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กองบริหารงานบุคคล  สํานกังานมหาวิทยาลัย  

มิถุนายน 2554 



คํานํา 
 

 

การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) เป็นการจ้างเพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัย และเป็นไปตาม

ข้อบังคับบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 

การดําเนินการในระยะที่ผ่านมายังไม่มีการเผยแพร่วิธีปฏิบัติให้ส่วนงาน /

หน่วยงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติงานภาพรวมและสอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น งานอัตรากําลังและค่าตอบแทน กองบริหารงานบุคคล  สํานักงาน

มหาวิทยาลัย จึงได้จัดทําคู่มือการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) 

เพื่อให้ส่วนงาน/หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) เพื่อให้เกิดประโยชน์

ต่อองค์กร และเกิดผลดีในทางปฏิบัติต่อไป 

งานอัตรากําลังและค่าตอบแทน ต้องขอขอบคุณ คุณแสวง  ครูบา ที่ได้กรุณา

ทุ่มเท เสียสละเวลาในการศึกษาข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นกําลังสําคัญในการจัดทํา

คู่มือฉบับนี้ให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี 

 

 

                                 งานอัตรากําลังและค่าตอบแทน กองบริหารงานบุคคล 

                                 สํานักงานมหาวิทยาลัย 

                    มิถุนายน 2554 
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บทนํา 
 

 

ความเป็นมาและความสําคัญ 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 

ได้กําหนดให้มีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ๒ ประเภท คือ พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา และ

พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว ซ่ึงตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยดังกล่าวได้กําหนดคํานิยาม

ของพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) ได้แก่ พนักงานของส่วนงาน หรือพนักงาน

ตามโครงการ ที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานจ้างให้ปฏิบัติงานเฉพาะเพื่อการใดการหนึ่งเป็นการ

ช่ัวคราว หรือบางช่วงเวลา ตามงบประมาณของโครงการ หรือส่วนงานนั้น  

เดิมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจ้างบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวตาม

ปีงบประมาณโดยจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว และพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย)  

เมื่อมหาวิทยาลัยได้เปล่ียนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ และได้มีการกําหนดประเภทของ

พนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลและได้พิจารณาเห็นว่า 

บุคลากรทั้ง ๒ ประเภทนี้ มีวิธีการ ระยะเวลาการจ้าง แหล่งงบประมาณ ในการจ้างเหมือนกัน จึง

ได้รวมเป็นประเภทเดียวกัน คือ พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) โดยให้ถือ

ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

ช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ความจําเป็นในการจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วน

งาน) ก็เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัย

ประจํา และเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรรองรับการเกษียณอายุ การเสียชีวิต การลาออก ให้

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อการถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) ประกาศ ณ วันที่ 

๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ของผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคลได้อย่างถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดความสับสนและ

ความเข้าใจคลาดเคล่ือนเกี่ยวกับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) 

ประกอบกับยังไม่มีการเผยแพร่วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงาน

ส่วนงาน) ให้เห็นเป็นแนวปฏิบัติในภาพรวม จึงได้จัดทําคู่มือการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว 

(พนักงานส่วนงาน) ฉบับน้ีข้ึน เพื่อใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการบริหารงานบุคคลพนักงาน

มหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป 

 

 

 



๒ 

 

 

วัตถุประสงค์ 

การจัดทําคู่มือการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) ของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. เพื่อใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานในการบริหารงานพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว 

(พนักงานส่วนงาน) และเพื่อเป็นเอกสารแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติงาน

ทุกคน และสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้อย่างถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดความสับสนและความเข้าใจ

คลาดเคลื่อน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

๒. เพื่อให้การบริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วน

งาน) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของส่วนงาน 

  

นิยามศัพท์เฉพาะ 

สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัย  หมายถึง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ส่วนงาน  หมายถึง สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงาน 

                                          มหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น 

                                          ที่จัดตั้งข้ึนตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ก.บ.   หมายถึง คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

                                          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อธิการบดี  หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พนักงานส่วนงาน หมายถึง พนักงานของส่วนงานตามมาตรา ๙ แห่ง 

                                          พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.  

                                          ๒๕๕๑ หรือพนักงานตามโครงการที่ 

                                          มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานว่าจ้างให้ปฏิบัติงาน 

                                          เฉพาะเพื่อการใด การหนึ่งเป็นการชั่วคราวหรือ 

                                          บางช่วงเวลาตามงบประมาณของโครงการ  

                                          หรือส่วนงานนั้น 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์และแนวทาง 

การจ้างพนักงานมหาวิทยาลยัช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 

ที่มาของการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) 

พัฒนาการของการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) เริ่ม

จากที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงิน

รายได้มหาวิทยาลัย) ซ่ึงมีที่มาดังนี้ 

“ลูกจ้างชั่วคราว” โดยหลักการรัฐบาลกําหนดให้เป็นการจ้างบุคคลมาเพ่ือช่วย

เสริมข้าราชการ และลูกจ้างประจํา ปฏิบัติราชการที่มีลักษณะเป็นการ “ช่ัวคราว” จ้างจากเงิน

งบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ทั้งนี้การจ้างจะต้องจ้าง

เท่าที่จําเป็น ตามกรอบอัตราและงบประมาณที่ได้รับ ระยะเวลาการจ้างไม่เกินหนึ่งปีงบประมาณ 

(๑ ตุลาคม.. ถึง ๓๐ กันยายน..)   

พ.ศ. ๒๕๔2 รัฐบาลมีนโยบายไม่เพิ่มจํานวนอัตราข้าราชการ เมื่อมีอัตรา

ข้าราชการว่าง/เกษียณอายุ จะถูกยุบเลิก และได้มีการจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนให้

มหาวิทยาลัยเพ่ือบรรจุบุคลากรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แต่ทั้งน้ี การจัดสรรอัตราและ

งบประมาณดังกล่าว ก็ยังไม่เพียงพอต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยยังมีความ

จําเป็นต้องสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์สูง เพื่อสนองนโยบาย

มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย และเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ ต่อมาในปี 

2545 จึงได้กําหนดให้มีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยโดยให้เบิกจ่ายค่าจ้างจากเงินรายได้ของ

ส่วนงานเรียกว่า พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) โดยมีระยะเวลาการจ้างคราวละ 

๑ ปี (ไม่เกินปีงบประมาณ) ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดประเภทรายจ่าย 

รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๑/๒๕๔๕ (การสรรหา การจ้าง 

อัตราค่าจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การลา และการเลื่อนค่าจ้างของพนักงาน

มหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๕ และได้มีการ

ปรับปรุงประกาศดังกล่าวตามสถานการณ์เป็นระยะ จนถึงฉบับที่ ๒๒/๒๕๔๗ ประกาศ ณ วันที่ 

๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๗  

พ.ศ. ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิจารณาเหน็ว่า ลูกจ้างชั่วคราวที่

มหาวิทยาลัยได้จ้างให้ปฏิบตัิงานนัน้ โดยข้อเท็จจริงแล้วเมื่อหมดปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยกย็ัง

จ้างต่อเนื่องมาเรื่อย ๆ ซ่ึงบางคนมหาวิทยาลัยได้จ้างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นสิบ ๆ ป ีแต่เนื่องจาก

ตามหลกัเกณฑ์ของกระทรวงการคลงัการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวจะไม่มีการเลื่อนค่าจ้างประจําป ีจึง

ทําให้อตัราค่าจ้างเปน็อัตราแรกบรรจตุามคุณวุฒิมหาวิทยาลัยได้จดัสวัสดิการ “เงินสมทบ” ให้แก่

ลูกจ้างชั่วคราวที่มีผลการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัดี ถึงระดับดีมาก และมหาวิทยาลัยจ้างปฏิบตัิงาน

ต่อเนื่อง ให้ได้รับเงินสมทบ ไม่เกินปีละ ๑ ข้ัน ตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการ และให้ได้รบัเงิน 
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สมทบไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของอัตราค่าจ้างขั้นต่ําในคุณวุฒินั้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง กําหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 

๑๗/๒๕๔๖ (เงินสมทบสําหรับลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้มหาวิทยาลัย)  

ต่อมามหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนสถานะจากส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ

ของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 ทั้งน้ี ได้มีการกําหนดให้มีการ

บริหารงานด้านบุคคลให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซ่ึงต่อมาสภามหาวิทยาลัยได้ออก

ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2551 

พ .ศ . ๒๕๕๒ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริหารงานบุคคล พ .ศ . ๒๕๕๑ 

มหาวิทยาลัยจึงได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงาน

มหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  ซ่ึงมีผล

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ ดังนั้น ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ ให้ถือว่าการจ้างลูกจ้าง

ช่ัวคราว และการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ให้แต่ละส่วนงานจ้างเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตามประกาศฉบับดังกล่าว  

 

สาระสําคัญของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ 

สาระสําคัญของหลักเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๒ มีสาระสําคัญของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติดังนี้ 

๑. ให้จ้างพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) ตามเหตุผลและ

ความจําเป็น โดยให้คํานึงถึงภาระงานค่าใช้จ่ายและความคุ้มค่า ภาระงานใดที่สามารถจะจ้างเหมา

ให้เอกชนดําเนินการได้ ก็ให้ใช้วิธีการจ้างเหมาแทน 

๒. ระยะเวลาการจ้างให้จ้างตามภาระงาน แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีงบประมาณ เมื่อ

ส้ินสุดภาระงานแล้วให้เลิกจ้าง  สําหรับโครงการให้จ้างตามระยะเวลาของโครงการและอาจเลิก

จ้างก่อนครบกําหนดระยะเวลาได้   

๓. อัตราค่าจ้าง ให้ส่วนงานจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) 

ในอัตราที่ส่วนงานเห็นว่าเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และภาระงานที่ปฏิบัติ 

แต่ต้องไม่เกินอัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยประจําที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้  หรือให้จ้าง

ในอัตราค่าจ้างและคุณวุฒิตามที่ ก.พ.กําหนด   
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๔. หัวหน้าส่วนงานหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนงานนั้นมอบหมายเป็นผู้ส่ังจ้าง เลิกจ้าง 

อนุญาตการลา และลาออก ของพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) ทุกตําแหน่ง 

กรณีที่มีการดําเนินการจ้างไม่เป็นไปตามประกาศดังกล่าว หัวหน้าส่วนงานและผู้ที่เกี่ยวข้องต้อง

รับผิดชอบในการดําเนินการและต้องชดใช้ความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน 

๕. ให้ส่วนงานหักเงินค่าประกันสังคมจากเงินค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

ช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) และส่วนงานจ่ายเงินค่าประกันสังคมสมทบในส่วนของนายจ้าง ตาม

กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 

๖. ช่ือตําแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย

ช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) ให้อนุโลมใช้ชื่อตําแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานกําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลยั ประกาศ ณ 

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2553 

๗. พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป

ตามทีก่ําหนดสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา โดยอนุโลม 

๘. พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการตาม

ข้อบังคับว่าด้วยสิทธิประโยชน์และสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

วิธีปฏิบัติ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้าง

พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) โดยสรุปดังนี้ 

๑. ส่วนงานที่ประสงค์จะจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) 

ให้จัดทําเหตุผลและความจําเป็น ภาระงานที่จะให้ปฏิบัติ เสนอต่อ ก.บ. เพื่อพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ และขอตั้งงบประมาณเสนอต่อมหาวิทยาลัยในแต่ละปีงบประมาณ ตามแบบที่

มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งน้ี งบประมาณในหมวดบุคลากรเมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ ๓๐ 

ของรายได้ทั้งหมดของส่วนงาน ดังนี้ 

๑.๑. จัดทํารายละเอียดขอตั้งงบประมาณงบบุคลากร งบประมาณเงินรายได้

มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) ตามแบบ รด.๐๓ 

๑.๒. จัดทําเหตุผลความจําเป็น/ภาระงาน การขอจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

ช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) ตามแบบ รด.๐๓(๑) 

๒. ให้ส่วนงานส่งเอกสารตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ ต่อมหาวิทยาลัย (โดยกอง

แผนงาน สํานักงานมหาวิทยาลัย) หรือตามรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ในแต่ละ

ปีงบประมาณ 
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๓. เมื่อส่วนงานได้รับอนุมัติการจัดสรรงบประมาณและกรอบอัตรากําลังพนักงาน

มหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) จากมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ส่วนงานดําเนินการคัดเลือก

บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน)  

๔. การคัดเลือกให้แต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็นคณะกรรมการ

ดําเนินการคัดเลือก 

5. เมื่อมีการจ้างให้ส่วนงานดําเนินการแจ้งข้ึนทะเบียนผู้ประกันตน ต่อสํานักงาน

ประกันสังคมภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) เข้า

ทํางาน (โดยไม่ต้องรอคําส่ังจ้าง) 

6. เมื่อส่วนงานมีคําส่ังจ้าง ให้ส่วนงานรายงานผลการจ้างให้มหาวิทยาลัย

พิจารณาและตรวจสอบภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง 

7. เมื่อมีการจ้าง ให้ส่วนงานมอบหมายภาระงานปฏิบัติแก่พนักงานมหาวิทยาลัย

ช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) และให้พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) จัดทํา

ข้อตกลงก่อนการปฏิบัติงาน (TOR) ในระบบ CMU-MIS และก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจ้าง 

ให้พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) กรอกผลการปฏิบัติงาน (JA) ในระบบ 

CMU-MIS เพื่อให้คณะกรรมการประเมิน 

8. ให้ส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และประเมินผล

การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) ทุกตําแหน่งอย่างน้อย ๑ 

ครั้ง โดยจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจ้างไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน 

ตามเกณฑ์ที่ส่วนงานกําหนด  

 

ขั้นตอนดําเนินการ 

1. การจ้าง 

1.๑. มหาวิทยาลัย (โดยกองแผนงาน สํานักงานมหาวิทยาลัย) จัดสรรงบประมาณ

การจ้างและกรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) ประจําปี

งบประมาณ.. ให้แต่ละส่วนงาน (ประมาณเดือนกันยายนของทุกปี)  

1.๒. ให้ส่วนงานตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณและกรอบอัตรากําลังพนักงาน

มหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) ที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย  

1.๓. ส่วนงานดําเนินการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) โดย

การจ้างมี ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
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1.๓.๑. กรณีเป็นการจ้างบุคคลเดิม อัตราเดิม ต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป 

ส่วนงานจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) 

ให้เสร็จส้ินก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจ้างไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน และพนักงานมหาวิทยาลัย

ช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) ผู้นั้น จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ส่วนงานกําหนด   

1.๓.๒. กรณีเป็นอัตราว่าง/อัตราใหม่ ให้ส่วนงานดําเนินการดังนี้ 

1). ขออนุมัติหัวหน้าส่วนงานดําเนินการและแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการคัดเลือก โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน และแนบประกาศ

ส่วนงาน    เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงาน

ส่วนงาน) 

๒).  ปิดประกาศรับสมัคร ณ สถานที่รับสมัคร ทางเว็บไซต์ของส่วน

งาน/มหาวิทยาลัย แจ้งเวียนทุกส่วนงาน หรือแล้วแต่วิธีการ ก่อนวันเริ่มรับสมัครอย่างน้อย ๕ วัน 

๓). การรับสมัครให้มีกําหนดเวลารับใบสมัครไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทํา

การ นับจากวันสุดท้ายของวันประกาศรับสมัคร  

๔). เมื่อครบกําหนดเวลารับสมัครแล้ว ให้ดําเนินการดังนี้ 

4.๑). กรณีมีผู้มาสมัคร ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิคัดเลือกโดยให้ปิด

ประกาศรับสมัครก่อนวันสอบคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๗ วัน 

4.๒). กรณีไม่มีผู้สมัคร ให้ขยายเวลารับสมัคร โดยให้จัดทําเป็น

ประกาศ  

1.4. วิธีการคัดเลือก มีหลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ การทดสอบปฏิบัติงาน การ

ทดสอบข้อเขียน หรือวิธีการคัดเลือกอย่างอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่างตามที่ส่วนงาน

เห็นสมควร 

1.๕. เมื่อดําเนินการคัดเลือกแล้ว ให้คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกรายงานผล

การคัดเลือกเสนอหัวหน้าส่วนงาน โดยแนบบัญชีกรอกคะแนน ประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์สอบ ประกาศผลการคัดเลือก  

ทั้งน้ีต้องให้เวลาผู้สอบได้มารายงานตัวไม่น้อยกว่า 7 วัน นับแต่วันที่มีการ

ประกาศผลการคัดเลือก 

1.6. ส่วนงานจัดทําคําส่ังจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือก       เสนอหัวหน้าส่วนงานเพื่อลง

นามคําส่ังจ้าง ทั้งน้ี การกําหนดวันเริ่มจ้างของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องไม่ก่อนวันที่ลงนามใน

ประกาศผลการคัดเลือก และวันที่ เริ่มมาปฏิบัติงาน โดยมีระยะเวลาการจ้างไม่เกินหนึ่ง

ปีงบประมาณ (ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน.. วันที่สุดท้ายของปีงบประมาณ)  
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ทั้งน้ี กรณีตําแหน่งที่กําหนดให้บรรจุในคุณวุฒิปริญญา ให้มีการตรวจสอบ

คุณวุฒิของผู้นั้น ไปยังสถานศึกษาที่อนุมัติวุฒิปริญญาว่าสําเร็จจริงหรือไม่ ด้วย 

1.7. ส่วนงานแจ้งข้ึนทะเบียนผู้ประกันตน ต่อสํานักงานประกันสังคม ภายใน 30 วัน 

นับแต่วันที่รับพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน)  เข้าทํางาน    (โดยไม่ต้องรอ

คําส่ังจ้าง) 

1.8. ให้ส่วนงานมอบหมายภาระงานปฏิบัติแก่พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว 

(พนักงานส่วนงาน) และให้พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) จัดทําข้อตกก่อนการ

ปฏิบัติงาน (TOR) ในระบบ CMU-MIS  

1.9. ให้ส่วนงานรายงานผลการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) 

ต่อมหาวิทยาลัย ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง  

1.10. ให้ส่วนงานแจ้งพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) กรอกผล

การปฏิบัติงาน (JA) ในระบบ CMU-MIS ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจ้าง ให้คณะกรรมการ

ประเมิน และให้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เสร็จส้ินก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจ้าง ไม่น้อย

กว่า ๔๕ วัน เพื่อนําผลการประเมินมาพิจารณาจ้างให้ปฏิบัติงานต่อในปีงบประมาณต่อไป และ

นําไปพิจารณาข้ึนค่าจ้างตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ส่วนงานกําหนด  

 

2. การเลิกจ้าง /การลาออก 

2.1. การเลิกจ้าง 

2.1.1. ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ที่ส่วนงานกําหนด 

2.1.2. ส้ินสุดภาระงานหรือโครงการ 

2.1.3. ถูกลงโทษทางวินัย 

2.1.4. เจ็บป่วยจนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ และไม่อาจปฏิบัติงานโดยไม่

สม่ําเสมอหรือตามความเห็นของแพทย์ผู้เช่ียวชาญ 

2.2.5. ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย

การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 อยู่ก่อนการจ้าง โดยไม่ได้รับการยกเว้น 

ทั้งน้ี ข้อ 2.1.1. และ 2.1.2. ต้องแจ้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว 

(พนักงานส่วนงาน) ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 
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2.2. การลาออก 

2.2.1. พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) ผู้ใดประสงค์จะ

ลาออกจากงาน ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปตามลําดับช้ันล่วงหน้าเป็น

เวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น อาจยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้า

น้อยกว่าสามสิบวันก็ได้ เมื่อหัวหน้าส่วนงานสั่งอนุญาตแล้ว จึงให้ออกจากงานได้ 

หัวหน้าส่วนงานเห็นว่าจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่งานของส่วนงานจะยับยั้ง

การอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินสี่สิบห้าวันนับแต่วันขอลาออกก็ได้ 

2.2.2. ให้ตรวจสอบภาระผูกพันของพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงาน

ส่วนงาน) หากมีข้อผูกพันให้ดําเนินการตามกรณีและวิธีการของแต่ละส่วนงาน  

2.2.3. ส่วนงานจัดทําคําส่ังอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงาน

ส่วนงาน) ลาออก  เสนอหัวหน้าส่วนงานเพื่อลงนาม   

ทั้งนี้ วันที่ลาออกต้องไม่ก่อนวันที่หัวหน้าส่วนงานลงนามในคําส่ัง 

2.2.4. ส่วนงานแจ้งส้ินสุดการเป็นผู้ประกันตน ต่อสํานักงานประกันสังคม 

ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) ออก

จากงาน   

2..2.5. ให้ส่วนงานรายงานผลการลาออก แจ้งส้ินสุดการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

ช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) ต่อมหาวิทยาลัย ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ลาออก  

 

 

3. การประกันสังคม 

กองทุนประกันสังคม คือ กองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ประกันตนให้ได้รับ

ประโยชน์ทดแทน เมื่อต้องประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย ซ่ึงไม่เนื่องจากการ

ทํางาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน 

เงินสมทบ คือ เงินที่นายจ้าง ลูกจ้าง จะต้องนําส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุก

เดือน โดยคํานวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ ซ่ึงกําหนดจากฐานค่าจ้างที่ไม่ต่ํากว่าเดือนละ 1,650 

บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท โดยรัฐบาลจะออกเงินสมทบเข้ากองทุนด้วนส่วน

หนึ่ง มีรายละเอียดดังนี้ 

1. หักค่าจ้างของลูกจ้าง ในอัตราร้อยละ 5   

2. นายจ้างร่วมจ่ายสมทบ ในอัตราร้อยละ 5 

3. รัฐบาลร่วมจ่ายสมทบ ในอัตราร้อยละ 2.75 
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สิทธิประโยชน์ อัตราเงินสมทบ 

 ลูกจ้าง นายจ้าง รัฐบาล 

เจ็บป่วย    

ทุพพลภาพ 1.5% 1.5% 1.5% 

ตาย    

คลอดบุตร    

สงเคราะห์บุตร /ชราภาพ 3% 3% 3% 

ว่างงาน 0.5% 0.5% 0.25% 

รวม 5% 5% 5% 

 

3.1. การดําเนินการเกี่ยวกับการประกันสังคม 

3.1.1. เมื่อมีการจ้างให้ข้ึนทะเบียนผู้ประกันตน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับพนักงาน

ส่วนงานเข้าทํางาน (โดยไม่ต้องรอคําส่ังจ้าง) การข้ึนทะเบียนผู้ประกันตน มี 2 กรณีดังนี้ 

1). กรณีไม่เคยข้ึนทะเบียนผู้ประกันตน เอกสารประกอบด้วย 

-แบบหนังสือนําส่งแบบข้ึนทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-02) 

- แบบข้ึนทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)  

- แนบสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบ้านที่มีช่ือผู้ประกันตน 

(พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง)  

2). กรณีผู้ประกันตนเคยมีบัตรประกันสังคมแล้ว  ให้ยื่นแบบ สปส.1-03/1 ถ้า

ผู้ประกันตนยังไม่มีบัตรรับรองสิทธิหรือต้องการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลให้ยื่นแบบ สปส.9-

02 กับสํานักงานประกันสังคม 

3.1.2. กรณีพนักงานส่วนงานลาออกจากงาน ให้แจ้งการส้ินสุดความเป็นผู้ประกันตน

ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่พนักงานส่วนงานออกจากงาน  (ยื่นแบบ สปส.6-09) 

ทั้งน้ี หากไม่ดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด มีความผิดระวางโทษจําคุกไม่เกิน 

6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

3.1.3. กรณีการแจ้งข้ึนทะเบียนผู้ประกันตน และแจ้งการส้ินสุดความเป็นผู้ประกันตน 

ทางระบบ e-Service เว็บไชต์สํานักงานประกันสังคม www.sso.go.th  ให้เก็บเอกสารการแจ้งข้ึน

ทะเบียนผู้ประกันตน และแจ้งการส้ินสุดความเป็นผู้ประกันตน ไว้เป็นหลักฐานด้วย 

 

 

 



12 

 

3.2. สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน 

ผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครอง 7 กรณี จากกองทุนประกันสังคม ดังนี้ 

1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย  

ก. บริการทางการแพทย์ ได้แก่ เจ็บป่วยปกติ  เจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ  

กรณีทันตกรรม กรณีบําบัดทดแทนไต ได้แก่ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การล้างช่องท้อง

ด้วยน้ํายาแบบถาวร การผ่าตัดปลูกถ่ายไต และการผ่าตัดเปลี่ยนไต กรณีปลูกถ่ายไขกระดูก กรณี

เปล่ียนอวัยวะกระจกตา ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค กรณีโรคเอดส์ กรณีที่

มีสิทธิแต่ยังไม่มีบัตร  กรณีไม่มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ 

ข. เงินทดแทนการขาดรายได้ 

2. กรณีทุพพลภาพ ได้รับเงินรายได้ 50% ตลอดชีวิต ค่ารักษาพยาบาล 

3. กรณีตาย ได้รับค่าทําศพ เงินสงเคราะห์กรณีตายตามระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ 

4. กรณีคลอดบุตร ได้ค่าคลอดบุตร 13,000 บาท เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการ

คลอดบุตร (หญิง) 

5. กรณีสงเคราะห์บุตร ได้เงินสงเคราะห์บุตรคนละ 350 บาท/เดือน คราวละไม่เกิน 2 

คน ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ขวบ 

6. กรณีชราภาพ  

-ต้องจ่ายเงินสมทบ 180 เดือน อายุ 55 ปีบริบูรณ์ ส้ินสุดความเป็นผู้ประกันตน

รับเงินบํานาญชราภาพ 

-จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน หรือตายหรือเป็นผู้ทุพพลภาพ รับเงินบําเหน็จ

ชราภาพ 

7. กรณีว่างงาน  

-เลิกจ้างรับ 50% ของค่าจ้าง 180 วัน  

-ลาออกรับ 30 % ของค่าจ้าง 90 วัน 
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แผนภูมิข้ันตอนดําเนินงาน 
 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 
           

  

                                                   

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยแจ้งการจัดสรร

งบประมาณ/กรอบอัตรากาํลัง

ส่วนงานตรวจสอบ

งบประมาณ/กรอบ

อัตรากําลัง 

จ้างบุคคลเดิม อัตราเดิม

ปฏิบัติงานต่อเนื่องใน

ปีงบประมาณต่อไป 

ประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

ก่อนครบกําหนดจ้าง ๔๕ วนั 

อัตราว่าง 

ขออนุมัติหัวหน้าส่วนงาน

ประกาศรบัสมัคร 

ดําเนินการคัดเลือก 

ประกาศผลการคัดเลือก

พ.ส่วนงานกรอก JA

ในระบบ CMU-MIS

จัดทําคําส่ังจ้าง 

มอบหมายภาระงาน 

ตรวจสอบวุฒิ (เฉพาะ

ตําแหน่งบรรจุวุฒิ

พ.ส่วนงานกรอก TOR 

ในระบบ CMU-MISรายงานผลการจ้างให้

มหาวิทยาลัย 

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานจาก JA 

พ.ส่วนงานกรอก JA

ในระบบ CMU-MIS

  แจ้งประกันสังคม

การจ้าง 

  แจ้งประกันสังคม

รายงานผลให้

มหาวิทยาลัย

จัดทําคําส่ังจ้าง

การเลิกจ้าง/การลาออก

ส่วนงานดําเนินการจ้าง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารท้ายบท 
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บันทึกข้อความ  

ส่วนงาน ________________________________________________________________________    
 

ที่ ______________________________________วันที่______________________________________ ศธ ๖๓๙๒(...)/……. 

เรื่อง____________________________________________________________________________ 
      ____________________________________________________________________________   

ขออนุมัติดําเนินการและแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 

(พนักงานส่วนงาน)   

- - - - - - - - - - - - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

เรียน ...........................................     
 

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .......... ตําแหน่ง................... จํานวน....... อัตรา นั้น 

บัดน้ี.............................ประสงค์จะขออนุมัติดําเนินการดังน้ี 

๑. ขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)   

ตําแหน่ง.................... โดยรับผู้มีวุฒิ................................ อัตราค่าจ้างเดือนละ........บาท จํานวน..........

อัตรา   

๒. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วน

งาน)   ประกอบด้วย 

๒.๑. ...........................  ประธานกรรมการ 

๒.๒. ...........................  กรรมการ  

๒.๓. ..........................   กรรมการ 

๒.๔. ..........................  กรรมการและเลขานุการ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ประกาศ.............................. 
เรื่อง  รับสมคัรบุคคลเพือ่คัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) 

__________ 
 

ด้วย .................................. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัคร

บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว    (พนักงานส่วนงาน)  ตําแหน่ง

.................... อัตราค่าจ้างเดือนละ..........บาท  จํานวน......อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๑. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต:เกษียณ

ก่อนกําหนด 

๓. ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า............................................................ 

๔. มีความรู้ความสามารถ.................................................................. 

๕. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว 

๖. มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
 

 ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วนตนเอง 

ที่.............................................. ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  จนถึงวันที่.....................  ในวันและเวลา

ราชการ 
 

ค. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นในการสมัคร 
๑. สําเนาคุณวุฒิการศึกษา และสําเนา Transcript      อย่างละ  ๑ ฉบับ 

๒. สําเนาทะเบียนบ้าน      ๑ ฉบับ 

๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน     ๑ ฉบับ 

๔. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน ๑ เดือน)    ๑ ฉบับ 

๕. รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว  ๒ รูป 

๖. เอกสารรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร (ชาย)    ๑ ฉบับ 
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ง. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก 
(ช่ือส่วนงาน)............................. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้มี

สิทธิ์คัดเลือก ในวันที่.................. ณ ...................................   

 
 

จ. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
๑. ทดสอบข้อเขียน .......... คะแนน วันที่ ......................   เวลา..........น. เป็น

ต้นไป ณ...............................  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิชาที่ใช้สอบข้อเขียนมีดังนี้ 

๑) ..................................................... 

๒) ..................................................... 

-ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่.....................ณ ............................. 

เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ต่อไป 

๒. สอบสัมภาษณ์  .........คะแนน  วันที่................... เวลา........น.  เป็นต้นไป 

ณ .............................. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องผ่านเกณฑ์แต่ละวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และต้อง

ผ่านเกณฑ์คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ข้ึนไป) 
 

ฉ. ประกาศผลการคัดเลือก 
ประกาศผลการคัดเลือกฯ  ในวันที่ . . . . . . . . . . . . . . . . .  ณ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

 

  ประกาศ  ณ วันที่ ...................     
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ประกาศ........................................ 
เรื่อง  ประกาศผลการทดสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว  

            (พนักงานส่วนงาน) 
__________ 

 

ตามที่  .............................. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคล

เพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว    (พนักงานส่วนงาน)  ตําแหน่ง...................... 

อัตราค่าจ้างเดือนละ.............บาท  จํานวน.......อัตรา นั้น 

บัดน้ี ระยะเวลาการเปิดรับสมัครได้ส้ินสุดลงแล้ว (ช่ือส่วนงาน).................

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีสิทธิ์ทดสอบข้อเขียน 

จํานวน........ราย ดังนี้ 

๑.......................... 

๒......................... 

จึงขอให้ผู้มีรายช่ือดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการทดสอบข้อเขียนตามวัน เวลา 

และสถานที่ต่อไปด้วย 

 

ประกาศ  ณ วันที่...................            
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ประกาศ.......................... 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) 

__________ 
 

ตามที่  ………………………………… ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว    (พนักงานส่วนงาน)  ตําแหน่ง………………… อัตราค่าจ้างเดือนละ 

.................บาท  จํานวน........อัตรา นั้น 

บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) ตําแหน่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏดังนี้  

ลําดับที่ ๑. ...................................... 

ลําดับที่ ๒. .................................... 

ทั้งน้ี ให้ผู้ที่ได้ลําดับที่ ๑. มารายตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ...................... ได้ตั้งแต่

บัดน้ีเป็นต้นไป จนถึงวันที่................ หากพ้นกําหนดน้ีแล้ว ไม่มารายงานตัว จะถือว่าสละสิทธิ์ใน

การเข้าปฏิบัติงาน 

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ วันที่ .................. 
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คําสั่ง (คณะ สถาบัน สํานัก) .......................................... 

ที่……………/…………. 

เรื่อง  การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) 

------------------ 

 

ด้วย (คณะ สถาบัน สํานัก) ........………………………………มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีความ

ประสงค์จะจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) ประจําปีงบประมาณ …………….  

ซ่ึง ก.บ. มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่....../.......เมื่อวันที่..........ได้พิจารณาเห็นชอบกรอบ

อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ...........  และ

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในคราวประชุมครั้งที่....../....... เมื่อวันที่........... ได้มีมติอนุมัติ

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ..........แล้ว 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551   ข้อ...... แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การ

บริหารงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น พ.ศ. 2551 ข้อ 19  แห่งข้อบังคับ

มหา วิทยาลัย เ ชียง ให ม่  ว่ า ด้วย  การบริหารงานบุคคล  พ .ศ .  2553 และประกาศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว 

(พนักงานส่วนงาน) ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2552       จึงให้จ้าง (นาย นางสาว 

นาง)………………………….. วุฒิ...........................จาก................................... เป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) ตําแหน่ง……………...........……….. อัตราค่าจ้างเดือนละ

. . . . . . . . .บาท  ตํ าแหน่ ง เลขที่ . . . . . . . . สั งกัด  (คณะ  สถาบัน  สํ านัก )   ………………………….

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    

 

ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่................. ถึงวันที่.................   

          ส่ัง  ณ  วันที่....................          

 

 

หมายเหตุ  ข้อ.....แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานในส่วนงานวิชาการ

และส่วนงานอื่น พ.ศ. 2551 ให้ดําเนินการดังนี้ 

1. คณะ ให้ใช้  ข้อ 5 

2. สถาบัน ให้ใช้ ข้อ 7 

3. สํานัก ให้ใช้ ข้อ 8 
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คําสั่ง (คณะ สถาบัน สํานัก)............................... 

ที่................./…………… 

เรื่อง  อนุญาตใหพ้นักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ลาออก  

-------------- 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2551   ข้อ....... แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานในส่วนงาน

วิชาการและส่วนงานอื่น พ.ศ. 2551 ข้อ 19 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การ

บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 และข้อ 11 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์

และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 

พ.ศ. 2552 จึงอนุญาตให้ (นาย นางสาว นาง) .......................................................... ซ่ึงเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) ตําแหน่ง................................... อัตราค่าจ้าง

เดือนละ . . . . . . . . . . .บาท  ตําแหน่งเลขที่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  สังกัด (คณะ  สถาบัน  สํานัก ) 

.................................. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว  

(พนักงานส่วนงาน) เนื่องจาก...................................................................  โดยให้ได้รับเงินสะสม 

และเงินสมทบ 

   

  ทั้งนี้   ตั้งแต่วนัที่....................................เป็นต้นไป 

           ส่ัง  ณ  วันที่................................................... 

 

 

หมายเหตุ  ข้อ....แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานในส่วนงานวิชาการ

และส่วนงานอื่น พ.ศ. 2551 ให้ดําเนินการดังนี้ 

1. คณะ ให้ใช้  ข้อ 5 

2. สถาบัน ให้ใช้ ข้อ 7 

3. สํานัก ให้ใช้ข้อ 8 
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แบบหนังสือขอลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) 

 

เขียนที่………………………………………… 

วันที่………..เดือน………………….พ.ศ…….. 

เรื่อง   ขอลาออกจากพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) 

เรียน   ……………………………………………..………… 

 

ด้วย   ข้าพเจ้า…….…………………….……………………. เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว 

(พนักงานส่วนงาน)  ตําแหน่ง……..………….……………………….. อัตราค่าจ้างเดือนละ ………………….บาท  

สังกัด…………………………………….………………… มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      มีความประสงค์ขอลาออก

จ า ก พ นั ก ง า น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ช่ั ว ค ร า ว  ( พ นั ก ง า น ส่ ว น ง า น )  เ นื่ อ ง จ า ก

.................................………………………………………… ตั้งแต่วันที่……………………………. 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต  

 

                                                                   ขอแสดงความนับถือ 

                                                  

(ลงชื่อ)………………………………………… 

           (…………………………………..) 

                                                                                    

                                                   ความเห็นของผู้บังคับบัญชา  

                                                           ………………………………………………………. 

                                                           ………………………………………………………                                    

                                                                                                                          

                                                    (ลงชื่อ)............................................. 

                                                (ตาํแหน่ง).............................................. 

                                                         วนัที่.........../................./................. 

 

หมายเหตุ     1. ต้องยืน่ใบลาต่อผู้บงัคบับัญชาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  30 วัน  เว้นแต่มีเหตุผล 

                       ความจําเป็นไม่สามารถยื่นล่วงหน้าตามกําหนดได้ ให้ช้ีแจงเหตุผล 

  2. เมื่อได้รบัอนุญาตให้ลาออกแล้ว จึงจะหยุดงานได้ มิเช่นนั้นอาจมีความผิดทางวินัย  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานสว่นงาน) 

-------------  

 
เพื่ออนุวัติตามข้อ ๑๑  ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. ๒๕๕๑  ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.

๒๕๕๑,   มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๑ เม่ือวันที่ ๒๗ 

กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑ และมติที่ประชุม ก.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เม่ือ

วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒    จึงออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

ชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ไว้ดังน้ี 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ

จ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเปน็ต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศน้ี 

“สภามหาวิทยาลัย”        หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

“มหาวิทยาลัย”             หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 “ส่วนงาน”               หมายความว่า  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  สํานักงาน 

                                  มหาวิทยาลัย  ส่วนงานวิชาการ และ 

              ส่วนงานอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศของ 

              มหาวิทยาลัย  
“ก.บ.”                     หมายความว่า   คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

                                                   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

                        “อธิการบดี”                หมายความว่า    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

“พนักงานส่วนงาน”        หมายความว่า    พนักงานของส่วนงานตามมาตรา ๙  

               แห่งพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัย      

                                                      เชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ หรือพนักงาน 

                                                      ตามโครงการที่มหาวิทยาลัยหรือ 

                                                      ส่วนงานว่าจ้างให้ปฏิบัติงานเฉพาะ 

                                                      เพื่อการใด การหนึ่งเป็นการ 

               ชั่วคราวหรือบางช่วงเวลาตามงบประมาณ 

                ของโครงการ หรือส่วนงานนั้น 



25 
 

“ปีงบประมาณ”          หมายความว่า  ปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

         เริ่มต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่  ๓๐  

         กันยายนของปีถัดไป 

 

ข้อ  ๔  ให้อธิการบดีรกัษาการตามประกาศนี้   

การใดที่มิได้กาํหนดในประกาศนี้ ให้อธิการบดีมีอํานาจออกประกาศเพื่อกําหนด

แนวทางปฏิบัติ หรือตามที่ ก.บ. กําหนด  ซ่ึงต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 

ข้อ ๕  ให้ส่วนงานดําเนินการจ้างพนักงานส่วนงาน ตามที่กําหนดในประกาศนี้โดยเคร่งครัด 

หากประสงค์จะดําเนินการจ้างแตกต่างไปจากประกาศนี้จะต้องเสนอขออนุมัติต่อ ก.บ.ทุกกรณี 

ในกรณีที่มีการดําเนินการจ้างโดยไม่เป็นไปตามประกาศนี้ หัวหน้าส่วนงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ต้องรับผิดชอบในการดําเนินการและต้องชดใช้ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น   

ข้อ ๖  การจ้างพนักงานส่วนงานให้จ้างได้ตามเหตุผลและความจําเป็น โดยต้องคํานึงถึง

ภาระค่าใช้จ่ายและความคุ้มค่า  ภาระงานใดที่สามารถจ้างเหมาให้เอกชนดําเนินการได้ ให้จ้างเหมา   

ข้อ ๗  ส่วนงานที่ประสงค์จะจ้างพนักงานส่วนงานให้เสนอเหตุผลและความจําเป็น ภาระ

งานที่จะให้ปฏิบัติ ต่อ ก.บ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และขอตั้งงบประมาณเสนอต่อมหาวิทยาลัย

ในแต่ละปีงบประมาณ ทั้งน้ี งบประมาณในหมวดงบบุคลากรเมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของ

รายได้ทั้งหมดของส่วนงาน 

ในกรณีที่ส่วนงานได้รับงบประมาณระหว่างปีสําหรับโครงการ ให้เสนออธิการบดีประธาน 

ก.บ. เป็นผู้พิจารณาและเมื่ออธิการบดีพิจารณาแล้วให้รายงาน ก.บ. ทราบ  

ข้อ  ๘ พนักงานส่วนงานที่จะจ้างต้องมีใบสมัครเข้าทํางานและมีหนังสือรับรองและค้ําประกัน 

รวมทั้งอาจทําสัญญาจ้างและค้ําประกัน ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

ประจําโดยอนุโลม 

การใดที่มิได้กาํหนดไว้ในใบสมัครเข้าทํางานหรือในสัญญาจ้างและมิได้กําหนดในประกาศนี้  

การนั้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดที่ใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัย

ประจําโดยอนุโลม  

ข้อ ๙ ให้จ้างพนักงานส่วนงานตามงบประมาณที่ได้รับ และจ้างจากผู้ที่ผ่านกระบวนการ

คัดเลือก  โดยจะต้องแต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๓ คนเป็นคณะกรรมการคัดเลือก และการคัดเลือก

จะต้องมีความเป็นธรรมและเหมาะสม       

ข้อ ๑๐ การจ้างพนักงานส่วนงานให้มีระยะเวลาการจ้างตามภาระงาน ทั้งน้ีต้องไม่เกินหนึ่ง

ปีงบประมาณและเมื่อสิ้นสุดภาระงานแล้วให้เลิกจ้าง  
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สําหรับลูกจ้างโครงการให้จ้างตามระยะเวลาของโครงการและอาจเลิกจ้างก่อนครบกําหนด

ระยะเวลาได้ 

ข้อ  ๑๑ ให้หัวหน้าส่วนงานหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนงานนั้นมอบหมายเป็นผู้มีอํานาจสั่งจ้าง ทํา

สัญญาจ้าง  เลิกจ้าง  อนุญาตการลาและลาออก สําหรับพนักงานส่วนงานทุกตําแหน่ง    

เมื่อส่วนงานได้ดําเนินการจ้างหรือเลิกจ้างพนักงานส่วนงานในแต่ละปีงบประมาณแล้วให้รายงานการจ้าง

หรือเลิกจ้างต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตรวจสอบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้จ้างหรือเลิกจ้าง 

การสั่งจ้าง เลิกจ้าง อนุญาตการลาและลาออกตามวรรคแรก ให้ทําเป็นคําสั่งและให้จัดเก็บ

คําสั่งรวมทั้งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจ้างไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ 

ข้อ ๑๒ ภายใต้ประกาศข้อ ๘ วันและเวลาทํางาน วันหยุดงาน ประเภทการลา จรรยาบรรณ 

วินัยและการรกัษาวินัย  การดําเนินการทางวินัย  การออกจากงาน  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของ

พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง หากมิได้มีการกําหนดไว้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใด ที่ใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยประจําโดยอนุโลม  ยกเว้นที่

กําหนดในกรณีดังต่อไปนี้ 

๑๒.๑ การลาโดยได้รับค่าจ้าง  ในหนึ่งปีงบประมาณ  ดังน้ี 

๑๒.๑.๑ ลาพักผ่อน ไม่เกิน ๑๐ วันทําการ (สะสมไม่ได้) ในปีแรกต้องปฏิบัติงาน 

มาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ เดือน 

๑๒.๑.๒ ลาคลอดบุตร ปีหนึ่งไม่เกิน ๙๐ วัน โดยนับรวมวันหยุด โดยมีสิทธิรับ

ค่าจ้างระหว่างลาจากส่วนงานไม่เกิน ๔๕ วัน อีก ๔๕ วัน ให้รับจาก

ประกันสังคม แต่กรณีที่เริ่มเข้าปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบ ๗ เดือน ไม่

อยู่ในข่ายรับสิทธิ์ดังกล่าว 

๑๒.๑.๓ ลาป่วย มีสิทธิลาได้ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ หากได้รับการบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวในปีงบประมาณนั้นไม่ครบ ๑๒ เดือน 

ให้คิดตามสัดส่วน 

๑๒.๑.๔ ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล หรือเข้ารับการ

ทดลองความพรั่งพร้อม    

๑๒.๒ การลาโดยไม่ได้รับค่าจ้าง  ดังน้ี 

๑๒.๒.๑ ลากิจส่วนตัว  ปีงบประมาณหนึ่งไม่เกิน ๑๒ วัน หากได้รับการบรรจุเป็น 

               พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ในปีงบประมาณนั้นไม่ครบ ๑๒ เดือน  

               ให้คิดตามสัดส่วน 

๑๒.๒.๒ ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 

๑๒.๒.๓ ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 

ข้อ ๑๓ พนักงานส่วนงานต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามที่กําหนดสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

ประจํา 
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พนักงานส่วนงานซึ่งปฏิบัติงานในหน้าที่ของตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประจําหรือลูกจ้าง 

ประจําตําแหน่งใดให้ใช้ชื่อตําแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 

หรือลูกจ้างประจําตําแหน่งนั้น โดยอนุโลม   

กรณีที่เป็นงานลักษณะใหม่ที่ไม่เคยมีการกําหนดตําแหน่งใดๆ มาก่อน ให้เสนอ ก.บ. เพื่อ

พิจารณาให้ความเห็นชอบและกําหนดชื่อตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง เงื่อนไขการจ้างและอัตรา

ค่าจ้าง 

ข้อ ๑๔ การจ้างพนักงานส่วนงาน ให้จ้างในอัตราที่ส่วนงานเห็นว่าเหมาะสมกับความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์ และภาระงานที่ปฏิบัติ ทั้งน้ี ต้องไม่เกินอัตราค่าจ้างของพนักงาน

มหาวิทยาลัยประจําที่มหาวิทยาลัยกําหนด ถ้ามีความจําเป็นต้องจ้างที่นอกเหนือจากนี้ ให้ชี้แจง

รายละเอียดเหตุผลและความจําเป็นเสนอต่อ ก.บ. และเมื่อ ก.บ. อนุมัติแล้วจึงจะจ้างได้ 

     ข้อ ๑๕  ให้ส่วนงานที่จ้างหักเงินค่าประกันสังคมจากเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนงาน และ

ส่วนงานนั้นจ่ายเงินค่าประกันสังคมสมทบในส่วนของนายจ้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม   

นอกจากการจ่ายค่าจ้างตามข้อ ๑๔ และประกันสังคมตามข้อ ๑๕ ส่วนงานอาจกําหนดสิทธิประโยชน์อื่น

ใดได้ตามความเหมาะสม  แต่ทั้งน้ี    ต้องไม่เกินสิทธิประโยชน์ที่พนักงานมหาวิทยาลัยประจําพึงได้รับ 

ข้อ ๑๖  ให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการ

ทํางานของพนักงานส่วนงานทุกตําแหน่งอย่างน้อยหนึ่งครั้ง โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนครบ

ระยะเวลาการจ้างไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวัน   

ส่วนงานสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานในระหว่างการจ้างได้ และหากพิจารณาเห็นว่า

ผลการประเมินไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด ให้เลิกจ้าง แต่ต้องแจ้งให้พนักงานส่วนงานทราบก่อนล่วงหน้า

อย่างน้อย ๑ เดือน 

ข้อ ๑๗  ให้นําแบบวิธีการและเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัยประจํามาใช้บังคับกับการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนงานโดย

อนุโลม 

บทเฉพาะกาล 

------------------ 

ข้อ ๑๘ กรณีลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ที่

มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งจ้างก่อนวันที่ออกประกาศฉบับน้ี ให้คงเป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงาน

มหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ต่อไป จนถึงวันที่ส้ินสุดการจ้างในคําสั่งจ้าง   
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หากส่วนงานมีภารกิจที่จะต้องจ้างบุคคลมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ให้จ้างเป็นพนักงานส่วนงาน

ตามประกาศฉบับน้ี หรือกรณีที่ส่วนงานคัดเลือกแล้ว ประสงค์จะจ้างบุคคลเดิมที่มีความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์ หรือความชํานาญงานด้านใดเป็นพิเศษ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนงาน บุคคลน้ันต้องมีผล

การประเมินอยู่ในระดับดี ถึงระดับดีเด่น ให้จ้างเป็นพนักงานส่วนงานตามประกาศฉบบัน้ี และให้ถืออัตรา

ค่าจ้างเดิม หรือค่าจ้างรวมกับจํานวนเงินสมทบที่ได้รับอยู่เดิมเป็นอัตราค่าจ้างแรกบรรจุ    

 

ทั้งน้ี   ตั้งแต่วันที่ ๑  เมษายน ๒๕๕๒  เป็นต้นไป 

                     ประกาศ   ณ วันที่  20 มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

   (ลงนาม)                  พงษ์ศักดิ์  อังกสิทธิ์ 

                  (ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  อังกสิทธิ์) 

                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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