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หลักเกณฑ์ในการก าหนดกรอบอัตราจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 

(อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ชาวต่างประเทศ 
ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา ฯลฯ) ที่จ้างจากงบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2563 

         
 

1. การพิจารณาอนุมัติการขอจ้าง อัตราค่าจ้าง อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ผู้เกษียณอายุ
ราชการ อาจารย์ชาวต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา ฯลฯ เป็นการพิจารณาให้เฉพาะกรอบ
อัตราเท่านั้น   

 
2. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดกรอบอัตรา 
  2.1  ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์
ชาวต่างประเทศ  ที่ปรึกษา ฯลฯ)  

2.2   มีภาระงานชัดเจนที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติงาน โดยต้องมีเกณฑ์ภาระงานตาม
บัญชีแนบท้ายประกาศ นอกจากนี้ต้องระบุคุณสมบัติและคุณลักษณะพิเศษที่จะได้รับจากการจ้าง
บุคคลดังกล่าว เหตุผลและความจ าเป็นของส่วนงาน เหตุผลที่ไม่สามารถใช้อาจารย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ในการท าหน้าที่ในการสอนดังกล่าว 
  2.3  กรณีหน้าที่ความรับผิดชอบก าหนดให้มีการท าวิจัย จะต้องเป็นผู้วิจัยหลักของ
โครงการ 
  2.4   ต้องมีความพร้อมในเรื่องรายละเอียดของตัวบุคคลที่จะบรรจุ หากกรณีที่ไม่
สามารถระบุตัวบุคคลให้จ้างจากเงินรายได้ของส่วนงาน 
  2.5   เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 65 ปี หากจ้างผู้ที่มีอายุเกิน 65 ปี ให้จ้างจากเงินรายได้
ของส่วนงาน 

2.6   กรณีการจ้างที่แตกต่างจากบัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานชั่วคราว ฯลฯ ที่ก าหนด ให้ส่วนงานจ้างจากงบประมาณเงิน
รายได้ของส่วนงาน   

2.7  กรณีการจ้างเป็นปีแรก ให้จ้างตามบัญชีก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าสุด และเมื่อ
อัตราดังกล่าวได้ผ่านขั้นตอนการประเมินและได้รับการพิจารณาอนุมัติการจ้างในปีต่อๆ ไป จึงจะ
สามารถเลื่อนระดับอัตราค่าจ้างตามต าแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไป 

2.8  กรณีอัตราเดิมที่เคยจ้าง ให้น าแบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประจ ามาใช้
ประเมิน และน าผลการประเมินประสิทธิภาพการท างานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจ าที่
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกรอบอัตราในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือน ามาพิจารณาเป็นองค์ประกอบในการ
ก าหนดกรอบอัตราและอัตราค่าจ้างในปีงบประมาณถัดไป 

2.9  กรณีการจ้างอัตราเดิมต่อเนื่องติดต่อกันเกิน 5 ปี ให้ส่วนงานพิจารณาจ้าง
บุคคลใหม่ทดแทน  
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2.10  ก่อนด าเนินการจ้าง ส่วนงานจะต้องตรวจสอบข้อมูลพร้อมหลักฐานในเรื่อง
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ พร้อมจัดส่งหลักฐานให้มหาวิทยาลัย 
   - จดหมายรับรองจาก ก.พ./ กองบัญชาการต ารวจสันติบาล 
   - ผลการรับรองการตรวจร่างกายในด้าน ภาวการณ์ท างานของตับ ไต ปอด 
คลื่นหัวใจ และไขมันในเส้นเลือด 
   - การตรวจสอบคุณสมบัติและใบปริญญาบัตร 

2.11  ส่วนงานต้องเร่งวางแผนการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย
ประจ าสายวิชาการที่ได้รับจัดสรร ทดแทนการขอรับจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
งบประมาณแผ่นดิน 

2.12 กรณีการขอก าหนดต าแหน่งผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ระดับ 4 ให้
น าเสนอข้อมูลผลการด าเนินโครงการที่ผ่านมา จ านวน Publication รวมถึงผลงานวิจัยที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ และโครงการที่บุคคลดังกล่าวได้เป็นที่ปรึกษาโครงการ 
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ผังแนวปฏิบัติการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว งบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ.2563 
 
 

กองแผนงานแจ้งเวียนส่วนงาน เพ่ือจัดท าข้อมูล 
 

 
 
 

   ส่วนงานจัดท าข้อมูลตามที่ก าหนด 
 
 
 
 

                 กองแผนงานจัดท าวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
 
 
 

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ พิจารณา  
 

  
 
 
          เห็นชอบ              ไม่เห็นชอบ  
                / ทบทวน  
 
แจ้งกองบริหารงานบุคคล เพ่ือน าเสนอ กบ.มหาวิทยาลัย  

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ,ไม่อนุมัติ  
   
 

• แจ้งส่วนงานเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป  
• กองแผนงานจัดสรรงบประมาณให้กับส่วนงานต่าง ๆ 

กองแผนงาน
ขอข้อมูล 
เพิ่มเตมิ 

กองแผนงาน
ขอข้อมูล 
เพิ่มเตมิ 
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ค ำอธิบำยแบบฟอร์มกำรขอก ำหนดอัตรำพนักงำนมหำวิทยำลัยชั่วครำว  
ปีงบประมำณ 2563 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

ประเภท :  
1) ผู้เกษียณอายุราชการ  
2) ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  
3) อาจารย์ชาวต่างประเทศ   
4) ผู้เชี่ยวชาญ  
5) ที่ปรึกษา  

  ข้อมูลประกอบการขอก าหนดกรอบอัตราประเภทต่าง ๆ  ขอให้หน่วยงานระบุข้อมูลตามแบบฟอร์มที่
ก าหนดให้ชัดเจน เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้พิจาณาค าขอได้อย่างรวดเร็ว  ดังนี้  
  

ช่องที่ 1   เรียงล าดับของแต่ละประเภท  
ช่องที่ 2   ระบุ ส่วนงาน / ภาควิชา   
ช่องที่ 3   ระบุ สาขาวิชาที่ขอจ้าง  
ช่องที่ 4   ระบุ ชื่อ – นามสกุล  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
ช่องที่ 5   ระบุ  วัน/เดือน/ปีเกิด    
ช่องที่ 6   ระบุ อายุของผู้ขอจ้าง เมื่อถึงปี  พ.ศ. 2563    
ช่องที่ 7   ระบุ ประวัติการศึกษา ของผู้ขอจ้าง    

- คุณวุฒิระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาที่ส าเร็จ สถานที่ศึกษา ประเทศ  ปี พ.ศ.ที่ส าเร็จ   
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท   สาขาวิชาทีส่ าเร็จ สถานที่ศึกษา ประเทศ  ปี พ.ศ.ที่ส าเร็จ   
- คุณวุฒิระดับปริญญาตรี    สาขาวิชาที่ส าเร็จ สถานที่ศึกษา ประเทศ  ปี พ.ศ.ที่ส าเร็จ   
- คุณวุฒินอกเหนือจากท่ีก าหนด อาทิ ประกาศนียบัติ ปริญญาบัตร  

ช่องที่ 8  ระบุแหล่งบประมาณในการจ้าง   1) งบประมาณแผ่นดิน   2) งบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน 
ช่องที่ 9  อัตราค่าจ้าง   

ให้ระบุอัตราค่าจ้าง ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ   ระดับ/ขั้น/อัตราจ้าง.... บาท     
ช่องที่ 10  ระบุระยะเวลาในการขอจ้าง  ตั้งแต่  1 ตค. 2562 – 30 กันยายน  2563   จ านวน 12 เดือน  
               ลักษณะการจ้าง เป็นการจ้างแบบ  (เต็มเวลา)  หรือบางเวลา  (ไม่เต็มเวลา)  
ช่องที่ 11  กรอบอัตราจ้างที่ได้รับปี 2562  

  ระบุแหล่งงบประมาณการจ้าง     อัตราค่าจ้าง       ระยะเวลา (เดือน)  
ช่องที่ 12  ผลกำรวิเครำะห์เบื้องต้น   ให้ระบุข้อมูลส ำคัญ ดังนี้  
 1) กรอบอัตราที่ขอจ้าง   เป็นกรอบอัตราเดิมปี พ.ศ......... หรือเป็นกรอบอัตราขอจ้างใหม่ในปี พ.ศ.2563 

(กรณีเป็นกรอบอัตราใหม่ให้แนบใบปริญญาทุกใบ และหนังสือเดินทาง (Passport) ด้วย) 
 2) ระบุคุณสมบัติ คุณลักษณะ ที่หน่วยงานจะได้รับจากการจ้างบุคคลดังกล่าว  
  2.1)  ความเชี่ยวชาญ ความช านาญพิเศษเฉพาะด้าน  

(แนบเอกสารที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญ/ช านาญพิเศษด้วย) (ถ้ามี) 
  2.2)  ผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และนานาชาติ  

(แนบเอกสารที่แสดงถึงผลงานที่โดดเด่นระดับประเทศ/นานาชาติด้วย) (ถ้ามี) 
 3) เหตุผลและความจ าเป็นของหน่วยงาน  
  4) เหตุผลที่หน่วยงานไม่สามารถใช้อาจารย์ปัจจุบันในการท างานหน้าที่ในการสอนดังกล่าว  
 5) ภำระงำนสอน ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 (1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563)  
ให้ระบุภาระงานสอนที่คาดว่าจะมอบหมายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ชัดเจน  
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5.1  ภำคเรียนที่ 1/2562  
กระบวนวิชา ชม./สป. จน.นศ. ผู้ส่วนร่วม ระดับการศึกษา 

001101 
(การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ) 

3 40 - ป.ตรี 

001102 
(การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ) 

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  ภำคเรียนที่ 2/2562  

กระบวนวิชา ชม./สป. จน.นศ. ผู้ส่วนร่วม ระดับการศึกษา 
001101 
(การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ) 

3 40 - ป.ตรี 

001102 
(การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ) 

3 50 1 ป.ตรี 

751752 
(International Trade and Finance) 

3 10  ป.โท(ภาคปกติ) 

207897 
(Ph.D. DISSERTATION) 

12 10 2 ปริญญาเอก 
(ภาคปกติ) 

 
 
5.3  ภำคเรียนที่ 3/2562 (ภำคฤดูร้อน) 

กระบวนวิชา ชม./สป. จน.นศ. ผู้ส่วนร่วม ระดับการศึกษา 
001101 
(การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ) 

3 40 - ป.ตรี 

001102 
(การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ) 

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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6) ภำระงำนวิจัย (ต้องเป็นงานวิจัยที่จะด าเนินการในปี 2563 เป็นต้นไป  
6.1) งานวิจัยที่เป็นการให้ค าแนะน าปรึกษาโครงการวิจัยอย่างน้อย 1 โครงการ   

ชื่อโครงการวิจัย ระยะเวลา   
 เริ่มต้นโครงการ สิ้นสุดโครงการ ต าแหน่ง ผู้ร่วมงาน(คน) 

     
     
6.2) งานวิจัยที่เป็นการควบคุมและตรวจสอบการวิจัยค้นคว้าอันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของนักศึกษา  
       อย่างน้อย 1 โครงการ  

ชื่อโครงการวิจัย ระยะเวลา   
 เริ่มต้นโครงการ สิ้นสุดโครงการ ต าแหน่ง ผู้ร่วมงาน(คน) 

     
     
 7) งานบริการวิชาการ (ระบุกิจกรรมอย่างละเอียด เช่น เขียนบทความทางวิชาการ เป็นวิทยากร เป็นอาจารย์
ทีป่รึกษาให้กับนักศึกษา ระดับใด ให้ค าแนะน าปรึกษาทางด้านวิชาการแก่คณาจารย์ในเรื่องใด เป็นต้น)  
 8) ผลการประเมินปี 2561 : ในกรณีจ้างบุคคลต่อเนื่องให้ระบุผลการประเมินการปฏิบัติงานในปี 2561  ที่ผ่านมา 
พร้อมแนบผลการประเมินมาด้วย  
 9) ให้ระบุจ านวนอาจารย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันของภาควิชา/ส านักวิชา/คณะที่ขออัตรา   โดยระบุจ านวนประเภท
ของบุคลากร ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประจ า(แผ่นดิน) นักเรียนทุน(ถ้ามี) กรอบอัตราว่าง(พนักงาน
มหาวิทยาลัยประจ า)(ถ้ามี) พนักงานมหาวิทยาลัยประจ าเงินรายได้ (ประเภท F) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
(พนักงานส่วนงาน) 
 10) ให้ระบุอัตราอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการของภาควิชา/ส านักวิชา/คณะ ในช่วงระหว่างปี 2562 – 2566  
  อัตราเกษียณ                    2562          2563          2564          2565          2566 
    

  - อัตราอาจารย์เกษียณ)          -                -                -               -                -       
 11) ประวัติการศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน การศึกษา (เรียงคุณวุฒิจากสูงไปต่ า)  

(แนบเอกสารที่แสดงถึงประวัติการศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงานการศึกษาด้วย (ถ้ามี) 
  - วุฒิการศึกษา ((เรียงคุณวุฒิจากสูงไปต่ า) 

- การฝึกอบรม  
- ประวัติการท างาน (เรียงจากปัจจุบันไปหาอดีต)  
- ประสบการณ์ท างาน   ด้านการสอน  การวิจัย บริการวิชาการ กิจกรรมภาระงานอ่ืน  
   ความรูค้วามสามารถพิเศษ 

 กำรวิเครำะห์ภำระงำนของกองแผนงำน  
ในเบื้องต้นกองแผนงาน จะวิเคราะห์ภาระงาน ของภาควิชา/ส านักวิชา/คณะ ที่หน่วยงานเสนอขอ

ก าหนดกรอบอัตรา โดยใช้ระเบียบ ประกาศ ข้อมูล/ข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวข้องประกอบ แล้วสรุปเสนอประธาน
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง เพ่ือ เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็น แล้วน าเสนอ 
ก.บ. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป                

 
 
 

 
 













15 

 

บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว  

(ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ชาวต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ  

        ที่ปรึกษา ฯลฯ) 

 

  1 เมษายน 2554  1 มกราคม 2558 

ต าแหน่ง หนา้ที่ความรับผดิชอบ อัตราค่าจา้ง อัตราค่าจา้งใหม่ 

  เดิม ใหม่  

ประเภทอาจารย์ชาวต่างประเทศ (ผู้สอน) คุณวุฒิ ไม่ต่่ากว่าปริญญาตรี 

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 

และในระดับบัณฑติวิทยาลัย

และท าการวิจัยด้วย หรอื

สอนหลายสาขาวิชา 

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 

ประเภทที่ปรึกษา คุณวุฒิ ไม่ต่่ากว่าปริญญาโท 

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  

ประเภทผู้เชี่ยวชาญ คุณวุฒ ิไม่ต่่ากว่าปรญิญาตรี 

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  

ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ 

คุณวุฒิ 

1. เป็นผู้ที่มคีุณวุฒิระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและเป็นผูม้ีประสบการณ์ทางด้านการเรียน การสอน 

และ/หรอื การวิจัยหรือท างานในสาขาวิชาชีพนัน้มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรอื 

2. เป็นผู้มคีุณวุฒิระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีประสบการณท์างด้านการเรียนการสนอ/หรือ  

การวิจัย หรอื การท างานในสาขาวิชาชีพนัน้มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 ปี หรือ 

3. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ แมว้่าผู้นั้นจะไม่มคีุณวุฒิแต่มีความรูค้วามสามารถ

และประสบการณ์พเิศษ ก็สามารถจ้างผูน้ั้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษได้ 

4. เป็นผู้มอีายุไม่เกิน 65 ปี (หากจ้างผู้ที่มอีายุเกิน 65 ปี ให้จา้งจากเงนิงบประมาณของสว่นงาน)  
 

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 
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  1 เมษายน 2554 1 มกราคม 2558 

ต าแหน่ง หนา้ที่ความรับผดิชอบ อัตราค่าจา้ง อัตราค่าจา้งใหม่ 

  เดิม ใหม่  

ผูม้ีความรู้

ความสามารถ

ระดับ 3 

สอนวิชาการหรอืวิชาชีพช้ันสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ 

ที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมและตรวจสอบการ

วิจัยค้นคว้า อันเป็นส่วนของการศกึษา 

40,110-

43,980 

42,120-

46,180 

 

ขั้นที่ 1  50,550 

ขั้นที่ 2  55,420 

 

 

 

 

 

 

ผูม้ีความรู้

ความสามารถ 

ระดับ 4 

ของนักศึกษา เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาทั้ง

ทางดา้นวิชาการและกิจกรรมนักศึกษาและ/หรือ

เป็นผู้วจิัยทางวิชาการแก่คณาจารย์ในการ

ค้นคว้าและวิจัยทางวิชาการช้ันสูง ใหบ้ริการทาง

วิชาการแก่สังคมและปฏิบัติหนา้ที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 

สอนวิชาการหรอืวิชาชีพช้ันสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ 

ที่ได้รับมอบหมายควบคุมและตรวจสอบการวิจัย 

ค้นคว้า อันเป็นส่วนของการศกึษาเป็นที่ปรึกษา

ของนักศึกษา ในระดับบัณฑติศกึษา ให้ค าแนะน า 

ปรึกษาแก่คณาจารย์ในการค้นคว้าและวิจัยช้ันสูง 

ให้บริการทางอื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรอืเป็น

ผูเ้ชี่ยวชาญพิเศษในสาขาใดสาขาหนึ่ง ซึ่งเป็นที่

ยอมรับในวงวิชาชีพนั้น ๆ 

 

 

 

 

 

 

43,980-

47,720 

 

 

 

 

 

 

46,180-

50,110 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 1  55,420 

ขั้นที่ 2  60,140 

 




