
บันทึกการเล่าเรื่อง 
เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน 

วันที่ 27 มีนาคม  2557 
ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ผู้เล่า รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 
นางพลอยวรินทร์ รังสิกรรพุม 1. ที่มา 

  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกอง
บริหารงานบุคคล ด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
เส้นทางความก้าวหนา้ของบุคลากรสายสนับสนนุ ระหว่าง
วันที่ 24 – 26 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชัน้ 6 คณะ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
2. เส้นทางความกา้วหน้าของบคุลากรสายสนบัสนนุ มีการ
ก าหนดระดับต าแหน่ง เปน็ 2 ประเภทคือ 
   2.1 ต าแหน่งประเภททั่วไป แบ่งเป็น 3 ระดบั 
        1) ระดับปฏบิัติงาน 
        2) ระดับช านาญงาน 
        3) ระดับช านาญงานพิเศษ 
  2.2  ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
แบ่งเป็น 5 ระดบั 
        1) ระดับปฏบิัติการ 
        2) ระดับช านาญการ 
        3) ระดับช านาญการพิเศษ 
        4) ระดับเชี่ยวชาญ 
        5) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
3. การขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึน้ต้องทราบและถือปฏิบัติ 
    3.1  ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการ 
        1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึน้ พ.ศ. 2555           

2) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ลงวนัที่ 27 มีนาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ
ก าหนดระดับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษา ต าแหนง่ประเภททั่วไป ระดบัช านาญงาน 
ระดับช านาญงานพิเศษ ต าแหนง่ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดบัช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ 
ระดับเชี่ยวชาญ และระดบัเชี่ยวชาญพิเศษ         

1. บุคลากรสายสนบัสนนุ สามารถขอก าหนด
ต าแหน่งที่สงูขึ้นตามประเภทของต าแหน่ง 
2. ต าแหน่งประเภททั่วไป 
   2.1 ระดับปฏิบัติงาน 
        1) รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ า 
            ของระดับที่จะแต่งตัง้ 
        2)  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 
            ต าแหน่งประเภททัว่ไปและ 
            ต้องด ารงต าแหน่งในระดับ 
            ต่าง ๆ เปน็ระยะเวลาหนึ่ง  
            (โดยปฏบิัติงานดา้นนีห้รือ 
            งานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 1 ปี)  
        3)  ลักษณะงานตาม Job  
             Description 
    2.2 ระดับช านาญงาน 
         1) รับเงินเดือน 
            - ข้าราชการไมต่่ ากว่า 10,190 
              บาท 
           -  พนักงานมหาวิทยาลัย ไม่ต่ า 
              กว่า 19,700 บาท  
         2) ประสบการณ์ท างาน 
             - ปวส. ไมน่้อยกว่า 4 ปี 
             - ปวท. ไมน่้อยกว่า 5 ปี 
             - ปวช. ไมน่้อยกว่า 6 ปี 
        3) ผลงาน คู่มือปฏิบัตงิานหลัก 
           อย่างน้อย 1 เล่ม 
    2.3 ระดับช านาญงานพิเศษ 
         1) รับเงินเดือน 
            - ข้าราชการไมต่่ ากว่า 15,410 
              บาท 
           -  พนักงานมหาวิทยาลัย  
              ไม่ต่ ากว่า 24,290 บาท  
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3) มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ก.พ.อ.ก าหนด 
        4) กรอบอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนนุ 
        5) แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
 4. กรณีที่จะขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น 
     4.1 ปรับปรุงระบบงานหรือวิธีการท างานใหม่ 
     4.2 การกระจายอ านาจการบริหารจัดการ 
     4.3 การพัฒนาบทบาทหน้าที่ คุณภาพของ 
ต าแหน่ง   
5. เงื่อนไข 
   5.1 ตามโครงสร้างระดบัต าแหน่ง และตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
   5.2 เป็นเหตุผลความจ าเปน็เพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน 
   5.3 ไม่มีผลให้มีการเพิ่มงบประมาณหมวดเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 
   5.4 ไม่มีผลท าให้อัตราก าลังเพิ่มขึ้น 
   5.5 ต้องค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ าซ้อน 
และความประหยัด 
6. ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญ
การ และระดับช านาญการพิเศษ ให้มีได้ในหน่วยงานใน
ส านักงานอธิการบดี หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าส านักงาน
คณบดี ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
7. ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชีย่วชาญพิเศษ ให้มีใน
ส านักงานอธิการบดี สถาบันวจิยัและพัฒนา ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ และส านักส่งเสริมวชิาการ
และงานทะเบียน 
8. การก าหนดระดับต าแหนง่ จะมีผลตั้งแตว่ันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวทิยาลัย 
(ก.บ.ม.) มีมติอนุมัติ 
8. การด าเนินการ ให้หน่วยงานหรือผู้ครองต าแหน่งกรอก
ข้อมูลแบบประเมินคา่งานต าแหน่ง  
    8.1  ตามแบบ ก.บ.ม. 4 ระดับ ดังนี้ 
          1)  ก.บ.ม. 1 ระดับช านาญงานและระดบั 
              ช านาญงานพิเศษ 
         2)  ก.บ.ม. 2 ระดับช านาญการและระดบั 
             ช านาญการพิเศษ 
         3)  ก.บ.ม. 3 ระดับเชี่ยวชาญและระดบั 
             เชี่ยวชาญพิเศษ 
         4)  ก.บ.ม. 4 ระดับช านาญการพิเศษและระดบั

         2) ประสบการณ์ท างานระดับ 
             ช านาญงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี              
        3) ผลงาน คู่มือปฏิบัตงิานหลัก 
           อย่างน้อย 1 เล่ม 
3. ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ 
    1) รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ า 
            ของระดับที่จะแต่งตัง้ 
        2)  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ 
            ต าแหน่งประเภทวชิาชีพ 
            เฉพาะและต้องด ารงต าแหน่ง 
            ในระดับตา่ง ๆ เปน็ระยะเวลา 
            หนึ่ง (โดยปฏิบัติงานด้านนี้ 
            หรือ งานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 1 ปี)  
        3)  ลักษณะงานตาม Job  
             Description 
   3.1 ระดับช านาญการ 
        1) รับเงินเดือน 
            - ข้าราชการไมต่่ ากว่า 15,050 
              บาท 
           -  พนักงานมหาวิทยาลัย  
              ไม่ต่ ากว่า 25,460 บาท  
         2) ประสบการณ์ท างาน 
             - ป.เอก ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
             - ป.โท   ไมน่้อยกว่า 4 ปี 
             - ป.ตรี   ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
        3) ผลงาน คู่มือปฏิบัตงิานหลัก 
           อย่างน้อย 1 เล่ม 
  3.2 ระดับช านาญการพิเศษ 
        1) รับเงินเดือน 
            - ข้าราชการไมต่่ ากว่า 22,140 
              บาท 
           -  พนักงานมหาวิทยาลัย  
              ไม่ต่ ากว่า 32,550 บาท  
         2) ประสบการณ์ท างาน 
             ระดับช านาญการไมน่้อยกว่า  
              4 ปี 
        3) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือ 



3 
 

เชี่ยวชาญในกรณีต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้
วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ  
    8.2 ข้อมูลของต าแหน่ง 
    8.3 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง หมายถึง หนา้ที่
ความรับผิดชอบของต าแหน่งทีก่ าหนดตามแบบบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Desciption) และมาตรฐานก าหน
ต าแหน่ง 
9. วิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง 
    9.1 คุณภาพของงาน หมายถึง ความสามารถของ
ต าแหน่งในการปฏิบัติงานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย โดยค านึงถึง
ความส าเร็จในเวลาที่ก าหนด ความถูกต้องแม่นย า ความ
ครบถ้วน สมบูรณ์ และความเปน็ระเบียบเรียบร้อยของงาน 
    9.2 ความยุ่งยากและซบัซ้อนของงาน หมายถึง การ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเพียงใด ต้องใช้
ความสามารถในการใช้ความคิดริเริ่ม การวินิจฉัย แก้ไข
ปัญหา การตัดสนิใจ และผลกระทบที่เกิดขึ้น 
10. การประเมินค่างานของต าแหน่ง ให้ผู้บังคับบัญชา 
(หัวหน้าหน่วยงาน) ให้คะแนน ซึ่งมี 
เกณฑ์ตัดสิน ดังนี้ 

10.1  ระดับช านาญงาน และระดับช านาญ  
การ ได้คะแนน 64 คะแนนขึ้นไป 
     10.2 ระดับช านาญงานพิเศษ และระดับช านาญการ
การพิเศษ ได้คะแนน 84 คะแนนขึ้นไป 
     10.3 ระดับเชี่ยวชาญ ได้คะแนน 170 คะแนนขึ้นไป 
     10.4 ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ได้คะแนน 235 คะแนน
ขึ้นไป 
     กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน 
     10.5 ระดับช านาญการ ได้คะแนน 60 คะแนนขึ้นไป 
     10.6 ระดับช านาญการพิเศษ ได้คะแนน 70 คะแนน
ขึ้นไป 
     10.7 ระดับเชี่ยวชาญ ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป 

 

           สังเคราะห์ 1 เล่ม 
   3.3 ระดับเชี่ยวชาญ 
        1) ข้าราชการรับเงนิเดือนไม ่
            ต่ ากว่า 31,400 บาท 
        2) ประสบการณ์ท างานระดับ 
            ช านาญการพิเศษไมน่อ้ยกว่า  
            3 ปี 
        3) ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือ 
           สังเคราะห์ หรือผลงานลักษณะ 
           อ่ืนอย่างน้อย 1 เรื่อง และ 
           งานวิจยัที่ได้รบัการตีพมิพ์ 
           เผยแพร่ในระดับชาติหรือ 
           นานาชาติอย่างน้อย 1 เร่ือง 
     3.4 ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
           1) ข้าราชการรับเงนิเดือนไม ่
               ต ากว่า 43,810 บาท 
           2) ประสบการณ์ท างานระดับ 
               เชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า 2 ปี       
          3) ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือ 
             สังเคราะห์ หรือผลงาน   
             ลักษณะอ่ืนอย่างน้อย 1 เรื่อง 
             และงานวิจัยทีไ่ด้รับการ 
             ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาต ิ
             หรือนานาชาติอย่างน้อย 1 เร่ือง 
4. ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
   4.1 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
        1) เงินเดือนไม่ต่ ากว่า 32,850 บาท 
        2) ด ารงต าแหน่งประเภท 
           ผู้บริหาร ดังนี้ 

- ผอ.สนง.อธิการบดีหรือ
เทียบเท่า 

- ผอ.กองหรือเทียบเท่าไม่น้อย
กว่า 1 ปี 

- ผอ.กองหรือเทียบเท่า และ
ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะระดับ
ช านาญการพิเศษ รวมกัน ไม่
น้อยกว่า 4 ปี  
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3) ด ารงต าแหน่งประเภท    
    เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ  
    เชี่ยวชาญ 
4) มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ 
   งานและระยะเวลาของ 
   ต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่สภา 
   สถาบันอุดมศึกษาก าหนดและ 
5) ผ่านการอบรมหลักสูตรที่  
   ก.พ.อ. รับรอง หรือผ่านการ 
   อบรมหลักสูตรตามกรอบ 
   มาตรฐานหลักสูตรการ 
   บริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง  
   ที่ ก.พ.อ.ก าหนดและรับรอง 
   หน่วยจัดหรือแต่งตั้งให้ด ารง 
   ต าแหน่งไปก่อน โดยต้องเข้า 
   รับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว 
   ภายในระยะเวลา 2 ปี  
   นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

ทั้งนี้ ทุกต าแหน่งต้องผ่านการวิเคราะห์ค่า
งาน ยกเว้นต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




