บันทึกการเล่าเรื่อง
เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน
วันที่ 27 มีนาคม 2557
ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้เล่า
นางพลอยวรินทร์ รังสิกรรพุม

รายละเอียดของเรื่อง

สรุปความรู้ที่ได้

1. ที่มา
1. บุคลากรสายสนับสนุน สามารถขอกาหนด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกอง
ตาแหน่งที่สงู ขึ้นตามประเภทของตาแหน่ง
บริหารงานบุคคล ดาเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 2. ตาแหน่งประเภททั่วไป
เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่าง
2.1 ระดับปฏิบัติงาน
วันที่ 24 – 26 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชัน้ 6 คณะ
1) รับเงินเดือนไม่ตากว่
่ าขั้นต่า
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ของระดับที่จะแต่งตัง้
2. เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน มีการ
2) มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับ
กาหนดระดับตาแหน่ง เป็น 2 ประเภทคือ
ตาแหน่งประเภททัว่ ไปและ
2.1 ตาแหน่งประเภททั่วไป แบ่งเป็น 3 ระดับ
ต้องดารงตาแหน่งในระดับ
1) ระดับปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ เป็นระยะเวลาหนึ่ง
2) ระดับชานาญงาน
(โดยปฏิบัติงานด้านนีห้ รือ
3) ระดับชานาญงานพิเศษ
งานอื่นที่เกี่ยวข้อง 1 ปี)
2.2 ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
3) ลักษณะงานตาม Job
แบ่งเป็น 5 ระดับ
Description
1) ระดับปฏิบัติการ
2.2 ระดับชานาญงาน
2) ระดับชานาญการ
1) รับเงินเดือน
3) ระดับชานาญการพิเศษ
- ข้าราชการไม่ต่ากว่า 10,190
4) ระดับเชี่ยวชาญ
บาท
5) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
- พนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ตา่
3. การขอกาหนดตาแหน่งที่สูงขึน้ ต้องทราบและถือปฏิบัติ
กว่า 19,700 บาท
3.1 ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการ
2) ประสบการณ์ทางาน
1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
- ปวส. ไม่น้อยกว่า 4 ปี
ราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่งและการ
- ปวท. ไม่น้อยกว่า 5 ปี
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารง
- ปวช. ไม่น้อยกว่า 6 ปี
ตาแหน่งสูงขึน้ พ.ศ. 2555
3) ผลงาน คู่มือปฏิบัตงิ านหลัก
2) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อย่างน้อย 1 เล่ม
พระนคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ
2.3 ระดับชานาญงานพิเศษ
กาหนดระดับตาแหน่งข้าราชการพลเรือนใน
1) รับเงินเดือน
สถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน
- ข้าราชการไม่ต่ากว่า 15,410
ระดับชานาญงานพิเศษ ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
บาท
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ ระดับชานาญการพิเศษ
- พนักงานมหาวิทยาลัย
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ไม่ต่ากว่า 24,290 บาท
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3) มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ก.พ.อ.กาหนด
4) กรอบอัตรากาลังบุคลากรสายสนับสนุน
5) แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
4. กรณีที่จะขอกาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้น
4.1 ปรับปรุงระบบงานหรือวิธีการทางานใหม่
4.2 การกระจายอานาจการบริหารจัดการ
4.3 การพัฒนาบทบาทหน้าที่ คุณภาพของ
ตาแหน่ง
5. เงื่อนไข
5.1 ตามโครงสร้างระดับตาแหน่ง และตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง ที่ ก.พ.อ. กาหนด
5.2 เป็นเหตุผลความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน
5.3 ไม่มีผลให้มีการเพิ่มงบประมาณหมวดเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
5.4 ไม่มีผลทาให้อัตรากาลังเพิ่มขึ้น
5.5 ต้องคานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซาซ้
้ อน
และความประหยัด
6. ระดับชานาญงาน ระดับชานาญงานพิเศษ ระดับชานาญ
การ และระดับชานาญการพิเศษ ให้มีได้ในหน่วยงานใน
สานักงานอธิการบดี หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าสานักงาน
คณบดี สานักงานผู้อานวยการสถาบัน/สานัก
7. ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชีย่ วชาญพิเศษ ให้มีใน
สานักงานอธิการบดี สถาบันวิจยั และพัฒนา สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
8. การกาหนดระดับตาแหน่ง จะมีผลตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย
(ก.บ.ม.) มีมติอนุมัติ
8. การดาเนินการ ให้หน่วยงานหรือผู้ครองตาแหน่งกรอก
ข้อมูลแบบประเมินค่างานตาแหน่ง
8.1 ตามแบบ ก.บ.ม. 4 ระดับ ดังนี้
1) ก.บ.ม. 1 ระดับชานาญงานและระดับ
ชานาญงานพิเศษ
2) ก.บ.ม. 2 ระดับชานาญการและระดับ
ชานาญการพิเศษ
3) ก.บ.ม. 3 ระดับเชี่ยวชาญและระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ
4) ก.บ.ม. 4 ระดับชานาญการพิเศษและระดับ

2) ประสบการณ์ทางานระดับ
ชานาญงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3) ผลงาน คู่มือปฏิบัตงิ านหลัก
อย่างน้อย 1 เล่ม
3. ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ
1) รับเงินเดือนไม่ตากว่
่ าขั้นต่า
ของระดับที่จะแต่งตัง้
2) มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะและต้องดารงตาแหน่ง
ในระดับต่าง ๆ เป็นระยะเวลา
หนึ่ง (โดยปฏิบัติงานด้านนี้
หรือ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง 1 ปี)
3) ลักษณะงานตาม Job
Description
3.1 ระดับชานาญการ
1) รับเงินเดือน
- ข้าราชการไม่ต่ากว่า 15,050
บาท
- พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ต่ากว่า 25,460 บาท
2) ประสบการณ์ทางาน
- ป.เอก ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ป.โท ไม่น้อยกว่า 4 ปี
- ป.ตรี ไม่น้อยกว่า 6 ปี
3) ผลงาน คู่มือปฏิบัตงิ านหลัก
อย่างน้อย 1 เล่ม
3.2 ระดับชานาญการพิเศษ
1) รับเงินเดือน
- ข้าราชการไม่ต่ากว่า 22,140
บาท
- พนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ต่ากว่า 32,550 บาท
2) ประสบการณ์ทางาน
ระดับชานาญการไม่น้อยกว่า
4 ปี
3) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือ
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เชี่ยวชาญในกรณีตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้
วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
8.2 ข้อมูลของตาแหน่ง
8.3 หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง หมายถึง หน้าที่
ความรับผิดชอบของตาแหน่งทีก่ าหนดตามแบบบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Desciption) และมาตรฐานกาหน
ตาแหน่ง
9. วิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
9.1 คุณภาพของงาน หมายถึง ความสามารถของ
ตาแหน่งในการปฏิบัติงานตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย โดยคานึงถึง
ความสาเร็จในเวลาที่กาหนด ความถูกต้องแม่นยา ความ
ครบถ้วน สมบูรณ์ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของงาน
9.2 ความยุ่งยากและซับซ้อนของงาน หมายถึง การ
ปฏิบัติงานในตาแหน่งที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเพียงใด ต้องใช้
ความสามารถในการใช้ความคิดริเริ่ม การวินิจฉัย แก้ไข
ปัญหา การตัดสินใจ และผลกระทบที่เกิดขึ้น

สังเคราะห์ 1 เล่ม
3.3 ระดับเชี่ยวชาญ
1) ข้าราชการรับเงินเดือนไม่
ต่ากว่า 31,400 บาท
2) ประสบการณ์ทางานระดับ
ชานาญการพิเศษไม่นอ้ ยกว่า
3 ปี
3) ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือ
สังเคราะห์ หรือผลงานลักษณะ
อื่นอย่างน้อย 1 เรื่อง และ
งานวิจยั ที่ได้รบั การตีพมิ พ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง
3.4 ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
1) ข้าราชการรับเงินเดือนไม่
ตากว่า 43,810 บาท
2) ประสบการณ์ทางานระดับ
เชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือ
สังเคราะห์ หรือผลงาน
ลักษณะอื่นอย่างน้อย 1 เรื่อง
และงานวิจัยทีไ่ ด้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง

10. การประเมินค่างานของตาแหน่ง ให้ผู้บังคับบัญชา
(หัวหน้าหน่วยงาน) ให้คะแนน ซึ่งมี
เกณฑ์ตัดสิน ดังนี้
10.1 ระดับชานาญงาน และระดับชานาญ
การ ได้คะแนน 64 คะแนนขึ้นไป
10.2 ระดับชานาญงานพิเศษ และระดับชานาญการ
การพิเศษ ได้คะแนน 84 คะแนนขึ้นไป
10.3 ระดับเชี่ยวชาญ ได้คะแนน 170 คะแนนขึ้นไป
4. ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
10.4 ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ได้คะแนน 235 คะแนน
4.1 ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
ขึ้นไป
1) เงินเดือนไม่ต่ากว่า 32,850 บาท
กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน
2) ดารงตาแหน่งประเภท
10.5 ระดับชานาญการ ได้คะแนน 60 คะแนนขึ้นไป
ผู้บริหาร ดังนี้
10.6 ระดับชานาญการพิเศษ ได้คะแนน 70 คะแนน
- ผอ.สนง.อธิการบดีหรือ
ขึ้นไป
เทียบเท่า
10.7 ระดับเชี่ยวชาญ ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป
- ผอ.กองหรือเทียบเท่าไม่น้อย
กว่า 1 ปี
- ผอ.กองหรือเทียบเท่า และ
ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะระดับ
ชานาญการพิเศษ รวมกัน ไม่
น้อยกว่า 4 ปี
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3) ดารงตาแหน่งประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
เชี่ยวชาญ
4) มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ
งานและระยะเวลาของ
ตาแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษากาหนดและ
5) ผ่านการอบรมหลักสูตรที่
ก.พ.อ. รับรอง หรือผ่านการ
อบรมหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานหลักสูตรการ
บริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง
ที่ ก.พ.อ.กาหนดและรับรอง
หน่วยจัดหรือแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งไปก่อน โดยต้องเข้า
รับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว
ภายในระยะเวลา 2 ปี
นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ทั้งนี้ ทุกตาแหน่งต้องผ่านการวิเคราะห์ค่า
งาน ยกเว้นตาแหน่งประเภทผู้บริหาร

