
 

 

 

 

 

 

 

คู่มือปฏิบัติ 
การก าหนดกรอบอตัราจ้างพนักงานมหาวทิยาลยัช่ัวคราว 

งบประมาณแผ่นดนิปี   พ.ศ.2562  
ประเภท : 

- ผู้มีความรู้ความสามารถพเิศษเป็นอาจารย์ 
- ผู้เกษียณอายุราชการให้ปฏิบัติงานในมหาวทิยาลยั 
- อาจารย์ชาวต่างประเทศ 
- ผู้เช่ียวชาญ 

- ที่ปรึกษา  
 

 
 
 

กองแผนงาน  
ส านักงานมหาวทิยาลยั  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

โทร. 43148, 43153 



 

สารบัญ 
 
 
- หลกัเกณฑ์ในการก าหนดกรอบอตัราจ้างพนักงานมหาวิทยาลยัช่ัวคราว     1 
  (อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพเิศษ ผู้เกษียณอายุราชการ  
  อาจารย์ชาวต่างประเทศ ผู้เช่ียวชาญ ทีป่รึกษา ฯลฯ) 
- ผงัแนวปฏิบัติการจ้างพนักงานมหาวทิยาลยัช่ัวคราวงบประมาณแผ่นดิน      3 
- แบบค าขอจ้างพนักงานมหาวทิยาลยัช่ัวคราว ปี พ.ศ.2561  มหาวทิยาลัยเชียงใหม่     4 
- ค าอธิบายแบบฟอร์มการขอก าหนดอตัราพนักงานมหาวิทยาลยัช่ัวคราวปี 2561     7 
- ประกาศมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เร่ืองหลกัเกณฑ์และวธีิการจ้างพนักงานมหาวทิยาลัยช่ัวคราว                11 
   (อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพเิศษ ผู้เกษียณอายุราชการ  
    อาจารย์ชาวต่างประเทศ ผู้เช่ียวชาญ ทีป่รึกษา ฯลฯ) พ.ศ. 2552  
- ประกาศมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เร่ือง การก าหนดอตัราค่าจ้างของพนักงานมหาวทิยาลัยช่ัวคราว 15 
  (อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพเิศษ ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ชาวต่างประเทศ ผู้เช่ียวชาญ  
  ทีป่รึกษา ฯลฯ) พ.ศ. 2558  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลกัเกณฑ์ในการก าหนดกรอบอตัราจ้างพนักงานมหาวิทยาลยัช่ัวคราว 

(อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพเิศษ ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ชาวต่างประเทศ ผู้เช่ียวชาญ  
ทีป่รึกษา ฯลฯ) ทีจ้่างจากงบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ.2562 

         

 

1. การพิจารณาอนุมติัการขอจา้ง อตัราค่าจา้ง อาจารยผ์ูมี้ความรู้ความสามารถพิเศษ ผูเ้กษียณอายุ 
    ราชการ อาจารยช์าวต่างประเทศ ผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีปรึกษา ฯลฯ เป็นการพจิารณาให้เฉพาะกรอบ 

     อตัราเท่าน้ัน   
 

2. หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาก าหนดกรอบอตัรา 
  2.1  ใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการจา้งพนกังาน
มหาวทิยาลยัชัว่คราว (อาจารยผ์ูมี้ความรู้ความสามารถพิเศษ ผูเ้กษียณอายรุาชการ อาจารยช์าวต่างประเทศ  
ท่ีปรึกษา ฯลฯ)  

2.2   มีภาระงานชดัเจนท่ีจะมอบหมายใหป้ฏิบติังาน โดยตอ้งมีเกณฑภ์าระงานตามบญัชี
แนบทา้ยประกาศ นอกจากน้ีตอ้งระบุคุณสมบติัและคุณลกัษณะพิเศษท่ีจะไดรั้บจากการจา้งบุคคลดงักล่าว 
เหตุผลและความจ าเป็นของส่วนงาน เหตุผลท่ีไม่สามารถใชอ้าจารยท่ี์มีอยูใ่นปัจจุบนัในการท าหนา้ท่ีในการ
สอนดงักล่าว 
  2.3  กรณีหนา้ท่ีความรับผิดชอบก าหนดใหมี้การท าวจิยั จะตอ้งเป็นผูว้จิยัหลกัของ
โครงการ 
  2.4   ตอ้งมีความพร้อมในเร่ืองรายละเอียดของตวับุคคลท่ีจะบรรจุ หากกรณีที่ 
ไม่สามารถระบุตัวบุคคลให้จ้างจากเงินรายได้ของส่วนงาน 
  2.5   เป็นผูมี้อายไุม่เกิน 65 ปี หากจ้างผู้ทีม่ีอายุเกนิ 65 ปี ให้จ้างจากเงินรายได้ของส่วนงาน 

2.6   กรณกีารจ้างทีแ่ตกต่างจากบัญชีแนบท้ายประกาศมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการจา้งพนกังานชัว่คราว ฯลฯ ท่ีก าหนด ให้ส่วนงานจ้างจากงบประมาณ  
เงินรายได้ของส่วนงาน   
 
      

    2.7  กรณีการจา้งเป็นปีแรก ใหจ้า้งตามบญัชีก าหนดอตัราค่าจา้งขั้นต ่าสุด และเม่ืออตัรา
ดงักล่าวไดผ้า่นขั้นตอนการประเมินและไดรั้บการพิจารณาอนุมติัการจา้งในปีต่อๆ ไป จึงจะสามารถเล่ือน
ระดบัอตัราค่าจา้งตามต าแหน่งหนา้ท่ีและความรับผดิชอบต่อไป 
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    2.8  กรณีอตัราเดิมท่ีเคยจา้ง 
   - ใหน้ าผลการประเมินประสิทธิภาพการท างานของพนกังานท่ีมหาวทิยาลยัได้
ก าหนดกรอบอตัราในรอบปีท่ีผา่นมา เพื่อน ามาพิจารณาเป็นองคป์ระกอบในการก าหนดกรอบอตัราและ
อตัราค่าจา้งในปีงบประมาณถดัไป 

   - หากเป็นการจา้งต่อเน่ือง จะตอ้งมีผลงานวิจยัท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดบัประเทศ 
และ/หรือในระดบันานาชาติ 
  2.9 กรณีการจา้งอตัราเดิมต่อเน่ืองติดต่อกนัเกิน 5 ปี ใหส่้วนงานพิจารณาจา้งบุคคลใหม่
ทดแทน  
  2.10  ก่อนด าเนินการจา้ง ส่วนงานจะตอ้งตรวจสอบขอ้มูลพร้อมหลกัฐาน 
ในเร่ืองต่าง ๆ  ดงัต่อไปน้ี พร้อมจดัส่งหลกัฐานใหม้หาวทิยาลยั 
   - จดหมายรับรองจาก ก.พ./ กองบญัชาการต ารวจสันติบาล 
   - ผลการรับรองการตรวจร่างกายในดา้น ภาวการณ์ท างานของตบั ไต ปอด คล่ืน
หวัใจ และไขมนัในเส้นเลือด 
   - การตรวจสอบคุณสมบติัและใบปริญญาบตัร 
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แนวปฏิบัติการจ้างพนักงานมหาวทิยาลัยช่ัวคราว งบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ.2562 
 
 

กองแผนงานแจง้เวยีนส่วนงาน เพ่ือจดัท าขอ้มูล 
 

 
 
 

ส่วนงานจดัท าขอ้มูลตามท่ีก าหนด 
 
 
 
 

กองแผนงานจดัท าวเิคราะห์ขอ้มูล เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการกลัน่กรองฯ 
 
 
 

คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองฯ พิจารณา  
 

  
 
 
          เห็นชอบ              ไม่เห็นชอบ  
                  / ทบทวน  
 
แจง้กองบริหารงานบุคคล เพื่อน าเสนอ กบ.มหาวทิยาลยั  

เพ่ือพิจารณาอนุมติั,ไม่อนุมติั  
   
 
             แจง้ส่วนงานเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป  

 
 
 

กองแผนงาน
ขอขอ้มูล 

เพ่ิมเติม 

กองแผนงาน
ขอขอ้มูล 

เพ่ิมเติม 
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ล ำดบั
ท่ี(1)

ส่วนงำน/ภำควิชำ (2) สำขำวิชำ (3)
ว/ด/ปี 
พ.ศ.     
 ท่ีเกิด(5)

อำยุ
เม่ือปี 

2560 (6)
คุณวฒิุกำรศึกษำ(7)

แหล่ง
งบประมำณ
 กำรจำ้ง (8)

 อตัรำ
คำ่จำ้ง 
(บำท) 

(9)

ระยะเวลำ 
(เดือน) (10)

แหล่ง
เงิน

 อตัรำ
คำ่จำ้ง 
(บำท)

ระยะเวลำ 
(เดือน)

คณะ                               1. เป็นกรอบอตัรำใหม่ท่ีขอตั้งในปี 2562   หรือ กรอบอตัรำเดิมปี 2561   

ภำควิชำ ........................ สำขำวิชำ...............ศ.ดร.......  -ปริญญำเอก 37,120  12  2. คุณสมบติั คุณลกัษณะพิเศษ ท่ีหน่วยงำนจะไดรั้บ
ระดบั 2 จำกกำรจำ้งบุคคลดงักล่ำว 

 - ปริญญำโท ขั้นท่ี 1 (เตม็เวลำ)  2.1 ความเช่ียวชาญ ความช านาญพิเศษเฉพาะด้าน

 - ปริญญำตรี 

 - คุณวฒิุอ่ืน 

  2.2 ผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดบัประเทศ และระดบั

นานาชาติ 

   3. เหตุผลและความจ าเป็นของหน่วยงาน

  4. เหตุผลที่คณะไม่สามารถใช้อาจารย์ที่มีปัจจุบันในการท างาน

หน้าที่ในการสอนดงักล่าว 

 5. ภาระงานสอน 

ภาคเรียนที่ 1 /2562

                    วิชำ        ชม./สป.    จน.น.ศ.     ผูส้อนร่วม          ระดบั
 - 352821                       3                14                1                ปริญญำโท

(กำรบริหำรจดักำรสมยัใหม่ในองคก์ำรและงำนส่งเสริมกำรเกษตร
และพฒันำชนบท) 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
แหล่งบประมาณ    (      ) งบประมำณแผน่ดิน     (    )  งบประมำณเงินรำยไดส่้วนงำน

ค าขอก าหนดกรอบอตัราพนักงานช่ัวคราว ประเภท  (      ) ผูเ้กษียณอำยรุำชกำร   (    )  ผูมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ (     ) อำจำรยช์ำวต่ำงประเทศ  (    ) ผูเ้ช่ียวชำญ   (     ) ท่ีปรึกษำ

ค ำขอจำกส่วนงำนปี 2562
 กรอบอตัรำท่ีไดรั้บปี 2561

 (11)

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ (12)

ช่ือ-สกลุ (4)
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ล ำดบั
ท่ี(1)

ส่วนงำน/ภำควิชำ (2) สำขำวิชำ (3)
ว/ด/ปี 
พ.ศ.     
 ท่ีเกิด(5)

อำยุ
เม่ือปี 

2560 (6)
คุณวฒิุกำรศึกษำ(7)

แหล่ง
งบประมำณ
 กำรจำ้ง (8)

 อตัรำ
คำ่จำ้ง 
(บำท) 

(9)

ระยะเวลำ 
(เดือน) (10)

แหล่ง
เงิน

 อตัรำ
คำ่จำ้ง 
(บำท)

ระยะเวลำ 
(เดือน)

ค ำขอจำกส่วนงำนปี 2562
 กรอบอตัรำท่ีไดรั้บปี 2561

 (11)

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ (12)

ช่ือ-สกลุ (4)

 - 352715                      3                  25                1                ปริญญำโท 
(กำรนิเทศงำนส่งเสริมกำรเกษตร) 
ภาคเรียนที่ 2 /2562

                    วิชำ        ชม./สป.    จน.น.ศ.     ผูส้อนร่วม          ระดบั

 - 352821                       3                14                1                ปริญญำโท
(กำรบริหำรจดักำรสมยัใหม่ในองคก์ำรและงำนส่งเสริมกำรเกษตร
และพฒันำชนบท) 
 - 352715                      3                  25                1                ปริญญำโท 
(กำรนิเทศงำนส่งเสริมกำรเกษตร) 
ภาคเรียนที่ 3 /2562

                    วิชำ        ชม./สป.    จน.น.ศ.     ผูส้อนร่วม          ระดบั

 - 352821                       3                14                1                ปริญญำโท
(กำรบริหำรจดักำรสมยัใหม่ในองคก์ำรและงำนส่งเสริมกำรเกษตร
และพฒันำชนบท) 
 - 352715                      3                  25                1                ปริญญำโท 
(กำรนิเทศงำนส่งเสริมกำรเกษตร) 
 6. ภาระงานวจิยั 

 7. งานบริการวชิาการ 

 8. ผลการประเมินปี 2560 :  

    (กรณีกำรจำ้งบุคคลเดิมต่อเน่ืองให้แนบผลกำรประเมินดว้ย)

 9. จ านวนอาจารย์ที่ควรมีของภาควชิา……………………………

ตำม FTES ปี 2561   ตำมเกณฑ ์สงป. คือ ………...      คน และตำมเกณฑส์กอ.

คือ ………...   คน ปัจจุบนัส ำนกัวิชำมีอำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตร ..........    อตัรำ
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ล ำดบั
ท่ี(1)

ส่วนงำน/ภำควิชำ (2) สำขำวิชำ (3)
ว/ด/ปี 
พ.ศ.     
 ท่ีเกิด(5)

อำยุ
เม่ือปี 

2560 (6)
คุณวฒิุกำรศึกษำ(7)

แหล่ง
งบประมำณ
 กำรจำ้ง (8)

 อตัรำ
คำ่จำ้ง 
(บำท) 

(9)

ระยะเวลำ 
(เดือน) (10)

แหล่ง
เงิน

 อตัรำ
คำ่จำ้ง 
(บำท)

ระยะเวลำ 
(เดือน)

ค ำขอจำกส่วนงำนปี 2562
 กรอบอตัรำท่ีไดรั้บปี 2561

 (11)

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ (12)

ช่ือ-สกลุ (4)

 10. อตัราเกษียณอายรุาชการของอาจารย์ของภาควชิาส่งเสริมฯ

ประจ ำปี 2560 - 2565 มีดงัน้ี
          ปีงบประมำณ           60        61       62       63    64     65 
     อตัรำเกษียณ (คน)          -            -         -        -       - 

11. ประวตัิการศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงานการศึกษา (เรียงคุณจากสูงไปต ่า)

 11.1 คุณวฒิุการศึกษา

    คุณวฒิุ(ระบุสำขำวิชำเอก)  ปี พ.ศ.ท่ีจบ   ช่ือสถำนศึกษำ     ประเทศ
1.
2.
  11.2 ฝึกอบรม/ดูงาน

หลกัสูตร/โครงกำร    ปี พ.ศ.     ระยะเวลำ    ช่ือสถำนท่ีฝึกอบรม        ประเทศ

1.
2.
  11.3 ประวตัิการท างาน (เรียงจากปัจจุบันไปหาอดตี)

   ระยะเวลำ  สถำนท่ีท ำงำน     ต  ำแหน่ง              เงินเดือน          สำเหตุท่ีออก
1.
2.
   11.4 ประสบการท างาน 

         1) ดำ้นกำรสอน
        2) ดำ้นกำรวิจยั
        3) ดำ้นบริกำรวิชำกำร
       4) กิจกรรมภำระงำนอ่ืน 

       5) ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ 

6



 
ค าอธิบายการขอก าหนดอตัราพนักงานมหาวิทยาลยั  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ประเภท :  

 1) ผูเ้กษียณอายรุาชการ  
2) ผูมี้ความรู้ความสามารถพิเศษ  
3) อาจารยช์าวต่างประเทศ   
4)ผูเ้ชียวชาญ  
5) ท่ีปรึกษา  

  ขอ้มูลประกอบการขอก าหนดกรอบอตัราประเภทต่าง ๆ  ขอใหห้น่วยงานระบุขอ้มูลตาม
แบบฟอร์มท่ีก าหนดใหช้ดัเจน เพื่อมหาวทิยาลยัจะไดพ้ิจาณาค าขอไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ดงัน้ี  
  

ช่องที ่1   เรียงล าดบัของแต่ละประเภท  
ช่องที ่2   ระบุ ส่วนงาน / ภาควชิา   
ช่องที ่3   ระบุ สาขาวชิาท่ีขอจา้ง  
ช่องที ่4   ระบุ ช่ือ – นามสกุล  ภาษาไทย และภาษาองักฤษ  

ช่องที ่5   ระบุ  วนั/เดือน/ปีเกิด    
ช่องที ่6   ระบุ อายขุองผูข้อจา้ง เม่ือถึงปี  พ.ศ.2562    
ช่องที ่7   ระบุ ประวติัการศึกษา ของผูข้อจา้ง    

- คุณวฒิุระดบัปริญญาเอก  สาขาวชิาท่ีส าเร็จ สถานท่ีศึกษา ประเทศ  ปี พ.ศ.ท่ีส าเร็จ   
- คุณวฒิุระดบัปริญญาโท   สาขาวชิาท่ีส าเร็จ สถานท่ีศึกษา ประเทศ  ปี พ.ศ.ท่ีส าเร็จ   
- คุณวฒิุระดบัปริญญาตรี    สาขาวชิาท่ีส าเร็จ สถานท่ีศึกษา ประเทศ  ปี พ.ศ.ท่ีส าเร็จ   
- คุณวฒิุนอกเหนือจากท่ีก าหนด อาทิ ประกาศนียบติั ปริญญาบตัร  

ช่องที ่8  ระบุแหล่งบประมาณในการจา้ง   1) งบประมาณแผน่ดิน   2) งบประมาณเงินรายไดส่้วนงาน 

ช่องที ่9  อตัราค่าจา้ง   
ใหร้ะบุอตัราค่าจา้ง ตามบญัชีแนบทา้ยประกาศ   ระดบั/ขั้น/อตัราจา้ง.... บาท     

ช่องที ่10  ระบุระยะเวลาในการขอจา้ง  ตั้งแต่  1 ตค. 2561 – 30 กนัยายน  2562   จ  านวน 12 เดือน  
               ลกัษณะการจา้ง เป็นการจา้งแบบ  (เตม็เวลา)  หรือบางเวลา  (ไม่เตม็เวลา)  
ช่องที ่11  กรอบอตัราจา้งท่ีไดรั้บปี 2561  

  ระบุแหล่งงบประมาณการจา้ง     อตัราค่าจา้ง       ระยะเวลา (เดือน)  
ช่องที ่12  ผลการวิเคราะห์เบื้องต้น   ให้ระบุข้อมูลส าคัญ ดังนี ้ 
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 1) กรอบอตัราท่ีขอจา้ง   เป็นกรอบอตัราเดิมปี พ.ศ......... หรือเป็นกรอบอตัราขอจา้งใหม่ในปี พ.ศ.
2561  

 2) ระบุคุณสมบติั คุณลกัษณะ ท่ีหน่วยงานจะไดรั้บจากการจา้งบุคคลดงักล่าว  
  2.1)  ความเช่ียวชาญ ความช านาญการพิเศษเฉพาะดา้น  
  2.2)  ผลงานท่ีโดดเด่นเป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศ และนานาชาติ  
 3) เหตุผลและความจ าเป็นของหน่วยงาน  
  4) เหตุผลท่ีหน่วยงานไม่สามารถใชอ้าจารยปั์จจุบนัในการท างานหนา้ท่ีในการสอนดงักล่าว  
 5) ภาระงานสอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กนัยายน 2562)  

ใหร้ะบุภาระงานสอนท่ีคาดวา่จะมอบหมายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ใหช้ดัเจน  
 

5.1  ภาคเรียนที ่1/2562  
กระบวนวชิา ชม./สป. จน.นศ. ผูส่้วนร่วม ระดบัการศึกษา 

001101 
(การฟังและการพูดภาษาองักฤษ) 

3 40 - ป.ตรี 

001102 
(การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ) 

3 50 1 ป.ตรี 

751752 

(International Trade and Finance) 

3 10  ป.โท(ภาคปกติ) 

171898  

(Ph.D. Thesis)  

36 5 2 ป.เอก  

 

5.2  ภาคเรียนที ่2/2562  
กระบวนวชิา ชม./สป. จน.นศ. ผูส่้วนร่วม ระดบัการศึกษา 

001101 
(การฟังและการพูดภาษาองักฤษ) 

3 40 - ป.ตรี 

001102 
(การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ) 

3 50 1 ป.ตรี 

751752 

(International Trade and Finance) 

3 10  ป.โท(ภาคปกติ) 

207897 
(Ph.D. DISSERTATION) 

12 10 2 ปริญญาเอก 

(ภาคปกติ) 
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5.3  ภาคเรียนที ่3/2562 (ภาคฤดูร้อน) 
กระบวนวชิา ชม./สป. จน.นศ. ผูส่้วนร่วม ระดบัการศึกษา 

001101 
(การฟังและการพูดภาษาองักฤษ) 

3 40 - ป.ตรี 

001102 
(การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ) 

3 50 1 ป.ตรี 

751752 

(International Trade and Finance) 

3 10  ป.โท(ภาคปกติ) 

207897 
(Ph.D. DISSERTATION) 

12 10 2 ปริญญาเอก 

(ภาคปกติ) 
 

 6) ภาระงานวจัิย (ตอ้งเป็นงานวจิยัท่ีจะด าเนินการในปี 2562 เป็นตน้ไป  
6.1) งานวจิยัท่ีเป็นการใหค้  าแนะน าปรึกษาโครงการวจิยัอยา่งนอ้ย 1 โครงการ   

ช่ือโครงการวิจยั ระยะเวลา   

 เร่ิมตน้โครงการ ส้ินสุดโครงการ ต าแหน่ง ผูร่้วมงาน
(คน) 

     

     

6.2) งานวจิยัท่ีเป็นการควบคุมและตรวจสอบการวจิยัคน้ควา้อนัเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาของนกัศึกษา  
       อยา่งนอ้ย 1 โครงการ  

ช่ือโครงการวิจยั ระยะเวลา   

 เร่ิมตน้โครงการ ส้ินสุดโครงการ ต าแหน่ง ผูร่้วมงาน
(คน) 

     

     

 7) งานบริการวชิาการ (ระบุกิจกรรมอยา่งละเอียด เช่น เขียนบทความทางวชิาการ เป็นวิทยากร เป็น
อาจารยท่ี์ปรึกษาใหก้บันกัศึกษา ระดบัใด ใหค้  าแนะน าปรึกษาทางดา้นวชิาการแก่คณาจารยใ์นเร่ืองใด เป็น
ตน้)  
 8) ผลการประเมินปี 2558 : ใหร้ะบุผลการประเมินการปฏิบติังานในปี 2560  ท่ีผา่น พร้อมแนบผล
การประเมินมาดว้ย)  
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 9) ใหร้ะบุอาจารยท่ี์ควรมีของภาควชิา / สาขาวชิา ในปี 2562   FTES  ตามเกณฑ ์สงป. และ FTES 
ตามเกณฑ ์สกอ.      รวมทั้งใหร้ะบุ จ  านวนอาจารยป์ระจ าท่ีมีอยูปั่จจุบนัของหลกัสูตรวา่มีจ านวนเท่าไหร่   
 10) ใหร้ะบุอตัราอาจารยท่ี์จะเกษียณอายรุาชการของภาควิชา/สาขาวชิา ... ในช่วงระหวา่งปี 2560 – 
2565  
  อตัราเกษียณ                    2560          2561        2562         2563          2564   2565 
    
  - อตัราอาจารยเ์กษียณ)      -                  -               -                -                 -       - 

 

 11) ประวติัการศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน การศึกษา (เรียงคุณวุฒิจากสูงไปต ่า)  
  - วฒิุการศึกษา ((เรียงคุณวฒิุจากสูงไปต ่า) 

- การฝึกอบรม  
- ประวติัการท างาน (เรียงจากปัจจุบนัไปหาอดีต)  
- ประสบการณ์ท างาน   ดา้นการสอน  การวจิยั บริการวชิาการ กิจกรรมภาระงานอ่ืน  
   ความรู้ความสามารถพิเศษ 

 การวเิคราะห์ภาระงานของกองแผนงาน  
ในเบ้ืองตน้กองแผนงาน จะวิเคราะห์ภาระงาน ของภาควชิา/สาขาวชิา ท่ีหน่วยงานเสนอ

ขอก าหนดกรอบอตัรา โดยใชร้ะเบียบ ประกาศ ขอ้มูล/ขอ้เทจ็จริง ท่ีเก่ียวขอ้งประกอบ แลว้สรุป
เสนอประธานคณะอนุกรรมการกลัน่กรอง เพื่อ เสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้
ความเห็น แลว้น าเสนอ ก.บ. เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป                

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Y:\Budgeting\BUDGET\budget60\พนกังานชัว่คราวงบประมาณแผ่นดินปี 2560\คู่มือ\ค าอธิบายแบบฟอร์ม หนา้ 7-9.doc 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการจางพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว  (อาจารยผูมีความรูความสามารถพิเศษ 

               ผูเกษียณอายุราชการ  อาจารยชาวตางประเทศ  ผูเชี่ยวชาญ ท่ีปรึกษา ฯลฯ) 
------------------------ 

 

เพื่ออนุวัติตามขอ ๑๑  ของขอบังคับมหาวทิยาลัยเชยีงใหม วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 
๒๕๕๑  ในสวนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการจางพนกังานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.๒๕๕๑  ,
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๕๑ และมติที่ประชุม ก.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม 
พ.ศ.  ๒๕๕๒   จึงออกประกาศ      เร่ือง    หลักเกณฑและวิธีการจางพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (อาจารย
ผูมีความรูความสามารถพิเศษ   ผูเกษียณอายุราชการ   อาจารยชาวตางประเทศ  ผูเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา ฯลฯ) 
ไวดังนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจาง
พนักงานมหาวิทยาลัยชัว่คราว  (อาจารยผูมีความรูความสามารถพิเศษ  ผูเกษียณอายุราชการ อาจารยชาว
ตางประเทศ ผูเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา ฯลฯ)”  

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ในประกาศนี ้

“สภามหาวิทยาลัย”                     หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
“มหาวิทยาลัย”                            หมายความวา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 “สวนงาน”    หมายความวา  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  สํานักงาน 

   มหาวิทยาลัย  สวนงานวิชาการ และ 
                                                                         สวนงานที่จดัตั้งขึ้นตามประกาศของ 
                                                                         มหาวิทยาลัย 

 “ ก.บ.”                                       หมายความวา   คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

“อธิการบดี”                              หมายความวา    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
“พนักงาน”                           หมายความวา  พนักงานทีม่หาวิทยาลัยจางใหปฏิบัติงาน 
   โดยมีกําหนดเวลาและทําสัญญาจางเปน 
   คราว ๆ ไป เชน ผูมีความรูความสามารถพิเศษ 
   ผูเชี่ยวชาญ ทีป่รึกษาทั้งที่เปนชาวไทย 
   และชาวตางประเทศฯ   
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 ๒ 

 
 
 
 “ปงบประมาณ”                           หมายความวา  ปงบประมาณของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
   เร่ิมตั้งแตวนัที ่๑ ตุลาคม ถึงวันที่  ๓๐  
   กันยายนของปถัดไป 

ขอ  ๔  ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้   
การใดที่มิไดกาํหนดในประกาศนี้ใหอธิการบดีมีอํานาจออกประกาศเพือ่กําหนดแนวทางปฏิบัติ 

หรือตามที่ ก.บ. กําหนด  ซ่ึงตองไมขัดหรอืแยงกับประกาศนี้ 
 ขอ ๕ ใหสวนงานดําเนินการจางพนักงานตามที่กําหนดในประกาศนี้โดยเครงครดั หากประสงค 

จะดําเนินการจางแตกตางไปจากประกาศนี้จะตองเสนอขออนุมัติตอ ก.บ.ทุกกรณ ี
ในกรณีที่มีการดําเนินการจางโดยไมเปนไปตามประกาศนี้ หัวหนาสวนงานและผูที่เกี่ยวของ

ตองรับผิดชอบในการดําเนนิการและตองชดใชความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึ้น   
ขอ ๖ การจางพนักงานใหจางไดตามเหตผุลและความจาํเปนโดยตองคํานึงถึงภาระคาใชจายและ 

ความคุมคาของสวนงานที่จะไดรับ    
ขอ ๗  สวนงานที่ประสงคจะจางพนักงานใหเสนอเหตุผลและความจําเปน ภาระงานที่จะให

ปฏิบัติตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจางอาจารยผูมีความรูความสามารถพิเศษ และการใหผูเกษียณอายุ
ราชการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่ ก.บ. แตงตั้งเพื่อพิจารณากอนนําเสนอ ก.บ. เพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ และขอตั้งงบประมาณเสนอตอมหาวิทยาลัยในแตละปงบประมาณ  

ในกรณีที่สวนงานไดรับงบประมาณระหวางปสําหรับโครงการ ใหเสนออธิการบดีประธาน ก.บ. 
เปนผูพิจารณาและเมื่ออธิการบดีพิจารณาแลวใหรายงาน ก.บ. ทราบ  

ขอ ๘ การจาง อัตราคาจาง คุณสมบัติ หนาที่ความรับผิดชอบ เปนไปตามบัญชีแนบทาย
ประกาศ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของภาระงานและงบประมาณที่ไดรับจดัสรร  

สําหรับสวนงานใดที่ไมไดรับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย  ประสงคจะจางพนักงาน
โดยใชงบประมาณของสวนงาน  ให เสนอเหตุผลและความจํา เปน  ภาระงานที่จะใหปฏิบัติตอ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจางอาจารยผูมีความรูความสามารถพิเศษ และการใหผูเกษียณอายุราชการ
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่ ก.บ. แตงตั้งเพื่อพิจารณากอนนําเสนอ ก.บ. เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบ ทัง้นี ้
งบประมาณในหมวดงบบุคลากรของแตละปงบประมาณ เมื่อรวมแลวจะตองไมเกินรอยละ 30 ของรายได
ทั้งหมดของสวนงานในปนั้น ๆ   

ขอ  ๙ การจางหากเปนชาวตางประเทศนอกจากตองยึดหลักการในขอ ๘ แลว  ใหสวนงานที่จะ
เสนอขอจางคํานึงถึงขอเท็จจริงโดยรอบคอบวา จะใหบุคคลดังกลาวไดรับสิทธิและคาตอบแทนตางๆ ตามที่
กําหนดในสัญญาจางกรณีใด และเพยีงใด     
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 ๓ 

 
 
 
ขอ  ๑๐ พนกังานที่จะจางตองมีใบสมัครเขาทํางานและมีหนังสือรับรองและค้ําประกัน รวมทั้ง

อาจทําสัญญาจางและค้ําประกัน ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดสําหรบัพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 
การใดที่มิไดกาํหนดไวในใบสมัครเขาทํางานหรือในสัญญาจางและมิไดกําหนดในประกาศนี้  การ

นั้นใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบประกาศหรือคําส่ังอ่ืนใดที่ใชกับพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา โดย
อนุโลม  

ขอ ๑๑ ใหจางพนักงานตามงบประมาณที่ไดรับ และจางจากผูที่ผานกระบวนการคัดเลือก  โดย
จะตองแตงตั้งผูที่เกี่ยวของไมนอยกวา ๓ คนเปนคณะกรรมการคัดเลือก และการคัดเลือกจะตองมีความเปน
ธรรมและเหมาะสม       

ขอ ๑๒  การจางพนักงานใหมีระยะเวลาการจางตามภาระงาน ทั้งนี้ตองไมเกินหนึ่งปงบประมาณ 
และหากสวนงานยังมภีาระงานและไดรับอนุมัติจัดสรรกรอบอัตรากําลังในปงบประมาณตอไป ก็สามารถ
ดําเนินการจางบุคลากรเดิมตอได โดยพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพการทํางานที่ผานมา และ
งบประมาณทีจ่ะจางในแตละปงบประมาณประกอบดวย 

ขอ  ๑๓ ใหอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายเปนผูมีอํานาจสั่งจาง ทําสัญญาจาง  เลิกจาง  
อนุญาตการลาและลาออก สําหรับพนักงานทุกตําแหนง    

ขอ ๑๔  วันและเวลาทํางาน วันหยดุงาน ประเภทการลา จรรยาบรรณ วินยัและการรักษาวนิัย  
การดําเนินการทางวินยั  การออกจากงาน  การอุทธรณและการรองทุกขของพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว ให
เปนไปตามสญัญาจาง หากมิไดมีการกําหนดไว ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําส่ัง
อ่ืนใด ที่ใชกับพนักงานมหาวิทยาลัยประจาํโดยอนุโลม    

ขอ ๑๕ ใหสวนงานทีจ่างหกัเงินคาประกนัสังคมจากเงนิคาจางของพนักงาน และสวนงานนั้น
จายเงินคาประกันสังคมสมทบในสวนของนายจาง ตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม   

นอกจากการจายคาจางตามขอ ๘ และประกันสงัคมตามขอ ๑๕ สวนงานอาจกําหนดสิทธิ
ประโยชนอ่ืนใดไดตามความเหมาะสม  แตทั้งนี้  ตองไมเกินสิทธิประโยชนที่พนกังานมหาวิทยาลัยประจํา
พึงไดรับ 

ขอ ๑๖  ใหสวนงานแตงตัง้คณะกรรมการ เพื่อประเมนิประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน
ทุกตําแหนงอยางนอยหนึ่งครั้ง โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนครบระยะเวลาการจางไมนอยกวาส่ีสิบ
หาวัน โดยใหเสนอผลการประเมินตอคณะอนกุรรมการกลั่นกรองการจางอาจารยผูมีความรูความสามารถ
พิเศษ และการใหผูเกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวทิยาลัย ที่ ก.บ. แตงตั้ง ใหความเหน็เพื่อเสนอ ก.บ. 
พิจารณาตอไป 

สวนงานสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานในระหวางการจางได และหากพิจารณาเห็นวาผลการ
ประเมินไมอยูในเกณฑทีก่ําหนดใหเลิกจาง แตตองแจงใหพนักงานทราบ กอนลวงหนาอยางนอย ๑ เดือน 
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บัญชีโครงสรางอัตราคาจางพนักงานชั่วคราว 
ประเภท  ผูมีความรูความสามารถพิเศษ และผูเกษียณอายุราชการ 

สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
1. ผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารย 

คุณสมบัติ 
1. เปนผูที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและเปนผูมีประสบการณทางดานการ

เรียน การสอน และ/หรือ การวิจัยหรือทํางานในสาขาวิชาชีพนั้นมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป  หรือ 
2. เปนผูมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีประสบการณทางดานการเรียนการ

สอน/หรือ การวิจัย หรือ การทํางานในสาขาวิชีพนั้นมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป หรือ 
3. เปนผูทรงคุณวุฒิพิเศษ โดยพิจารณาจากความรูความสามารถ แมวาผูนั้นจะไมมีคุณวุฒิแตมีความรู

ความสามารถและประสบการณพิเศษ ก็สามารถจางผูนั้นเปนผูทรงคุณวุฒิพิเศษ ได 
4. เปนผูมีอายุไมเกิน 65 ป  (หากจางผูที่มีอายุเกิน 65 ป  ใหจางจากเงินงบประมาณของสวนงาน) 

หนาท่ีความรบัผิดชอบ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 
-สอนวิชาการหรือวิชาชีพ -สอนวิชาการหรือวิชาชีพ -สอนวิชาการหรือวิชาชีพ -สอนวิชาการหรือวิชาชีพ 
ช้ันสูงในสาขาวิชาตาง ๆ   ช้ันสูงในสายวิชาตาง ๆ ที่ ช้ันสูงในสาขาวิชาตาง ๆ ที่ ช้ันสูงในสาขาวิชาตาง ๆ ที่ 
ที่ไดรับมอบหมายควบคุม ไดรับมอบหมายควบคุม ไดรับมอบหมาย ควบคุม ไดรับมอบหมายควบคุม 
และตรวจสอบการวิจัย  และตรวจสอบการวิจัย และตรวจสอบการวิจัย และตรวจสอบการวิจัย คน 
คนควา อันเปนสวนของ คนควา อันเปนสวนของ คนควา อันเปนสวนของ ควา อันเปนสวนของการ 
การศึกษาของนักศึกษา การศึกษาของนักศึกษา เปน การศึกษาของนักศึกษา เปน ศึกษา เปนที่ปรึกษาของ 
นักศึกษา เปนที่ปรึกษา ที่ปรึกษาของนักศึกษา ทั้ง ที่ปรึกษาของนักศึกษาทั้ง นักศึกษา ในระดับบัณฑิต 
ของนักศึกษาทั้งทางวิชา ทางดานวิชาการ/และกิจ- ทางดานวิชาการและกิจ- ศึกษา  ใหคําแนะนําปรึกษา 
การและกิจกรรมนักศึกษา กรรมนักศึกษา คนควาและ กรรมนักศึกษาและ/หรือ แกคณาจารยในการคนควา 
คนควาและใหบริการวิชา /หรือเปนผูวิจัยทางวิชาการ เปนผูวิจัยทางวิชาการแก และวิจัยชั้นสูง ใหบริการ 
การแกสังคมและ/หรือให ชั้นสูง ใหบริการทางวิชา- คณาจารย ในการคนควา ทางวิชาการแกสังคมและ 
คําแนะนําปรึกษาโครงการ การแกสังคมและ/หรือให และวิจัยทางวิชาการชั้นสูง ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 
วิจัยตาง ๆ และปฏิบัติ คําแนะนําปรึกษาโครงการ ใหบริการทางวิชาการแก และ/หรือเปนผูเชี่ยวชาญ 
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของให วิจัยตาง ๆ และปฏิบัติ สังคมและปฏิบัติหนาที่อื่น พิเศษในสาขาใดสาขาหนึ่ง 
สอนพื้นฐาน ควบคุม หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ที่เกี่ยวของ เปนที่ปรึกษา ซึ่งเปนที่ยอมรับในวงวิชา- 
ปริญญา ท่ีปรึกษาวิทยา- เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  วิทยานิพนธปริญญาเอก ชีพนั้น ๆ   
นิพนธ ปริญญาตรี ปริญญาโท   
    
อัตราคาจาง    อัตราคาจาง    อัตราคาจาง   อัตราคาจาง   
26,480-28,580-31,420- 37,080-40,110 40,110-43,980 43,980-47,720 
33,950-37,080    
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2. ผูเกษียณอายุราชการใหปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ 
1. เคยดํารงตําแหนงศาสตราจารยในมหาวิทยาลัยและไดพนจากราชการเพราะเกษียณอายุตาม

กฎหมาย วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ผูเกษียณอายุกอน หรือพนจากราชการตามโครงการเปลี่ยน
เสนทางชีวิต ไมสามารถเขาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได) 

2. มีความรู ความสามารถ ความชํานาญและมีผลงานเปนที่ยอมรับในวิชาชีพในสาขาวิชาที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัยและเปนสาขาวิชาที่ขาดแคลน หรือเปนสาขาวิชาที่ตองการความชํานาญพิเศษเฉพาะราย 

3. มีอายุเกิน 60 ปบริบูรณ แตไมเกิน 65 ปบริบูรณ มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถอุทิศเวลาในการ
ทํางานไดเต็มตามเวลาที่กําหนด 

 

คาจางการปฏิบัติงาน 
รับคาจางเปนรายเดือนในอัตราเทากับอัตราเงินเดือนขั้นสุดทายที่ไดรับกอนออกจากราชการ 
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บัญชีโครงสรางอัตราคาจางพนักงานชั่วคราว 
ประเภท  ผูสอน  ท่ีปรึกษา  และผูเชี่ยวชาญ 

สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

ตําแหนง  ผูสอน 

ระดับ 1 ระดับ 2 
วุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี วุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี 
หนาที่ความรับผิดชอบ  หนาที่ความรับผิดชอบ  
 -สอนภาษาตางประเทศและเปนเจาของภาษา  -สอนภาษาตางประเทศและเปนเจาของภาษา สอนวิชา 
สอนวิชาแขนงอื่น ในระดับปริญญาและทําการวิจัย แขนงอื่น ในระดับบัณฑิตวิทยาลัยและระดับบัณฑิต 
ดวยหรือสอนหลายสาขาวิชา วิทยาลัยและทําการวิจัยดวย หรือสอนหลายสาขาวิชา 
อัตราคาจาง อัตราคาจาง 

19,790-20,590-21,410-22,250-25,200-26,170 26,470-27,550-28,660-29,800-30,960 
  

 

ตําแหนง  ท่ีปรึกษา 
คุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโท 
หนาที่ความรับผิดชอบ 
   -ใหคําแนะนําปรึกษา วางแผนดําเนินงานในกิจกรรมหรือโครงการที่กําลังดําเนินการอยู ริเริ่มวางโครงการหรือ 
แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับงานใดงานหนึ่ง 
อัตราคาจาง 
-ใหใชบัญชีตําแหนงผูเชี่ยวชาญโดยอนุโลม ท้ังนี้ตองคํานึงถึงประสบการณ ความรูความสามารถ ภาระงาน 
   ความคุมคาท่ีจะไดรับ 
 

ตําแหนง  ผูเชีย่วชาญ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
วุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี วุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี วุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรี 
หนาที่ความรับผิดชอบ  หนาที่ความรับผิดชอบ  หนาที่ความรับผิดชอบ  
 -ใหคําแนะนําปรึกษาในกิจการ -ริเริ่มวางโครงการหรอืแผนการ -ริเริ่มวางแผนดําเนินงานและทํา 
หรือโครงการทีก่ําลังดําเนินการอยู ดําเนินงานเกี่ยวกับงานใดงานหนึ่ง การวิจัยงานโครงการใหคําแนะนํา 

 มีทักษะชํานาญสูง ปรึกษา ตลอดจนวิธีดําเนินงานทาง  
  เทคนิค ติดตอประสานงานกับ  
  องคการหรือรัฐบาลตางประเทศ สูง 
  กวาผูเชี่ยวชาญระดับ 2 และเปนที ่
  ยอมรับกันทั่วไปมีทักษะ  
  ประสบการณสูงมาก 

อัตราคาจาง อัตราคาจาง อัตราคาจาง 
30,960-32,1260-35,350 35,350-36,780 36,780-38,190 
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บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว  

(ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ชาวต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ  

        ที่ปรึกษา ฯลฯ) 

 

  1 เมษายน 2554  1 มกราคม 2558 

ต าแหน่ง หนา้ที่ความรับผดิชอบ อัตราค่าจา้ง อัตราค่าจา้งใหม่ 

  เดิม ใหม่  

ผูส้อน ระดับ 1 สอนภาษาต่างประเทศและ

เป็นเจ้าของภาษา 

19,790- 

20,590- 

20,780-

21,620- 

ขั้นที่ 1 24,940 

ขั้นที่ 2 25,950 

 สอนวิชาแขนงอื่นใน 

ระดับปริญญาและท าการ 

21,410- 

22,250- 

22,490-

23,370- 

ขั้นที่ 3 26,990 

ขั้นที่ 4 28,050 

 วิจัยด้วยหรอืสอนหลาย

สาขาวิชา 

25,200- 

26,170 

26,460-27,480 ขั้นที่ 5 31,760 

ขั้นที่ 6 32,980 

     

ผูส้อน ระดับ 2 สอนภาษาต่างประเทศและ

เป็นเจ้าภาษา สอนวิชาแขนง

อื่น ในระดับบัณฑิตวิทยาลัย 

และในระดับบัณฑติ

วิทยาลัยและท าการวิจัย

ด้วย หรอืสอนหลาย

สาขาวิชา 

26,470- 

27,550- 

28,660- 

29,800- 

30,960 

27,800-

28,930-

30,100-

31,290- 

32,510 

ขั้นที่ 1 33,360 

ขั้นที่ 2 34,720 

ขั้นที่ 3 36,120 

ขั้นที่ 4 37,550 

ขั้นที่ 5 39,010 

     

ที่ปรึกษา ให้ค าแนะน าปรึกษา 

วางแผนด าเนินงานใน

กิจกรรมหรอืโครงการที่

ก าลังด าเนินการอยู่รเิริ่ม

วางโครงการหรอืแผนการ

ด าเนินงานเกี่ยวกับ 

ให้ใชบ้ัญชตี าแหน่ง

ผูเ้ชี่ยวชาญโดยอนุโลม

ทั้งนี ้ตอ้งค านึงถึง

ประสบการณค์วามรู้

ความสามารถภาระงาน 

ความคุ้มค่าที ่

ให้ใชบ้ัญชตี าแหน่ง

ผูเ้ชี่ยวชาญโดย

อนุโลมทั้งนี ้ตอ้ง

ค านงึถึง

ประสบการณ์ความรู้

ความสามารถ 

 

 งานใดงานหนึ่ง จะได้รับ ภาระงาน ความ  

   คุ้มค่าที่จะได้รับ  
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  1 เมษายน 2554 1 มกราคม 2558 

ต าแหน่ง หนา้ที่ความรับผดิชอบ อัตราค่าจา้ง อัตราค่าจา้งใหม่ 

  เดิม ใหม่  

ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ระดับ 1 

ให้ค าแนะน าปรึกษาใน

กิจการหรอืโครงการที่ก าลัง

ด าเนนิการอยู่ 

30,960- 

32,160- 

35,350 

32,510-

33,770- 

37,120 

 

ขั้นที่ 1  39,010 

ขั้นที่ 2  40,530 

ขั้นที่ 3  44,550 

 

ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ระดับ 2 

ริเริ่มวางโครงการหรอื

แผนการด าเนินงานเกี่ยวกับ

งานใดงานหนึ่ง 

35,350- 

36,780 

37,120- 

38,620 

ขั้นที่ 4  44,550 

ขั้นที่ 5  46,350 

 มีทักษะช านาญสูง    

     

ผูเ้ชี่ยวชาญ 

ระดับ 3 

ริเริ่มวางแผนด าเนนิงานและ

ท าการวิจัยงานโครงการให้ 

36,780- 

38,190 

38,620- 

40,100 

ขั้นที่ 1  46,350 

ขั้นที่ 2 48,120 

 ค าแนะน าปรึกษา ตลอดจน

วิธีด าเนนิงานทางเทคนิค 

ติดตอ่ประสานงานกับ 

   

 องค์การหรอืรัฐบาล

ต่างประเทศสูงกว่า

ผูเ้ชี่ยวชาญระดับ 2 และ 

   

 เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป มี

ทักษะประสบการณส์ูงมาก 
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  1 เมษายน 2554 1 มกราคม 2558 

ต าแหน่ง หนา้ที่ความรับผดิชอบ อัตราค่าจา้ง อัตราค่าจา้งใหม่ 

  เดิม ใหม่  

ผูม้ีความรู้

ความสามารถ 

ระดับ 1 

สอนวิชาการหรอืวิชาชีพช้ันสูงในสาขาวิชา 

ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายควบคุมและตรวจสอบ

การวิจัยค้นคว้า อันเป็นส่วนของการศึกษาของ

นักศึกษา เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาทั้งทาง

วิชาการและกิจกรรมนักศกึษา ค้นคว้าและ

ให้บริการวิชาการแก่สังคมและ/หรอืใหค้ าแนะน า

ปรึกษาโครงการวิจัยต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่น

ที่เกี่ยวข้องให้สอนพื้นฐาน ควบคุมปริญญา ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ปริญญาตรี 

26,480- 

28,580-

31,420-

33,950-

37,080 

 

27,810-

30,010-

33,000- 

35,650-

38,940 

ขั้นที่ 1  33,380 

ขั้นที่ 2  36,020 

ขั้นที่ 3  39,600 

ขั้นที่ 4  42,780 

ขั้นที่ 5  46,730 

 

ผูม้ีความรู้

ความสามารถ

ระดับ 2 

สอนวิชาการหรอืวิชาชีพช้ันสูงในสายวิชาต่าง ๆ 

ที่ได้รับมอบหมายควบคุมและตรวจสอบการ

วิจัยค้นคว้า อันเป็นส่วนของการศกึษา 

37,080-

40,110 

38,940-

42,120 

ขั้นที่ 1  46,730 

ขั้นที่ 2  50,550 

 ของนักศึกษา เป็นที่ปรึกษาของ    

 นักศึกษา ทั้งทางด้านวิชาการ/และ    

 กิจกรรมนักศึกษา ค้นคว้าและ/หรอืเป็นผูว้ิจัยทาง

วิชาการช้ันสูง ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

และ/หรอืให้ค าแนะน าปรึกษาโครงการวิจัยต่าง ๆ 

และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

   

ผูม้ีความรู้

ความสามารถ

ระดับ 3 

สอนวิชาการหรอืวิชาชีพช้ันสูงในสาขาวิชาต่างๆ 

ที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมและตรวจสอบการ

วิจัยค้นคว้า อันเป็นส่วนของการศกึษา 

40,110-

43,980 

42,120-

46,180 

ขั้นที่ 1  50,550 

ขั้นที่ 2  55,420 

 ของนักศึกษา เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาทั้ง

ทางดา้นวิชาการและกิจกรรมนักศึกษาและ/หรือ

เป็นผู้วจิัยทางวิชาการแก่คณาจารย์ในการ

ค้นคว้าและวิจัยทางวิชาการช้ันสูง ใหบ้ริการทาง

วิชาการแก่สังคมและปฏิบัติหนา้ที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 
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  1 เมษายน 2554 1 มกราคม 2558 

ต าแหน่ง หนา้ที่ความรับผดิชอบ อัตราค่าจา้ง อัตราค่าจา้งใหม่ 

  เดิม ใหม่  

ผูม้ีความรู้

ความสามารถ 

สอนวิชาการหรอืวิชาชีพช้ันสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ 

ที่ได้รับมอบหมายควบคุมและตรวจสอบการวิจัย 

43,980-

47,720 

46,180-

50,110 

ขั้นที่ 1  55,420 

ขั้นที่ 2  60,140 

ระดับ 4 ค้นคว้า อันเป็นส่วนของการศกึษาเป็นที่ปรึกษา

ของนักศึกษา ในระดับบัณฑติศกึษา ให้ค าแนะน า 

   

 ปรึกษาแก่คณาจารย์ในการค้นคว้าและวิจัยช้ันสูง 

ให้บริการทางอื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรอืเป็น

ผูเ้ชี่ยวชาญพิเศษในสาขาใดสาขาหนึ่ง ซึ่งเป็นที่

ยอมรับในวงวิชาชีพนั้น ๆ 
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