
TOR บุคลากรประเภทปฎิบัติการและวิชาชีพ และ  

การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 



TOR บุคลากรประเภทปฎิบัติการและวิชาชีพ



สัดส่วนค่าน้ำหนัก (ร้อยละ)

ภาระงานประจำ ภาระงานพัฒนา ภาระงานที่ส่วนงานกำหนด

40 — 70 10 — 40 20

คะแนนประเมิน

คะแนนภาระงานประจำและภาระงานพัฒนา ภาระงานที่ส่วนงานกำหนด Competency

64 16 20



ผลการประเมิน
ประเภทวิชาปฏิบัติการและวิชาชีพ 

(คะแนนประเมิน)

ดีเด่น 90 — 100

ดีมาก 80 — 89.99

ดี 70 — 79.99

พอใช้ 60 — 69.99

ต้องปรับปรุง < 60



การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย



การเลื่อนเงินเดือนแบบเดิม
 คำนวณจากร้อยละการเลื่อนเงินเดือนคูณกับ

ฐานเงินเดือนจริง 

 เพดานการเลื่อนเงินเดือนไม่เกินร้อยละ 10 เท่า

กันทุกระดับการประเมิน

การเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่

 แบ่งการเลื่อนเงินเดือนออกเป็น 2 ส่วน

การเลื่อนเงินเดือนส่วนที่ 1 : เลื่อนเป็นร้อยละ
คำนวณจากร้อยละการเลื่อนเงินเดือนคูณกับฐาน

ในการคำนวณ ไม่ได้คูณกับฐานเงินเดือนจริง

เพดานการเลื่อนเงินเดือนส่วนที่ 1                        

ขึ้นกับระดับการประเมิน

การเลื่อนเงินเดือนส่วนที่ 2 : เลื่อนเป็นขั้น (ดาว?) 

เป็นการเลื่อนแบบคงตัว 1 ขั้น = 200 บาท          

เท่ากันทุกระดับเงินเดือน

แต่ละคนเลื่อนได้สูงสุดไม่เกิน 20 ขั้น = 

4000 บาท



ผลการประเมิน
ประเภทวิชาการ 

(คะแนนประเมิน)

การเลื่อนเงินเดือนส่วนที่ 1 

(ร้อยละ)

ดีเด่น
90 — 100 

มีผลงานวิชาการ 1 ชิ้น ใน 3 ปี
ไม่เกิน 4.00

ดีมาก 80 — 89.99 ไม่เกิน 3.00

ดี 70 — 79.99 ไม่เกิน 2.25

พอใช้ 60 — 69.99 ไม่เกิน 1.50

ต้องปรับปรุง < 60 ไม่เลื่อนเงินเดือน

การเลื่อนเงินเดือนส่วนที่ 1 : เลื่อนเป็นร้อยละ



ประเภทตำแหน่ง
ตำแหน่ง/ 

ระดับตำแหน่ง
ช่วงเงินเดือน เพดานเงินเดือน

ฐานในการคำนวณ

ระดับ อัตรา

บริหาร ผู้อำนวยการกอง
≥ 60,360

83,300
บน 71,830

≤ 60,350 ล่าง 55,730

วิชาชีพเฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ

เชี่ยวชาญพิเศษ
≥ 82,760

104,100
บน 93,430

≤ 82,750 ล่าง 72,080

เชี่ยวชาญ
≥ 70,360

96,700
บน 71,220

≤ 70,350 ล่าง 69,730

ชำนาญการพิเศษ
≥ 56,410

81,800
บน 69,100

≤ 56,400 ล่าง 53,750

ชำนาญการ
≥ 41,110

61,100
บน 51,100

≤ 41,100 ล่าง 37,130

ปฎิบัติการ
≥ 28,610

37,700
บน 33,150

≤ 28,600 ล่าง 24,050



ประเภทตำแหน่ง
ตำแหน่ง/ 

ระดับตำแหน่ง
ช่วงเงินเดือน เพดานเงินเดือน

ฐานในการคำนวณ

ระดับ อัตรา

ทั่วไป

ชำนาญงานพิเศษ
≥ 49,210

76,800
บน 63,000

≤ 49,200 ล่าง 46,750

ชำนาญงาน
≥ 34,310

54,300
บน 44,300

≤ 34,300 ล่าง 29,740

ปฎิบัติงาน
≥ 20,870

29,500
บน 25,180

≤ 20,860 ล่าง 16,540



การเลื่อนเงินเดือนส่วนที่ 2 : เลื่อนเป็นขั้น

ผลการประเมิน
ประเภทวิชาปฏิบัติการและวิชาชีพ 

(คะแนนประเมิน)

การเลื่อนเงินเดือนส่วนที่ 2 

(ขั้น)

ดีเด่น 90 — 100 ไม่เกิน 20 ขั้น

ดีมาก 80 — 89.99 ไม่เกิน 20 ขั้น

ดี 70 — 79.99 ไม่เลื่อนเงินเดือนส่วนที่ 2

พอใช้ 60 — 69.99 ไม่เลื่อนเงินเดือนส่วนที่ 2

ต้องปรับปรุง < 60 ไม่เลื่อนเงินเดือน



ข้อดีของการเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่

บุคลากรใหม่จะได้เลื่อนเงินเดือนเร็วในช่วงแรกของการทำงาน 

จูงใจให้บุคลากรทำผลงาน เพื่อเข้าสูต่ำแหนง่ที่สูงขึ้นเร็วขึ้น 

คณบดีสามารถใช้การเลื่อนเงินเดือนส่วนที่ 2 ในการตอบแทน
บุคลากรที่ทำงานเพื่อคณะได ้โดยไม่กระทบร้อยละที่ได้เลื่อนมา 

เลื่อนเงินเดือนส่วนที่ 1 ไมเ่กินร้อยละ 4 ทำให้เงินเดือนพี่ไม่กระทบน้อง 

ไมก่ระทบกับเพดานเงินเดือนที่ใชอ้ยูใ่นปัจจุบัน



มหาวิทยาลัย

คณะ/ส่วนงาน

จัดสรรวงเงินตามอัตราร้อยละ 

ของฐานเงินเดือนจริง

กันวงเงินร้อยละ 10 -- 20 
เพื่อใช้สำหรับการเลื่อนเงินเดือนส่วนที่ 2

เลื่อนเงินเดือนส่วนที่ 1  

รอ้ยละของฐานคำนวณ

เลื่อนเงินเดือนส่วนที่ 2  

ขั้นละ 200 บาท



ตัวอย่างการกำหนดวงเงินเลื่อนเงินเดือนสว่นที่ 1 และสว่นที่ 2

การเลื่อนเงินเดือน วงเงินที่ใช้เลื่อน (บาท) รายละเอียด

กอง ก. ไก่ ได้รับจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน 7,652 บาท

ส่วนที่ 2
1,400 

(7 ขั้น)

- กันวงเงินร้อยละ 10 -- 20 (765 -- 1,530 บาท) 

เพื่อใช้เลื่อนเงินเดือนส่วนที่ 2 

- คณะเลือกกันวงเงิน 1,400 บาท (คิดเป็นร้อยละ 11.41) 

- ได้ทั้งหมด 1,400/200 = 7 ขั้น

ส่วนที่ 1 6,252
- วงเงินเลื่อนเงินเดือนส่วนที่ 1 จะเหลือเท่ากับ 

7,652 - 1,400 = 6,252 บาท



ตัวอย่างการเลื่อนเงินเดือน

บุคลากรประเภท

วิชาการ

ระดับการ

ประเมิน

เงินเดือน 

(บาท)

ฐานในการ

คำนวณ 

(บาท)

ร้อยละการเลื่อน

เงินเดือนส่วนที่ 1

จำนวนเงิน 

(เลื่อนส่วนที่ 1)  

(บาท)

จำนวนขั้น 

(เลื่อนส่วนที่ 2) 

(บาท)

รวมจำนวนเงิน

เลื่อนเงินเดือน 

(บาท)

ผอ. กอง A 95.35 
(ดีเด่น)

78,540 71,830 3.80 2,730 2 ขั้น (400 บาท) 3,130

ปฎิบัติงาน B 94.20 
(ดีเด่น)

12,530 16,540 3.70 620 3 ขั้น (600 บาท) 1,220

 ชำนาญการ C
85.37 
(ดีมาก)

25,210 37,130 2.90 1,080
ไม่ได้เลื่อนเงิน

เดือนส่วนที่สอง
1,080

ชำนาญการพิเศษ D
80.05 
(ดีมาก)

55,500 53,750 2.35 1,270 2 ขั้น (400 บาท) 1,670

ปฎิบัติการ E 78.75 
(ดี)

19,500 24,050 2.25 550
ไม่มีสิทธิเลื่อนเงิน

เดือนส่วนที่สอง
550

รวม 191,280 6,250 6 ขั้น (1,200 บาท) 7,650

วงเงินที่ได้รับจัดสรร 7,652 วงเงินคงเหลือ 2 0 2




