
 
 
 

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 เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการจาง
พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว  (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 
   โดยมีกําหนดเวลาและทําสญัญาจางเปน 
   คราว ๆ ไป เชน ผูมีความรูความสามารถพิเศษ 
   ผูเชี่ยวชาญ ทีป่รึกษาทั้งที่เปนชาวไทย 
   และชาวตางประเทศฯ   



 ๒ 

 
 
 
 “ปงบประมาณ”                           หมายความวา  ปงบประมาณของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
   เร่ิมตั้งแตวนัที ่๑ ตุลาคม ถึงวันที่  ๓๐  
   กันยายนของปถัดไป 

ขอ  ๔  ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้   
การใดที่มิไดกาํหนดในประกาศนี้ใหอธิการบดีมีอํานาจออกประกาศเพือ่กําหนดแนวทางปฏิบัติ 

หรือตามที่ ก.บ. กําหนด  ซ่ึงตองไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้ 
 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     

 
 



 ๓ 

 
 
 
ขอ  ๑๐ พนกังานที่จะจางตองมีใบสมัครเขาทํางานและมีหนังสือรับรองและค้ําประกัน รวมทั้ง

อาจทําสัญญาจางและค้ําประกัน ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 
การใดที่มิไดกาํหนดไวในใบสมัครเขาทํางานหรือในสัญญาจางและมิไดกําหนดในประกาศนี้  การ

นั้นใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบประกาศหรือคําสั่งอื่นใดที่ใชกับพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 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 ประกาศหรือคําสั่ง
อ่ืนใด ที่ใชกับพนักงานมหาวิทยาลัยประจาํโดยอนุโลม    

ขอ ๑๕ ใหสวนงานทีจ่างหกัเงินคาประกนัสังคมจากเงนิคาจางของพนักงาน และสวนงานนั้น
จายเงินคาประกันสังคมสมทบในสวนของนายจาง ตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม   

นอกจากการจายคาจางตามขอ ๘ และประกันสงัคมตามขอ ๑๕ สวนงานอาจกําหนดสิทธิ
ประโยชนอ่ืนใดไดตามความเหมาะสม  แตทั้งนี้  ตองไมเกินสิทธิประโยชนที่พนกังานมหาวิทยาลัยประจํา
พึงไดรับ 

ขอ ๑๖  ใหสวนงานแตงตัง้คณะกรรมการ เพื่อประเมนิประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน
ทุกตําแหนงอยางนอยหนึ่งครั้ง โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนครบระยะเวลาการจางไมนอยกวาสี่สิบ
หาวัน โดยใหเสนอผลการประเมินตอคณะอนกุรรมการกลั่นกรองการจางอาจารยผูมีความรูความสามารถ
พเิศษ และการใหผูเกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวทิยาลัย ที่ ก.บ. แตงตั้ง ใหความเหน็เพื่อเสนอ ก.บ. 
พิจารณาตอไป 

สวนงานสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานในระหวางการจางได และหากพิจารณาเห็นวาผลการ
ประเมินไมอยูในเกณฑทีก่ําหนดใหเลิกจาง แตตองแจงใหพนักงานทราบ กอนลวงหนาอยางนอย ๑ เดือน 

 





   

บัญชีโครงสรางอัตราคาจางพนักงานชั่วคราว 
ประเภท  ผูมีความรูความสามารถพิเศษ และผูเกษียณอายุราชการ 

สังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
1. ผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารย 

คุณสมบัต ิ
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    

 



 
2. ผูเกษียณอายุราชการใหปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

คุณสมบัต ิ
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 วุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตร ี
หนาที่ความรับผิดชอบ  หนาที่ความรับผิดชอบ  หนาที่ความรับผิดชอบ  
 -ใหคําแนะนําปรึกษาในกิจการ -ริเริ่มวางโครงการหรอืแผนการ -ริเริ่มวางแผนดําเนินงานและทํา 
หรือโครงการทีก่ําลังดําเนินการอยู ดําเนินงานเกี่ยวกับงานใดงานหนึ่ง การวิจัยงานโครงการใหคําแนะนํา 

 มีทักษะชํานาญสูง ปรึกษา ตลอดจนวิธีดําเนินงานทาง  
  เทคนิค ติดตอประสานงานกับ  
  องคการหรือรัฐบาลตางประเทศ สูง 
  กวาผูเช่ียวชาญระดับ 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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