บันทึกการจัดการความรู้ (KM)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง ความก้าวหน้าตามสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน
รายละเอียด (ใคร / ทาอะไร / ที่ไหน / เมื่อไหร่ / อย่างไร)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ความก้าวหน้าตามสายงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน โดยเชิญผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ และบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสานักงานคณบดี
สานักงานจัดการศึกษา และสังกัดภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นความก้าวหน้าตามสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยเชิญดร.ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ สังกัดสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกันเปลี่ยนเรียนรู้และสรุป
ประเด็นความรู้ที่ได้รับ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมนาใจซายน์ SD 117 อาคารสิรินธร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลเป็นประการใด
ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข ดร.นวศิษฎ์ รักษ์บารุง
อาจารย์อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วฒ
ั นา ดร.ศิริพรรณ บรรหาร ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล นางศิวไลซ์ คนฉลาด
ว่าที่ ร.ต.เกียรติษฏา ภูมิเพ็ง นางสาวจิตตรัตน์ เอี่ยมเอก นางสาวบุญพา ดิษฐเจริญ นายอุบล ทองสุข นายประสิทธิ์
หยกสิทธิชัยกุล นางสาวสิริมาส คาเสียง นางกมลมาลย์ ศรีโพธิ์ นางสาวนงค์นาถ เปรมวังศรี นายสาธิต เชี่ยวชาญ
ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว นายจิรวัฒน์ มาตรแม้น นางสาววิภาสิณี ทองสังข์ นางปัณฑรีย์ ชื่นศิริ นางสาวสุติ
รัตน์ ปุ่นประเสริฐ นางสาวสมฤดี หวานระรื่น นางรังสิมา สูตรอนันท์ นางสาวจันทนีย์ นพรัตน์อาภากุล นางสาว
พรพรรณ ลีลาผอง นายธนพัฒ พรหมทา นายรัฐกาล จันทรศร นางสาวศรัณยา ภู่วนิช นางสุชาดา ไม้งาม
นางสาวชนัดดา จูสวัสดิ์ นายสงคราม คงเมือง นางสาวหัสชา ศรีจินดา นายธีรยุทธ นพรัตน์อาภากุล นางกฤติกา
วัฒนพันธุ์ นายศุภกฤต นาวิน นายกมล สมพันธุ์ นายจรูญ จันทร์เจริญ นางประภัสสร นันทพงศ์ นางสาวจุฑารัตน์
สมนวล นายนิวัฒน์ วงษ์พยัคฆ์ นางเกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ นายรุ่งวิทย์ ชัยจิรวงศ์ นายนิพนธ์ ทองระอา
นางนวรัตน์ปราชญ์เปรื่อง นางสาววรนาฎ จงโยธา นางสาวเกศวลี อุดมเวช นางสาวประภารัตน์ มณีรัตน์
นางสาวปาลิตา เอี่ยมหมดจด นายบรรจง จักรกลจันทร์ นายสุรพงษ์ ธงชัย นายทวีศักดิ์ คาไทย นางสาวธศุภา
สหายา นายสรนนท์ วัฒนพันธุ์ นางสาวเพ็ญศรี สุวรรณมณี นายเอกรัตน์ น้อยเพ็ง นางสาวมีลักษณ์ ชัยกิตติเจริญ
วุฒิ นายพิทยุตม์ ประทุมรัตน์ นางสาวลลิต ขาวงษ์รัตนโยธิน นางสาวประยงค์ โชติบาล นางสาวกนกวรรณ พูนดี
นางสาวอุษา กล้าณรงค์ นายศุภกิจ ศรีสวัสดิ์ นางปรีดาวรรณ พรงาม และนางสาวบุศดี แน่นหนา ซึ่งได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประเด็นความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าตามสายงานของบุคลากรสายสนับสนุนและสรุปเป็นบันทึกการจัดการ
ความรู้ได้ ดังนี
แนวทางการปฏิบัติ
การขอกาหนดตาแหน่งให้เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ ๐๐๐๑ / ๒๕๕๕ เรื่อง การกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตังพนักงาน ให้ดารงตาแหน่งสูงขึน พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยสรุป ดังนี

๒
วิธีการขอกาหนดตาแหน่ง
๑. วิธีปกติ
คุณสมบัติครบตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่กาหนด คือ
๑. กาหนดตาแหน่งผู้ชานาญการ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
* บรรจุ ป.ตรี ระยะเวลาปฏิบัติงาน ตังแต่ ๙ ปี
* บรรจุ ป.โท ระยะเวลาปฏิบัติงาน ตังแต่ ๕ ปี
* บรรจุ ป.เอก ระยะเวลาปฏิบัติงาน ตังแต่ ๒ ปี
๒. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขันต่าของระดับที่แต่งตัง
กรณีขอกาหนดตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ต้องเป็นผู้ชานาญการ หรือ ผู้ชานาญการวิชาชีพเฉพาะมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๓ ปี
กรณีขอกาหนดตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๒. วิธีการพิเศษ
เป็นกรณีทคี่ ุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งไม่ตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งกาหนดไว้ ดังนี
* ระยะเวลาปฏิบัติงาน น้อยกว่าที่กาหนด
* ขอกาหนดตาแหน่งสูงขึนโดยไมได้มีตาแหน่งระดับต่ากว่ามาก่อน
* การขอเปลี่ยนตาแหน่ง ในสาขาที่แตกต่างจากสาขาเดิม
* เงินเดือนต่ากว่าขันต่าของระดับที่แต่งตัง
ผลงานที่ใช้ในการยื่นขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้เสนอขอกาหนดตาแหน่งสูงขึนเสนอประวัติ และผลงานเพื่อขอกาหนดตาแหน่งตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย
กาหนด ประกอบด้วย
๑. ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือ สังเคราะห์ ( ๑ เรื่อง) และ
๒. งานวิจัยหรือผลงานลักษณะอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนงาน (๑ เรื่อง)

๓
ขั้นตอนการกาหนดตาแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
ผู้เสนอขอกาหนดตาแหน่งสูงขึนเสนอประวัติ และผลงานเพื่อขอกาหนด
ตาแหน่งตามแบบฟอร์มที่ มหาวิทยาลัยกาหนด ประกอบด้วย
๑. ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือ สังเคราะห์ ( ๑ เรื่อง) และ
๒. งานวิจัยหรือผลงานลักษณะอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนงาน (๑ เรื่อง)
๑.
๒.
๓.
๔.

คุณสมบัติ
เป็นพนักงานเต็มเวลา
บรรจุด้วยวุฒิ ป.ตรี (ต้องปฏิบัติงานในตาแหน่งนันแล้วไม่น้อยกว่า ๙ ปี)
บรรจุด้วยวุฒิ ป.โท (ต้องปฏิบัติงานในตาแหน่งนันแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี)
บรรจุด้วยวุฒิ ป.เอก (ต้องปฏิบัติงานในตาแหน่งนันแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี

สารบรรณคณะวิทยาศาสตร์ลงรับเรื่องเสนอ
คณบดีเพื่อพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและ
ผลงาน
เสนอคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินค่างาน
จานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน
เพื่อให้มหาวิทยาลัยแต่งตังและประเมินค่างาน
คณะกรรมการประเมินค่างาน ประเมินค่างาน
แล้วส่งผลการประเมินให้ กบพบ.เพื่อ
มหาวิทยาลัยแต่งตังคณะกรรมการประเมิน
ผลงาน
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การประเมินผลงานของคณะกรรมการประเมิน

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจัดทา
คาสั่งแต่งตังให้ดารงตาแหน่งสูงขึน

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไขปัญหา
๑. ไม่มีตัวอย่างของงานวิเคราะห์ สังเคราะห์ทาให้ยากต่อการเขียนผลงาน
๒. ปัญหาในการกาหนดหัวข้อเรื่องของการเขียนผลงานวิจัย งานวิเคราะห์และสังเคราะห์ที่ดี และแนวปฏิบัติ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตผลงานยังไม่ชัดเจน
๓. ควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนผลงานวิจัย งานวิเคราะห์และงานสังเคราะห์ให้แก่
บุคลากรสายสนับสนุน จากวิทยากรผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ตรง

๔
เสนอแนะแนวปฏิบัติที่ดี
๑. คณะวิทยาศาสตร์ควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนผลงานวิจัย งานวิเคราะห์และงาน
สังเคราะห์ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน จากวิทยากรผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ตรง อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง
๒. คณะวิทยาศาสตร์ควรจัดหาผลงานวิจัย งานวิเคราะห์ หรืองานสังเคราะห์ เพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางใน
การผลิตผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน
๓. บุคลากรสายสนับสนุนควรมีการจัดเก็บข้อมูลประวัติส่วนตัว งานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่าเสมอ เพื่อใช้
เป็นหลักฐานในการประกอบการประเมินค่างานต่อไป
ภาพประกอบ

๕

๖

ผู้สรุปประเด็นความรู้ : นางสาวสิริมาส คาเสียง
ว่าที่ ร.ต.เกียรติษฎา ภูมิเพ็ง
ผู้บันทึก : ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล
วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

