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งานราชการ เปนงานของแผนดินและเปนงานสาธารณประโยชน บริหาร โดย “รัฐ” หรือ “รัฐ” ซึ่ง
อาจจะอนุญาตใหเอกชนดําเนินการแทน “รัฐ” ในบางกิจกรรม (ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน), 2556) เชน 
การจัดการศึกษา วัตถุประสงค เพ่ือเพ่ิมทุนใหทรัพยากรมนุษย ขจัดปญหาความยากจน ยกระดับการแขงขัน 
สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (รัชชนนท, 2553; ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน), 2557) หรืออนุญาต
ใหเอกชน จัดการการใหบริการทางดานการแพทยและการสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชนทุกคน
ในชาติ มีสุขภาพแข็งแรง อยูดีมีสุข และเขาถึงระบบการใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุขไดอยางท่ัวถึง 
เปนตน  

“รัฐ” มีหนาท่ีใหบริการทางดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมทุนมนุษยใหประชาชนทุกคนในชาติ มีความรู 
ความสามารถ และนําความรู ความสามารถท่ีไดจากการศึกษา ไปใชในการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 
(ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน), 2557)โดยการจัดการศึกษาภาคบังคับ อยางนอย 9 ป หรืออนุญาตให
หนวยงานของรัฐหรือเอกชน จัดการศึกษาอยางเปนระบบ เชน จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวย ชวง
เตรียมการกอนประถมศึกษา ชวงประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ นอกจากน้ี “รัฐ” หรือ “รัฐ” อนุญาตใหเอกชน จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ชวง
ระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงท่ีต่ํากวาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา (โท-เอก) โดยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาน้ัน “รัฐ” มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาทักษะให
ผูสําเร็จการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไดเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา ระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรต่ํากวาปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี สวนการจัดการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก น้ัน มีวัตถุประสงค เพ่ือเพ่ิมทักษะทางวิชาการข้ันสูงใหผูสําเร็จ
การศึกษา อันนําไปสูการยกระดับการแขงขันระดับนานาชาติ และเพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษานําความรู
ความสามารถไปใชในการพัฒนาประเทศ (ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน), 2557) ตามลําดับ    

 จากพันธกิจหลัก บทบาทหนาท่ีแหง “รัฐ” และผูใชอํานาจรัฐในฐานะผูนําประเทศ เชน 
นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี หรอืคณะบุคคลหรือบุคคล เขาทํางานในหนวยงานของ “รัฐ” เพ่ือทําประโยชน
สาธารณะใหแกแผนดินน้ัน โดยหนวยงานของ “รัฐ” ทุกหนวยงานในประเทศไทย จะประกอบดวยปจจัยหลัก 
2 สวน ดังน้ี  

สวนท่ี 1 โครงสรางหนวยงานของ “รัฐ” หรือระบบตามโครงสรางหนวยงานรัฐ จําแนกเปน 
สวนกลาง เชน กระทรวง ทบวง กรม เปนตน หรือ “รัฐ” สวนภูมิภาค ประกอบดวย จังหวัด และ “รัฐ” 
หนวยงานทองถ่ินหรือหนวยงานของรัฐอ่ืน   

สวนท่ี 2 คณะบุคคลหรือบุคคล ผูเขามาทําหนาท่ีและรับผิดชอบตามโครงสรางระบบงานหนวยงาน
ของ “รัฐ”ประกอบดวย คณะบุคคลหรือบุคคลท่ีมีความรูความสามารถเขามาใชอํานาจ “รัฐ” ตามโครงสราง 
เชน “คณะรัฐมนตรี” หรือ รัฐบาล ที่มาจากการเลือกตั้งหรือมาดํารงตําแหนง ดวยกรรมวิธีอื่นๆ 
(ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน), 2557)    

สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐในประเทศไทย (ศูนยคุณธรรม (องคการ
มหาชน), 2557) หรือบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ท้ังในประเทศไทยและท่ัวโลก จะมีงานท่ีรับผิดชอบตาม
พันธกิจหลัก คลายกันเหมือนกัน เพียง 2 งาน คือ 1) งานประจํา จํานวน 4 ดาน ประกอบดวย งานสอน 
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งานวิจัย งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และงานใหบริการทางวิชาการแก ชุมชน และสังคม และ 2) งาน
ยุทธศาสตร ประกอบดวย งาน “วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ” เปนตน   
 จากขอเท็จจริง เชิงประจักษ ในความรับผิดชอบ บทบาทของสถาบันดุมศึกษาในประเทศไทยและ
นานาชาติ จําแนกตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญตอความสําเร็จของสถาบันอุดมศึกษาน้ันๆ (ศูนยคุณธรรม (องคการ
มหาชน), 2557) ตามวิสัยทัศน พบวา มีตัวแปรจํานวน 3 ตัว ประกอบดวย คน ระบบ และ “อํานาจรัฐ” โดย 
“อํานาจรัฐ” ในสถาบันอุดมศึกษา จะเปนตัวแปรควบคุมทิศทาง มาตรการ กลไก ใหการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา บรรลุวัตถุประสงคและบรรลุวิสัยทัศนไดน้ัน จําเปนตองมีคณะบุคคล/บุคคล ผูเก่ียวของใน
การทํางานในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และสถาบันอุดมศึกษานานาชาติท่ัวโลก คลายกันหรือ
เหมือนกัน คือ การจําแนกบุคคลหรือคณะบุคคล ออกเปน 4 สวน (ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน), 2557) 
ประกอบดวย 1) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 2) ผูบริหารตามพระราชบัญญัติกอตั้ง หรือขอบังคับ
ท่ีเก่ียวของ เชน อธิการบดี คณบดีหรือผูอํานวยการหรือเรียกช่ืออยางอ่ืน และสวนท่ี 3 บุคลากรสายวิชาการ
ทําหนาท่ีผลิตงานประจําตามพันธกิจหลัก 4 ดาน ไดแก งานสอน งานวิจัย งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
งานใหบริการทางวิชาการแกสังคม และ สวนท่ี 4 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา โดย
บทความน้ี ผูเขียนมุงเนนการใหขอมูล ขอสนเทศ สวนท่ี 4 คือ “บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีพึงประสงค
ของผูบริหารในมุมมองของผูเขียนบทความ” ควรมีคุณสมบัติ ดังน้ี   
 1. ความซ่ือสัตยสุจริต (Honesty and Integrity) ความซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นในความเปนจริง 
กระทําในสิ่งท่ีตรงตามความเปนจริงและตามขอกฎหมาย รวมท้ังมีเจตนาท่ีบริสุทธ์ิ ประพฤติปฏิบัติตอตนเอง
และผูอ่ืน โดยชอบดวยกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม ไมคดโกง (ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน), 2556; 2557)  ซึ่งเปน
คุณสมบัติอันดับแรกท่ีผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษาไทยตองการ อันเน่ืองจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ี
มีความซื่อสัตย สุจริต เวลาทํางานราชการ และงานอ่ืนๆ จะมุงเนนประโยชนสาธารณะ มากกวาประโยชนสวนตน 
หมายความวา แยกแยะประโยชนสวนตนออกจากประโยชนสวนราชการไดอยางแทจริง  
 2. ความรู (Knowledge) การปฏิบัติราชการในสถาบันอุดมศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการท่ีพึงประสงคท่ีผูบริหารตองการน้ัน ผูปฏิบัติงานตามระดับตําแหนงในวิชาชีพ จะตองมีองคความรู 
(รัชชนนท, 2551ก, 2551ข, 2552, 2557) และรอบรูในวิชาการ มีทักษะวิชาชีพในงานท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจน
ท้ังดานความลึก และความกวางในศาสตรวิชาการ วิชาชีพ และมีความรอบคอบ สามารถนําความรู ไปใช
ประโยชนในการแกไขปญหารวมกันไดอยางแทจริง นอกจากน้ีควรมีคุณลักษณะท่ีจะทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลง 
ในกระบวนการทํางานในวงการวิชาชีพหรือวงวิชาการไดอยางแทจริง (รัชชนนท, 2553) 
 3. มีวินัยในตนเอง (Self Control) จากขอมูลเชิงประจักษในสังคมชาวอุดมศึกษา ณ ปจจุบัน พบวา 
สภาพแวดลอมในการครองตน ครองงานมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสภาพแวดลอมหรือเรียกวา ตามกระแส
สังคมหรือวัตถุนิยมในทางท่ีเสื่อมลง อันเน่ืองจากผูปฏิบัติงานสายสนับสนุน “บางสวน” ขาดวินัยในตนเอง 
โดยวินัย มีความจําเปนอยางยิ่งยวด ท้ังในตนเองและสวนรวม กรณีมีวินัยสวนตนเองสูงน้ัน จะทําใหตนเองสามารถ
ใชความรู ความสามารถท่ีมีอยู ทํางานใหแกสถาบันอุดมศึกษาตามบทบาทหนาท่ีสุดความสามารถท่ีมีอยูอยางเต็มท่ี 
รวมท้ังประพฤติตนเองเปนแบบอยาง อันนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง มีความตรงภายใน ตามความเปนจริง 
(ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน), 2556; 2557) และผลงานท่ีทํา จะกอเกิดประโยชนตอคนสวนรวมและสังคม 
เปนสําคัญ  
 4. การกระทําดวยความรับผิดชอบ (Responsibility and Accountability) จากขอมูล
เชิงประจักษ พบวา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ตองการความกาวหนาในเสนทาง
อาชีพสูงข้ึน และประเด็นสําคัญ เมื่อมีตําแหนงวิทยฐานะสูงข้ึนตามความตองการแลว เชน ระดับชํานาญการ 
ชํานาญการพิเศษ และเช่ียวชาญพิเศษ บุคลากรท่ีมีระดับตําแหนงสูงข้ึนเหลาน้ีกลับทํางานในบทบาทหนาท่ี
ความรับผิดชอบใหแกสถาบันอุดมศึกษาท่ีตนเองสังกัดนอยลงหรือทํางานต่ํากวามาตรฐานระดับตําแหนง
กําหนด นําไปสูความฟุมเฟอยตําแหนงวิทยฐานะ โดย“รัฐ” จายคาตอบแทนในรูปเงินเดือน สูงกวาผลงานท่ี
ผลิตไดหรือผลงานท่ีผลิตต่ํากวามาตรฐานระดับตําแหนงกําหนด ฉะน้ัน การมีจิตสํานึกในบทบาทหนาท่ีของ
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ตนเองตามระดับตําแหนง ในการปฏิบัติหนาท่ีน้ัน ควรทบทวนและปฏิบัติงานใหอยูในระดับมาตรฐานระดับ
ตําแหนงกําหนดไวอยางเครงครัด สามารถทํางานไดดีหรือทํางานสุดความสามารถท่ีมีอยู และเคารพกฎเกณฑ
กติกาท่ีสถาบันอุดมศึกษาน้ันๆ กําหนดไว เปนตน รวมท้ังตรวจสอบผลการทํางานของตนเองเสมอวา ผลผลิต 
“คุมคา” กับคาตอบแทนท่ี “รัฐ” จัดสรรเงินจากภาษีของประชาชนหรือรายไดของแผนดิน มาจายเปน
คาตอบแทนใหแกเราหรือไม เมื่อพบจุดออนวาตนเองทํางานไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานข้ันต่ํากําหนดไว 
ก็ควรปรับปรุงตนเอง โดยยกระดับคุณภาพงานท่ีต่ํากวามาตรฐานข้ันต่ําน้ันๆ ใหสูงข้ึนและอยูในมาตรฐานข้ันต่ํา
ท่ีกําหนดไว เชน ระดับชํานาญการพิเศษ จะตองมีผลงานพัฒนา หรือผลงานสรางองคความรูใหมอยางตอเน่ือง 
อันเน่ืองจากผูดํารงตําแหนงวิทยฐานะ ไดรับคาตอบแทนหรือเงินประจําตําแหนงเปนรายเดือน และชวงของ
การเพ่ิมคาจางสูงข้ึนมีนัยสําคัญ (รัชชนนท, 2551ก; 2551ข) ฉะน้ันบุคลากรสายสนับสนุนควรพัฒนาตนเอง
และมีผลงานเชิงพัฒนาอยางตอเน่ือง เพ่ือนําความรูมาใชในการพัฒนาตนเองมาพัฒนาระบบงานในบทบาท
หนาท่ี 
 5. ความเปนธรรมทางสังคม (Fairness and Justice) งานราชการเปนงานสาธารณะท่ีมุง
ประโยชน ทําเพ่ือใหคนอ่ืนหรือคนสวนรวมในสังคมใหไดรับอรรถประโยชนสูงสุด อันนําไปสูความสุขของสังคม
ไดอยางแทจริง ดังน้ันผูท่ีจะเขามาทํางานราชการเพ่ือใหบริการในงานราชการหรืองานสาธารณะ จะตองปฏิบัติ
ตนเองตอผูอ่ืนดวยความเสมอภาค ตามความเปนจริงท่ีปรากฏซึ่งหนาหรืออนาคตท่ีจะเกิดข้ึน โดยไมเลือก
ปฏิบัติตอเพศ เช้ือชาติ ชนช้ัน หรือสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมแตอยางใด (ศูนยคุณธรรม (องคการ
มหาชน), 2556; 2557)  
 6. การมีจิตสาธารณะ (Greater Good) จิตสาธารณะ เปนความจําเปนท่ีบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการตองมีในตนเอง เพ่ือตระหนักรูและคํานึงถึงคนสวนรวมในสังคมมากกวาประโยชนสวนตนเปนสําคัญ 
และหากบุคลากรมีจิตสาธารณะ แลวจะสงผลใหมีความรับผิดชอบในสิ่งท่ีทํา (ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน), 2556; 2557) 
ท้ังตอตนเองในผลของการกระทํางานน้ันๆ หรือเพ่ือเปนการปองกันมิใหสงผลกระทบ หรือสงผลเสียหายตอคน
สวนรวม บุคลากรท่ีมีจิตอาสาน้ัน จะมีความพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 
 7. การใชชีวิตและความเปนอยูอยางพอเพียง (Sufficiency and Moderation) งานราชการ
เปนงานสาธารณะ (ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน), 2556; 2557) โดยสถานะเศรษฐกิจครอบครวั มีนัยสําคัญ
ตอการปฏิบัติงานราชการ ฉะน้ันบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาน้ี ควรจะมีการครองตน
และนําเนินชีวิตตามทฤษฏี แหงความพอเพียงของในหลวงรัชกาลท่ี 9 กลาวคือจะตองประมาณตนเอง ซื่อตรง 
ไมละโมบ หรือมีความโลภ มีความยับยั้งช่ังใจ ไมเอาเปรียบราชการหรือไมเบียดบังเวลาราชการ ไมเบียดเบียน
ตนเองและผู อ่ืน โดยความทุกขน้ันเกิดจากความละโมบ และหลงในวัตถุนิยม ดังน้ัน หากบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มีปญหา เรื่องเศรษฐกิจครอบครัว จะสงผลตอความรับผิดชอบในหนาท่ีการงานของตนเอง 
หรือสงผลใหงานท่ีทําน้ันๆ ดอยคุณภาพลง อันนําไปสูความเสื่อมตอระบบการใหบริการตอผูรับบริการ เปนตน  
 8. คุณธรรมและจริยธรรม (Morality and Ethics) การปฏิบัติงานราชการในสถาบันอุดมศึกษา 
จะเกิดความคุมคา ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส และตรวจสอบไดน้ัน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
จะตองมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีตามระดับตําแหนง และความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มท่ี
และสุดความสามารถ โดยยึดมั่นในความถูกตองตามขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนท่ีเรียกวาความกลาหาญ ท่ีจะทําในสิ่งท่ี
ถูกตอง เพ่ือประโยชนของคนสวนรวมและประเทศชาติ เปนสําคัญ    
 จากขอมูลเชิงประจักษ พบวา ในสถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศไทย หรือท่ัวโลก มีภาระงานหลัก
ตามพันธกิจหลักคลายกัน 2 งาน คือ 1) งานประจํา ประกอบดวย งานสอน งานวิจัย งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และงานบริการวิชาการแกสังคม 2) งานดานยุทธศาสตร ประกอบดวย งานวิสัยทัศน งานพันธกิจ
และงานกลยุทธ ฉะน้ันบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีพึงประสงคของผูบริหาร ในมุมมองของผูเขียนบทความ
น้ี จะตองมีคุณสมบัติ ประกอบดวย ความซื่อสัตยสุจริต (Honesty and integrity) มีความรอบรู 
(Knowledge) มีวินัยในตนเอง (Self Control) ทําดวยความรับผิดชอบ (Responsibility and 
Accountability) มีความเปนธรรมทางสังคม (Fairness and Justice) มีจิตสาธารณะ (Greater Good) 
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บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่พึงประสงคของผูบริหาร 

ใชชีวิตและความเปนอยูอยางพอเพียง (Sufficiency and Moderation) และคุณธรรมและจริยธรรม 
(Morality and Ethics) นอกจากคุณสมบัติท่ีพึงประสงค 8 ประการดังกลาวแลว บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ จะตองมีศีล 5 หรือเบญจศีล เพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ โดยบุคลากรท่ีมีศีล จะเปนบุคคลท่ีมี
ความซื่อสัตยสุจริต ละเวนจากการทําช่ัวท้ังปวง  
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