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 สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา -  ดร.กฤษณพงศ ์กรีตกิร รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวง
ศกึษาธกิาร โดยไดร้บัมอบอาํนาจจากรฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร เป็นประธานการประชุมคณะ
กรรมการขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา (ก.พ.อ.) คร ัง้ที ่4/2558  เมือ่วนัพธุที ่22 เมษายน
2558  ณ หอ้งประชุมศาสตราจารยว์จิติร ศรสีอา้น ช ัน้ 5 โดยมนีายพนิติ ิรตะนานกุลู ซึง่ไดร้บัการแตง่ต ัง้
เป็นเลขาธกิารคณะกรรมการการอดุมศกึษา เมือ่วนัที ่16 เมษายน 2558 เขา้รว่มการประชุมในฐานะ
เลขานกุาร ก.พ.อ. โดยมสีาระสําคญัสรปุดงันี้

 เห็นชอบรา่งประกาศ ก.พ.อ. เร ือ่ง มาตรฐานภาระงานทางวชิาการ

  ดร.กฤษณพงศ ์กรีตกิร กลา่ววา่  ทีป่ระชมุเห็นชอบ (รา่ง) ประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ง มาตรฐานภาระงานทางวชิาการ
ของผูดํ้ารงตําแหน่งอาจารย ์ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์พ.ศ. .... ซึง่ไดม้กีารปรบัแก้
ตามขอ้สงัเกตของ ก.พ.อ.ในการประชุมคร ัง้ที ่3/2558 เมือ่วนัที ่25 มนีาคม 2558 แลว้ เชน่ การเพิม่เตมิ
อารัมภบทใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลในการสง่เสรมิใหค้ณาจารยแ์ละนักวจัิยไปปฏบิัตงิานในภาค
อตุสาหกรรม (Talent Mobility) และเรือ่งจติสํานกึของการเป็นครใูนการดแูลนักศกึษา การปรับปรงุคํานยิมของ ภาระ
งานสอน ใหค้รอบคลมุถงึรปูแบบการสอนทีอ่าจมเีพิม่เตมิในอนาคตและสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัรปูแบบการสอน
ตา่งๆ แกส่ถาบันอดุมศกึษา

 ภาระงานดา้นวจิยั ปรบัเป็น "ภาระงานวจิยัและงานวชิาการอืน่" และภาระงานดา้นบรกิารวชิาการและสง่
เสรมิศลิปวฒันธรรม ขยายความคํานยิามเพิม่เตมิวา่ "เป็นงานหรอืกจิกรรมเพือ่ทํานบุาํรงุศลิปวฒันธรรมที่
ดาํรงไวซ้ึง่คณุคา่ เอกลกัษณ์ของชาต ิรวมท ัง้ปลกูฝงัความเป็นชาตใินลกัษณะตา่งๆ" เป็นตน้

 เห็นชอบปรบัปรงุหลกัเกณฑก์ารกาํหนดตําแหนง่ทางวชิาการ

 ทีป่ระชมุใหค้วามเห็นชอบในหลกัการใหป้รับปรงุหลักเกณฑก์ารพจิารณากําหนดตําแหน่งทางวชิาการของ
คณาจารยใ์นสถาบนัอดุมศกึษา  โดยสาระสําคญัสรปุทีจ่ะมกีารแกไ้ข อาทิ

 1) คณุสมบตัเิฉพาะตาํแหนง่ ตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ระดับปรญิญาตร ีจากเดมิไมน่อ้ยกวา่ 9 ปี เป็น 6 ปี
ปรญิญาโท จากเดมิไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี เป็น 4 ปี และปรญิญาเอก จากเดมิไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี เป็นพน้ระยะทดลองงานที่
กําหนดโดยสถาบันนัน้ๆ สําหรับตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ตอ้งดํารงตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์และปฏบิัตหินา้ทีใ่น
ตําแหน่งดังกลา่วมาแลว้ จากเดมิไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี เป็น 2 ปี และตําแหน่งศาสตราจารย ์ตอ้งดํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์และปฏบิตัหินา้ทีใ่นตําแหน่งดังกลา่วมาแลว้ จากเดมิไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี เป็น 1 ปี

 2) ผลการสอน เสนอวา่ควรใหม้กีารเสนอเอกสารหลกัฐานหรอืสือ่อเิล็กทรอนกิส ์เพือ่ประกอบการประเมนิผลการ
สอนแทนเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอน

 3) ผลงานทางวชิาการ ควรมกีารเพิม่ประเภทผลงานทางวชิาการใหค้รอบคลมุ โดยแบง่ออกเป็น 2 สายหลกั คอื
สายวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจํานวน 12 ประเภท และสายสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์จํานวน 22 ประเภท

 4) วธิใีนการเสนอขอกาํหนดตาํแหนง่ทางวชิาการ  ตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ ทีป่ระชมุไดห้ารอืถงึการเสนอ
ผลงานทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความสามารถในการทําวจัิยเป็นหลกั โดยคํานงึถงึปรมิาณชิน้งานและคณุภาพ  ตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์       ทีจ่ะมกีารกําหนดปรับปรงุปรมิาณของผลงานทางวชิาการทีใ่ชใ้นการเสนอขอกําหนดตําแหน่ง     
  โดยคํานงึถงึปรมิาณชิน้งานและคณุภาพเชน่กนั  และตําแหน่งศาสตราจารย ์ ทีจ่ะมกีารกําหนดปรับปรงุปรมิาณของ
ผลงานทางวชิาการทีใ่ชใ้นการเสนอขอกําหนดตําแหน่งและปรมิาณของผลงานทางวชิาการทีม่คีณุภาพอยูใ่นเกณฑ์
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วา่จะตอ้งเป็นงานทีไ่ดรั้บการเผยแพรใ่นวารสารทางวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูระดับนานาชาต ิ ทัง้วธิทีี ่1 วธิทีี ่2 และ
วธิพีเิศษ  รวมทัง้ตําแหน่งศาสตราจารยไ์ดรั้บเงนิเดอืนขัน้สงู จะมกีารกําหนดเกณฑก์ารประเมนิความเป็นทีย่อมรับ
นับถอืในวงวชิาการหรอืวงวชิาชพีในทกุหวัขอ้ วา่จะตอ้งไดรั้บการยอมรับในระดับนานาชาตเิทา่นัน้

 5) การแตง่ต ัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุเิพือ่ทาํหนา้ทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการ และจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณทางวชิาการ โดยวธิทีี ่1 จากเดมิจํานวน 3-5 คน เป็นจํานวนอยา่งนอ้ย 3 คน วธิทีี ่2 จากเดมิจํานวน
5 คน เป็นจํานวนอยา่งนอ้ย 3 คน และวธิพีเิศษ จํานวน 5 คน จากเดมิผา่นคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 4 ใน 5 เสยีง เป็น
ใหผ้า่นโดยถอืเสยีงขา้งมาก

 6) ลกัษณะการมสีว่นรว่มในผลงานทางวชิาการ ใหย้กเลกิการระบสุดัสว่นการมสีว่นรว่มเป็นรอ้ยละ และกําหนด
ใหง้านทีผู่ข้อมสีว่นรว่มในผลงานทางวชิาการ ผูข้อจะตอ้งอธบิายบทบาทหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ และการมสีว่นรว่มใน
ผลงานของเจา้ของผลงาน

 7) แบบฟอรม์ประเมนิผลงานทางวชิาการของผูข้อ ประกอบดว้ยแบบประเมนิผลงานทางวชิาการของผูข้อ แบบ
สรปุผลการประเมนิผลงานทางวชิาการ และแบบประเมนิผลงานทางวชิาการ ซึง่ไดกํ้าหนดแนวทางในการพจิารณา
รวมทัง้คา่น้ําหนักของผลงานวจัิย

 สําหรับขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิของคณะกรรมการการอดุมศกึษา มปีระเด็นสําคญั เชน่ การเสนอผลงานทางวชิาการที่
ตอ้งการใหม้กีารกําหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารเสนอผลงานทางวชิาการ โดยแบง่ออกเป็น 2 สายหลกั ไดแ้ก ่สาย
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและสายสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์ประเด็นผลการสอน ผูข้อควรเริม่จากการ
เขยีนเอกสารประกอบการสอน พัฒนาไปเป็นเอกสารคําสอน และพัฒนาไปเป็นตําราซึง่ถอืวา่เป็นงานเขยีนทีม่คีวาม
สมบรูณ์ทีส่ดุ เพือ่สง่เสรมิใหอ้าจารยพั์ฒนาศกัยภาพตามระดบัตําแหน่ง และประเด็นกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิทีต่อ้งการ
ใหกํ้าหนดหลกัเกณฑ ์คณุสมบัตสิําหรับการคดัสรรกรรมการผูท้รงคณุวฒุเิพือ่ทําหนา้ทีป่ระเมนิผลงานทางวชิาการ
ออกจากบัญชรีายชือ่ผูท้รงคณุวฒุ ิรวมถงึการกําหนดมาตรฐานการรณรงคป์ลกูจติสํานกึการเป็นผูป้ระเมนิ และการ
กําหนดอตัราคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสม เพือ่ใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั

 ท ัง้นี ้ทีป่ระชุมมอบหมายใหค้ณะอนกุรรมการเกีย่วกบัตาํแหนง่ทางวชิาการของขา้ราชการพลเรอืนใน
สถาบนัอดุมศกึษา นําความเห็นจากทีป่ระชุมไปพจิารณาปรบัปรงุรายละเอยีดตามหลกัเกณฑด์งักลา่ว เพือ่
นําเสนอ ก.พ.อ.พจิารณาตอ่ไป

    

 เห็นชอบใหนํ้าความกราบบงัคมทลูเพือ่ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ แตง่ต ัง้ศาสตราจารย ์2 ราย

 ทีป่ระชมุเห็นชอบใหนํ้าความกราบบังคมทลูเพือ่ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ แตง่ตัง้ขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุม
ศกึษา ใหดํ้ารงตําแหน่งศาสตราจารยแ์ละเห็นชอบการไดรั้บเงนิประจําตําแหน่งศาสตราจารย ์จํานวน 2 ราย ดงันี้

 1) รองศาสตราจารยส์วุจัฉรา เป่ียมญาต ิใหดํ้ารงตําแหน่งศาสตราจารยใ์นสาขาวชิาจติวทิยา คณะสงัคม
สงเคราะหศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ตัง้แตว่นัที ่15 กรกฎาคม 2552 ซึง่เป็นวนัทีส่ภามหาวทิยาลัยไดรั้บเรือ่ง

 2) รองศาสตราจารยพ์งษศ์กัด ิ ์รตันชยักลุโสภณ ใหดํ้ารงตําแหน่งศาสตราจารยใ์นสาขาวชิาวทิยาศาสตร์
ชวีภาพ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีตัง้แตว่ันที ่9 เมษายน 2557 ซึง่เป็นวันทีส่ภามหาวทิยาลัยได ้
รับตําราฉบบัปรับปรงุสมบรูณ์

 

 เห็นชอบแตง่ต ัง้อนุกรรมการเกีย่วกบัตาํแหนง่ทางวชิาการ

 ทีป่ระชมุเห็นชอบแตง่ตัง้ ศาสตราจารยส์วุมิล วอ่งวาณิช ขา้ราชการพลเรอืนในสถาบันอดุมศกึษา สงักดั
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เป็นอนุกรรมการเกีย่วกบัตําแหน่งทางวชิาการของขา้ราชการพลเรอืนในสถาบันอดุมศกึษา
แทนตําแหน่งทีว่า่ง เนือ่งจากศาสตราจารยเ์สรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ ์ผูดํ้ารงตําแหน่งเดมิไดถ้งึแกก่รรม

               

 



 ผลการคดัเลอืกกรรมการผูแ้ทนสมาชกิขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษาใน กบข.

 ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูแ้ทนขา้ราชการ เพือ่เป็นกรรมการชดุตา่งๆ เนือ่งจากผูแ้ทนคนปัจจบุนัจะหมดวาระการ
ดํารงตําแหน่งในเดอืนมถินุายน 2558 และเดอืนสงิหาคม 2558 ตามลําดบั โดยมผีลการคดัเลอืก ดงันี้

 - ผูแ้ทนขา้ราชการเพือ่เป็นกรรมการผูแ้ทนสมาชกิขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษาในคณะ
กรรมการกองทนุบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ (กบข.) ไดแ้ก ่ศาสตราจารยส์รุศกัด ิ ์ลขิสทิธิว์ฒันกลุ และผู ้
แทนสํารอง ไดแ้ก ่นายบรูพาทศิ พลอยสวุรรณ์

 - ผูแ้ทนขา้ราชการเพือ่เขา้รบัการคดัเลอืกเป็นผูแ้ทนสมาชกิในคณะอนุกรรมการสมาชกิสมัพนัธ ์กอง
ทนุบาํเหน็จบาํนาญ ไดแ้ก ่ผูช้ว่ยศาสตราจารยอ์ตชิาต ิภมูวิณิชชา

  

 เห็นชอบการแตง่ต ัง้บคุคลใหด้าํรงตาํแหนง่ผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละรองศาสตราจารย์

  ทีป่ระชมุเห็นชอบการแตง่ตัง้บคุคลใหดํ้ารงตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยแ์ละรองศาสตราจารย ์กรณีทีส่ถาบนัอดุม
ศกึษาไดดํ้าเนนิการถกูตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ก.พ.อ.กําหนด รวม 27 ราย (ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์จํานวน 17
ราย และรองศาสตราจารย ์จํานวน 10 ราย) ดงันี้

  - สถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ (เดมิ) ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์จํานวน 9 ราย และรองศาสตราจารย ์จํานวน 7 ราย
- มหาวทิยาลยัราชภฏั ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์จํานวน 4 ราย และรองศาสตราจารย ์จํานวน 1 ราย
- มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์จํานวน 4 ราย และรองศาสตราจารย ์จํานวน 2 ราย

 เห็นชอบใหผู้บ้รหิารไดร้บัเงนิประจําตาํแหนง่

 ทีป่ระชมุเห็นชอบใหผู้ไ้ดรั้บแตง่ตัง้ใหดํ้ารงตําแหน่งประเภทผูบ้รหิาร ไดรั้บเงนิประจําตําแหน่ง จํานวน 70 ราย โดย
แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1) ตาํแหนง่ผูบ้รหิาร ทีม่วีาระการดํารงตาํแหนง่ จาํนวน 69 ราย ในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลัย
ขอนแกน่ มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้มหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ีมหาวทิยาลยัราชภัฏนครราชสมีา มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครศรธีรรมราช มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา มหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธ์าน ีมหาวทิยาลยัราชภัฏอดุรธาน ีมหาวทิยาลยั
ราชภฏัอบุลราชธาน ีและมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา โดยตําแหน่งอธกิารบด ีไดร้ับเงนิประจําตําแหน่ง
15,000 บาท, ตําแหน่งรองอธกิารบด ีคณบด ีผูอํ้านวยการสํานัก ไดรั้บเงนิประจําตําแหน่ง 10,000 บาท, ตําแหน่งผู ้
ชว่ยอธกิารบด ีรองคณบด ีรองผูอํ้านวยการสํานัก ไดรั้บเงนิประจําตําแหน่ง 5,600 บาท

 2) ตาํแหนง่ผูบ้รหิาร ทีไ่มม่วีาระการดาํรงตาํแหนง่ จํานวน 1 ราย ในตําแหน่งหัวหนา้สํานักงาน ผูอํ้านวยการ
ศนูยบ์รกิารวชิาการ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ ไดรั้บเงนิประจําตําแหน่ง 5,600 บาท

                                      



  รบัทราบการพจิารณากล ัน่กรองคณุสมบตัแิละผลงานทางวชิาการทีอ่ยูใ่นระหวา่งการพจิารณา

  ทีป่ระชมุรับทราบการดําเนนิการพจิารณากลัน่กรองคณุสมบตัแิละผลงานทางวชิาการของผูเ้สนอขอกําหนดตําแหน่ง
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์ระหวา่งเดอืนกมุภาพันธ ์– มนีาคม 2558 ซึง่อยูร่ะหวา่งให ้
มหาวทิยาลยัดําเนนิการปรับปรงุแกไ้ขตามมตคิณะอนุกรรมการเกีย่วกบัตําแหน่งทางวชิาการของขา้ราชการพลเรอืน
ในสถาบันอดุมศกึษา (อ.ก.พ.อ.) จํานวนทัง้สิน้ 52 ราย โดยแบง่เป็นตําแหน่งศาสตราจารย ์จํานวน 7 ราย ตําแหน่งผู ้
ชว่ยศาสตราจารยแ์ละรองศาสตราจารย ์จํานวน 45 ราย

  ทัง้นี ้ทีป่ระชมุไดเ้สนอใหก้ารกลัน่กรองตําแหน่งทางวชิาการ ตอ้งมกีารพจิารณาเรือ่งจรรยาบรรณและจรยิธรรม
อยา่งจรงิจังดว้ย เนือ่งจากเห็นวา่คณาจารยใ์นสถาบันอดุมศกึษาควรจะตอ้งมกีารเนน้ในเรือ่งดังกลา่ว รวมถงึการ
เอาใจใสด่แูลนักศกึษาอยา่งใกลช้ดิ การชว่ยเหลอืนักศกึษาใหป้ระสบความสําเร็จ และชว่ยแกไ้ขปัญหา ซึง่การ
พจิารณาเรือ่งจรรยาบรรณและจรยิธรรมจะตอ้งดําเนนิการอยา่งเป็นระบบ อาจใหส้ภามหาวทิยาลยัแตล่ะแหง่เป็นผู ้
กําหนดหลักเกณฑห์รอืรายละเอยีด

  รบัทราบขอ้มลูบคุลากรในสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั ประจาํปี 2558

  ทีป่ระชมุรับทราบขอ้มลูบคุลากรในสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ ประจําปี 2558 ซึง่ฝ่ายเลขานุการไดดํ้าเนนิการสํารวจ
วเิคราะห ์และจัดทํารายงานขอ้มลูดงักลา่ว โดยมสีถาบนัอดุมศกึษานําสง่ขอ้มลูจํานวน 78 แหง่ และยงัไมไ่ดนํ้าสง่
ขอ้มลูจํานวน 1 แหง่ มสีาระสําคัญสรปุ ดงันี้

  - บคุลากรในสถาบนัอดุมศกึษา มจีาํนวนรวมท ัง้ส ิน้ประมาณ 183,335 คน ประกอบดว้ยขา้ราชการพลเรอืน
ในสถาบันอดุมศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ 16.07 พนักงานมหาวทิยาลยั คดิเป็นรอ้ยละ 54.63 พนักงานราชการ คดิเป็น
รอ้ยละ 1.20 ลกูจา้งประจํา คดิเป็นรอ้ยละ 7.53 ลกูจา้งชัว่คราว คดิเป็นรอ้ยละ 19.19 และบคุลากรประเภทอืน่ๆ คดิ
เป็นรอ้ยละ 1.38

  - บคุลากรในสถาบนัอดุมศกึษา แบง่ออกเป็นบคุลากรสายงานวชิาการ คดิเป็นรอ้ยละ 33 และบคุลากรสายสนับ
สนุน คดิเป็นรอ้ยละ 67

  - จาํนวนอตัราพนกังานมหาวทิยาลยัในสถาบนัอดุมศกึษา (วฒุปิรญิญาเอก ปรญิญาโท และปรญิญาตร)ี ที่
จา้งโดยเงนิงบประมาณแผน่ดนิ มจํีานวนทัง้สิน้ประมาณ 78,526 คน สามารถจําแนกออกเป็นอตัราทีม่กีารบรรจแุลว้
คดิเป็นรอ้ยละ 91 และอัตราทีย่ังไมไ่ดรั้บการบรรจ ุ(อตัราวา่ง) คดิเป็นรอ้ยละ 9

  ทัง้นี ้คณะอนุกรรมการเกีย่วกบัการพัฒนาระบบบรหิารงานบคุคลในสถาบนัอดุมศกึษา (อ.ก.พ.อ.พัฒนาระบบบรหิาร
งานบคุคล) ไดม้คีวามเห็นเพิม่เตมิ เชน่ ก.พ.อ.ควรกําหนดนโยบายในการเรง่รัดและพัฒนาใหบ้คุลากรในสายงาน
วชิาการใหม้คีณุวฒุริะดบัปรญิญาเอกเพิม่มากขึน้, ควรกําหนดนโยบายเกีย่วกบัการขอเพิม่กรอบอตัรากําลังในระดบั
วฒุกิารศกึษาทีข่าดแคลน, สถาบนัอดุมศกึษาจะตอ้งเตรยีมปรับเปลีย่นแนวทางการบรหิาร และกําหนดมาตรการใน
การรักษาสทิธปิระโยชนท์ีค่วรจะได ้เพือ่ป้องกนัการลดลงของจํานวนขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษาใน
อนาคต, ควรนําขอ้มลูจากการประกนัคณุภาพภายใน ขอ้มลูผลสอบและสดัสว่นการเขา้รับราชการจากสํานักงานคณะ
กรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) การเปรยีบเทยีบขอ้มลูกบัสถาบนัอดุมศกึษาตา่งประเทศและสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชนมาใชป้ระกอบการพจิารณาความสมัพันธข์องจํานวนบคุลากรสายงานวชิาการและสายสนับสนุน เพือ่จัดระบบ
บรหิารจัดการองคก์ร, ควรเก็บรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ศกึษาความสมัพันธข์องขอ้มลูในเชงิลกึเพิม่เตมิ

  ในการนี ้รมช.ศกึษาธกิารไดม้อบหมายใหผู้เ้กีย่วขอ้งดําเนนิการในสว่นของภาพรวม และอาจจําแนกบคุลากรสาย
สนับสนุนเป็น 2 กลุม่ ไดแ้ก ่บคุลากรสายสนับสนุนวชิาการและบคุลากรสายสนับสนุนดา้นธรุการ ตามทีม่กีารจําแนก
ในสถาบันอดุมศกึษาตา่งประเทศ นอกจากนี ้การแยกกลุม่ของมหาวทิยาลยัซึง่มหีนา้ที ่มกีารใชม้าตรการ หรอืการขบั
เคลือ่นการดําเนนิการตา่งกนั เชน่ กลุม่มหาวทิยาลยัราชภฏัซึง่เนน้การพัฒนาคนในทอ้งถิน่ กลุม่มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลจะเนน้การผลติบณัฑตินักปฏบิตั ิ(Hands-on) เป็นตน้ จงึตอ้งกําหนดแนวทางการพัฒนา
บคุลากรใหเ้หมาะกบัแตล่ะกลุม่มหาวทิยาลัย ไมว่า่จะเป็นการเขา้สูตํ่าแหน่งทางวชิาการ หรอืการศกึษาตอ่ทัง้ในและ
ตา่งประเทศ



  รบัทราบการเปลีย่นสถานะของสถาบนัวทิยาลยัชุมชน

  ทีป่ระชมุรับทราบการเปลีย่นสถานะจากสํานักงานบรหิารงานวทิยาลัยชมุชนและวทิยาลัยชมุชน เป็นสถาบัน
วทิยาลยัชมุชน ซึง่มกีารประกาศใชพ้ระราชบญัญัตสิถาบนัวทิยาลยัชมุชน พ.ศ. 2558 เมือ่วนัที ่10 เมษายนทีผ่า่นมา
โดยกําหนดใหก้ารบรหิารสถาบนัวทิยาลยัชุมชนขึน้กบั ก.พ.อ.ชุดปจัจบุนั และมกีฎหมายทีสํ่าคัญ อาทิ
มาตรา 5 ซึง่กําหนดใหส้ถาบนัวทิยาลยัชมุชนเป็นนติบิคุคลในสงักดัสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.)
มาตรา 6 ซึง่กําหนดใหส้ภาสถาบนัวทิยาลัยชมุชนมหีนา้ทีใ่นการบรหิารงานบคุคลตามกฎหมายของ ก.พ.อ. มาตรา
44 ทีใ่ห ้ก.พ.อ.กําหนดตําแหน่งวชิาการและเงนิประจําตําแหน่งได ้และมาตรา 56 ทีร่ะบวุา่ระหวา่งทีส่ถาบนัวทิยาลยั
ชมุชนยงัไมม่กีฎระเบยีบออกมา สามารถใชก้ฎกระทรวงและระเบยีบขอ้บงัคบัตามพระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิาร
ราชการกระทรวงศกึษาธกิารไปพลางกอ่น เป็นตน้

ท ัง้นี ้จากการประชุม ก.พ.อ.คร ัง้ท ีผ่า่นมา ทีป่ระชุมไดเ้ห็นชอบใหม้กีารแตง่ต ัง้คณะอนกุรรมการเกีย่วกบั
การบรหิารงานบคุคลของสถาบนัวทิยาลยัชุมชน ซึง่อยูร่ะหวา่งการนําเสนอคาํส ัง่แตง่ต ัง้ให ้รม
ว.ศกึษาธกิารลงนาม หากมกีารลงนามแลว้ ก็จะจดัประชุมคณะอนุกรรมการดงักลา่ว และรายงานผลการ
ประชุมให ้ก.พ.อ.รบัทราบ อกีท ัง้จะมกีารเตรยีมจดัทาํรา่งกฎหมายลาํดบัรองเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคล
เพือ่เสนอเขา้ อ.ก.พ.อ.วทิยาลยัชุมชน กอ่นนําเสนอเขา้ทีป่ระชุม ก.พ.อ.ในโอกาสตอ่ไป
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