
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  งานบริหารบุคคลและนิติการ  โทร.535 (0-4274-4174) 
ที ่ศธ 0542.01.03/ ว 1114   วันที่   9  ตุลาคม 2557 
เรื่อง   การวิเคราะห์ค่างานของต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
         (ระดับช านาญการ  ช านาญการพิเศษ) 
 

เรียน   คณบดีทุกคณะ, ผอ.ส านัก สถาบัน ทุกส านัก สถาบัน,  ผอ.กองทุกกอง  
  

 สืบเนื่องจาก 

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 
(เอกสารหมายเลข 1) 
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง  หลักเกณฑ ์วิธีการ วิเคราะห์ค่างานและประเมิน 
ค่างานของต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 25 
กันยายน พ.ศ. 2557 (เอกสารหมายเลข 2) 
 3. เอกสารบรรยายการวิเคราะห์และประเมินค่างาน ระดับช านาญการ ช านาญการพิเศษ  
(โดยรองศาสตราจารย์สุรชัย  ขวัญเมือง เมื่อวันที่ 17-18 เมษายน 2557)  (เอกสารหมายเลข 3) 
 

 การด าเนินการ 
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (เอกสารหมายเลข 1, 2)  

ในการก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้น หลักเกณฑ์ วิธีการในการวิเคราะห์ค่างาน และการประเมินค่างาน รวมทั้ง
รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าเอกสารในการวิเคราะห์ค่างาน (เอกสารหมายเลข 3) ดังนั้นในการ
ก าหนดระดับต าแหน่งของประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้สูงขึ้นในระดับช านาญการ  ช านาญ
การพิเศษ จึงขอให้ทุกส่วนราชการได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ทุกส่วนราชการวิเคราะห์ค่างานของต าแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะที่มี 
ในหน่วยงาน ตามเอกสารหมายเลข 2 (แบบฟอร์มแนบท้ายประกาศฯ หมายเลข 2) โดยรายละเอียดของการ
วิเคราะห์ค่างาน ศึกษาได้จากเอกสารบรรยายการวิเคราะห์ค่างาน ตามเอกสารหมาย 3 (ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ 
ได้จัดอบรมให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ไปเมื่อวันที่ 17 - 18 เมษายน 2557) 

2. ทุกส่วนราชการรวบรวมส่งเอกสารแบบวิเคราะห์ค่างานของทุกต าแหน่งที่มีในหน่วยงาน ส่งที่ 
งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี อาคาร 10 ชั้น 4 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2557 เพ่ือจักได้รวบรวมจัดท าข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่เสนอขอก าหนดระดับต าแหน่ง (โดย
คณะท างาน) 

3. งานบริหารบุคคลและนิติการ น าเสนอมหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน และ 
เสนอผลการประเมินค่างานต่อคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  เพ่ือขอก าหนดกรอบ
ต าแหน่งงาน  

4. กรณีมีข้อสงสัย... 
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4. กรณีมีข้อสงสัยในการจัดท าแบบวิเคราะห์ค่างานของแต่ละต าแหน่ง สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี โทร. 0 4274 4174 ภายใน 535  

5. สามารถดาวน์โหลดเอกสารหมายเลข 1 - 3 ได้ท่ี http://lps.snru.ac.th หัวข้อ “การวิเคราะห์ 
ค่างาน” และดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างการวิเคราะห์ค่างานได้ท่ี http://lps.snru.ac.th  หัวข้อ “ตัวอย่าง
การวิเคราะห์ค่างาน”  
  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการ ทั้งนี้ได้แนบแผนผังแสดงขั้นตอนการด าเนินงาน
และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาพร้อมนี้ 
 
 
 
      (นายเกษม  บุตรดี) 
           ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
               รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://lps.snru.ac.th/


แผนผังแสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

การประเมินค่างานของต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อก าหนดต าแหน่งที่สูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. มหาวทิยาลยัฯ ประกาศ หลกัเกณฑ ์
วธิกีาร วเิคราะหค์่างาน และประเมนิค่างานฯ  

3. ส่วนราชการส่ง แบบวเิคราะหค์่างาน 

ของทุกต าแหน่งในสงักดั 

  

5. มหาวทิยาลยัฯ แต่งตัง้คณะกรรมการ
ประเมนิค่างาน 

6. เสนอผลการประเมนิค่างานต่อ ก.บ.ม. 
เพือ่ก าหนดกรอบต าแหน่งงาน 

บุคลากร (สายสนบัสนุนวชิาการ) ยืน่แบบประเมนิ 

เขา้สู่ต าแหน่งทีส่งูขึน้ /ตามขัน้ตอน 

8. แจง้กรอบต าแหน่งงานให ้

ทุกส่วนราชการทราบ  

งานบรหิารบุคคลและนติกิาร 
  1. แจง้ทุกส่วนราชการทราบประกาศฯ 
  2. แจง้รายละเอยีดการวเิคราะห/์ประเมนิค่างาน 

      ใหทุ้กส่วนราชการทราบ 

 2.  แจง้ทุกส่วนราชการวเิคราะหค์่างาน 

ทุกต าแหน่ง 

 

7. น าเสนอสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมตักิรอบ
ต าแหน่งงาน 

9. ด าเนินการเกีย่วกบัการเขา้สู่ต าแหน่ง
ของบุคลากรผูม้คีุณสมบตัคิรบ 

 

4. งานบรหิารบุคคลและนิตกิาร 
     รวบรวมแบบวเิคราะหค์่างาน 

เสนอคณะท างาน 
 

หน้าทีค่ณะท างาน (กจ. + กองแผนฯ) 
1. จัดท าข้อมูลรายละเอียดเกีย่วกับต าแหน่งที่เสนอขอ 
    ก าหนดระดับต าแหน่ง  
2. จัดท ากรอบต าแหน่งให้ครบทุกต าแหน่ง 
 
         2.   หน้าทีค่ณะกรรมการประเมนิค่างานฯ 
         1. ประเมนิค่างานของหน่วยงาน 

         2. น าเสนอผลการประเมนิค่างานฯ ต่อ ก.บ.ม 

งานบริหารบุคคลและนิตกิาร กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
โทร. 042744174 ภายใน 535   http://lps.snru.ac.th 


