
ถามมาตอบไปกับหนวยการเจาหนาท่ี 
นางสาวกรุณา คุมพรอม หัวหนางานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบคุณภาพ  

วันพฤหัสบดีท่ี 25 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00-11.30 น. ณ หอง 1103/1-2 คณะพยาบาลศาสตร 
 

วันน้ีเปนการตอบขอสงสัยที่เก่ียวของกับงานในหนาที่ของหนวยการเจาที่โดยเฉพาะ และไดรับความ
เอื้อเฟอมาแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันอยางกัลยาณมิตร โดยเชิญคุณกรุณา คุมพรอม หัวหนางานพัฒนาทรัพยากร
บุคคลและระบบคุณภาพ มาเปนวิทยากรจําเปนใหกับพวกเราในวันน้ี โดยประเด็นเรื่องที่จะมาแลกเปล่ียนในวันน้ี
เปนประเด็นรอนประเด็นหน่ึงที่ขาราชการในคณะฯ หลายๆทานกําลังใหความสําคัญกันอยางมากทีเดียว  
 บรรยากาศการพุดคุยในวันน้ีเปนไปอยางงายๆ อยางไมเปนทางการ โดยในวันน้ีอาจารย ดร.วรวรรณ 
วาณิชยเจริญชัย ไดมาเปนคุณเอื้อ โดยการพูดคุยในวันน้ี คุณกรุณา คุมพรอม ไดเริ่มตนถึงประเด็นหลักที่สําคัญที่
จะกลาวถึงในวันน้ี มี 2 ประเด็นหลักที่สําคัญ คือ  

1. การปรับเปล่ียนระบบบริหารงานบุคคลจากระบบซี เปล่ียนเปนระบบแทงเงินเดือนของ กพ. 
(คณะกรรมการขาราชการพลเรือน)  
สาระสําคัญ 
การปรับเปล่ียนระบบบริหารงานบุคคลจากระบบซี เปล่ียนเปนระบบแทงเงินเดือน (การปรับเปล่ียน

โครงสรางจากแบบปรามิด  มาสูระบบแทง หรือที่เรียกกันวา Band)    
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การแบงประเภทของขาราชการจะแบงเปน ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอํานวยการ และ
ประเภทบริหาร เรียกแตละแทงวา Band ในแตละ Band จะมี Sub Band ของแตละแทงดวย  
 การเล่ือนเงินเดือนประจําปของ กพ.  

จากเดิม เปล่ียนเปน 
1. เล่ือนเงินเดือนตามขั้นเงินเดือน (5 ระดับ 0, 0.5, 1, 
1.5 , และ2 ขั้น) ตามผลการประเมินการปฏิบัติงานฯ  
ปละ 2 ครั้ง  

1. เล่ือนขึ้นเงินเดือนเปน % ของคา Mid Point 
(ประเมินการปฏิบัติงานฯ ปละ 2 ครั้ง เหมือนเดิม) 

2. แจงผลการไดเงินเล่ือนเงินเดือนในบัญชีรายช่ือรวม
ทุกคน (เปดเผย)  

2. แจงผลเลื่อนเงินเดือนเปนความลับเฉพาะบุคคล 
(ประกาศเฉพาะระดับ/ รอยละการเล่ือนเงินเดือน)  

3. วงเงินเล่ือนเงินเดือน 6 %  ของเงินเดือนทุกคนใน
องคกร 

3. วงเงินเล่ือนเงินเดือน 6 % ของเงินเดือนทุกคนใน
องคกร  

4. โควตา 2 ขั้นไมเกิน 15% 4. ยกเลิกโควตา 2 ขั้นไมเกิน 15% 
 5. 5 ระดับการเล่ือน (% ของคา Mid Point) 

- ไมกําหนด Forced distribution 
- องคกรบริหารงบประมาณเอง 
- ผลงานดีเดนเล่ือนไมเกิน 6% ในรอบครึ่งป 
- ผลงานระดับอื่นใหอิสระแตละองคกรกําหนดเอง 
- ไมเกินเงินเดือนสูงสุดของชวงเงินเดือน 
- เงินเดือนตันใหคาตอบแทนพิเศษ 

 
สําหรับตัวอยางที่นํามาใหดูเปนของ กพ. สําหรับคณะกรรมการขาราชการในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) 

อยูในระหวางดําเนินการคาดวาจะเริ่มใช 1 ตุลาคม 2552 โดย คณะกรรมการขาราชการในสถาบันอุดมศึกษา 
(กพอ.) วางแนวทางกําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดดมศึกษา  (กพอ.) มี 4 ประเภท ดังน้ี  
1. ตําแหนงวิชาการ ไดแก  

1.1. อาจารย 
1.2. ผูชวยศาสตราจารย 
1.3. รองศาสตราจารย 
1.4. ศาสตราจารย 
1.5. ศาสตราจารยญาณวิทย (ศาสตราจารย 11 เดิม) ซึ่ง กพอ. กําหนดตําแหนงน้ีเพ่ิม เปนตําแหนงใหม )  

2. ตําแหนงประเภทผูบริหาร 
2.1. ผูบริหารระดับตน เชน หัวหนาสํานักงานเลขานุการ ผูอํานวยการกอง (ระดับ 7,8 และ 7-8 เดิม)  
2.2. ผูบริหารระดับสูง เชน ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ระดับ 8 เดิม ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต 

ระดับ 9 เดิม  
3. ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ เช่ียวชาญเฉพาะ  

3.1. ระดับปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) 
3.2. ระดับชํานาญการ (หัวหนางาน 7 เดิม)  
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3.3. ระดับชํานาญการพิเศษ (หัวหนางาน 7-8 เดิม)  
3.4. ระดับเช่ียวชาญ (ระดับ 9 เดิม)  
3.5. ระดับเช่ียวชาญพิเศษ (ระดับ 10 เดิม)  

4. ตําแหนงประเภทท่ัวไป  
4.1. ระดับปฏิบัติงาน (วุฒิ ปวช. ปวส.)  
4.2. ระดับชํานาญงาน 
4.3. ระดับชํานาญงานพิเศษ  

สรุป คณะกรรมการขาราชการในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) วางแนวทางกําหนดตําแหนงของขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา (รวมมหาวิทยาลัยมหิดล) ดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทั่วไป           วิชาชีพเฉพาะ  วิชาการ      บริหาร 
 

2. การเปล่ียนสถานภาพจากขาราชการและลูกจาง เปนพนักงานมหาวิทยาลัย  
สาระสําคัญของการปรับเปล่ียนสถานภาพของขาราชการและลูกจางของมหาวิทยาลัยเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัยที่มาพูดคุยกันน้ี  
ประเด็นท่ีมา 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 มาตรา 73 วรรคสอง ขาราชการหรือลูกจางที่ประสงคจะ

เปล่ียนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินบุคคลดังกลาว เมื่อผานการ
ประเมินแลวจึงจะรับบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จากน้ันไดมีการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการ
ประเมินขาราชการและลูกจางเพ่ือเปล่ียนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 มารองรับ  
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แตเน่ืองจากเกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหมหาวิทยาลัยยังไมไดรับการจัดสรรเงิน
งบประมาณสําหรับการเปล่ียนสถานภาพเปนขาราชการและลูกจางพนักงานมหาวิทยาลัย จึงเปนที่มาของการออก
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการประเมินขาราชการและลูกจางเพ่ือเปล่ียนสถานภาพเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2552  

สาระสําคัญ 
1. ยกเลิกการกําหนดใหเลือกวันเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยใน 4 ชวงเวลาที่

มหาวิทยาลัยกําหนดคือ ทุกวันที่ 1 ของเดือนกุมภาพันธ พฤษภาคม, กรกฎาคม และพฤศจิกายน เปล่ียนเปน ให
เปล่ียนสถานภาพไดตามชวงเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในแตละปโดยจะจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย  

2. จากเดิม พิจารณาจากคุณสมบัติ สมรรถนะการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
คุณลักษณะและความเหมาะสมของผูที่จะเปล่ียนสถานภาพ รวมท้ังกําหนดเกณฑการประเมินโดยใหคํานึงถึง
ความตองการของหนวยงาน/ สวนงาน เปนหลัก   

นอกจากน้ันตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการประเมินขาราชการและลูกจางเพ่ือเปลี่ยน
สถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2552 ยังเพ่ิมการพิจารณาจาก (1) งบประมาณที่มหาวิทยาลัย
ไดรับจัดสรรเงินสนับสนุนสําหรับการเปล่ียนสถานภาพ (2) โควตาจํานวนคนที่มหาวิทยาลัย/ สวนงานกําหนดให
เปล่ียนสถานภาพในแตละป 

ผลกระทบ 
มหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดชวงเวลาการเปล่ียนสถานภาพฯ ประจําป 2553 ไวครั้งเดียว คือ วันที่ 1 

กรกฎาคม 2553  ซึ่งมหาวิทยาลัยอยูระหวางดําเนินการพิจารณาจัดทํารางประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การ
กําหนดชวงเวลาเปล่ียนสถานภาพของขาราชการและลูกจางพนักงานมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

การดําเนินการ  
ตามรางประกาศของมหาวิทยาลัยฉบับดังกลาว จะแบงการดําเนินการเปน 3 ชวงเวลา ดังน้ี 
1. เดือนมกราคม-กุมภาพันธ  2553 ใหยื่นหนังสือแสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัยตอผูบังคับบัญชา โดยระบุวันที่เปล่ียนสถานภาพเปน วันที่ 1 กรกฎาคม 2553  
2. เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2553 ใหสวนงานดําเนินการตามกระบวนการในขอ 10 แหงขอบังคับฯวา

ดวยการประเมินขาราชการและลูกจางเพ่ือเปล่ียนสถานภาพ 
3. ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2553 ใหพิจารณาจัดลําดับผูเปล่ียนสถานภาพตามโควตาที่ไดรับและสงไป

ยังมหาวิทยาลัย  
 
ชวงท้ิงทายรายการ: นานาคําถาม 
ในการพูดคุยในประเด็นน้ี มีนานาคําถามที่นาสนใจ ดังน้ี  
1) ในการเปล่ียนสถานภาพของขาราชการ ตองดําเนินการอะไรบาง 

ตําตอบ ขาราชการท่ีมีความประสงคจะเปล่ียนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยจะตองไดรับการประเมิน 
โดยมีการใชแบบประเมินฯ ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดไว ซึ่งจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ผลการประเมินการ
ปฏิบัติ งานยอนหลัง 3 ป สมรรถนะ นอกจากน้ัน สําหรับสายวิชาการเพ่ิมการประเมินผลงานทางวิชาการ 
ยอนหลัง 5 ป เปนตน  
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 2) จํานวนโควตาสาย ก และสาย ข มีการคิดคํานวณอยางไร  
คําตอบ นาจะมีการคํานวณแยกจากกัน 
 3) แบบฟอรมการประเมิน จะใชเหมือนกันหรือไม 
คําตอบ ใชแบบฟอรมที่จะประเมินเหมือนกัน ทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการแตสายวิชาการ จะเพ่ิมการ
ประเมินผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป  
 4) สําหรับผูที่ยื่นเรื่องการเปล่ียนสถานภาพมาแลว จะเปนอยางไร 
คําตอบ กรณีที่ 1 ผูที่ยื่นเรื่องตามชวงเวลาของขอบังคับ เดิม เพ่ือจะเปล่ียนสถานภาพในวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 
และ 1 พฤศจิกายน 2552 และผานการพิจารณาของคณะกรรมการประจําสวนงานแลว กอนวันที่ขอบังคับฯ ฉบับที่
แกไขจะมีผลบังคับใช (คือ 2 มิถุนายน 2552) ใหสามารถเปล่ียนสถานภาพไดตามเวลาที่เลือกไวแตเดิม 
 กรณีที่ 2 กรณีที่ยังไมผานการพิจารณาของคณะกรรมการประจําสวนงาน จะตองเปล่ียนสถานภาพได
ตามขอบังคับฯฉบับแกไข คือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2553  

ภายหลังจากการแลกเปล่ียนเรียนรูในวันน้ี บุคลากรของคณะฯ ไดมีขอซักถาม แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 
ทั้งน้ี นับวาเปนโอกาสอันดีที่บุคลากรไดมีโอกาสในการพูดคุยแลกเปล่ียนรวมกัน โดยที่ประชุมเห็นวาเรื่องที่ได
พูดคุยกันน้ี นับวาเปนประโยชนอยางมาก จึงอยากจะใหมีการเผยแพรบนเว็บบอรดของการจัดการความรูของ
คณะฯ โดยจะสรุปเปนสาระสําคัญใหบุคลากรท่ีมิไดเขาฟงและผูสนใจไดนําไปศึกษากันตอไป  

นอกจากในวันน้ีที่เราไดคุยกันในเรื่องของงานทรัพยากรบุคคลแลว ทางทีมงานเองก็หวังวา ในโอกาส
ตอไปจะไดมีโอกาสพูดคุยกับหนวยงานอื่นๆ ตามลําดับตอไป  
 
 
 

ทีมผูรวมบันทึกสาระความรูจากกิจกรรม :  
นางสาวศรีสุดา คลายคลองจิตร  

อาจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย  


