การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
1) ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบัติที่ดี
การเตรียมความพรอมในการขอกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้น
2) หนวยงาน
กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3) หัวหนาหนวยงาน
นางสาววิยะดา นุชพันธุ ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
4) เบอรโทรศัพท / จดหมายอิเล็กทรอนิกส
โทรศัพท/โทรสาร 0 3570 9104 voip:10300 email: personnel@rmutsb.ac.th
5) ความเปนมา
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง มาตรฐานกํ า หนดระดั บ ตํ า แหน ง และการแตง ตั้ ง ข า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2553 โดยใหปรับปรุงมาตรฐานกําหนดระดับ ตําแหนง และ
การแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นใหม ใหสอดคลองกับระบบบริหารงาน
บุคคลใหม
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กองบริหารงานบุคคลในฐานะที่ป ฏิบัติงานเกี่ยวกับ การ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย มีหนาที่ดําเนินการจัดทําขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการกําหนดระดับ
ตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึก ษาใหดํารงตําแหนงสูง ขึ้น พ.ศ. 2555 เสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2555 พิจารณา
ใหความเห็นชอบในขอบังคับดังกลาว และไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมิน
เพื่อแตงตั้ง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร ตําแหนงประเภททั่วไป
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2562 เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํ า มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ครั้ ง ที่ 8/2562 เมื่ อ วั น ที่ 21 พ.ย. 2562 พิ จ ารณา
ใหความเห็นชอบในประกาศดังกลาว
6) กระบวนการ/วิธีการดําเนินการ
กองบริหารงานบุคคลไดแจงหลัก เกณฑและวิธีการประเมินฯเกณฑการประเมินและระดับที่คาดหวัง ฯ
ประกาศรับสมัคร ตลอดจนแบบฟอรมตางๆ ที่ใชยื่นในการขอรับการประเมินในเว็บไซตของกองบริหารงานบุคคล
เพื่อใหบุคลากรในสังกัดรับทราบหลักเกณฑดังกลาว แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยไดดําเนินรับสมัครเปนครั้งแรก
จึ ง ทํ า ให พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย อาจจะไม เ ข า ใจในหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก าร ดั ง นั้ น กองบริ ห ารงานบุ ค คล
จึงไดทําการศึกษาและรวบรวมขอมูล สรุปแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินฯ เพื่อเปนแนวทาง
ใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ศึกษาหาความรูในการเสนอ
ขอกําหนดระดับตําแหนงใหสูงขึ้น
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7) แนวปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการดําเนินการ)
7.1) คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการคัดเลือก
ตองมีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศฯ เรื่อง การกําหนดตําแหนงและมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 29 ต.ค. 2562
7.2) เอกสารหลักฐานและผลงานที่ใชประกอบการรับสมัคร
ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณี
ปฏิบัติเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ
- แบบขอรับการประเมิน (แบบ ก.บ.ม. 2) จํานวน 6 ชุด
- หลักฐานประกอบการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงที่จะ
ประเมิน จํานวน 6 ชุด
- ผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการ ตามบัญชีแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 2550 เชน คูมือปฏิบัติงาน ผล
การศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัยที่เปนประโยชนตองานในหนาที่ในดานการแกไขปญหาหรือการพัฒนา
งาน หรือเปนผลงานริเริ่มสรางสรรค การใหความเห็น คําแนะนํา หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการแกไขปญหาหรือการพัฒนางาน
สนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้น ๆ จํานวน 6 ชุด
- สําเนา ก.พ.7 หรือสําเนาเอกสารประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ชุด
- หนังสือบันทึกขอความขอเขารับการประเมิน โดยระบุรหัสตําแหนงที่ตองการสมัคร จํานวน 1 ชุด
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหนาทีห่ ัวหนาหนวยงานที่มีลักษณะใช
วิชาชีพหรือไมไดใชวิชาชีพ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ
- แบบขอรับการประเมิน (แบบ ก.บ.ม.4) จํานวน 6 ชุด
- หลักฐานประกอบการประเมินความรูความสามารุ ทักษะ สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงที่จะประเมิน
และสมรรถนะทางการบริหาร จํานวน 6 ชุด
- สําเนา ก.พ.7 หรือเอกสารประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ชุด
- หนังสือบันทึกขอความขอเขารับการประเมิน โดยระบุรหัสตําแหนงที่ตองการสมัคร จํานวน 1 ชุด
7.3) การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น ดําเนินการดังนี้
- การออกประกาศรับสมัคร กอนวันที่รับสมัครไมนอยกวา 30 วัน และมีระยะเวลาในการรับสมัครไมนอยกวา
30 วัน
- ประกาศรายชื่อผูขอกําหนดตําแหนงหลังจากปดรับสมัครแลวภายใน 15 วัน และรายงานให ก.บ.ม.ทราบ
- แตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นตามขอ 13 แหงขอบังคับฯ วาดวยการ
กําหนดระดับตําแหนง และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2555
- จัดประชุมคณะกรรมการประเมินหรือคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อชี้แจงหลักเกณฑวิธีการประเมิน
ภายใน 15 วัน นับแตวันที่มีคําสั่งแตงตั้ง
- นําเสนอผลการประเมินให ก.บ.ม.ทราบและพิจารณาใหความเห็น ภายใน 15วัน หลังจากไดรับผลประเมิน
จากคณะกรรมการประเมิน
- ประกาศผลการประเมินและเปดโอกาสใหมีการทักทวงภายในกําหนด 15 วัน ภายใน 7 วัน หลังจากการ
ประชุม ก.บ.ม.
- นําเสนอผลการประกาศใหมีการทักทวงให ก.บ.ม. ทราบและพิจารณาแตงตั้ง ภายใน 15 วัน หลังจาก
ครบกําหนด
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8) ปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไข
ปญหาและอุปสรรคของการขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
- บุคลากรขาดความเขาใจในเรื่องเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และไมเขาใจในการกรอกขอมูลแตละหัวขอใน
แบบฟอรม
- บุคลากรไมไดเขามาศึกษาระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น
แนวทางแกปญหา
- จัดทําสรุปแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ วิธีการขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น และเผยแพรใหบุคลากรรับทราบ
9) ความทาทายตอไป
- บุคลากรเขามาศึกษาแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ วิธีการขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น ทําใหบุคลากรไดมีการพัฒนาความรู
ความเขาใจและสามารถเผยแพรแกบุคลากรภายในหนวยงานใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง

