
การปรับเข้าสู่ระบบบริหารงานบุคคลใหม ่
ของพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร  

กองการบริหารงานบุคคล 

1 



 ไม่กระทบสิทธิและประโยชน์ที่ได้รับอยู่เดิม 
 

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามแนวทางและวิธีการของข้าราชการ 
     พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามที่ ก.พ.อ. ก าหนดทุกประการ 
 

 กระทบต่อภาระงบประมาณเท่าที่จ าเป็น เช่น การก าหนดหลักเกณฑ์ และเง่ือนไข 
     การได้รับเงินประจ าต าแหน่ง  เป็นต้น        

2 

หลักการ 
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การเทยีบต าแหน่งพนักงานมหาวทิยาลยั 
ตามระบบเดมิกบัระบบใหม่ 

 

ประเภทวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เดิม ใหม่ 

สายวิชาการ 

ศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

อาจารย์ 
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การเทยีบต าแหน่งพนักงานมหาวทิยาลยั 
ตามระบบเดมิกบัระบบใหม่ (ต่อ) 

ประเภทผู้บริหาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สายบริการ 

ผู้อ านวยการส านัก  

หรือเทียบเท่า 
 

ผู้อ านวยการกอง 

หรือเทียบเท่า 
 

เดิม ใหม่ 



5 

การเทยีบต าแหน่งพนักงานมหาวทิยาลยั 
ตามระบบเดมิกบัระบบใหม่ (ต่อ) 

ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชา เฉพาะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สายบริการ 

(วุฒิปริ  าตรีขึ้นไป) 

เชี่ยวชา พิเศษ 
 เชี่ยวชา  
 

เดิม ใหม่ 

ช านา การพิเศษ 
 ช านา การ 
 ป ิบัติการ 
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การเทยีบต าแหน่งพนักงานมหาวทิยาลยั 
ตามระบบเดมิกบัระบบใหม่ (ต่อ) 

ประเภทท่ัวไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

สายบริการ 

(วุฒิต่ ากว่าปริ  าตรี) 

ช านา งานพิเศษ 
 ช านา งาน 
 

เดิม ใหม่ 

ป ิบัติงาน 
 



 การจัดพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าสู่ทุกประเภทต าแหน่งให้ก าหนดตามคุณวุฒิ 
     และระยะเวลาการป ิบัติงาน (ยกเว้น ประเภทวิชาการ และประเภทผู้บริหาร) 
 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์และความเป็นธรรมให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย 
     ที่มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในระดับต่าง ๆ ที่แตกต่างกันตามระบบ 
     บริหารงานบุคคลเดิม จึงให้นับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งตามระบบ 
     บริหารงานบุคคลเดิม รวมเป็นระยะเวลาด ารงต าแหน่งในระดับต่าง ๆ  
     เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับต่าง ๆ ที่สูงขึ้น 
     ตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่ ได้   

7 

การจัดเข้าสู่ต าแหน่งตามระบบใหม่ 
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การจัดเข้าสู่ต าแหน่งตามระบบใหม่ (ต่อ) 
 การก าหนดคุณสมบัติในการเข้าสู่ต าแหน่งตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่ ดังนี้ 
     1) ประเภททั่วไป 

ช ำนำญงำนพเิศษ 

 
ช านาญงาน  ไมน้่อยกวา่ 6 ปี 

ช ำนำญงำน  

- ปวส.ไมน้่อยกวา่ 4 ปี 
- ปวท.ไมน้่อยกวา่ 5 ปี 
- ปวช.ไมน้่อยกวา่ 6 ปี 

ปฏบิัตงิำน (วุฒติ ่ำกว่ำปริญญำตรี) 

หมายเหต ุ 
- พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิต่ ากว่า 
  ปริ  าตรีทุกคน จะจัดเข้าสู่ประเภทท่ัวไป  
  ระดับป ิบัติงาน และจะพิจารณาระยะเวลา 
  การป ิบัติงานตามที่ก าหนดตามคุณวุฒิ 
  เพื่อจัดให้ด ารงต าแหน่งไม่เกินระดับช านา งาน 
- การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นจะต้องเสนอผลงาน 
  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัย 
  ก าหนด  
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2) ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรอืเชี่ยวชา เฉพาะ 

หมายเหต ุ 
- พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริ  าตร ี
  ขึ้นไปทุกคน จะจัดเข้าสู่ประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
  หรือเชี่ยวชา เฉพาะ ระดับป ิบัติการ และ 
  จะพิจารณาระยะเวลาการป ิบัติงานตามที่   
  ก าหนดตามคุณวุฒิเพ่ือจัดให้ด ารงต าแหน่ง 
  ไม่เกินระดับช านา การ 
- การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นจะต้องเสนอผลงาน 
  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

เช่ียวชา พิเศษ 

 
เช่ียวชาญ ไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

เช่ียวชา   

ช านาญการพิเศษ  ไมน้่อยกวา่ 3 ปี 

ช านา การพิเศษ 

ช านาญการ  ไมน้่อยกวา่ 4 ปี 

ช านา การ 

- ป.เอกไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
- ป.โทไมน้่อยกวา่ 4 ปี 
- ป.ตรีไมน้่อยกวา่ 6 ปี 

ป ิบัติการ (วุฒิปริ  าตรีข้ึนไป) 
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3) ประเภทผู้บริหาร 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดีหรือเทียบเท่ำ 

 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของสายงาน 
   บริหารทั่วไป และ 
2. ด ารงต าแหน่งใดต าแหนง่หนึง่มาแล้ว ดังต่อไปนี้  
   2.1 ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านกังานอธิการบดีหรือเทียบเท่า 
   2.2 ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
   2.3 ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า และประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  
        ระดับช านาญการพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี 
   2.4 ด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ 
   2.5 ด ารงต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ  
        ไม่น้อยกว่า 4 ปี และ 
3. มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานในต าแหนง่ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า  
   ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบตัิเก่ียวข้องกบังานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้งมากกว่า 1 งาน  
   มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 
4. ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารที่ ก.พ.อ. รับรอง 

ผู้อ ำนวยกำรกองหรือเทียบเท่ำ  

1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนง่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของสายงาน 
   บริหารทั่วไป และ 
2. ด ารงต าแหน่งใดต าแหนง่หนึง่มาแล้ว ดังต่อไปนี้  
    2.1 ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
    2.2 ด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดบัช านาญการพิเศษ ไมน้่อยกวา่ 3 ปี 
    2.3 ด ารงต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดบัช านาญการ ไมน้่อยกวา่ 7 ปี และ  
3. มีประสบการณ์ในการบริหารหนว่ยงาน ดงัตอ่ไปนี ้
    3.1 มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานในฐานะหวัหน้างานภายในกองหรือ 
          หน่วยงานอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทา่ ซึง่มีลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิเก่ียวข้องกบังานของ 
          ต าแหน่งท่ีจะแตง่ตัง้มากกวา่ 1 งาน มาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี หรือ 
    3.2 มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานในฐานะหวัหน้างานภายในกองหรือ 
          หน่วยงานอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทา่ ซึง่มีลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิเก่ียวข้องกบังานของ 
          ต าแหน่งท่ีจะแตง่ตัง้ 1 งาน และมีประสบการณ์ในการบริหารหนว่ยงานในฐานะ 
          รักษาการในต าแหน่งหวัหน้างานอื่นภายในกองหรือหนว่ยงานอื่นท่ีมีฐานะ 
          เทียบเท่า รวมกนัแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี และ 
4. ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารที่ ก.พ.อ. รับรอง 
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4) ประเภทวิชาการ 

ศาสตราจารย์รับเงินเดือนขั้นสูง 
 

ผ่านการประเมินฯ ตามหลักเกณฑ์ 

ศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

รองศาสตราจารย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

                       - ป.เอกไม่น้อยกว่า 2 ป ี
                       - ป.โทไม่น้อยกว่า 5 ปี 
                       - ป.ตรีไม่น้อยกว่า 9 ปี 

อาจารย์ 



 ให้ด าเนินการตามข้อบังคับ และประกาศ ดังต่อไปนี้ โดยอนุโลม 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและ 
     การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554 
 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการก าหนดระดับต าแหน่ง และ 
     การแต่งต้ังข้าราชการ ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชา เฉพาะ  
     ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554 
 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการก าหนดระดับต าแหน่ง และ 
     การแต่งต้ังข้าราชการ ประเภทผู้บริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ 
     เชี่ยวชา เฉพาะ กรณีต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554 
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การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 



 ก าหนดบั ชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร 
     เรื่อง การก าหนดบั ชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร 
     (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 
 การก าหนดค่า Mid Point (ค่ากลาง) ฐานในการค านวณ และช่วงเงินเดือน  
     โดยใช้วิธีการเดียวกันกับ ก.พ.อ. ก าหนดทุกประการ 
 การก าหนดอัตราเงินประจ าต าแหน่ง ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด บวกเพิ่มด้วย 
     ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราที่เท่ากับเงินประจ าต าแหน่ง 
     อีก 1 เท่า 

13 

การได้รับเงินเดือน และเงินประจ าต าแหน่ง 
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ต าแหน่ง อัตราเงินประจ าต าแหน่ง (บาท/เดอืน) หมายเหตุ
1. ประเภทวิชาการ

15,600                                       
13,000                                       

    รองศาสตราจารย์ 9,900                                         
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5,600                                         

2. ประเภทผู้บริหาร
   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า 10,000                                       
   ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 5,600                                         

3. ประเภทวิชาชพีเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
   ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000                                       
   ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ 9,900                                         
   ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ 5,600                                         
   ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการ 3,500                                         

ตารางการรับเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555

    ศาสตราจารย์



ให้ด าเนินการตามข้อบังคับ ประกาศ และแนวทาง ดังต่อไปนี้  
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
     ผลการป ิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
     สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
     ผลการป ิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
     สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร 

15 

การประเมินผลการป ิบัติราชการ 
   (มหาวิทยาลัยแจ้งเวียนทุกหน่วยงานทราบและถือป ิบัติแล้ว) 
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การเลื่อนเงินเดือน    

เลื่อนเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง (1 เมษายน และ 1 ตุลาคม ของทุกปี) 
 เลื่อนเงินเดือนเป็นร้อยละ ตามผลการประเมินการป ิบัติราชการ และ 
     หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 
 การเลื่อนเงินเดือนให้อยู่ภายในวงเงินร้อยละ 3 หมายถึง อัตราเงินเดือน 
     รวมของพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคน ณ วันที่ 1 มีนาคม และ 1 กันยายน 
     คูณด้วย 3% (รวมทั้งปี 2 ครั้ง ไม่เกิน 6 %)   
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สิ่งที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 

 กองกฎหมาย และกองการบริหารงานบุคคล : ด าเนินการเกี่ยวกับ 
     การยกเลิก แก้ไข และยกร่างข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง 
 กองแผนงาน และกองคลัง : ด าเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์และจัดหา 
     งบประมาณ ตลอดจนการเบิก-จ่ายเงินเดือน/เงนิค่าตอบแทนอื่น ๆ 
     ในการปรับระบบบริหารงานบุคคลใหม่ 



การเปลี่ยนต าแหน่ง 
 

การพิจารณาเปลี่ยนต าแหน่งให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 
   1.  การเปลี่ยนต าแหน่งต้องสอดคล้องกับลักษณะงานที่ป ิบัติและภาระงานหลัก           

ของหน่วยงานของต าแหน่งนั้นด้วย 
   2.  การเปลี่ยนต าแหน่งต้องค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ              

ความประพฤติ และความเหมาะสมของผู้ครองต าแหน่งที่จะเปลี่ยนต าแหน่งด้วย 
   3.  การเปลี่ยนต าแหน่งที่มีคนครองต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกับ

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะขอเปลี่ยนด้วย 
   4.  การประเมินความเหมาะสมเพื่อเปลี่ยนต าแหน่งตาม (2) ให้เป็นไปตามแบบประเมิน 

ขอเปลี่ยนต าแหน่ง 
   5   การเปลี่ยนต าแหน่งต้องไม่เป็นเหตุผลที่จะขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มใหม่เพื่อทดแทน 

และไม่เป็นเหตุผลให้มีการเพิ่มงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 



จัดท าบันทึกข้อความขอเปลี่ยนต าแหน่งเสนอคณะ 
 

คณะพิจารณาและให้ความเห็นชอบ และส่งเรื่องให้ 
กองแผนงานให้ความเห็นชอบ 

กองการบริหารงานบุคคล ด าเนินการตรวจสอบ
เอกสารเบื้องต้น และจัดท าบันทึกข้อความ 

ขอแต่งตั้งกรรมการประเมิน 

 

ล าดับขั้นตอนในการเปลีย่นต าแหนง่ 

เสนอเรื่องเข้า ก.บ.ม. เพื่อขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินบุคคลและประเมินผลผลงาน 

 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล        
และประเมินผลงาน 

 



ด าเนินการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน 
 

สรุปผลการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน                    
เพื่อเปลี่ยนต าแหน่ง เสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. 

 
จัดท าค าสั่งเปลี่ยนต าแหน่ง 

 

ล าดับขั้นตอนในการเปลีย่นต าแหนง่ (ต่อ) 

ส าเนาค าสั่งส่งให้ คณะ เจ้าตัว กองคลัง                     
กองแผนงาน กองกลาง  งานระบบเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน งานบริหารต าแหน่งและอัตราก าลัง 
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 Call Center 

ผู้อ านวยการกองการบริหารงานบุคคล โทร. 1409 
o คุณอารมย์   จีนน้อย 

งานการบริหารต าแหนง่และอัตราก าลงั โทร. 1173 
o คุณสนิท  ป้อมบรรพต (หัวหน้างาน)  

o คุณปัทมา  มีบุ  (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 
งานระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน โทร. 1175 

o คุณหิรั  า  สิทธิจักร (หัวหน้างาน) 
 



กองการบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบด ี
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

http://www.personnal.nu.ac.th 
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