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รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  47/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  48/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  49/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  50/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  51/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  52/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  53/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  54/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  55/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  56/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  57/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  58/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  59/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  60/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  61/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)
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'\.h::Lfl'Vl1"!11n1'j bbt'l::'l.h::Lfl'Vlf;'i'U'Uf;'i'4'U 

1� tJ � b th.J n1 'H'lllfl1 i 1 � f11'Vl'U �VI� n bfl t\J6>1 bb� �1fin1i b�e:J'Ub1'Ub� e:J'U"tl e:J�V'li.J n� 1'UlJ'Vl11 Vl tJ 1� tJ 

th� b.flV11"1!1n1i bb��th� b.flVl?li!U?l'U'U b �e) 1 �i;'le)�fl�e)�flu-1rau��UlJ'V111VltJ1�tJ"tJe)'Ubbfl'U 11�1 tJ n1i 
' 

U�'Vl1i�1'UUflfl� V'l.131. lvctct� bb�::!-1Jau��UlJ'V111VltJ1�tJ"tlel'Ubbfl'U 11�1tJ b1'Ub�e:J'U b�'U1.Ji::!'<il1�1bb'V!i.1� 
' 
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' 

� bb VI �-1j' BU ��U 1J'Vl11Vl tJ1� tJ "tle:J'U bbfl'U 11�1 tJ b�'Ub� e:J'U b1'UU i::!'<il 1�1 bb 'Vl'U� f111,!e:JtJbb Vl'U V'li.J M 1'U 
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b�eJ'Ub1'Ub�eJ'UV'li!n�1'UlJVl11VltJ1�tJ (OUU� Iv) V'l.131. lvctct� 
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"lJ'Vl11VltJ1�tJ" 

"?l.fl11J'Vl11VltJ1� tJ" 
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"e)fif11jtJ�,, 

'VllJ1tJfl111J11 lJ'Vl11Vl tJ1� tJ"tleJ'Ubbfl'U 

'VllJ1 tJf111lJ11 ?l.fl11J'Vl11 Vl tJ1� tJ "ti e:J'U bbfl'U 

'VllJ1tJfl11lJ11 fl1'U�1'U"tle)�lJ'Vl11 Vl tJ1� tJ l,111JV'li::!i1"1!U qiry�

lJ'Vl11VltJ1�tJ"tleJ'Ubbfl'U V'l.131. lvctct� 

'Vlll1tJfl11ll11 'Vl'Ll1tJ�1'U.fl1tJ 1 t.1"tJa�1;11i!n�1t.1aBmiu� ��-d

1�'VllJ1tJi11J��l:11i!n�1'U?l.fl1lJ'V111VltJ1�tJ�1tJ 

'VllJ1tJfl111J11 fl�f1TI1Jn1'ru�'Vl1i�1Wflffi Ui::!'iil1ll'VmVltJ�tJ 
' 

'VllJ1 tJ fl111J11 e)fi n1i'U �lJ'Vl11Vl tJ1 J tJ "ti e:J'U bb fl'U 

ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 11/2559 

ใหยกเลิกฐานการคํานวณ

แนบทายประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 8/2558

รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่ 62/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  63/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  64/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  65/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  66/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  67/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  68/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  69/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  70/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  71/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  72/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  73/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  74/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)
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ยกเลิก โดย

ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 8/2560

รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  75/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)

ยกเลิกแลว



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  76/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



ป ร ะ จาํ ป�  2 5 5 9  ( 1 / 2 )

ประกาศ  ก .บ .ม .  จาํนวน  14 ฉบับ    (ถูกยกเลิก  4 ฉบับ )

(หนา 77 )



ป ร ะ จาํ ป�  2 5 5 9  ( 2 / 2 )

ประกาศ  ก .บ .ม .  จาํนวน  14 ฉบับ    (ถูกยกเลิก  4 ฉบับ )



ยกเลิก โดย

ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 3/2564

รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  79/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)

ยกเลิกแลว



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  80/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  81/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  82/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  83/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  84/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  85/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  86/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  87/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  88/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  89/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  90/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  91/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  92/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  93/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  94/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  95/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  96/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  97/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  98/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  99/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  100/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  101/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  102/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  103/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  104/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  105/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  106/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  107/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  108/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  109/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  110/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  111/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)
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ยกเลิก โดย

ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 2/2564

รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  112/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)

ยกเลิกแลว



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  113/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  114/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  115/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



ยกเลิก โดย

ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 4/2560

รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  116/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)

ยกเลิกแลว



(ยกเลิกขอ 5 ใหใช ตามประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 2/2560 แทน)

รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  117/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  118/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  119/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  120/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  121/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  122/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  123/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  124/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  125/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  126/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  127/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



่ ้ ี่รวมเลม ประกาศ ก.บ.ม.  หนาท  128/422

ยกเลิกโดย 

ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 1/2561

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)

ยกเลิกแลว



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  129/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  130/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  131/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  132/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  133/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  134/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  135/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  136/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  137/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  138/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  139/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  140/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  141/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  142/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  143/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  144/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  145/422
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร 
ท าที ่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑๖  ถนนมิตรภาพ 

             อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น   

วันที่  ...............    เดือน  ................................. พ.ศ.   …..... 

 หนังสือสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ท าข้ึนระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดย   
.................................................ต าแหน่ง....................................... เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น     
ที่ ........./…... ลงวันที่ ...................  พ.ศ. ......  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่งกับ  ………………………………… 
อายุ   …..ปี   อยู่บ้านเลขที่  …. ถนน…………….….   ต าบล……………..…. อ าเภอ………………….  จังหวัด……………    
รหัสไปรษณีย์  ........ โทรศัพท์ ……………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่าย
ต่างได้ตกลงร่วมกันท าสัญญาจ้างไว้ต่อกันดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑ มหาวิทยาลัยตกลงจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างท างานให้แก่มหาวิทยาลัย    
โดยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร ต าแหน่ง…………..…………………………...และต าแหน่งอ่ืนที่ได้รับแต่งตั้ง
เพ่ิมเติมในภายหลัง สังกัด............................................ตั้งแต่วันที่......................................ถึงวันที่..................................... 

ข้อ  ๒ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม มหาวิทยาลัยมีสิทธิสั่งให้พ้นสภาพได้ตามสัญญาฉบับนี้ 

ข้อ ๓ มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราค่าจ้างในอัตราเริ่มต้น เดือนละ 
............................ บาท (...................................................................) และได้รับเงินค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
ตามที่ก าหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับภาระ
ในการเสียภาษเีงินได้ประจ าปี  

 

ข้อ ๔ พนักงานมหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือหัวหน้า
ส่วนงานอาจก าหนดภาระงานให้สอดคล้องกับภารกิจของส่วนงานก็ได้ โดยให้ก าหนดไว้ในข้อตกลงการปฏิบัติงานในแต่ละ
รอบของการประเมิน          

         ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการก าหนดสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 

......................................................................... 

                    พนักงานมหาวิทยาลัย 
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 ข้อ ๕   พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย ตามที่ ได้ก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนดภาระงานที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในแต่ละต าแหน่งด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบเต็มก าลัง
ความสามารถของตน และแสวงหาความรู้และทักษะเพ่ิมเติมหรือกระท าการใด ๆ ให้กับกิจการในหน้าที่มีคุณภาพ
และผลงานดีขึ้น 

พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไม่น าความลับ หรือข้อมูล
ของมหาวิทยาลัยไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด หรอืเปิดเผยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๖   พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงอุทิศเวลาในวันและเวลาท างานของตนให้แก่มหาวิทยาลัย
อย่างเต็มความสามารถและไม่กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ในการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการหรือชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยการท างาน  ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

 ข้อ ๗   ก ารล าข อ งพ นั ก งาน ม ห าวิ ท ย าลั ย ให้ เป็ น ไป ต าม ข้ อ  ๓ ๐  แ ห่ ง ข้ อ บั งคั บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๒/๒๕๕๙) เรื่อง วัน เวลาปฏิบัติงาน การลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ของพนักงานมหาวิทยาลัย และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม      

 ข้อ ๘   การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพ่ิมพูนความรู้ทาง
วิชาการ  หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ 
ข้อก าหนด หรือประกาศทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ ๙   ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะเลิกสัญญานี้  
ก่อนครบก าหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
๓๐ วัน มิฉะนั้น คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้ 

ข้อ ๑๐ เหตุแห่งสัญญาสิ้นสุด 
(๑) พนักงานมหาวิทยาลัย พ้นสภาพตามข้อ ๓๘ และข้อ  ๔๐  แห่ งข้อบั งคั บ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๒) พ้นจากต าแหน่งตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
(๓) มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจ้าง ในกรณีที่แพทย์ซึ่งมหาวิทยาลัยรับรองตรวจ  และ

ให้ความเห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัยมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานต่อไป 
(๔) ฝ่าฝืนสัญญานี้ หรือในกรณีที่ท าให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย 
(๕) มหาวิทยาลัยมีค าสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๑ ของสัญญานี้ 

ข้อ ๑๑ ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอ านาจสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพได้ 
ในกรณหีนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้  

(๑) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนากระท าต่อมหาวิทยาลัย 
(๒) เจตนาหรือจงใจท าให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 

........................................................... 
                                                                                   พนักงานมหาวิทยาลัย 

รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  167/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



สัญญาเลขท่ี.................../................. 

(๓) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือค าสั่ง ของมหาวิทยาลัยหรือ 
ส่วนงานอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่ กรณี
ที่ร้ายแรงมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานไม่จ าเป็นต้องตักเตือน 

 หนังสือเตือนให้มีผลบงัคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้กระท าผิด 
(๔) ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ในกรณีถ้าเป็นความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย 

ข้อ ๑๒ การจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น    
ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. ๒๕๕๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม     

ข้อ  ๑๓ ถ้าพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าการใด ๆ ในระหว่าง
การเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย  
ตามทีม่หาวิทยาลัยเรียกร้องทุกประการ ภายในเวลาก าหนด และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใด    
ที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้เว้นแต่ความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย                                                                                           

ข้อ ๑๔ ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลง
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมทั้งยินยอมให้
มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยไปท างานให้กับหน่วยงานอ่ืนใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

ข้อ ๑๕ พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถก าหนดรายละเอียดของสัญญานี้เป็นการ
เพ่ิมเติมได้ หากเห็นเป็นการสมควรให้ก าหนดขึ้นเป็นเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ก็ได้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย     

ข้อ ๑๖ ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้ว
ก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ให้สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่สร้างสรรค์ดังกล่าว
ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น   

สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่านตรวจสอบและเข้าใจข้อความในสัญญาโดย
ละเอียดตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ 

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

 (ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย 
               (………………….………………………..) 
 (ลงชื่อ)........................................................................พยาน 
               (………….……………..…………………) 
 (ลงชื่อ)........................................................................พยาน 
               (.................…………..…………………) 
 

หมายเหตุ   เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ (ถ้ามี)  ได้แก ่
                   ๑.  …………………………                 จ านวน  ...... หน้า 
                   ๒.  …………………………        จ านวน  ...... หน้า 
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สัญญาเลขท่ี.................../.................. 

                                                                               
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ 
ท าที ่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑๖  ถนนมิตรภาพ 

             อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น   

วันที่  ...............    เดือน  ................................. พ.ศ.   …..... 
 หนังสือสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ท าข้ึนระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดย   
..............................................ต าแหน่ง..............................................................   เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอ านาจตาม
ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ .........../…......  ลงวันที่ ....................  พ.ศ. .........  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“มหาวิทยาลัย”   ฝ่ายหนึ่งกับ  …………………………………  อายุ  …..  ปี  อยู่บ้านเลขที่  …………..  ถนน…………….….   
ต าบล……………. อ าเภอ………….  จังหวัด……………    รหัสไปรษณีย์  ................. โทรศัพท์ ……………. ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า  “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันท าสัญญาจ้างไว้ต่อกัน
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  มหาวิทยาลัยตกลงจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างท างานให้แก่มหาวิทยาลัย    
โดยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง…………..…………………………………………………………………………..……………..
และต าแหน่งอ่ืนที่ได้รับแต่งตั้งเพ่ิมเติมในภายหลัง สังกัด........................................................................................
ตั้งแต่วันที่............................................................................ถึงวันสิ้นปีงบประมาณท่ีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 

ข้อ  ๒  กรณีด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ที่ท าหน้าที่สอนและวิจัยในระดับอุดมศึกษา         
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 
  (๑) ต าแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ต้องลาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
หรือระดับปริญญาโทควบปริญญาเอก หรือระดับปริญญาเอก ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้ง  

กรณีลาศึกษาในระดับปริญญาโท แต่ไม่ส าเร็จการศึกษา ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้างใน
วันที่ครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา หากส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ต้องลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา หากไม่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก      
ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายในระยะเวลา ๗ ปี นับแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท หากส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ภายในระยะเวลา ๗ ปี นับแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา 

........................................................... 
                     พนักงานมหาวิทยาลัย 
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สัญญาเลขท่ี.................../.................. 

กรณีลาศึกษาต่อระดับปริญญาโทควบปริญญาเอก แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา อย่างไรก็ตามหากได้รับ
คุณวุฒิในระดับปริญญาโท ต้องลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา 
หากไม่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายใน
ระยะเวลา ๗ ปี นับแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หากส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ต้องได้รับ
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายในระยะเวลา ๗ ปี นับแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา 

กรณีลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก แต่ไม่ส าเร็จการศึกษา ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง
ในวันที่ครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา หากส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ต้องได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายในระยะเวลา ๗ ปี นับแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา 
  (๒) ต าแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ต้องลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  

กรณีลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกตามระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งแล้ว แต่
ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนด ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายใน
ระยะเวลา ๗ ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หากส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ต้องได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายในระยะเวลา ๗ ปี นับแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา 

 (๓) ต าแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายในระยะเวลา ๗ ป ีนับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  

 (๔) ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
ภายในระยะเวลา ๙ ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

กรณีที่จ้างผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ภายในระยะเวลา ๙ ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 

ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘   
ให้ใช้เงื่อนไขการจ้างตามสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับเดิมโดยอนุโลม 

ข้อ ๓ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ที่ท าหน้าที่สอนและวิจัยในระดับอุดมศึกษา ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 

(๑) ต าแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ภายในระยะเวลา ๑๑ ป ีนับแต่วันที่เปลี่ยนสถานภาพ หากพ้นก าหนดให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง 

(๒) ต าแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายในระยะเวลา ๗ ป ีนับแต่วันที่เปลี่ยนสถานภาพ หากพ้นก าหนดให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง 

(๓) ต าแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายในระยะเวลา ๗ ป ีนับแต่วันที่เปลี่ยนสถานภาพ หากพ้นก าหนดให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง 

(๔) ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
ภายในระยะเวลา ๙ ปี นับแต่วันที่เปลี่ยนสถานภาพ หากพ้นก าหนดให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง  
 

        ........................................................... 
                     พนักงานมหาวิทยาลัย 
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สัญญาเลขท่ี.................../.................. 
 

กรณีที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หลังจาก เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ภายในระยะเวลา ๙ ปี นับแต่วันที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หากพ้นก าหนดให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง 

ข้อ  ๔ การนับระยะเวลาตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ไม่นับรวมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา 
ฝึกอบรม หรือไปปฏิบัติการวิจัย และไม่นับรวมระยะเวลาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ตามข้อ 
๑๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข้อ  ๕ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการทดลองผลการปฏิบัติงาน  หรือไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม มหาวิทยาลัยมีสิทธิ   
สั่งให้พ้นสภาพได้ตามสัญญาฉบับนี้ 

ข้อ ๖ มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราค่าจ้างในอัตราเริ่มต้นเดือนละ ............ บาท 
(...............................................................) และได้รับเงินค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดใน
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับภาระในการเสีย
ภาษีเงินได้ประจ าปี  

ข้อ ๗ พนักงานมหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
(๑) ภาระงานสอน 
(๒) ภาระงานวิจัยและงานวิชาการ 
(๓) ภาระงานบริการวิชาการ 
(๔) ภาระงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(๕) ภาระงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
การก าหนดภาระงานให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือหัวหน้าส่วนงานอาจก าหนด

ภาระงานในการปฏิบัติงานตามวรรคแรกให้สอดคล้องกับภารกิจของส่วนงานก็ได้ โดยให้ก าหนดไว้ในข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานในแต่ละรอบของการประเมิน 
          ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการก าหนดสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 ข้อ ๘ พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อก าหนด
ภาระงานที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในแต่ละต าแหน่งด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบเต็มก าลังความสามารถ   
ของตน และแสวงหาความรู้และทักษะเพ่ิมเติมหรือกระท าการใด ๆ ให้กับกิจการในหน้าที่มีคุณภาพและผลงานดีขึ้น 

พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไม่น าความลับ หรือข้อมูล
ของมหาวิทยาลัยไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด  หรือเปิดเผยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ  โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 

 

      ........................................................... 
                                                                                                พนักงานมหาวิทยาลัย 
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   สัญญาเลขท่ี.................../................. 

 ข้อ ๙ พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงอุทิศเวลาในวันและเวลาท างานของตนให้แก่มหาวิทยาลัย
อย่างเต็มความสามารถและไม่กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ในการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการหรือชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยการท างาน  ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
 ข้อ ๑๐ การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อ ๓๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น   
ว่ าด้ วย  การบริหารงานบุ คคล  พ .ศ . ๒๕๕ ๘  และประกาศคณ ะกรรมการบริห ารงานบุ คคล ประจ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๒/๒๕๕๙) เรื่อง วัน เวลาปฏิบัติงาน การลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของ
พนักงานมหาวิทยาลัย และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม      
 ข้อ ๑๑ การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพ่ิมพูนความรู้ทาง
วิชาการ  หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ 
ข้อก าหนด หรือประกาศทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๑๒ ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้  ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  มีความประสงค์จะเลิกสัญญานี้
ก่อนก าหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
มิฉะนั้น คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้ 

ข้อ ๑๓ เหตุแห่งสัญญาสิ้นสุด 
(๑) พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพตามข้อ ๓๘ และข้อ ๔๐ แหง่ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๒) มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจ้าง ในกรณีที่แพทย์ซึ่งมหาวิทยาลัยรับรอง         

ตรวจและให้ความเห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัยมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานต่อไป 
(๓) ฝ่าฝืนสัญญานี้ หรือ ในกรณีที่ท าให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย 
(๔)  ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๕ ของสัญญานี้ และที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(๕)  มหาวิทยาลัยมีค าสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๔ ของสัญญานี้ 

 ข้อ ๑๔ ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอ านาจสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัย      
พ้นสภาพได้ ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ 

(๑) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนากระท าต่อมหาวิทยาลัย 
(๒) เจตนาหรือจงใจท าให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
(๓) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือค าสั่ง ของมหาวิทยาลัยหรือ 

ส่วนงานอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่ กรณี
ที่ร้ายแรงมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานไม่จ าเป็นต้องตักเตือน 

 หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้กระท าผิด 
(๔) ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ในกรณีถ้าเป็นความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ต้องเป็นกรณีท่ีเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย 

 ข้อ ๑๕ การจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. ๒๕๕๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม     

...........................................................                                                                                           

                                                                                     พนักงานมหาวิทยาลัย 

รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  172/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



สัญญาเลขท่ี.................../................. 

ข้อ ๑๖ ถ้าพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าการใด ๆ ใน
ระหว่างการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอม
ชดใช้ค่าเสียหายตามที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องทุกประการ ภายในเวลาก าหนด และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงิน
ค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใดที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้เว้นแต่ความ
เสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย             

 ข้อ ๑๗ ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลง
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมทั้งยินยอมให้
มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยไปท างานให้กับหน่วยงานอ่ืนใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

 ข้อ ๑๘ พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถก าหนดรายละเอียดของสัญญานี้เป็นการ
เพ่ิมเติมได้ หากเห็นเป็นการสมควรให้ก าหนดขึ้นเป็นเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ก็ได้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
ฉบับนี้ด้วย     
 ข้อ ๑๙ ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้ว
ก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ให้สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่สร้างสรรค์
ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น   

สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่านตรวจสอบและเข้าใจข้อความในสัญญา
โดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ 
 

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

(ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย 
               (………………….………………………..) 

 

(ลงชื่อ)........................................................................พยาน 
               (………….……………..…………………) 

 

(ลงชื่อ)........................................................................พยาน 
               (.................…………..…………………) 

 

หมายเหตุ   เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ (ถ้ามี)  ได้แก ่
                   ๑.  .........................                 จ านวน  ...... หน้า 
                   ๒.  .........................        จ านวน  ...... หน้า 
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สัญญาเลขท่ี.................../.................. 

                                                                               
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน 
ท าที ่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑๖  ถนนมิตรภาพ 

             อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น   

วันที่  ...............    เดือน  ................................. พ.ศ.   …..... 
 หนังสือสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ท าข้ึนระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดย   
..............................................ต าแหน่ง..............................................................   เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอ านาจตาม
ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ .........../…......  ลงวันที่ ....................  พ.ศ. .........  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“มหาวิทยาลัย”   ฝ่ายหนึ่ งกับ  ……………………………….…………………  อายุ   …..  ปี   อยู่บ้านเลขที่   …………..  
ถนน………………….….   ต าบล…………...…….……….…. อ าเภอ………………………...….  จังหวัด…………………….…..………    
รหัสไปรษณีย์  ................. โทรศัพท์ ……………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง 
ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันท าสัญญาจ้างไว้ต่อกันดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  มหาวิทยาลัยตกลงจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างท างานให้แก่มหาวิทยาลัย    
โดยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง…………..……………………………………………………………..…………………………...
และต าแหน่งอ่ืนที่ได้รับแต่งตั้งเพ่ิมเติมในภายหลัง สังกัด........................................................................................
ตั้งแต่วันที่.......................................................................ถึงวันสิ้นปีงบประมาณท่ีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 

ข้อ  ๒ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการทดลองผลการปฏิบัติงาน หรือไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม มหาวิทยาลัยมีสิทธิ   
สั่งให้พ้นสภาพได้ตามสัญญาฉบับนี้ 

ข้อ ๓ มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราค่าจ้างในอัตราเริ่มต้นเดือนละ ............ บาท 
(...............................................................) และได้รับเงินค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดใน
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับภาระในการเสีย
ภาษีเงินได้ประจ าปี 

ข้อ ๔ พนักงานมหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด หรือหัวหน้าส่วนงานอาจก าหนดภาระงานในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจของส่วนงานก็ได้ 
โดยให้ก าหนดไว้ในข้อตกลงการปฏิบัติงานในแต่ละรอบของการประเมิน 
           ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการก าหนดสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

       ........................................................... 
                                                                                                พนักงานมหาวิทยาลัย 

รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  174/422
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   สัญญาเลขท่ี.................../................. 

 ข้อ ๕ พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อก าหนด
ภาระงานที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในแต่ละต าแหน่งด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบเต็มก าลังความสามารถ   
ของตน และแสวงหาความรู้และทักษะเพ่ิมเติมหรือกระท าการใด ๆ ให้กับกิจการในหน้าที่มีคุณภาพและผลงานดีขึ้น 

พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไม่น าความลับ หรือข้อมูล
ของมหาวิทยาลัยไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด หรือเปิดเผยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๖ พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงอุทิศเวลาในวันและเวลาท างานของตนให้แก่มหาวิทยาลัย
อย่างเต็มความสามารถและไม่กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ในการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการหรือชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยการท างาน  ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

 ข้อ ๗ การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อ ๓๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ ๒/๒๕๕๙) เรื่อง วัน เวลาปฏิบัติงาน การลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม      

 ข้อ ๘ การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพ่ิมพูนความรู้ทาง
วิชาการ  หรือการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ 
ข้อก าหนด หรือประกาศทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ ๙ ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้  ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  มีความประสงค์จะเลิกสัญญานี้
ก่อนก าหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
มิฉะนั้น คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้ 

ข้อ ๑๐ เหตุแห่งสัญญาสิ้นสุด 
(๑) พนักงานมหาวิทยาลัยต้องพ้นสภาพตามข้อ ๓๘ และข้อ ๔๐ แห่งข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๒) มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจ้าง ในกรณีที่แพทย์ซึ่งมหาวิทยาลัยรับรอง         

ตรวจและให้ความเห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัยมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานต่อไป 
(๓) ฝ่าฝืนสัญญานี้ หรือ ในกรณีที่ท าให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย 
(๔)  ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อ ๒ ของสัญญานี้ และที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(๕)  มหาวิทยาลัยมีค าสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๑ ของสัญญานี้ 

 ข้อ ๑๑ ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอ านาจสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัย      
พ้นสภาพได้ ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ 

(๑) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนากระท าต่อมหาวิทยาลัย 
(๒) เจตนาหรือจงใจท าให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 

 

 ........................................................... 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  175/422
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สัญญาเลขที่.................../................. 

(๓) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือค าสั่ง ของมหาวิทยาลัยหรือ 
ส่วนงานอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่ กรณี
ที่ร้ายแรงมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานไม่จ าเป็นต้องตักเตือน 

 หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้กระท าผิด 
(๔) ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ในกรณีถ้าเป็นความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ต้องเป็นกรณีท่ีเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย 

ข้อ ๑๒ การจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. ๒๕๕๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม     

ข้อ ๑๓ ถ้าพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าการใด ๆ ใน
ระหว่างการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอม
ชดใช้ค่าเสียหายตามที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องทุกประการ ภายในเวลาก าหนด และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงิน
ค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใดที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้ เว้นแต่ความ
เสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย             

 ข้อ ๑๔ ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลง
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย หรือต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมทั้งยินยอมให้
มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยไปท างานให้กับหน่วยงานอ่ืนใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

 ข้อ ๑๕ พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถก าหนดรายละเอียดของสัญญานี้เป็นการเพ่ิมเติมได้ 
หากเห็นเป็นการสมควรให้ก าหนดขึ้นเป็นเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ก็ได้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย     

 ข้อ ๑๖ ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้ว
ก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ให้สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่สร้างสรรค์
ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น   

สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่านตรวจสอบและเข้าใจข้อความในสัญญา
โดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ 

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

 (ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย 
               (………………….………………………..) 
 
(ลงชื่อ)........................................................................พยาน 
               (………….……………..…………………) 
 
(ลงชื่อ)........................................................................พยาน 
               (.................…………..…………………) 

รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  176/422
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หมายเหตุ   เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ (ถ้ามี)  ได้แก ่
                   ๑.  .........................                 จ านวน  ...... หน้า 
                   ๒.  .........................        จ านวน  ...... หน้า 

รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  177/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



สัญญาเลขท่ี.................../.................. 

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สัญญาจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการและวิจัย 

ท าท่ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑๖  ถนนมิตรภาพ 

             อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น   
วันที่  ...............    เดือน  ..................................พ.ศ.   …..... 

 หนังสือสัญญาจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ท าข้ึนระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดย   
..............................................ต าแหน่ง..............................................................    เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอ านาจตาม
ค าสั่ งมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่  .........../......  ลงวันที่  ..................  พ .ศ . ....  ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า
“มหาวิทยาลัย”       ฝ่ายหนึ่งกับ  ………………………………..……………  อายุ  …..  ปี   อยู่บ้านเลขที่  …………..  
ถนน…………….….   ต าบล…………………. อ าเภอ……………….…….  จังหวัด……………..……    รหัสไปรษณีย์  ................. 
โทรศัพท์   ……………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย”  อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลง
ร่วมกันท าสัญญาจ้างไว้ต่อกันดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  มหาวิทยาลัยตกลงจ้างและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างท างานให้แก่มหาวิทยาลัย    
โดยเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  ต าแหน่ง…………..…………………………...   สังกัด  .................................................  
ตามหน้าที่การงานที่มหาวิทยาลัยก าหนดมีก าหนดระยะเวลา ...... ปี ...... เดือน ...... วัน  ตั้งแต่วันที่  ........................................  
ถึงวันที่  .............................................. 

ข้อ ๒  มหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  ตกลงอัตราค่าจ้างในอัตราเริ่มต้น         วันละ            
เดือนละ ..........................  บาท (..............................................................)   และได้รับเงินค่าตอบแทน หรือสิทธิ

ประโยชน์อ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดในข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือ ค าสั่งของมหาวิทยาลัย   ทั้งนี้ลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย ต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษีเงินได้ประจ าปี    

ข้อ  ๓  ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
(๑) ภาระงานสอน 
(๒) ภาระงานวิจัยและงานวิชาการ 
(๓) ภาระงานบริการวิชาการ 
(๔) ภาระงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(๕) ภาระงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
การก าหนดภาระงานให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือหัวหน้าส่วนงานอาจ

ก าหนดภาระงานในการปฏิบัติงานตามวรรคแรกให้สอดคล้องกับภารกิจของส่วนงานก็ได้ โดยให้ก าหนดไว้ในข้อตกลง
การปฏิบัติงานในแต่ละรอบของการประเมิน 

..........................................................  
                                                                                           ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  178/422
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สัญญาเลขท่ี.................../.................. 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการก าหนดสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

ข้อ  ๔  ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อก าหนด
ภาระงานที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในแต่ละต าแหน่งด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบเต็มก าลังความสามารถ    
ของตน  และแสวงหาความรู้และทักษะเพ่ิมเติมหรือกระท าการใด ๆ ให้กับกิจการในหน้าที่มีคุณภาพและผลงานดีขึ้น 

 ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต้องรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไม่น าความลับ หรือ
ข้อมูลของมหาวิทยาลัยไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด หรือเปิดเผยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๕  ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตกลงอุทิศเวลาในวันและเวลาท างานของตนให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างเต็ม
ความสามารถและไม่กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ในการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยการท างานที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

 ข้อ ๖  การลาของลูกจ้างของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๓/๒๕๕๙) เรื่อง วัน เวลาปฏิบัติงาน การลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ส าหรับลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 ข้อ ๗  ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้  ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  มีความประสงค์จะเลิกสัญญานี้
ก่อนก าหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
มิฉะนั้น คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้ 

ข้อ ๘ เหตุแห่งสัญญาสิ้นสุด 
(๑) ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยต้องพ้นสภาพตามข้อ ๓๘ และข้อ ๔๐ แห่งข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๒) มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจ้าง ในกรณีที่แพทย์ซึ่งมหาวิทยาลัยรับรองตรวจและ 

ให้ความเห็นว่าลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานต่อไป 
(๓) ฝ่าฝืนสัญญานี้ หรือ ในกรณีที่ท าให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย 
(๔) มหาวิทยาลัยมีค าสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๙  ของสัญญานี้ 

 ข้อ  ๙  ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอ านาจสั่งให้ลูกจ้างของมหาวิทยาลยัพ้นสภาพได้ 
ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ 

(๑) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนากระท าต่อมหาวิทยาลัย 
(๒) เจตนาหรือจงใจท าให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
(๓) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือค าสั่ง ของมหาวิทยาลัยหรือ 

ส่วนงานอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่ กรณี
ที่ร้ายแรงมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานไม่จ าเป็นต้องตักเตือน 

 หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้กระท าผิด 
 

.......................................................... 
                                                       ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  
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(๔) ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ในกรณีถ้าเป็นความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ต้องเป็นกรณีท่ีเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย 

ข้อ ๑๐ การจ่ายค่าชดเชยให้แกลู่กจ้างของมหาวิทยาลยั ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. ๒๕๕๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม     

ข้อ ๑๑ ถ้าลูกจ้างของมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าการใด ๆ ในระหว่าง
การเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยยินยอมชดใช้
ค่าเสียหายให้กับมหาวิทยาลัยทุกประการ ภายในก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องให้ชดใช้และยินยอมให้
มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใดที่ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้
เว้นแต่ความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย 

 ข้อ ๑๒ ในระหว่างการจ้างตามสัญญาลูกจ้างของมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลง
ต าแหน่งลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมทั้งยินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือย้าย
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยไปท างานให้กับหน่วยงานอ่ืนใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

 ข้อ ๑๓  ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถก าหนดรายละเอียดของสัญญานี้เป็นการ
เพ่ิมเติมได้ หากเห็นเป็นการสมควรให้ก าหนดขึ้นเป็นเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ก็ได้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย 

 ข้อ ๑๔ ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ หากลูกจ้างของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง
แล้วก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ให้สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์  หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่
สร้างสรรค์ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น   

สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาอ่านตรวจสอบและเข้าใจข้อความใน
สัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ 

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

   (..................................................)   

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

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

 (ลงชื่อ)  ..................................................    พยาน 
      (..................................................) 
 
หมายเหตุ   เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ (ถ้ามี)  ได้แก ่
                   ๑.  ...........................................................................................................  จ านวน  ...... หน้า 
                   ๒.  ............................................................................................................  จ านวน  ......หน้า 
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สัญญาจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน 

ท าท่ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑๖  ถนนมิตรภาพ 

             อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น   

วันที่  ...............    เดือน  ..................................พ.ศ.   …..... 

 หนังสือสัญญาจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัยฉบับนี้  ท าข้ึนระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดย   
..............................................ต าแหน่ง..............................................................    เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอ านาจตาม
ค าสั่ งมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่  .........../......  ลงวันที่  ..................  พ .ศ . ....  ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า
“มหาวิทยาลัย”       ฝ่ายหนึ่ งกับ  ………………  อายุ   …..  ปี    อยู่บ้านเลขที่   …………..  ถนน…………….….   
ต าบล……………. อ าเภอ………….  จังหวัด……………    รหัสไปรษณีย์  ................. โทรศัพท์   ……………. ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า  “ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย”  อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันท าสัญญาจ้างไว้ต่อกันดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑   มหาวิทยาลัยตกลงจ้างและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างท างานให้แก่มหาวิทยาลัย    
โดยเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย   ต าแหน่ง………………………………………………………………..…………………………...   
สังกัด................................................................. ...........................................  ตามหน้าที่การงานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
มีก าหนดระยะเวลา ...... ปี ...... เดือน ...... วัน  ตั้งแต่วันที่  ........................................  ถึงวันที่  .............................................. 

ข้อ ๒   มหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  ตกลงอัตราค่าจ้างในอัตราเริ่มต้น         วันละ            
เดือนละ ..........................  บาท (..............................................................)   และได้รับเงินค่าตอบแทน หรือสิทธิ

ประโยชน์ อ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย ต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษีเงินได้ประจ าปี    

ข้อ ๓  ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรือ
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือหัวหน้าส่วนงานอาจก าหนดภาระงานในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจของ
ส่วนงานก็ได้ โดยให้ก าหนดไว้ในข้อตกลงการปฏิบัติงานในแต่ละรอบของการประเมิน 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการก าหนดสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด   

ข้อ  ๔   ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อก าหนด
ภาระงานที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในแต่ละต าแหน่งด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบเต็มก าลังความสามารถ    
ของตน  และแสวงหาความรู้และทักษะเพ่ิมเติมหรือกระท าการใด ๆ ให้กับกิจการในหน้าที่มีคุณภาพและผลงานดีขึ้น 

.......................................................... 
                                                                                           ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
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ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต้องรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไม่น าความลับ หรือ
ข้อมูลของมหาวิทยาลัยไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด หรือเปิดเผยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย  

 ข้อ ๕ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตกลงอุทิศเวลาในวันและเวลาท างานของตนให้แก่มหาวิทยาลัย 
อย่างเต็มความสามารถและไม่กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ในการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการหรือชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยการท างานที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ไว้อย่างเคร่งครัด 

 ข้อ ๖ การลาของลูกจ้างของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๓/๒๕๕๙) เรื่อง วัน เวลาปฏิบัติงาน การลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ส าหรับลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ข้อ ๗ ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี ้ ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  มีความประสงค์จะเลิกสัญญานี้
ก่อนก าหนดเวลา  คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
มิฉะนั้น คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้ 

ข้อ ๘ เหตุแห่งสัญญาสิ้นสุด 
(๑) ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยพ้นสภาพตามข้อ ๓๘ และข้อ ๔๐ แหง่ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๒) มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจ้าง ในกรณีที่แพทย์ซึ่งมหาวิทยาลัยรับรองตรวจและ 

ให้ความเห็นว่าลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานต่อไป 
(๓) ฝ่าฝืนสัญญานี้ หรือ ในกรณีที่ท าให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย 
(๔) มหาวิทยาลัยมีค าสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๙    

ของสัญญานี้ 

 ข้อ  ๙ ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอ านาจสั่งให้ลูกจ้างของมหาวิทยาลยัพ้นสภาพได้ 
ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ 

(๑) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนากระท าต่อมหาวิทยาลัย 
(๒) เจตนาหรือจงใจท าให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
(๓) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือค าสั่ง ของมหาวิทยาลัยหรือ 

ส่วนงานอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่ กรณี
ที่ร้ายแรงมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานไม่จ าเป็นต้องตักเตือน 

 หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้กระท าผิด 

(๔) ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ในกรณีถ้าเป็นความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ต้องเป็นกรณีท่ีเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย 

 ข้อ ๑๐   การจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างของมหาวิทยาลยั ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. ๒๕๕๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม     

.......................................................... 
                             ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  
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สัญญาเลขท่ี.................../.................. 

 ข้อ ๑๑ ถ้าลูกจ้างของมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าการใด ๆ  ในระหว่างการ
เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยยินยอมชดใช้
ค่าเสียหายให้กับมหาวิทยาลัยทุกประการ ภายในก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องให้ชดใช้และยินยอมให้
มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้าง   หรือเงินอ่ืนใดที่ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้
เว้นแต่ความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย 

 ข้อ ๑๒ ในระหว่างการจ้างตามสัญญาลูกจ้างของมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลง
ต าแหน่งลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมทั้งยินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือย้าย
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยไปท างานให้กับหน่วยงานอ่ืนใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร     

 ข้อ ๑๓ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถก าหนดรายละเอียดของสัญญานี้เป็น
การเพ่ิมเติมได้ หากเห็นเป็นการสมควรให้ก าหนดขึ้นเป็นเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ก็ได้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญาฉบับนี้ด้วย 

 ข้อ ๑๔ ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ หากลูกจ้างของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง
แล้วก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ให้สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์  หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่
สร้างสรรค์ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น   

สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาอ่านตรวจสอบและเข้าใจข้อความใน
สัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ 

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

   (..................................................)   
 

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

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

 (ลงชื่อ)  ..................................................    พยาน 
      (..................................................) 
 
หมายเหตุ   เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ (ถ้ามี)  ได้แก ่
                   ๑.  ............................................................................................................  จ านวน  ...... หน้า 
                   ๒.  ............................................................................................................  จ านวน  ...... หน้า 
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(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)

ขอ 7 ถูกยกเลิกโดย

ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 5/2562

รวมเลม ประกาศ ก.บ.ม.  หนาที่  216/422



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  217/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  218/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  219/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  220/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  221/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  222/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  223/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  224/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  225/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  226/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  227/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  228/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  229/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  230/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  231/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  232/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  233/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  234/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  235/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  236/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  237/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  238/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  239/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  240/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  241/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  242/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  243/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  244/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  245/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  246/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  247/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  248/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  249/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  250/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  251/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  252/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  253/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  254/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  255/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  256/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  257/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  258/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  259/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  260/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  261/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  262/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  263/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  264/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  265/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  266/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



เอกสารหมายเลข 1 
 

แบบประเมินคางานตำแหนงระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ 
 

1. ตำแหนง 
ชื่อตำแหนง ........................................................................................... ระดับ ............................................ 
สังกัด..............................................................................................................................................................  
ขอกำหนดเปนตำแหนง........................................................................... ระดับ ........................................... 

2. หนาท่ีและความรับผิดชอบของตำแหนง (เดิม) ประกอบดวย 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

3. หนาท่ีและความรับผิดชอบของตำแหนง (ใหม) ประกอบดวย 
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................    

   ................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

4. วิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพ และความยุงยากและความซับซอนของงานท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 

งานเดิม งานใหม 
 
คุณภาพของงาน  
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
 

 
คุณภาพของงาน  
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
 

 
ความยุงยากและความซับซอนของงาน
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

 
ความยุงยากและความซับซอนของงาน 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

 

รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  267/422
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5. การประเมินคางานของตำแหนง 
 

องคประกอบ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ไดรับ 
เหตุผลในการ

พิจารณา 

1. หนาท่ีและความรับผิดชอบ 30   

(     )  ปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติและ 
         มาตรฐานชัดเจน ( 10-15 คะแนน) 

   

(     )  ปฏิบัติงานท่ีคอนขางยากโดยอาศัยคำแนะนำ  
         แนวทางหรือคูมือปฏิบัติงานท่ีมีอยู (16-20 คะแนน) 

   

(     )  ปฏิบัติงานท่ียาก โดยปรับใชวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติ 
         ท่ีมีอยูได (21-25 คะแนน) 

   

(     )  ปฏิบัติงานท่ียากมาก หรืองานท่ีมีขอบเขต เนื้อหา 
         คอนขางหลากหลาย โดยปรับวิธีการหรือแนวทาง 
         ปฏิบัติงานท่ีมีอยู (26-30 คะแนน) 

   

 
 
 

  

2. ความยุงยากของงาน 30   

(     )  เปนงานท่ีไมยุงยาก มีคำแนะนำ คูมือ และแนวทาง 
         ปฏิบัติท่ีชัดเจน (10-15 คะแนน) 

   

(     )  เปนงานท่ีคอนขางยากมีแนวทางปฏิบัติท่ีหลากหลาย  
         (16-20 คะแนน) 

   

(     )  เปนงานท่ียุงยากตองประยุกตใชความรูและ  
         ประสบการณในการเลือกใชวิธีการ และแนวทางให 
         เหมาะสมกับสภาพการณ (21-25 คะแนน) 

   

(     )  เปนงานท่ีมีความยุงยากซับซอนมาก มีความหลากหลาย 
         และมีข้ันตอนวิธีการท่ียุงยาก ตองประยุกตใชความรู 
         และประสบการณ ในการปรับเปลี่ยนวิธีการและ 
         แนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ  
         (26-30 คะแนน) 
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องคประกอบ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ไดรับ 
เหตุผลในการ

พิจารณา 

3. การกำกับตรวจสอบ 20   

(     )  ไดรับการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบอยางใกลชิด  
         (1-5 คะแนน) 

   

(     )  ไดรับการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานบาง  
         (6-10 คะแนน) 

   

(     )  ไดรับการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบเฉพาะบางเรื่องท่ีมี 
         ความสำคัญ (11-15 คะแนน) 

   

(     )  ไดรับการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
         นอยมาก (16-20) 

   

 
 
 

  

4. การตัดสินใจ 20   

(     )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบาง โดยจะไดรับ 
         คำแนะนำในกรณีท่ีมีปญหา (1-5 คะแนน) 

   

(     )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบางสวน โดยใหมีการ 
         รายงานผลการตัดสินใจเปนระยะ (6-10 คะแนน) 

   

(     )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจคอนขางมาก โดยใหมี 
         การรายงานผลการตัดสินใจในเรื่องท่ีสำคัญ  
         (11-15 คะแนน) 

   

(     )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจคอนขางมาก สามารถ 
         วางแผนและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและ 
         แกปญหาในงานท่ีรับผิดชอบ (16-20 คะแนน) 
 

   

รวม 100   

 
สรุปผลการประเมินคางาน / เหตุผล 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

 (    )  ผานการประเมิน 
(    )  ไมผานการประเมิน 

คณะกรรมการประเมินคางานลงนาม 
 

1.……….……………………………………………… (ประธาน) 
      (....................................................) 
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2……….……………………………………………… (กรรมการ) 
      (....................................................) 
 
3……….……………………………………………… (กรรมการ) 
      (....................................................) 
 
4……….……………………………………………… (กรรมการ) 
      (....................................................) 
 
5……….……………………………………………… (กรรมการและเลขานุการ) 
      (....................................................) 
(หัวหนาหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการขอกำหนดตำแหนงสูงข้ึน) 
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หลักเกณฑการประเมินคางาน สำหรับตำแหนงระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ 
 
องคประกอบหลักการประเมินคางาน 
1. หนาท่ีและความรับผิดชอบ ( 30 คะแนน ) 

1.1 ปฏิบัติงานระดับตน ซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานชัดเจน (10-15 คะแนน) 
1.2 ปฏิบัติงานท่ีคอนขางยากโดยอาศัยคำแนะนำ แนวทาง หรือคูมือปฏิบัติงานท่ีมีอยู (16-20 คะแนน) 
1.3 ปฏิบตัิงานท่ียาก โดยปรับใชวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูได (21-25 คะแนน) 
1.4 ปฏิบัติงานท่ียากมาก หรืองานท่ีมีขอบเขต เนื้อหาคอนขางหลากหลาย โดยปรับวิธีการหรือแนวทาง

ปฏิบัติงานท่ีมีอยู (26-30 คะแนน) 

2. ความยุงยากของงาน (30 คะแนน) 
 2.1 เปนงานท่ีไมยุงยาก มีคำแนะนำ คูมือ และแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน (10-15 คะแนน) 
 2.2 เปนงานท่ีคอนขางยากมีแนวทางปฏิบัติท่ีหลากหลาย (16-20 คะแนน) 
 2.3 เปนงานท่ียุงยากตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการเลือกใชวิธีการ และแนวทาง 
ใหเหมาะสมกับสภาพการณ (21-25 คะแนน) 
 2.4 เปนงานท่ีมีความยุงยากซับซอนมาก มีความหลากหลายและมีข้ันตอนวิธีการท่ียุงยาก ตองประยุกตใช
ความรูและประสบการณ ในการปรับเปลี่ยนวิธีการและแนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ   
(26-30 คะแนน) 

3. การกำกับตรวจสอบ (20 คะแนน) 
 3.1 ไดรับการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบอยางใกลชิด (1-5 คะแนน) 
 3.2 ไดรับการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานบาง (6-10 คะแนน) 
 3.3 ไดรับการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบเฉพาะบางเรื่องท่ีมีความสำคัญ (11-15 คะแนน) 
 3.4 ไดรับการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานนอยมาก (16-20) 

4. การตัดสินใจ (20 คะแนน) 
 4.1 ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบาง โดยจะไดรับคำแนะนำในกรณีท่ีมีปญหา (1-5 คะแนน) 

4.2 ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบางสวน โดยใหมีการรายงานผลการตัดสินใจเปนระยะ  
(6-10 คะแนน) 

4.3 ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจคอนขางมาก โดยใหมีการรายงานผลการตัดสินใจในเรื่องท่ีสำคัญ 
(11-15 คะแนน) 

4.4 ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจคอนขางมาก สามารถวางแผนและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและ
แกปญหาในงานท่ีรับผิดชอบ (16-20 คะแนน) 
เกณฑการติดสินใจ 
 ระดับชำนาญงาน ไดคะแนน 64 คะแนนข้ึนไป 
 ระดับชำนาญงานพิเศษ ไดคะแนน 84 คะแนนข้ึนไป 
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เอกสารหมายเลข 2 
 

แบบประเมินคางานตำแหนงระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ 
1. ตำแหนง 

ชื่อตำแหนง ........................................................................................... ระดับ ............................................ 
สังกัด..............................................................................................................................................................  
ขอกำหนดเปนตำแหนง........................................................................... ระดับ ........................................... 

2. หนาท่ีและความรับผิดชอบของตำแหนง (เดิม) ประกอบดวย 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 

3. หนาท่ีและความรับผิดชอบของตำแหนง (ใหม) ประกอบดวย 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 

4. วิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพ และความยุงยากและความซับซอนของงานท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 

งานเดิม งานใหม 
 
คุณภาพของงาน  
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
 

 
คุณภาพของงาน  
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
 

 
ความยุงยากและความซับซอนของงาน
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

 
ความยุงยากและความซับซอนของงาน 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
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5. การประเมินคางานของตำแหนง 
 

องคประกอบ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน             
ท่ีไดรับ 

เหตุผลในการ 
พิจารณา 

1. หนาท่ีและความรับผิดชอบ 30   

(     ) ปฏิบัติงานระดับตน โดยตองใชความคิดริเริ่ม 
        ประกอบกับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยู 
        (10-15 คะแนน)   

 

(     )  ปฏิบัติงานท่ีคอนขางยาก หรืองานท่ีมีขอบเขต  
        เนื้อหาคอนขางหลากหลายโดยตองใชความคิดริเริ่ม 
        ในงานท่ีมีแนวทางปฏิบัตินอยมาก (16-20 คะแนน)     
(     ) ปฏิบัติงานท่ียาก หรืองานท่ีมีขอบเขตเนื้อหา 
        หลากหลายโดยตองใชความคิดริเริ่มในการปรับเปลี่ยน      
        วิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ  
        (21-25 คะแนน)    
(     ) ปฏิบัติงานท่ียากมาก หรืองานท่ีมีขอบเขตเนื้อหา 
        หลากหลาย โดยตองใชความคิดริเริ่มในการกำหนด  
        หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับ 
        สภาพการณ (26-30 คะแนน)    

    

2. ความยุงยากของงาน 30   
(     )  เปนงานท่ีไมยุงยาก มีแนวทางปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  
         (10-15 คะแนน)    
(     )  เปนงานท่ีคอนขางยุงยากซับซอน และมีข้ันตอนวิธีการ 
         คอนขางหลากหลาย (16-20 คะแนน) 

   

(     )  เปนงานท่ียุงยากซับซอน ตองประยุกตใชความรูและ 
         ประสบการณในการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให 
         เหมาะสมกับสภาพการณ (21-25 คะแนน) 
(     )  เปนงานท่ีมีความยุงยากซับซอนมาก ตองประยุกตใช 
         ความรูและประสบการณในการกำหนดหรือปรับเปลี่ยน 
         แนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสมสอดคลองกับ 
         สภาพการณ (26-30 คะแนน) 
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องคประกอบ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน             
ท่ีไดรับ 

เหตุผลในการพิจารณา 

3. การกำกับตรวจสอบ 
 

20 
  

(     ) ไดรับการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบอยางใกลชิด  
        (1-5 คะแนน) 

   

(     ) ไดรับการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานบาง  
        (6-10 คะแนน)  

   

(     )  ไดรับการตรวจสอบ ติดตามความกาวหนาของ 
         การปฏิบัติงานเปนระยะตามท่ีกำหนดในแผน 
         ปฏิบัติงาน (11-15 คะแนน) 

 
 
 

  

(     )  ไดรับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการ 
         ปฏิบัตงิานตามแผนงาน/โครงการ (16-20) 

 
 

  

    

4. การตัดสินใจ 20   

(     )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบาง (1-5 คะแนน)    

(     )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเอง  
         คอนขางมาก วางแผนและกำหนดแนวทาง แกไข 
         ปญหาในงานท่ีรับผิดชอบ (6-10 คะแนน) 

   

(     )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองอยางอิสระ  
         สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและแกไขปญหา 
         ในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ (11-15 คะแนน) 

   

(     )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองอยางอิสระ 
         ในการริเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการปฏิบัติงาน 
         (16-20 คะแนน) 
 

   

รวม 100   
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สรุปผลการประเมินคางาน / เหตุผล 

........................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 
. 

(    )  ผานการประเมิน 
(    )  ไมผานการประเมิน 
 
 
 

คณะกรรมการประเมินคางานลงนาม 
 

1.……….……………………………………………… (ประธาน) 
      (....................................................) 
 
2……….……………………………………………… (กรรมการ) 
      (....................................................) 
 
3……….……………………………………………… (กรรมการ) 
      (....................................................) 
 
4……….……………………………………………… (กรรมการ) 
      (....................................................) 
 
5……….……………………………………………… (กรรมการและเลขานุการ) 
      (....................................................) 
(หัวหนาหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการขอกำหนดตำแหนงสูงข้ึน) 
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หลักเกณฑการประเมินคางาน สำหรับตำแหนงระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ 
 
องคประกอบหลักการประเมินคางาน 
1. หนาท่ีและความรับผิดชอบ ( 30 คะแนน ) 

1.1 ปฏิบัติงานระดับตน โดยตองใชความคิดริเริ่มประกอบกับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยู 
(10-15 คะแนน) 

1.2 ปฏิบัติงานท่ีคอนขางยาก หรืองานท่ีมีขอบเขต เนื้อหาคอนขางหลากหลายโดยตองใชความคิดริเริ่ม   
ในงานท่ีมีแนวทางปฏิบัตินอยมาก (16-20 คะแนน) 

1.3 ปฏิบัติงานท่ียาก หรืองานท่ีมีขอบเขตเนื้อหาหลากหลายโดยตองใชความคิดริเริ่มในการปรับเปลี่ยน
วิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ (21-25 คะแนน) 

1.4 ปฏิบัติงานท่ียากมาก หรืองานท่ีมีขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย โดยตองใชความคิดริเริ่มในการกำหนด 
หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ (26-30 คะแนน) 
 
2. ความยุงยากของงาน (30 คะแนน) 
 2.1 เปนงานท่ีไมยุงยาก มีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน (10-15 คะแนน) 
 2.2 เปนงานท่ีคอนขางยุงยากซับซอน และมีข้ันตอนวิธีการคอนขางหลากหลาย (16-20 คะแนน) 
 2.3 เปนงานท่ียุงยากซับซอน ตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน
ใหเหมาะสมกับสภาพการณ (21-25 คะแนน) 
 2.4 เปนงานท่ีมีความยุงยากซับซอนมาก ตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการกำหนดหรือ
ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพการณ (26-30 คะแนน) 
 
3. การกำกับตรวจสอบ (20 คะแนน) 
 3.1 ไดรับการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบอยางใกลชิด (1-5 คะแนน) 
 3.2 ไดรับการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานบาง (6-10 คะแนน) 
 3.3 ไดรับการตรวจสอบ ติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงานเปนระยะตามท่ีกำหนดในแผนปฏิบัติงาน 
(11-15 คะแนน) 
 3.4 ไดรับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ (16-20) 
4. การตัดสินใจ (20 คะแนน) 
 4.1 ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบาง (1-5 คะแนน) 

4.2 ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองคอนขางมาก วางแผนและกำหนดแนวทาง แกไขปญหาใน
งานท่ีรับผิดชอบ (6-10 คะแนน) 

4.3 ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองอยางอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและแกไขปญหาใน
การปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ (11-15 คะแนน) 

4.4 ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองอยางอิสระในการริเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการปฏิบัติงาน 
(16-20 คะแนน) 
 
เกณฑการติดสินใจ 
 ระดับชำนาญการ ไดคะแนน 64 คะแนนข้ึนไป 
 ระดบัชำนาญการพิเศษ ไดคะแนน 84 คะแนนข้ึนไป 
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เอกสารหมายเลข 3 
 

แบบประเมินคางานตำแหนงระดับเช่ียวชาญ 
 
1. ตำแหนง 

ชื่อตำแหนง ........................................................................................... ระดับ ............................................ 
สังกัด..............................................................................................................................................................  
ขอกำหนดเปนตำแหนง........................................................................... ระดับ ........................................... 

2. หนาท่ีและความรับผิดชอบของตำแหนง (เดิม) ประกอบดวย 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 

3. หนาท่ีและความรับผิดชอบของตำแหนง (ใหม) ประกอบดวย 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 

4. วิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพ และความยุงยากและความซับซอนของงานท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 

งานเดิม งานใหม 
 
คุณภาพของงาน  
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
 

 
คุณภาพของงาน  
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
 

 
ความยุงยากและความซับซอนของงาน
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

 
ความยุงยากและความซับซอนของงาน 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
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5. การประเมินคางานของตำแหนง 
 

องคประกอบ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีไดรับ 

เหตุผลการใหคา
คะแนน 

1. องคประกอบดานความรูและความชำนาญงาน 40   

(     ) เปนงานท่ีตองใชความรู ความสามารถ หรือใชทักษะระดับสูง 
        ในงานเชิงเทคนิค หรืองานฝมือเฉพาะทางระดับสูง  
        ความชำนาญในงานจะพัฒนาข้ึนจากการสั่งสมประสบการณ  
        และการสั่งสมทักษะในเชิงลึก  (1-10 คะแนน) 

   

(     ) เปนงานท่ีตองใชความรูในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ  
       ซ่ึงเปนงานท่ีตองใชกระบวนการแนวคิด ทฤษฎีหรือองคความรู 
       ท่ีเก่ียวของกับสายอาชีพ (11-20 คะแนน) 

   

(     ) เปนงานท่ีตองใชความรูความเชี่ยวชาญในงานเชิงวิชาการหรือ 
        วิชาชีพเฉพาะหรือทักษะ และความชำนาญเฉพาะตัวสูงมาก 
        ในตำแหนงหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ รวมท้ัง เปนงานท่ีจะตองแกไข 
        ปญหาท่ียุงยากซับซอนและใหคำปรึกษาได (21-30 คะแนน) 

   

(     ) เปนงานท่ีตองใชความรูความเชี่ยวชาญจนสามารถนำมา     
        วางแผนกลยุทธหรือนโยบายของหนวยงานได รวมท้ังเปนงาน 
        ท่ีตองเปนผูนำในการพัฒนา หรือการริเริ่มโครงการท่ีเกิด 
        ประโยชนสูงสุดตอพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา  
        (31-40 คะแนน) 

   

2. องคประกอบดานการบริหารจัดการ  20   

(     ) เปนงานท่ีตองปฏิบัติท่ีมีความหลากหลายในเนื้องาน เพ่ือ 
        สนับสนุนวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางของ 
        หนวยงาน (1-5 คะแนน) 

   

(     ) เปนงานท่ีตองปฏิบัติดานการวางแผน ติดตาม ประสานความ 
        รวมมือ รวมท้ังการใหคำแนะนำผูปฏิบัติงานอ่ืน เพ่ือสนับสนุน 
          วัตถุประสงคหรือภารกิจอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางใน 
          เชิงกลยุทธของหนวยงาน (6-10 คะแนน) 

   

(     ) เปนงานท่ีตองปฏิบัติดานการวางแผน ติดตาม บริหารจัดการ 
        งานวิชาการ ใหคำปรึกษาและประสานงานระหวางหนวยงาน 
        ระดับนโยบาย (11-15 คะแนน) 

   

(     ) เปนงานท่ีตองบริหารจัดการงานวิชาการหรือวิชาชีพและเปน 
        ผูนำในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษา  
        (16-20 คะแนน) 
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องคประกอบ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีไดรับ 

เหตุผลการใหคา
คะแนน 

3. องคประกอบดานการติดตอส่ือสารและปฏิสัมพันธ 20   

(    ) เปนงานท่ีตองติดตอสัมพันธกับทีม บุคคลภายนอก หรือ 
       ผูรับบริการ โดยการนำเสนอความคิดหรือการเปนผูฟงท่ีดี  
       เพ่ือใหไดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนดไว (1-5 คะแนน) 

   

(    ) เปนงานท่ีตองสามารถใหคำแนะนำ หรือคำปรึกษาแกบุคคล 
       อ่ืน รวมท้ังสามารถสอนงานแกทีมได (6-10 คะแนน) 

   

(    ) เปนงานท่ีตองสามารถติดตอสื่อสารในระดับท่ีโนมนาวและ    
       สงผลตอการตัดสินใจของหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทา 

(11-15 คะแนน) 

   

(    ) เปนงานท่ีตองสามารถติดตอสื่อสารในระดับท่ีโนมนาวและ 
       สงผลตอการตัดสินใจในระดับกลยุทธและนโยบายท่ีนำไปสู 
       ผลสัมฤทธิ์ของสถาบันอุดมศึกษา (16-20 คะแนน) 

   

 
4. องคประกอบดานกรอบแนวคิดในการแกปญหา  

 

40 

  

(    ) เปนงานท่ีตองแกปญหาในภาพรวม โดยอิสระท่ีจะกำหนดทาง    
       เลือก วิธีการหรือแนวทางภายใตกรอบแนวคิดของหนวยงาน  
       (1-10 คะแนน) 

   

(    )  เปนงานท่ีตองแกปญหาภายใตนโยบาย และเปาหมายระยะ 
        สั้นของหนวยงาน ซ่ึงเปนงานท่ีมีอิสระในการคิดแนวทาง  
        แผนงาน กระบวนการ หรือข้ันตอนใหม ๆ เพ่ือใหบรรลุตาม 
        วัตถุประสงคท่ีกำหนดไว (11-20 คะแนน) 

   

(    )  เปนงานท่ีตองแกปญหาภายใตนโยบาย พันธกิจ และ 
        เปาหมายระยะยาวของหนวยงาน ซ่ึงเปนงานท่ีมีอิสระ 
        ในการกำหนดกลยุทธ แผนงาน หรือโครงการเพ่ือให 
        บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว (21-30 คะแนน) 

   

(     ) เปนงานท่ีตองแกปญหาภายใตทิศทางและพันธกิจของ 
        สถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงเปนงานท่ีมีอิสระในการบูรณาการและ 
        กำหนดนโยบายหรือเปาหมายตางๆ เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุ 
        ประสงคท่ีกำหนดไว (31-40 คะแนน) 
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องคประกอบ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีไดรับ 

เหตุผลการใหคา
คะแนน 

5. องคประกอบดานอิสระในการคิด 20   

(    ) เปนงานท่ีตองคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจในการใชระบบ  
       แนวคิด เทคนิค หรือวิชาการตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ 
       ท่ีกำหนดไวได (1-5 คะแนน) 

   

(    ) เปนงานท่ีตองคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจ ในการกำหนด 
       แนวทางหรือเปาหมายของหนวยงาน รวมท้ังงานอ่ืนท่ีอาจตอง 
       คิดคนองคความรู ระบบ แนวคิด หรือกระบวนการใหม ๆ  
       เพ่ือผลสัมฤทธิ์ท่ีกำหนดไวได (6-10 คะแนน) 

   

(    ) เปนงานท่ีตองคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจ ในการปรับ 
       นโยบายหรือกลยุทธของหนวยงาน เพ่ือเปนแนวทางใหสวน 
       ราชการบรรลุผลสัมฤทธิ์ท่ีกำหนดไวได (11-15 คะแนน) 

   

(    ) เปนงานท่ีตองคิดหรือตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ  
       หรือภารกิจใหมๆ ของสถาบันอุดมศึกษา (16-20 คะแนน) 

   

 
6. องคประกอบดานความทาทายในการคิดแกปญหา 

 

20 

  

(    )  เปนงานท่ีตองจัดการกับสถานการณท่ีมีรูปแบบคอนขาง 
        แนนอนหรือมีลักษณะคลายคลึงกับสถานการณในอดีตเปน 
        สวนใหญ (1-5 คะแนน) 

   

(    )  เปนงานท่ีตองจัดการกับสถานการณท่ีอาจตองคิดหาเหตุผล  
        เพ่ือทบทวน หรือแกปญหาหรือแนวทางท่ีเคยปฏิบัติ  
        เพ่ือใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ท่ีกำหนด (6-10 คะแนน) 

   

(    )  เปนงานท่ีตองจัดการกับสถานการณท่ีตองมีการประเมิน 
        และตีความโดยใชวิจารณญาณ เพ่ือตัดสินใจหาทางแกปญหา 
        ท่ีอาจมีความเสี่ยงและไมมีคำตอบเพียงคำตอบเดียว  
        (11-15 คะแนน) 

   

(     )  เปนงานท่ีตองจัดการกับสถานการณพิเศษท่ีอาจไมเคยเกิด 
        ข้ึนมากอน ซ่ึงตองใชความคิดสรางสรรค หรือความคิด 
        นอกกรอบ เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับสถาบันอุดมศึกษา  
        (16-20 คะแนน) 
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องคประกอบ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีไดรับ 

เหตุผลการใหคา
คะแนน 

7. องคประกอบดานการวิเคราะหขอมูล 40   

(    ) เปนงานท่ีตองใชความรูความสามารถในการวิเคราะหขอมูล 
       ท้ังในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ สำหรับจัดทำขอเสนอหรือ 
       รายงานรูปแบบตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน 
       ระดับกองหรือเทียบเทา (1-10 คะแนน) 

   

(    ) เปนงานท่ีตองใชความรูความสามารถในการวิเคราะหและ 
       สังเคราะหขอมูล เพ่ือกำหนดหลักการหรือแนวทางออกแบบ 
       กระบวนการหรือระบบท่ีสำคัญ หรือสรางแบบจำลอง 
       เพ่ือสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน (11-20 คะแนน) 

   

(    ) เปนงานท่ีตองใชความรูความสามารถในการวิเคราะหและ 
       สังเคราะหขอมูล เพ่ือใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ 
       ของหนวยงาน (21-30 คะแนน) 

   

(    ) เปนงานท่ีตองใชความรูความสามารถในการวิเคราะหและ 
       สังเคราะหขอมูล สำหรับการประเมินสถานการณ เพ่ือกำหนด 
       ทิศทางในเชิงกลยุทธและนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา  
       (31-40 คะแนน) 

   

 
8. องคประกอบดานอิสระในการปฏิบัติงาน 

 

20 

  

(    ) เปนงานท่ีมีอิสระในการปฏิบัติงานภายใตนโยบายของหนวยงาน  
       โดยอาจตองรายงานผลสัมฤทธิ์หรือขอคำปรึกษาตามสมควร  
       (1-5 คะแนน) 

   

(    ) เปนงานท่ีมีอิสระในการปฏิบัติงานหรือใหคำปรึกษาภายใต 
       นโยบายของหนวยงาน โดยอาจตองรายงานผลสัมฤทธิ์  
       และขอคำปรึกษาตามสมควร (6-10 คะแนน) 

   

(    )  เปนงานท่ีมีอิสระในการบริหารงานใหไดผลสัมฤทธิ์ตาม  
        เปาหมายของหนวยงาน (11-15 คะแนน) 

   

(    )  เปนงานท่ีมีอิสระในการปริหารงานใหไดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
       ของสถาบันอุดมศึกษา (16-20 คะแนน) 
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องคประกอบ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีไดรับ 

เหตุผลการใหคา
คะแนน 

9. องคประกอบดานผลกระทบจากการปฏิบัติงาน 40   

(    ) เปนงานท่ีสงผลกระทบตอองคประกอบหลายสวนของวตัถุประสงค  
       หรอืภารกิจหลักของหนวยงาน (1-10 คะแนน) 

   

(    ) เปนงานท่ีสงผลกระทบตอการดำเนินงาน แผนปฏิบัติงานหรือ 
       การวางแผนกลยทุธโดยรวมของหนวยงาน (11-20 คะแนน) 

   

(    ) เปนงานท่ีสงผลกระทบตอการดำเนินงาน แผนปฏิบัติงานหรือ 
       การวางแผนกลยุทธโดยรวมของสถาบันอุดมศึกษา  
       (21-30 คะแนน) 

   

(    ) เปนงานท่ีสงผลกระทบตอการดำเนินงานโดยรวมท้ังหมด 
       ของภาครัฐ และยังสงผลตอการกำหนดแผนกลยุทธและ 
       แผนงานของสถาบันอุดมศึกษา (31-40 คะแนน) 

   

 
10. องคประกอบดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตำแหนง 

 

40 

  

(    )  เปนงานสนับสนนุ ประสาน ใหคำปรึกษาแนะนำแกบุคคลหรือ 
        หนวยงานอ่ืน ตามกรอบความรูหรือแนวทางท่ีกำหนดไว 
        (1-10 คะแนน) 

   

(    )  เปนงานพัฒนาและกำหนดหลักเกณฑ ระบบ ตนแบบ คูมือ  
        แนวทาง หรือนโยบายตาง ๆ เพ่ือใหสามารถนำไปใชไดตาม 
        ภารกิจของแตละหนวยงาน (11-20 คะแนน) 

   

(    )  เปนงานบริหารจัดการเพ่ือใหไดมาซ่ึงผลสัมฤทธิ์ การตัดสินใจ 
        มีความสำคัญมากกวากระบวนการท่ีกำหนดไว  
        (21-30 คะแนน) 

   

(     ) เปนงานใหคำปรึกษาโดยใชความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ 
        ในสายอาชีพ ซ่ึงสงผลตอการกำหนดกลยุทธของหนวยงาน  
        (31-40 คะแนน) 
 

   

รวม 300   
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สรุปผลการประเมินคางาน / เหตุผล 
............................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 
. 

(    )  ผานการประเมิน 
(    )  ไมผานการประเมิน 
 
 
 

คณะกรรมการประเมินคางานลงนาม 
 

1.……….……………………………………………… (ประธาน) 
      (....................................................) 
 
2……….……………………………………………… (กรรมการ) 
      (....................................................) 
 
3……….……………………………………………… (กรรมการ) 
      (....................................................) 
 
4……….……………………………………………… (กรรมการ) 
      (....................................................) 
 
5……….……………………………………………… (กรรมการและเลขานุการ) 
      (....................................................) 
(หัวหนาหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการขอกำหนดตำแหนงสูงข้ึน) 
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หลักเกณฑการประเมินคางาน สำหรับตำแหนงระดับเช่ียวชาญ 
 

การประเมินคุณภาพงานของตำแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ  
ใหใชหลักเกณฑการประเมินคางานของตำแหนงตามลักษณะงาน หนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความ
ยุงยากของงาน ความรู ความสามารถ และประสบการณท่ีตองการในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดองคประกอบหลัก
ในการประเมินคางาน 3 ดาน ประกอบดวย 10 องคประกอบยอยท่ีมีความสัมพันธกัน ดังตอไปนี้ 

1. ดานความรูและทักษะท่ีจำเปนในงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู ความสามารถ 
ความรอบรู ความชำนาญงาน และทักษะท่ีพัฒนาข้ึนมาจากประสบการณการทำงานและการฝกฝน ซ่ึงผูปฏิบัติงาน
ในตำแหนงนั้นตองมีเปนพ้ืนฐาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีของตำแหนงนั้นไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงจำแนกออกเปนองคประกอบยอยได 3 องคประกอบ ดังนี ้

องคประกอบท่ี 1 ความรูและความชำนาญงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู ความสามารถ 
ความรอบรู ความชำนาญงาน และทักษะท่ีจะตองมีเพ่ือปฏิบัติงานใหสำเร็จลุลวงไปไดโดยพิจารณาจากสภาพงาน
ของตำแหนงนั้น ดังนี้ (40 คะแนน) 

(1) เปนงานท่ีตองใชความรู ความสามารถ หรือใชทักษะระดับสูงในงานเชิงเทคนิคหรืองานฝมือ
เฉพาะทางระดับสูง ความชำนาญในงานจะพัฒนาข้ึนจากการสั่งสมประสบการณและการสั่งสมทักษะในเชิงลึก (1-10 
คะแนน) 

(2) เปนงานท่ีตองใชความรูในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ ซ่ึงเปนงานท่ีตองใชกระบวนการ
แนวคิด ทฤษฎีหรือองคความรูท่ีเก่ียวของกับสายอาชีพ (11-20 คะแนน) 

(3) เปนงานท่ีตองใชความรูความเชี่ยวชาญในงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะหรือทักษะ และ
ความชำนาญเฉพาะตัวสูงมากในตำแหนงหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ รวมท้ัง เปนงานท่ีจะตองแกไขปญหายุงยากซับซอน
และใหคำปรึกษาได (21-30 คะแนน) 

(4) เปนงานท่ีตองใชความรูความเชี่ยวชาญจนสามารถนำมาวางแผนกลยุทธหรือนโยบายของ
หนวยงานได รวมท้ังเปนงานท่ีตองเปนผูนำในการพัฒนา หรือการริเริ่มโครงการท่ีเกิดประโยชนสูงสุดตอพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา (31-40 คะแนน) 

องคประกอบท่ี 2 การบริหารจัดการ หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู ความสามารถในการ
ปริหารจัดการท่ีตองการของตำแหนงนั้นๆ โดยพิจารณาจากลักษณะงานและการบริหารจัดการในการวางแผน กำกับ 
ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานดังนี้ (20 คะแนน) 

(1) เปนงานท่ีตองปฏิบัติท่ีมีความหลากหลายในเนื้องาน เพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงคอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางของหนวยงาน (1-5 คะแนน) 

(2) เปนงานท่ีตองปฏิบัติดานการวางแผน ติดตาม ประสานความรวมมือ รวมท้ังการให
คำแนะนำผูปฏิบัติงานอ่ืน เพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงคหรือภารกิจอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางในเชิงกลยุทธของ
หนวยงาน (6-10 คะแนน) 

(3) เปนงานท่ีตองปฏิบัติดานการวางแผน ติดตาม บริหารจัดการงานวิชาการใหคำปรึกษาและ
ประสานงานระหวางหนวยงานระดับนโยบาย (11-15 คะแนน) 

(4) เปนงานท่ีตองบริหารจัดการงานวิชาการหรือวิชาชีพและเปนผูนำในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
ของสถาบันอุดมศึกษา (16-20 คะแนน) 

องคประกอบท่ี 3 การส่ือสารและปฏิสัมพันธ หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู ความสามารถ 
และทักษะในการติดตอสื่อสารกับผูอ่ืน โดยพิจารณาจากวัตถุประสงคของงานเปนสำคัญดังนี้ (20คะแนน) 
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(1) เปนงานท่ีตองติดตอสัมพันธกับทีม บุคคลภายนอก หรือผูรับบริการ โดยการนำเสนอ
ความคิดหรือการเปนผูฟงท่ีดี เพ่ือใหไดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนดไว (1-5 คะแนน) 

(2) เปนงานท่ีตองสามารถใหคำแนะนำ หรือคำปรึกษาแกบุคคลอ่ืน รวมท้ังสามารถสอนงานแก
ทีมได (6-10 คะแนน) 

(3) เปนงานท่ีตองสามารถติดตอสื่อสารในระดับท่ีโนมนาวและสงผลตอการตัดสินใจของ
หนวยงานระดับกองหรือเทียบเทา (11-15 คะแนน) 

(4) เปนงานท่ีตองสามารถติดตอสื่อสารในระดับท่ีโนมนาวและสงผลตอการตัดสินใจในระดับ 
กลยุทธและนโยบายท่ีนำไปสูผลสัมฤทธิ์ของสถาบันอุดมศึกษา (16-20 คะแนน) 

 
2. ดานความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหา หมายถึง ระดับและขอบเขตของการใชความคิด

เพ่ือการตัดสินใจ ซ่ึงเก่ียวของกับกระบวนการ ข้ันตอนท่ีตำแหนงนั้นจะตองนำความรูมาใชในการแกปญหา เพ่ือให
งานบรรลุวัตถุประสงค ซ่ึงจำแนกออกเปนองคประกอบยอย ได 3 องคประกอบ ดังนี ้

องคประกอบท่ี 4 กรอบแนวความคิดในการแกปญหา หมายถึง ระดับและขอบเขตของความคิดเพ่ือ
ตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติงานหรือการแกปญหาในงานของตำแหนงโดยพิจารณาจากการไดรับอำนาจในการ
ปฏิบัติงานนั้นตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือตามกฎหมายท่ีกำหนดไว ดังนี้ (40 คะแนน) 

(1) เปนงานท่ีตองแกปญหาในภาพรวม โดยอิสระท่ีจะกำหนดการเลือก วิธีการหรือแนวทาง
ภายใตกรอบแนวคิดของหนวยงาน (1-10 คะแนน) 

(2) เปนงานท่ีตองแกปญหาภายใตนโยบาย และเปาหมายระยะสั้นของหนวยงานซ่ึงเปนงานท่ีมี
อิสระในการคิดแนวทาง แผนงาน กระบวนการ หรือข้ันตอนใหม ๆ เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว  
(11-20 คะแนน) 

(3) เปนงานท่ีตองแกปญหาภายใตนโยบาย พันธกิจ และเปาหมายระยะยาวของหนวยงาน  
ซ่ึงเปนงานท่ีมีอิสระในการกำหนดกลยุทธ แผนงาน หรือโครงการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว  
(21-30 คะแนน) 

(4) เปนงานท่ีตองแกปญหาภายใตทิศทางและพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงเปนงานท่ีมี
อิสระในการบรูณาการและกำหนดนโยบายหรือเปาหมายตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว  
(31-40 คะแนน) 

องคประกอบท่ี 5 อิสระในการคิด หมายถึง ระดับของการคิด หรือการตัดสินใจท่ีจะพิจารณา
ดำเนินการตามกรอบและแนวทางท่ีมีอยู หรือกำหนดแนวทาง ทิศทาง หรือนโยบายในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ดังนี้ (20 คะแนน) 

(1) เปนงานท่ีตองคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจในการใชระบบ แนวคิด เทคนิค หรือวิชาการ
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ท่ีกำหนดไวได (1-5 คะแนน) 

(2) เปนงานท่ีตองคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจในการกำหนดแนวทางหรือเปาหมายของ
หนวยงาน รวมท้ังงานอ่ืนท่ีอาจตองคิดคนองคความรู ระบบ แนวคิด หรือกระบวนการใหม ๆ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ท่ี
กำหนดไวได (6-10 คะแนน) 

(3) เปนงานท่ีตองคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจในการปรับนโยบายหรือกลยุทธของ
หนวยงาน เพ่ือเปนแนวทางใหสวนราชการบรรลุผลสัมฤทธิ์ท่ีกำหนดไวได (11-15 คะแนน) 

(4) เปนงานท่ีตองคิดหรือตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ หรือภารกิจใหม ๆ ของ
สถาบันอุดมศึกษา (16-20 คะแนน) 

องคประกอบท่ี 6 ความทาทายในการคิดแกปญหา หมายถึง ระดับของความคิดริเริ่มสรางสรรคใน
การแกไขหรือจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของตำแหนงตามความรับผิดชอบหรือตามท่ีไดรับ
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มอบหมายใหลุลวงไปได โดยพิจารณาจากลักษณะงาน สภาพงาน รูปแบบของการคิด และกระบวนการจัดการขอมูล
ของตำแหนงดังนี้ (20 คะแนน) 

(1) เปนงานท่ีตองจัดการกับสถานการณท่ีมีรูปแบบคอนขางแนนอนหรือมีลักษณะคลายคลึงกับ
สถานการณในอดีตเปนสวนใหญ (1-5 คะแนน) 

(2) เปนงานท่ีตองจัดการกับสถานการณท่ีอาจตองคิดหาเหตุผล เพ่ือทบทวนหรือแกปญหาหรือ
แนวทางท่ีเคยปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ท่ีกำหนด (6-10 คะแนน) 

(3) เปนงานท่ีตองจัดการกับสถานการณท่ีตองมีการประเมินและตีความโดยใชวิจารณญาณ เพ่ือ
ตัดสินใจหาทางแกปญหาท่ีอาจมีความเสี่ยงและไมมีคำตอบเพียงคำตอบเดียว (11-15 คะแนน) 

(4) เปนงานท่ีตองจัดการกับสถานการณพิเศษท่ีอาจไมเคยเกิดข้ึนมากอนซ่ึงตองใชความคิด
สรางสรรค หรือความคิดนอกกรอบ เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับสถาบันอุดมศึกษา (16-20 คะแนน) 

 
3. ดานภาระงานท่ีรับผิดชอบ หมายถึง ระดับและขอบเขตของผลกระทบท่ีเกิดจากงานความ

รับผิดชอบหรือคุณภาพของงานท่ีเกิดข้ึน รวมถึง ความอิสระหรือขอจำกัดในการปฏิบัติงานของตำแหนงนั้น ซ่ึง
จำแนกออกเปนองคประกอบยอยได 4 องคประกอบ ดังนี้ 

องคประกอบท่ี 7 การวิเคราะหขอมูล หมายถึง ระดับและขอบเขตของลักษณะงานท่ีตองใช
กระบวนการคิด พิจารณา จำแนก สังเคราะหขอมูลประกอบการตัดสินใจ เพ่ือใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายและ
นโยบายของหนวยงานดังนี้ (40 คะแนน) 

(1) เปนงานท่ีตองใชความรูความสามารถในการวิเคราะหขอมูลท้ังในเชิงปริมาณหรือเชิง
คุณภาพ สำหรับจัดทำขอเสนอหรือรายงานรูปแบบตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของหนวยงานระดับกองหรือ
เทียบเทา (1-10 คะแนน) 

(2) เปนงานท่ีตองใชความรูความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพ่ือกำหนด
หลักการหรือแนวทาง ออกแบบกระบวนการหรือระบบท่ีสำคัญ หรือสรางแบบจำลองเพ่ือสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงาน (11-20 คะแนน) 

(3) เปนงานท่ีตองใชความรูความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพ่ือใหบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจของหนวยงาน (21-30 คะแนน) 

(4) เปนงานท่ีตองใชความรูความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลสำหรับการ
ประเมินสถานการณ เพ่ือกำหนดทิศทางในเชิงกลยุทธและนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา (31-40 คะแนน) 

องคประกอบท่ี 8 อิสระในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของการวินิจฉัยหรือตัดสินใจ
ในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากการไดรับอำนาจ การควบคุม กำกับ ตรวจสอบและการบังคับบัญชาภายใต
เง่ือนไขหรือขอจำกัดทางกฎหมายท่ีกำหนดไวเปนกรอบในการปฏิบัติงานดังนี้ (20 คะแนน) 

(1) เปนงานท่ีมีอิสระในการปฏิบัติงานภายใตนโยบายของหนวยงาน โดยอาจตองรายงาน
ผลสัมฤทธิ์หรือขอคำปรึกษาตามสมควร (1-5 คะแนน) 

(2) เปนงานท่ีมีอิสระในการปฏิบัติงานหรือใหคำปรึกษาภายใตนโยบายของหนวยงาน โดยอาจ
ตองรายงานผลสัมฤทธิ์ และขอคำปรึกษาตามสมควร (6-10 คะแนน) 

(3) เปนงานท่ีมีอิสระในการบริหารงานใหไดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของหนวยงาน (11-15 
คะแนน) 

(4) เปนงานท่ีมีอิสระในการบริหารงานใหไดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของสถาบันอุดมศึกษา 
(16-20 คะแนน) 
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องคประกอบท่ี 9 ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของผลกระทบท่ีเกิด
จากการปฏิบัติงานของตำแหนงนั้น ซ่ึงสงผลตอการบรรลุวัตถุประสงคตามภารกิจหลักของหนวยงาน โดยพิจารณา
จากผลสัมฤทธิ์ของตำแหนงงานตอหนวยงานและสถาบันอุดมศึกษาดังนี้ (40 คะแนน) 

(1) เปนงานท่ีสงผลกระทบตอองคประกอบหลายสวนของวัตถุประสงค หรือภารกิจหลักของ
หนวยงาน (1-10 คะแนน) 

(2) เปนงานท่ีสงผลกระทบตอการดำเนินงาน แผนปฏิบัติงานหรือการวางแผนกลยุทธโดยรวม
ของหนวยงาน (11-20 คะแนน) 

(3) เปนงานท่ีสงผลกระทบตอการดำเนินงาน แผนปฏิบัติงานหรือการวางแผนกลยุทธโดยรวม
ของสถาบันอุดมศึกษา (21-30 คะแนน) 

(4) เปนงานท่ีสงผลกระทบตอการดำเนินงานโดยรวมท้ังหมดของภาครัฐ และยังสงผลตอการ
กำหนดแผนกลยุทธและแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา (31-40 คะแนน) 

องคประกอบท่ี 10 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตำแหนง หมายถึง ลักษณะสำคัญของหนาท่ีความ
รับผิดชอบของตำแหนงซ่ึงสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคตามภารกิจหลักของหนวยงานโดยพิจารณาจาก
ลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ ท่ี เกิดข้ึนของตำแหนงตอภารกิจโดยรวมของหนวยงานและ
สถาบันอุดมศึกษาดังนี้ (40 คะแนน) 

(1) เปนงานสนับสนุน ประสาน ใหคำปรึกษาแนะนำแกบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนตามกรอบ
ความรูหรือแนวทางท่ีกำหนด (1-10 คะแนน) 

(2) เปนงานพัฒนาและกำหนดหลักเกณฑ ระบบ ตนแบบ คูมือ แนวทาง หรือนโยบายตาง ๆ 
เพ่ือใหสามารถนำไปใชไดตามภารกิจของแตละหนวยงาน (11-20 คะแนน) 

(3) เปนงานบริหารจัดการเพ่ือใหไดมาซ่ึงผลสัมฤทธิ์ การตัดสินใจมีความสำคัญมากกวา
กระบวนการท่ีกำหนดไว (21-30 คะแนน) 

(4) เปนงานใหคำปรึกษาโดยใชความเชี่ยวชาญเปนพิเศษในสายอาชีพ ซ่ึงสงผลตอการกำหนด
กลยุทธของหนวยงาน (31-40 คะแนน) 
เกณฑการติดสิน 

- ระดับเชี่ยวชาญ ไดคะแนน 170 คะแนนข้ึนไป 
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เอกสารหมายเลข 4 

แบบคำขอกำหนดตำแหนงสูงข้ึน 
ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเช่ียวชาญ 

 
(ชื่อ-สกุล).........................................................................ตำแหนง..............................................ระดับ......................... 
ประเภทบุคลากร    พนักงานมหาวิทยาลัย   พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายได  
สังกัด งาน/กอง/ภาควิชา ........................................... คณะ/สถาบัน/สำนัก/ศูนย........................................................ 
ขอกำหนดตำแหนง  ระดับ         ชำนาญงาน         ชำนาญงานพิเศษ    
   ชำนาญการ         ชำนาญการพิเศษ       เชี่ยวชาญ       

ดาน / สาขา ................................................................................................................................................................. 

  
สวนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตนของผูรับการประเมิน  (สวนท่ี 1-7 ผูขอกำหนดระดับตำแหนงกรอกขอมูล) 

ประวัติสวนตัว 
1.1  เกิดวันท่ี...........เดือน.......................................พ.ศ..................... 
1.2  อายุ..............ป 
1.3  การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลำดับ) 
                วุฒิ                             ป พ.ศ.ท่ีจบ                                     ชื่อสถานศึกษา 
       1.3.1................................................................................................................................................... 
       1.3.2................................................................................................................................................... 
       1.3.3................................................................................................................................................... 
1.4  วิทยานิพนธหรือสารนิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา 
       1.4.1................................................................................................................................................... 
       1.4.2................................................................................................................................................... 
       1.4.3................................................................................................................................................... 
ประวัติการปฏิบัติงาน 
2.1 ปจจุบันดำรงตำแหนง.................................................................ระดับ.................................................. 

ข้ัน.................................บาท   ไดรับการแตงตั้งเม่ือวันท่ี..................................................................... 
2.2  ตำแหนงประจำอ่ืนๆ (ระบุชื่อตำแหนงอ่ืนๆ นอกเหนือจากตำแหนงประจำ) 
       2.2.1 …………………………………………………………………………………………..………………………………….. 
       2.2.2 …………………………………………………………………………………………..………………………………….. 
       2.2.3 …………………………………………………………………………………………..………………………………….. 
       2.2.4……………………………………………………………………………………………..………………………………….. 
          
            รวมเวลารับราชการ...............ป 
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สวนท่ี 2  ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดหรือเกณฑการประเมินของระดับตำแหนงท่ีครองอยูในรอบการประเมิน 

 
 
 
 

1. ภาระงานตามขอตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(กิจกรรม / โครงการ / งาน) 

หลักฐานท่ีแสดงถึง 
ผลการปฏิบัติราชการ 

1. เรื่อง............................................................................................ 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เรื่อง............................................................................................ 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
 

 

3. เรื่อง............................................................................................ 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
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สวนท่ี 3 ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับตำแหนง 

 

รายการประเมิน ระบุเอกสารหรือกรณีอางอิง 

 
    (1) ความรู ความสามารถท่ีจำเปนในการปฏิบัติงานใน
ตำแหนง 
         ใหอธิบายวา ผูขอกำหนดตำแหนงสูงข้ึน มีความรู 
ความสามารถ ความชำนาญงาน ทักษะ และ
ประสบการณเฉพาะดาน หรือเฉพาะทาง อยางไร 

 

    (2) ทักษะท่ีจำเปนในการปฏิบัติงาน  
         ใหอธิบายวา ผูขอกำหนดตำแหนงสูงข้ึนมีทักษะท่ี
จำเปนในการปฏิบัติงาน เชน ทักษะการใชคอมพิวเตอร 
ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ทักษะการคำนวณ และทักษะ
ในการจัดการขอมูล อยางไร 
 

  

    (3) สมรรถนะท่ีจำเปนในการปฏิบัติงาน  
ใหอธิบายวา ผูขอกำหนดตำแหนงสูงข้ึนมีสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจำกลุมงานท่ี ก.บ.ม. กำหนด อยางไร 

 

 

   (4) การใชความรู ความสามารถในงานสนับสนุนงาน
บริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการตอสังคม      
(สำหรับผูขอกำหนดตำแหนงระดับเชี่ยวชาญ)  
 
ใหอธิบายวา ผูขอกำหนดตำแหนงสูงข้ึน มีการใชความรู
ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองาน
วิชาชีพบริการตอสังคม เชน การใหความเห็น คำแนะนำ 
หรือเสนอแนะ การใหคำปรึกษาแนะนำ การอบรมและ
เผยแพรความรูเก่ียวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ 
เทคนิคและวิธีการในการแกไขปญหาหรือการพัฒนางาน
สนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้น ๆ 
อยางไร 
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(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)
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สวนท่ี 4  ปริมาณงานยอนหลัง  3  ป  
     4.1 งานเดิม / งานปจจุบัน   
 

 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 
หนวยนบั 

จำนวนปริมาณตอป   
(ใหนับเปนปงบประมาณ) 

 
หมายเหตุ 

ป
.......... 

ป
.......... 

ป
.......... 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  
 4.2 งานใหมท่ีจะไดรับมอบหมายตองสอดคลองกับมาตรฐานกำหนดตำแหนง  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  291/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)
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สวนท่ี 5  ผลงานท่ีเสนอขอเพ่ือประกอบการพิจารณาแตงตั้งใหดำรงตำแหนง  
             (   ) ระดับชำนาญงาน    (   ) ระดับชำนาญงานพิเศษ   (   ) ระดับชำนาญการ   

(   ) ระดับชำนาญการพิเศษ   (   ) ระดับเชี่ยวชาญ    

คำช้ีแจง  
1. การเขียนผลงานใหเขียนตามหลักบรรณานุกรมอันประกอบดวย ชื่อผูแตง ป พ.ศ. ชื่อเรื่อง  

แหลงพิมพ  จำนวนหนา เปนตน และระบุสัดสวนการมีสวนรวมในผลงาน 
2. ใหระบุผลงานท่ีเคยใชในการขอกำหนดระดับตำแหนงตาง ๆ มาแลวดวย เชน  

ขอกำหนดตำแหนงระดับชำนาญการพิเศษใหระบุผลงานท่ีเคยใชขอกำหนดตำแหนงระดับชำนาญการดวย 
 2.1  ระดับชำนาญงาน 

   1).................................................................................................. 
   2) ................................................................................................ 
 2.2 ระดับชำนาญงานพิเศษ 
   1).................................................................................................. 
   2) ................................................................................................ 

 2.3 ระดับชำนาญการ 
   1).................................................................................................. 
   2) ................................................................................................ 
 2.4 ระดับชำนาญการพิเศษ 
   1).................................................................................................. 
   2) ................................................................................................ 
 2.5 ระดับเชี่ยวชาญ 
   1).................................................................................................. 
   2) ................................................................................................ 
    
 
 
 
 
 

 

รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  292/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)
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สวนท่ี 6  แผนภูมิการแบงสวนราชการและอัตรากำลัง   
 

ตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

1. บุคลากรชำนาญการ (1) 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

2. บุคลากรปฏิบัติการ (3)* 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

1. บุคลากรชำนาญการพิเศษ  (1) 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

2. บุคลากรปฏิบัติการ (1) 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

1. บุคลากรชำนาญการพิเศษ (1) 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

 

1. บุคลากรชำนาญการพิเศษ (1) 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

หมายเหตุ ตัวเลขใน   (   )   หมายถึง  จำนวนอัตรากำลังของตำแหนง 
  ตัวเลขใน  หมายถึง  จำนวนอัตรากำลังรวมของแตละหนวยงาน 
  เครื่องหมาย  * หมายถึง  ตำแหนงท่ีขอกำหนดเปนตำแหนงชำนาญการ 
 
 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สำนักงานอธิการบดี 
ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

กองการเจาหนาท่ี    

ผูอำนวยการกองการเจาหนาท่ี 

งานพัฒนาและฝกอบรม   

บุคลากรชำนาญการ (1) 

ภารกิจสงเสริม 
ความกาวหนาบุคลากร* 

ภารกิจพัฒนา 
ทรพัยากรมนุษย  

ภารกิจแตงต้ัง 
ผูบริหาร  

ภารกิจทุนการศึกษา 
บุคลากร  

59 

9 
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รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  293/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)
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    สวนท่ี 7  แผนภูมิแสดงภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
 

- ตัวอยาง - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกำหนดกรอบตำแหนง 
ประเภทสนับสุน 

 การประเมินเพ่ือแตงต้ังบุคคล 
ใหดำรงตำแหนงสูงขึ้น 

 การติดตามภาระงานผูไดรับการแตงต้ังให
ดำรงตำแหนงสูงขึ้น 

การดำเนินการดานการกำหนดกรอบ
ตำแหนงขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยของทุกสวนงาน / หนวยงาน 
ภายในมหาวิทยาลัย  

(1) ระดับชำนาญงาน 
(2) ระดับชำนาญการ 
(3) ระดับชำนาญงานพิเศษ 
(4) ระดับชำนาญการพิเศษ 
(5) ระดับเชี่ยวชาญ 

 การดำเนินการดานประเมินเพ่ือแตงต้ัง
ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยใหดำรง
ตำแหนงสูงขึ้น ของทุกสวนงาน / หนวยงาน 
ภายในมหาวิทยาลัย 

(1) ระดับชำนาญงาน 
(2) ระดับชำนาญการ 
(3) ระดับชำนาญงานพิเศษ 
(4) ระดับชำนาญการพิเศษ 
(5) ระดับเชี่ยวชาญ 

 การดำเนินการติดตามภาระงานประจำปของ
ผูไดรับการแตงต้ังใหดำรงตำแหนงสูงขึ้น ของ
ทุกสวนงาน / หนวยงาน ภายในมหาวิทยาลัย 
เพ่ือรายงานผลตอมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

                     ขอรับรองวาขอความดังกลาวเปนจริงทุกประการ 
 

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

                    ตำแหนง............................................................. 
                   วัน.................เดือน...................................พ.ศ............... 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สำนักงานอธิการบดี 

กองการเจาหนาท่ี 

งานพัฒนาและฝกอบรม 

ภารกิจสงเสริมความกาวหนาบุคลากร 

รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  294/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)
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สวนท่ี 8 ความเห็นของผูบังคับบัญชา 

1) ความเห็นของผูบังคับบัญชาข้ันตน 

 1. งานในหนาท่ีความรับผิดชอบ  
(ใหเสนอความเห็นวาลักษณะงานท่ีผูขอทำเปนประจำเปนงานท่ีตองอาศัยความชำนาญงาน/ชำนาญงานพิเศษ/
ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ และตองใชเทคนิควิธีการในการทำงานมากนอยเพียงไร) 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

 2. ผลงานในสาขาวิชาชีพ  
(ใหเสนอความคิดเห็นวางานอะไรบางท่ีแสดงถึงความชำนาญงาน/ชำนาญงานพิเศษ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/
เชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาชีพนั้น และเปนประโยชนตอหนวยงาน พรอมท้ังเหตุผล) 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 
 

                                        ลงชื่อ.................................................................ผูบังคับบัญชาชั้นตน 
        (.......................................................................) 
        ตำแหนง........................................................... 
          วัน..............เดือน.........................พ.ศ............. 
 

รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  295/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)
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2) ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือกวาผูบังคับบัญชาช้ันตน 
 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
                  ลงชื่อ..............................................................ผูบังคับบัญชาเหนือกวาผูบังคับบัญชาชั้นตน 
                                      (.............................................................) 

                ตำแหนง ................................................................... 
                    วันท่ี ........ เดือน ................................พ.ศ. ................ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  296/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



 
เอกสารหมายเลข 5 

 
แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงาน 

 
  คูมือปฏิบัติงานหลัก       งานเชิงวิเคราะห   
  งานเชิงวิเคราะห        งานวิจยั  
  ผลงานในลักษณะอ่ืน      ผลงานท่ีเปนผลการดำเนินงานท่ีผานมา 
  ขอเสนอ แนวคิด วิธีการ เพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ 

ช่ือเรื่อง................................................................................................................................................................. 
 

ผูรวมงาน จำนวน................คน แตละคนมีสวนรวมดังนี้ 
 

ชื่อผูรวมงาน ปริมาณงานรอยละ รับผิดชอบในสวนใดของผลงาน 

1.   

2.   
 
 

3.   
 
 

 
หมายเหตุ 
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  

 
ลงชื่อ.................................................................. 

       (...................................................................) 
 

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

 
ลงชื่อ.................................................................. 

       (...................................................................) 

รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  297/422
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เอกสารหมายเลข 6 
 

แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี       /2560) 
เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดำรงตำแหนงสูงข้ึนกำหนดใหผูขอ
กำหนดตำแหนงระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และ
ระดับเชี่ยวชาญ ตองคำนึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ดังนี้ 

1.  ตองมีความซ่ือสัตยทางวิชาการและวิชาชีพ ไมนำผลงานของผูอ่ืนมาเปนผลงานของตนและ 
ไมลอกเลียนผลงานของผูอ่ืน รวมท้ังไมนำผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรในวารสารวิชาการหรือ
วิชาชีพมากกวาหนึ่งฉบับในลักษณะท่ีจะเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม 

2.  ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงท่ีมาของขอมูลท่ีนำมาใชในผลงานทางวิชาการและ
วิชาชีพของตนเองและแสดงหลักฐานของการคนควา 

3.  ตองไมคำนึงถึงผลประโยชนทางวิชาการและวิชาชีพจนละเลยหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลของ
ผูอ่ืนและสิทธิมนุษยชน 

4.  ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ ตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาการและวิชาชีพ 
เปนเกณฑไมมีอคติมาเก่ียวของ และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษา วิเคราะห 
สังเคราะห หรือวิจัย โดยหวังผลประโยชนสวนตัว หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอ่ืน และเสนอผลงาน
ตามความเปนจริง ไมขยายขอคนพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการและวิชาชีพ 

5.  ตองนำผลงานไปใชประโยชนในทางท่ีชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย 
6.  ไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพท่ีองคกรวิชาชีพนั้น ๆ กำหนด 

ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาไดประพฤติและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพท่ีกำหนดไวขางตน และขาพเจาไดรับทราบผลของการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพดังกลาว 
 
                                                                  ลงชื่อ............................................................... 
                                                                          (.............................................................) 
                                                                   วันท่ี...........เดือน..............................พ.ศ........... 
 
 

รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  298/422
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เอกสารหมายเลข 7 
 

หนังสือแจงความประสงคเรื่องการรับรูขอมูลเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหนง  
ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ  ระดับชำนาญการ  

ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเช่ียวชาญ 
 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................... 
ตำแหนง...........................................................สังกัด / ภาควิชา...................................................................... 
คณะ............................................................... มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเสนอขอกำหนดตำแหนงเปน
....................................................................................................................... ขอแจงความประสงคเรื่องการ
รับรูขอมูลเก่ียวกับการกำหนดตำแหนงสูงข้ึน ดังนี้ 
 
 (   ) ประสงคจะทราบรายช่ือกรรมการผูทรงคุณวุฒิของขาพเจา 
 
 (   ) ไมประสงคจะทราบรายช่ือกรรมการผูทรงคุณวุฒิของขาพเจา ไมวากรณีใดๆ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 
 
 

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

 วันท่ี........เดือน.............................พ.ศ............. 

รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  299/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



เอกสารหมายเลข 8 

 
แบบสรุปผลการประเมินเพ่ือแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดำรงตำแหนงสูงข้ึน 

ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ 

ชือ่............................................................ตำแหนง.........................................................ระดบั................................. 
ขอกำหนดตำแหนง..............................................................................................ระดับ............................................ 

 

คำช้ีแจง 
  1. ใหคณะกรรมการประจำสวนงาน ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหนงท่ีครองอยู 
ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับของตำแหนงท่ีผูขอกำหนดตำแหนงกรอกในแบบ 
คำขอรับการกำหนดตำแหนง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามขอตกลงการปฏิบัติงาน 
 2. เกณฑการผานการประเมินตามขอ 1 รวมกันไมต่ำกวาระดับ ดี  
 

 
 

องคประกอบในการประเมิน 

ระดับการประเมิน  
คา

น้ำหนัก
คะแนน

เต็ม 

 
รวมคา
น้ำหนัก
คะแนน
ที่ได 

ตอง
ปรบัปรุง 

พอใช ดี 
ดี

มาก 
ดีเดน 

ต่ำกวา 
6 

6 -
6.9 

7 -
7.9 

8 -
8.9 

9 -
10 

สวนท่ี 1  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหนงท่ีครองอยู 
            (ประเมินจากสวนท่ี 2 ของแบบคำขอรับการกำหนดระดับตำแหนง เอกสารหมายเลข 4) 
 1.1 ผลสัมฤทธ์ิของงาน 

     พิจารณาจากงานท่ีปฏิบัตไิดผลผลิตตามเปาหมายและ
เกิดผลลัพธตรงตามวัตถุประสงค 
 

     10  

สวนท่ี 2 การประเมินความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับตำแหนง              
           (ประเมินจากสวนท่ี 3 ของแบบคำขอรับการกำหนดระดับตำแหนง เอกสารหมายเลข 4) 
 2.1 การประเมินความรู ความสามารถ 

     พิจารณาจากความรู ความสามารถ ความชำนาญงาน 
ทักษะ และประสบการณเฉพาะดาน หรือเฉพาะทางของผู
ขอกำหนดตำแหนงสูงข้ึน ตามหลกัฐานท่ีเสนอ 

     10  

 2.2 การประเมินทักษะท่ีจำเปนในการปฏิบัติงาน  
     พิจารณาจากการมีทักษะท่ีจำเปนในการปฏิบัติงาน 
เชน ทักษะการใชคอมพิวเตอร ทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
ทักษะการคำนวณ และทักษะในการจัดการขอมูลของผูขอ
กำหนดตำแหนงสูงข้ึน ตามหลักฐานท่ีเสนอ 

     10  

 2.3 การประเมินสมรรถนะท่ีจำเปนในการปฏิบัติงาน  
     พิจารณาจากการแสดงสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจำกลุมงานท่ี ก.บ.ม. กำหนด  
ของผูขอกำหนดตำแหนงสูงข้ึน ตามหลักฐานท่ีเสนอ 
 

     10  

 รวมคะแนนการประเมิน      40  
 

รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  300/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



สวนท่ี 3  สรุปผลการประเมิน 
 คะแนนการประเมิน (คาคะแนนท่ีได) X 100  =  ___________  คะแนน 
 
สรุประดับผลการประเมิน 

(   )  ตองปรับปรุง (ต่ำกวา 60)  

(   )  พอใช (60 – 69.99) (   )  ดี (70 – 79.99) 

(   )  ดีมาก (80 – 89.99) (   )  ดีเดน  (90 - 100) 
 
ความเห็น.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

  

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

        (...............................................)     

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

        (...............................................) 

(ลงชือ่)...............................................กรรมการ 

        (...............................................) 

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

        (...............................................) 

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

        (...............................................) 

 

 

40 

รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  301/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



แบบสรุปผลการประเมินเพ่ือแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดำรงตำแหนงสูงข้ึน ระดับเช่ียวชาญ 

ชือ่............................................................ตำแหนง.............................................ระดับ............................. 
ขอกำหนดตำแหนง...............................................................................ระดับ............................................ 
 

 
คำช้ีแจง 

1.  ใหคณะกรรมการประจำสวนงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหนงท่ีครองอยู 
ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับตำแหนง และการใชความรู ความสามารถในงาน
สนับสนุนงานบริการวิชาการหรือวิชาชีพบริการตอสังคม ความเปนท่ียอมรับในงานดานนั้น ๆ หรือในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพ ท่ีผูขอกำหนดตำแหนงกรอกในแบบคำขอรับการกำหนดตำแหนง 

2. เกณฑการผานการประเมินตามขอ 1  ตองไมต่ำกวาระดับ ดีมาก 
 

 
 

องคประกอบในการประเมิน 

ระดับการประเมิน  
คา

น้ำหนัก
คะแนน

เต็ม 

 
รวมคา
น้ำหนัก
คะแนน
ที่ได 

ตอง
ปรบัปรุง 

พอใช ดี 
ดี

มาก 
ดีเดน 

ต่ำกวา 
6 

6 -
6.9 

7 -
7.9 

8 -
8.9 

9 -
10 

สวนท่ี 1  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหนงท่ีครองอยู 
            (ประเมินจากสวนท่ี 2 ของแบบคำขอรับการกำหนดระดับตำแหนง เอกสารหมายเลข 4) 
 1.1 ผลสัมฤทธ์ิของงาน 

     พิจารณาจากงานท่ีปฏิบัตไิดผลผลิตตามเปาหมายและ
เกิดผลลัพธตรงตามวัตถุประสงค 
 

     10  

สวนท่ี 2 การประเมินความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับตำแหนง              
           (ประเมินจากสวนท่ี 3 ของแบบคำขอรับการกำหนดระดับตำแหนง เอกสารหมายเลข 4) 
 2.1 การประเมินความรู ความสามารถ 

     พิจารณาจากความรู ความสามารถ ความชำนาญงาน 
ทักษะ และประสบการณเฉพาะดาน หรือเฉพาะทางของผู
ขอกำหนดตำแหนงสูงข้ึน ตามหลกัฐานท่ีเสนอ 
 
 
 

     10  

 2.2 การประเมินทักษะท่ีจำเปนในการปฏิบัติงาน  
     พิจารณาจากการมีทักษะท่ีจำเปนในการปฏิบัติงาน 
เชน ทักษะการใชคอมพิวเตอร ทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
ทักษะการคำนวณ และทักษะในการจัดการขอมูลของผูขอ
กำหนดตำแหนงสูงข้ึน ตามหลักฐานท่ีเสนอ 
 
 
 

     10  

 
 

รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  302/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



 
 
 

องคประกอบในการประเมิน 

ระดับการประเมิน  
คา

น้ำหนัก
คะแนน

เต็ม 

 
รวมคา
น้ำหนัก
คะแนน
ที่ได 

ตอง
ปรบัปรุง 

พอใช ดี 
ดี

มาก 
ดีเดน 

ต่ำกวา 
6 

6 -
6.9 

7 -
7.9 

8 -
8.9 

9 -
10 

 2.3 การประเมินสมรรถนะท่ีจำเปนในการปฏิบัติงาน  
     พิจารณาจากการแสดงสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจำกลุมงานท่ี ก.บ.ม. กำหนด ของผูขอกำหนดตำแหนง
สูงข้ึน ตามหลักฐานท่ีเสนอ 
 
 

     10  

 2.4 การประเมินการใชความรู ความสามารถในงาน
สนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการตอ
สังคม       
    พิจารณาจากการแสดงการใชความรูความสามารถใน
งานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการตอ
สังคม เชน การใหความเห็น คำแนะนำ หรือเสนอแนะ การ
ใหคำปรึกษาแนะนำ การอบรมและเผยแพรความรูเก่ียวกับ
หลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการ
แกไขปญหาหรือการพัฒนางานสนับสนุน งานบริการ
วิชาการหรืองานวิชาชีพน้ัน ๆ ของผูขอกำหนดตำแหนง
สูงข้ึน ตามหลักฐานท่ีเสนอ 
 

     10  

 รวมคะแนนการประเมิน      50  
 

สวนท่ี 3  สรุปผลการประเมินตำแหนงระดับเช่ียวชาญ  
   คะแนนการประเมิน (คาคะแนนท่ีได) X 100  =  ___________  คะแนน 

      50 
สรุประดับผลการประเมิน 

(   )  ตองปรับปรุง (ต่ำกวา 60)  

(   )  พอใช (60 – 69.99) (   )  ดี (70 – 79.99) 

(   )  ดีมาก (80 – 89.99) (   )  ดีเดน  (90 - 100) 
ความเห็น.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

   

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

        (...............................................)     

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

         (...............................................) 

 

รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  303/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



 

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

        (...............................................) 

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

         (...............................................) 

 

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

        (...............................................) 

 

 

รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  304/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



เอกสารหมาย 9 

ผลงานที่เปนผลการดำเนินงานที่ผานมา 

1. ชือ่ผลงาน......................................................................................................................................... 

2. ระยะเวลาท่ีดำเนินการ..................................................................................................................... 

3. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใชในการดำเนินการ 

1) ................................................................................................................................................. 

2) ................................................................................................................................................. 

3) ................................................................................................................................................. 

4. สรุปสาระและข้ันตอนการดำเนินการ 

.......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

5. ผูรวมดำเนินการ (ถามี) 

1) ...........................................................................................สดัสวนผลงาน  ............................. 

2) ............................................................................................สดัสวนผลงาน  ............................. 

3) ............................................................................................สดัสวนผลงาน  ............................. 

4) ............................................................................................สดัสวนผลงาน  ............................. 

6. สวนของงานท่ีผูเสนอเปนผูปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพรอมท้ังสัดสวนของผลงาน) 

.......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

7. ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ / คุณภาพ) 

.......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

8. การนำไปใชประโยชน 

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

9. ความยุงยากในการดำเนินการ / ปญหา / อุปสรรค 

......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  305/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



10. ขอเสนอแนะ 

.......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................... 

 ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

 ลงชื่อ........................................................... 

 (.........................................................) 

 ผูขอกำหนดตำแหนงสูงข้ึน 

 วันท่ี ........ เดือน .......................พ.ศ. .............. 
ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดำเนินการของบุคคลดังกลาว ถูกตองตรงกับความจริงทุกประการ 

 

ลงชื่อ........................................................... ลงชื่อ...........................................................

 (.........................................................) (.........................................................) 

 ผูรวมดำเนินการ ผูรวมดำเนินการ 

  

ลงชื่อ........................................................... ลงชื่อ...........................................................

 (.........................................................) (.........................................................) 

 ผูรวมดำเนินการ ผูรวมดำเนินการ 

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 

 

ลงชื่อ........................................................... ลงชื่อ...........................................................

 (.........................................................) (.........................................................) 

 ผูบังคับบัญชาชั้นตน ผูบังคับบัญชาเหนือกวาผูบังคับบัญชาชั้นตน 

วันท่ี ........ เดือน .................พ.ศ. ............ วันท่ี ........ เดือน ...................พ.ศ. ........... 

หมายเหตุ หากผลงานมีลักษณะเฉพาะ เชน แผนพับ หนังสือ บทความวิชาการ แถบบันทึกเสียง ฯลฯ  ผูขอกำหนด 

  ตำแหนงสูงข้ึนสามารถสงผลงานจริงประกอบการพิจารณาของกรรมการได 

 

รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  306/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



เอกสารหมายเลข 10 

ขอเสนอแนวความคิด / วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสทิธิภาพมากข้ึน 

ผูขอรับการประเมิน …………………………………………. ตำแหนง  ……………………………………………………..... 

เพ่ือขอกำหนดตำแหนง ………………………………………………สังกัด ……………………………………………………..... 

โดยวิธี (      )  ปกติ  (      )  พิเศษ 

ช่ือเรื่อง 

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

 หลักการและเหตุผล 

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

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

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

.…………………………………….....…………………………………………………….....………………………………………………… 
 บทวิเคราะห / แนวความคิด / ขอเสนอ  

……………………….....……………………………………………….....………………………………………………….....…………… 
……………………….....……………………………………………….....………………………………………………….....…………… 
……………………….....……………………………………………….....………………………………………………….....…………… 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

……………………….....……………………………………………….....………………………………………………….....…………… 
……………………….....……………………………………………….....………………………………………………….....…………… 
……………………….....……………………………………………….....………………………………………………….....…………… 
 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

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

 ลงชื่อ........................................................... 

 (.........................................................) 

 ผูขอกำหนดตำแหนงสูงข้ึน 

 วันท่ี ........ เดือน .......................พ.ศ. .............. 
 

รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  307/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



ป ร ะ จาํ ป�  2 5 6 1

ประกาศ  ก .บ .ม .  จาํนวน  6 ฉบับ    (ถูกยกเลิก  -  ฉบับ )

(หนา 308)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  309/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  310/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  311/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  312/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  313/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  314/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  315/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  316/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  317/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  318/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  319/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  320/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  321/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  322/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  323/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  324/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  325/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  326/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  327/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  328/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  329/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  330/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  331/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  332/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  333/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  334/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  335/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  336/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  337/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



ป ร ะ จาํ ป�  2 5 6 2

ประกาศ  ก .บ .ม .  จาํนวน  7 ฉบับ    (ถูกยกเลิก  1 ฉบับ )

(หนา 338 )



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  339/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  340/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  341/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  342/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  343/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  344/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  345/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  346/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  347/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  348/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  349/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  350/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



ยกเลิก โดย

ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที� 6/2562

รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  351/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)

ยกเลิกแลว



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  352/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  353/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  354/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  355/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  356/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



 
 

 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี ๗/๒๕๖๒)  
เรื่อง  หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกพนักงานหน่วยงานในกำกับ สังกัดสำนักงานอธิการบดี ที่ตัดโอนมาจาก 
 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้  
 และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

-------------------------------------------------- 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๔๒๓/๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ยุบเลิกศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี ประกอบกับบันทึกข้อความ 
สำนักงานอธิการบดี ด่วนที่สุด ที่ มข ๐๒๐๑/๙๙ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กำหนดให้มีการวิเคราะห์
ภาระงานเพ่ิมที่รับโอนมาจากศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หากมีความจำเป็นให้เสนออัตรากำลังใหม่ และให้
พนักงานหน่วยงานในกำกับของศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สอบคัดเลือกตามวิธีการที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยกำหนด หากผ่านการคัดเลือก ให้ดำเนินการบรรจุโดยได้รับค่าจ้าง
พ้ืนฐานและอาจได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมตามประสบการณ์ได้ นั้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๗ (๑) (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ ๕/๒๕๕๘) เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของ
มหาวิทยาลั ย  ประกอบกับข้อ ๕ วรรคสาม ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุ คคล ประจำ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุม
ครั้งที ่๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงให้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกพนักงานหน่วยงาน
ในกำกับ สังกัดสำนักงานอธิการบดี ที่ตัดโอนมาจากศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้  

ข้อ  ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น (ฉบับที่ ๗/๒๕๖๒) เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกพนักงานหน่วยงานในกำกับ สังกัดสำนักงาน
อธิการบดี ที่ตัดโอนมาจากศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดย
ใช้เงินรายได ้และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย” 
 ข้อ  ๒   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
    ข้อ  ๓  ในประกาศนี้ 
    “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

  “ก.บ.ม.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
     ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     
 

รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  357/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  358/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  359/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  360/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



ป ร ะ จาํ ป�  2 5 6 3

ประกาศ  ก .บ .ม .  จาํนวน  3 ฉบับ    (ถูกยกเลิก  -  ฉบับ )

(หนา 361 )



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  362/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  363/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  364/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  365/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  366/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  367/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  368/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  369/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  370/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  371/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  372/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  373/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  374/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  375/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  376/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  377/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  378/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  379/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  380/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  381/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  382/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  383/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  384/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  385/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  386/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  387/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  388/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  389/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  390/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  391/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  392/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  393/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  394/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  395/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  396/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  397/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  398/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  399/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  400/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  401/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  402/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



ป ร ะ จาํ ป�  2 5 6 4

ประกาศ  ก .บ .ม .  จาํนวน  4 ฉบับ    (ถูกยกเลิก  -  ฉบับ )

(หนา 403 )



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  404/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  405/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  406/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  407/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  408/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  409/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  410/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  411/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  412/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  413/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  414/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  415/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  416/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  417/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  418/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  419/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  420/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  421/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)



รวมเล่ม ประกาศ ก.บ.ม.  หน้าที่  422/422

(รวมเล่มประกาศ ก.บ.ม. ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)
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