ก.พ.อ. ใชคาํวา “และวิจยั” 
ทั้งๆท่ีไมเคยเรียนรูในเร่ืองระเบียบวิธีวิจัยมากอน และถึง
แมบางคน(สวนนอย)ที่มีความรูในระดับปริญญาโทแตก็มี
ความสามารถในการทําวิจัยในระดับ“พอจะทําได” ไมถึง
กับระดับที่ “ทําไดดี” เหมือนสายอาจารยที่ทุกคนลวนมี
คุณวุฒิขั้นตํ่า
 ปริญญาโท-เอก นอกจากมีงานหลักในการสอน
แลว ยงัมงีานหลกัอกีอยางคอืการวิจยั ดงันัน้อาจารยแตละ
ทานตลอดชีวิตรับราชการอาจารยแตละทานจึงมีงานวิจัย
มากมาย ในขณะที่สายสนับสนุนสวนใหญที่มีวุฒิปริญญา
ตรี ที่ชั่วชีวิตนี้ไมเคยทําวิจัยมากอนเลย ตองถูกบังคับใหสง
ผลงานวิจัยในการขอกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้นเปนระดับ
ชํานาญการพิเศษ(เทียบไดกับผูชวยศาสตราจารย) จึงเปน
เรื่องท่ีผูเขียนเห็นวาเปนเร่ืองท่ี “ไมมีความยุติธรรม” ที่
ไปบังคับใหบุคคลใหทําในสิ่งท่ีทําไมได คือไมเคยเรียนวิจัย
มากอน เปรียบไดกับการท่ีครูสอนคณิตศาสตรไปบังคับให
นกัเรียนชัน้ ป.1-ป2. ทีม่คีวามรูแค บวก-ลบตัวเลขเทานัน้
แตไปบังคับใหเด็ก ป.1-ป.2 ทําการบานหรือทําขอสอบท่ี
เปนการให คูณ-หาร ตัวเลข
 ทีส่าหสัสากรรจคอืขอ ก 3.3.2 ทีร่ะบุวาในระดบั
เชี่ยวชาญนั้นงานวิจัยนั้นตองไดรับการตีพิมพเผยแพรใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ อยางนอยหนึ่งเรื่อง 
 อยาวาแตหนึ่งเรื่องเลยครับแมครึ่งเรื่องก็ยังยาก
เลยครับ สําหรับงานวิจัยของสายสนับสนุนท่ีจะไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาต ิมากอน 
 อาจารยในมหาวิทยาลัย เสียอีกท่ีจะมีกี่คนที่

มีงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ทั้งๆที่มีความรูระดับปรญิญาโท-ปริญญาเอก 

 ผูเขียนยิ่งประหลาดยิ่งขึ้นเมื่อไปอานประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคล
ใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และ ศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
 ในหัวขอคําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ 
ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการเผยแพรใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
 1.  เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสาร
ทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการน้ันอาจเผยแพรเปน
รปูเลมสิง่พมิพหรอืเปนสือ่อเิลก็ทรอนิกสทีม่กีาํหนดการเผย
แพรอยางแนนอนชัดเจน
 2.  เผยแพรในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูป
แบบอืน่ทีม่กีารบรรณาธกิารประเมนิและตรวจสอบคุณภาพ
 3.  นําเสนอเปนบทความวิจัยตอท่ีประชุมทาง
วิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมทางวิชาการไดมีการ
บรรณาธิการและนําไปรวมเลมเผยแพรในหนังสือประมวล
ผลการประชมุทางวชิาการ (Proceedings) ของการประชมุ
ทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
 4. การเผยแพรรายงานการวิจยัฉบับสมบรูณที่
มีรายละเอียดและความยาว ตองแสดงหลักฐานวาไดผาน
การประเมินคณุภาพโดยผูทรงคุณวฒุแิละแสดงหลักฐานวา

ไดเผยแพรไปยงัวงวชิาการและวิชาชีพในสาขาวิชาน้ัน และ
สาขาวชิาทีเ่กีย่วของในประเทศและตางประเทศอยางกวาง
ขวางเม่ือไดเผยแพรตามลักษณะขาง
 นั่นหมายความวาการขอกําหนดตําแหนง ผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ ศาสตราจารย ถา
งานวจิยัท่ีใชยืน่ขอกาํหนดตาํแหนงมีการเผยแพรอยางหนึง่

อยางใดใน 4 ขอขางตนก็เขาหลักเกณฑของ ก.พ.อ. คือไม
ตองเผยแพรใหครบทั้ง 4 ขอ ซึ่งตางกับการตีพิมพเผยแพร
งานวิจัยของสายสนับสนุนในระดับเช่ียวชาญ(เทียบเทากับ

รองศาสตราจารย) ที่งานวิจัยน้ันตองไดรับการตีพิมพเผย
แพรในระดับชาติหรือนานาชาติ ไมเห็นใหเลือกอยางหนึ่ง
อยางใดเหมือนสายอาจารย ทีส่ามารถหลีกเล่ียงการตีพมิพ
เผยแพรในระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิไดหากการเผยแพรนัน้
เขาขายลักษณะขอ1 หรือ ขอ 2 หรือ ขอ 3 
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 ในขอ 5 การแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีปกติใหดําเนินการดังนี้
 5.1 กา รแต ง ตั้ ง ใ ห ดํ า ร ง ตํ า แหน งผู ช ว ย
ศาสตราจารย
      5.1.3 ผลงานทางวชิาการ ประกอบดวยผล
งาน ตอไปนี้
 (1) 1.1 ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีและไดรับ
การเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด ท้ังน้ี ไมนับ
งานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใด ๆ หรอืื
  1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมี
คุณภาพดี และ

 (2)  ผลงานแตงหรอืเรยีบเรยีง ตาํรา หนงัสอื หรอื
บทความทางวชิาการ ซึง่มคีณุภาพด ีและไดรบัการเผยแพร
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด
 5.2 การแตงตัง้ใหดาํรงตําแหนงรองศาสตราจารย

  5.2.3 ผลงานทางวชิาการ ประกอบดวยผล
งาน ตอไปนี้
 (1) 1.1 ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีและได
รับการเผยแพรตามเกณฑที่ก.พ.อ. กําหนด ทั้งน้ี ไมนับ
งานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใด ๆ หรอืื
  1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึง่
มีคุณภาพดี และ
 (2)  ผลงานแตงหรอืเรยีบเรยีง ตาํรา หรอืหนงัสอื 

ซึ่งมีคุณภาพดีและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. 
กําหนด
 ตามประกาศ ก.พ.อ. ขางตน จะเห็นไดวาการ

ที่อาจารยในมหาวิทยาลัยจะขอกําหนดตําแหนงใหสูงข้ึน
เปนระดับ ผูชวยศาสตราจารย และ รองศาสตราจารย 

ทั้งๆมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท-เอก ไมตองสงผลงานวิจัย
ก็ได(หลักเกณฑ ก.พ.อ.ใชคําวาหรือ) แตกลับมาบังคับให
สายสนับสนุนหากจะขอกําหนดตําแตงใหสูงขึ้น เพียงแค

ระดบัชํานาญการพิเศษ(เทียบไดกบัผูชวยศาสตราจารย)ขึน้
ไปก็ตองมีงานวิจัยสง(หลักเกณฑ ก.พ.อ.ใชคําวาและ) 

เอกสารอางอิง : 
 1) ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานการกําหนด
ระดบัตาํแหนงและการแตงตัง้ขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2553
 2) ประกาศ ก.พ.อ.เรือ่ง หลกัเกณฑและวธิกีาร
พจิารณาแตงตัง้บคุคลใหดาํรงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2550 

ประวัติผูเขียน :
-  ตําแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

ผูเชี่ยวชาญประจําสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย
ขอนแกน 

-  อาชีพ : รับราชการ
- ประสบการณการรับราชการ :

พ.ศ.2534  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 4 
ระดับ 4 

 พ.ศ.2536  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 5 
ระดับ 5

 พ.ศ.2538  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 
ระดับ 6 

  พ.ศ.2541  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 7 
ระดับ 7 ชํานาญการ 

 พ.ศ.2544  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 8 
ระดับ 8 ชํานาญการ

 พ.ศ.2549  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 9 ระดับ 9 
เชี่ยวชาญ

-  ปจจุบัน : เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ประเภทบัญชี

รายช่ือ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
ของสายงานนโยบายและแผน

-  รางวัลเชิดชูเกียรติที่เคยไดรับ :
   ๏ บุคลากรสายสนับสนุน ที่มีผลงานวิชาชีพดีเดน 

ประจําป พ.ศ. 2548 ของสภาขาราชการและลูกจาง 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
   ๏ ศษิยเกาดเีดน ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ขอนแกน ประจําป 2551
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วารสารวิชาการ ปขมท. ปที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2557)

- ผลงานทางวิชาการวิชาชีพ : มีผลงานทางวิชาการที่
มกีารตีพมิพ และเผยแพรทัง้ในและนอกมหาวิทยาลยั 
มากกวา 100 เรื่อง

-  ประสบการณ ในการ เปนวิทยากร  :  ใหกับ
มหาวิทยาลัยตางๆทั่วประเทศ
๏ เทคนิคการเขียน คูมือการปฏิบัติงาน
๏ เทคนิคการเขียน ผลงานการวิเคราะห
๏ เทคนิคการเขียน ผลงานเชิงสังเคราะห
๏ เทคนิคการเขียน ผลงานวิจัยสถาบัน
๏ เทคนิคการเขียนคางาน : เขียนอยางไรใหผาน
๏ การวิเคราะหกรอบและจัดทําแผนอัตรากําลงัระยะ 
3-5 ป
๏ การวิเคราะหกรอบตําแหนงระดับ เชี่ยวชาญ 
ชํานาญการ ฯลฯ ที่ผึงจะมี

     


