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ความเปนมากอนการจัดตั้ง 

ระยะตน  (พ.ศ. 2447-2456) 

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนวิวัฒนาการจากการจัดการศึกษาวิชาเกษตรของประเทศ             
ซ่ึงเริ่มในระบบโรงเรียนวิชาชีพ  

ในสมัยเริ่มแรก พระเจาบรมวงศเธอ กรมหม่ืนพิไชยมหินทโรดม องคอธิบดีกรมชางไหมในกระทรวง
เกษตราธิการ ไดทรงจัดตั้งโรงเรียนชางไหมข้ึน สอนเก่ียวกับวิชาการเลี้ยงไหมโดยเฉพาะ ตอมาไดเพ่ิมวิชาการ
เพาะปลูกพืชอ่ืนๆ เขาในหลักสูตรตลอดจนไดเริ่มสอนวิชาสัตวแพทยดวยและไดเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเปน
โรงเรียนวิชาการเพาะปลูก  

ในป พ.ศ. 2451 กระทรวงเกษตราธิการ ไดรวมโรงเรียนท่ีอยูในสังกัด 3 โรงเรียนคือโรงเรยีนแผนท่ี 
(จัดตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2425) โรงเรียนกรมคลอง (จัดตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2448) และโรงเรียนวิชาการเพาะปลูก             
เปนโรงเรียนเดียวกัน โดยใชชือ่โรงเรียนวาโรงเรียนกระทรวงเกษตราธิการ พรอมกับไดใหเรียบเรียง                 
หลักสูตรใหม ซ่ึงถือไดวาเปนหลักสูตรระดับอุดมศึกษาวิชาเกษตรศาสตรหลักสูตรแรกของประเทศไทย 

ในป พ.ศ. 2456 รัฐบาลไดยกโรงเรียนกระทรวงเกษตราธิการไปรวมเขากับโรงเรียนขาราชการ                
พลเรือนจึงมาสังกัดกระทรวงธรรมการ 

 

 

ระยะกลาง (พ.ศ. 2457-2466)  

เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เสนาบดีกระทรวงธรรมการไดจัดตั้งโรงเรียน

ฝกหัดครูประถมกสิกรรมหอวัง โรงเรียนนี้รับผูจบชั้น ม.3 (เปลี่ยนเปน ม.6 ในระยะตอมา) เขาศึกษาใน

หลักสูตร 2 ป เพ่ือรบัประกาศนียบัตรประโยคครูประถมกสิกรรม (ปป.ก.) 

 

ระยะปลาย (พ.ศ. 2467-2485) 

มีการขยายโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรมไปสูทุกภาค และจัดตั้งโรงเรียนฝกหดัครูประถมกสิกรรม

ข้ึนใหมอีกแหงหนึ่ง ตอมาการจัดการศึกษาวิชาเกษตรในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานั้นไดดำเนินการ

ในรูปแบบของโรงเรียนประถมวิสามัญกสิกรรมและโรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรมหลายแหง  

ในปลายป พ.ศ. 2474 หมอมเจาสิทธิพร กฤดากร อธิบดีกรมตรวจกสิกรรมในกระทรวงเกษตราธิการ 

ทรงดำริวาควรจัดตั้งสถานีทดลองกสิกรรมข้ึนท่ีภาคอีสาน ภาคใตและภาคพายัพ พรอมกับโรงเรียนฝกหัดครู

ประถมกสิกรรม เพ่ือใหงานวิจัยการเกษตรดำเนินควบคูไปกับการใหการศึกษาในสาขาเกษตรศาสตร จึงได

จัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรมกับสถานีทดลองกสิกรรมตามภาคตางๆ มีผลใหกระทรวงเกษตราธิการ

จัดการศึกษาวิชาเกษตรศาสตรใหม ในป พ.ศ. 2476  

2 



ตอมาไดมีการจัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรมโนนวัด ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัด

นครราชสีมา และโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรม แมโจ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

และจัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรมคอหงษ ตำบลคอหงษ อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยมี

แนวคิดในการดำเนินงานสถานีทดลองกสิกรรมควบคูกับโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรมท้ัง 3 แหง  

นับไดวาเปนตนแบบอยางอันดียิ่งของการประสาน ระหวางงานวิจัยทดลองและงานศึกษา หัวหนา

สถานีและอาจารยใหญชุดแรก ไดแก หลวงอิงคศรีกสิการ (ท่ีโนนวัด) พระชวงศิลปการ (ท่ีแมโจ) และ                

หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (ท่ีคอหงส) 

ในป พ.ศ. 2478 นโยบายการศึกษาสาขาเกษตรศาสตรไดเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง กลาวคือรัฐบาลใน

ขณะนั้นเกรงวาจะมีการผลิตครูเกษตรเกินความตองการของประเทศ จึงมีดำริท่ีจะยุบโรงเรียนฝกหัดครูประถม

กสิกรรมท้ัง 3 แหง  

หลวงอิงคศรีกสิการ หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ และพระชวงเกษตรศิลปการ จึงไดรวมกันเสนอ

โครงการใหคงโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรมท่ีแมโจ พรอมกับจัดตั้งโรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรมข้ึน

แทน ซ่ึงตอมาไดยกฐานะข้ึนเปนวิทยาลัย ชื่อ "วิทยาลัยเกษตรศาสตร" มีฐานะเปนกองวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ในกรมเกษตรและประมง ผูท่ีไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงผูอำนวยการคนแรกของวิทยาลัยไดแกพระชวง

เกษตรศิลปการ  

ในป พ.ศ. 2481 กระทรวงเกษตราธิการไดจัดตั้งสถานีเกษตรกลางข้ึนในทองท่ีอำเภอบางเขน 

กรุงเทพมหานคร อันเปนท่ีตั้งวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในปจจุบันและไดยายวิทยาลัย

เกษตรศาสตรจากแมโจมาบางเขน มีหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจเปนผูอำนวยการวิทยาลัย  

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีประวัติความเปนมาที่ยาวนาน โดยไดรับการสถาปนาเมื่อ

วันที่ 2 กมุภาพันธ พ.ศ.2486 มฐีานะเปนกรมในสงักัดกระทรวงเกษตราธิการและใหแตงตั้ง 

พลเรือโทสินธ กมลนาวิน ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตราธิการเปนผูดำรงตำแหนง

อธิการบดีคนแรก ในชวงเร่ิมตนมหาวิทยาลัยจดัหลักสูตรการศึกษา 5 ป สำหรับปริญญาตรี 

และ 3 ป สำหรับอนุปริญญา โครงสรางประกอบดวย 4 คณะ คือ  
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คณะเกษตรศาสตร คณะวนศาสตร คณะสหกรณ  คณะประมง 



มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรประกอบดวย 4 วทิยาเขต คือ 

เกษตรกลางบางเขน    

ตั้งอยู : เลขท่ี 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

พ้ืนท่ี  : 848 ไร 

กอตั้ง : 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2486 

ประกอบดวย 15 คณะ 1 บัณฑิตวิทยาลัย 4 สถาบัน 5 สำนัก และ 1ศูนย ไดแก คณะเกษตร                 
คณะประมง คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร คณะวนศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร 
คณะศึกษาศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะสัตวแพทย                 
คณะเทคนิคการสัตวแพทย คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสิ่งแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก. สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันวิทยาการข้ันสูงแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สำนักงานอธิการบดี                  
สำนักบริหารการศึกษา สำนักบริการคอมพิวเตอร สำนักสงเสริมและฝกอบรม สำนักหอสมุด                       
และศูนยนานาชาติสิรินธรเพ่ือการวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 

 

 

วิทยาเขตกำแพงแสน  

ตั้งอยู : เลขท่ี 1 หมู 6 ถนนมาลัยแมน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140  

พ้ืนท่ี : 7,951.75 ไร 

กอตั้ง : 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522  

 

ประกอบดวย 5 คณะ 3 สำนัก 6 ศูนย ไดแก คณะเกษตรกำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร

กำแพงแสน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร คณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน สำนักสงเสริมและฝกอบรมกำแพงแสน สำนักหอสมุดกำแพงแสน ศูนยขอมูล

เทคโนโลยีชีวภาพ ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ศูนยวิทยาศาสตรขาว ศูนยสาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร 

ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการไหม และศูนยปฏิบัติการ DNA เทคโนโลย ี                        
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ประกอบดวย 4 คณะ 1 สำนัก ไดแก  
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร  
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ คณะสาธารณสุขศาสตร และสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 

 

 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

ตั้งอยู : เลขท่ี 59 หมู 1 ถนนสกลนคร-นครพนม ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 

พ้ืนท่ี : บริเวณวิทยาเขต 4,000 ไร หนองหานนอย 700 ไร 

กอตั้ง : 15 สิงหาคม พ.ศ. 2539      

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาเขตศรีราชา 

ตั้งอยู : เลขท่ี 199 หมู 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุงสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

พ้ืนท่ี : 199 ไร 

กอตั้ง : 26 สิงหาคม พ.ศ. 2542  
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ประกอบดวย 5 คณะ 1 สำนัก  ไดแก คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา  
คณะวิทยาศาสตรศรีราชา คณะเศรษฐศาสตรศรีราชา คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ และ
สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา 

 



ตรามหาวิทยาลัย   

   

ตราประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนรูปวงกลม มีรูปพระพิรุณทรงนาค อยูก่ึงกลางลอมรอบดวย

กลีบบัวคว่ำและกลีบบัวหงาย มีขอความ "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๔๘๖" ลอมรอบเปนชั้นนอกสุด  

 

สีประจำมหาวิทยาลัย 

  

 

  

ตนนนทรี ชื่อสามัญ นนทรี ชื่อวงศ CAESALPINIACEAE ชื่อวิทยาศาสตร Peltophorum 
pterocarpum (DC.) K.Heyne 

สืบเนื่องจากการประชุมสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ.2506 
คณะอนุกรรมการพิจารณาหาตนไมสัญลักษณประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรซ่ึงประกอบดวย อาจารย

อัญเชิญ ชมพูโพธิ์ หัวหนาภาควิชาพืชศาสตร อาจารยปวิณ ปุณศรี อาจารยแสงธรรม คมกฤส และ
อาจารยเจือ สุทธิวนิช ไดเสนอตนไม 4 ชนิด ตอท่ีประชุม คือ นนทรี ทองกวาว ราชพฤกษ (คูน)                 

และพิกุล โดยท่ีประชุมไดตกลงเลือกตนนนทรี เพราะเปนไมยืนตน มีอายุยืน มีใบสีเขียวแก              
อันหมายถึง สีเขียวขจีของเกษตร และมีดอกสีเหลืองทอง อันหมายถึง สีเหลืองของ 
คณะเกษตร 

ในคำกราบบังคมทูลของคุณหลวงอิงคศรีกสิการ (อินทรี จันทรสถิตย) ในฐานะอธิการบดี มีใจความ
สรุปดังนี้ "ตนนนทรี เปนไมยืนตน มีอายุยืนยาวนาน มีใบเขียวตลอดท้ังป ลักษณะใบเปนฝอยคลายใบกระถิน 
ดอกสีเหลืองประปรายดวยสีขาว ชอดอกเปนพวงระยา ฝกไมยอมท้ิงตน ทนทานในทุกสภาพอากาศของ
เมืองไทย สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงไดเลือกใหเปนตนไมท่ีเปนสัญลักษณของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือแสดงวา นิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนั้น มีใจผูกพันอยูกับมหาวิทยาลัย
ตลอดมาและสามารถจะทำงานประกอบอาชีพไดท่ัวทุกหนทุกแหง ท้ังในไรนาปาเขา ท่ัวท้ังประเทศไทย"  

6 

สีเขียวใบไม 

ตนไมประจำมหาวิทยาลัย 
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ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : http://council.ku.ac.th/wp-content/uploads/file/council_12years.pdf 

 

 

วิสัยทัศน 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สรางสรรคศาสตรแหงแผนดิน สูสากลเพ่ือพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน 

 

ปรัชญา 
 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เปนสถาบันท่ีมีปณิธานมุงมั่นในการสั่งสมเสาะแสวงหาและ
พัฒนาความรูใหเกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญญาท่ีเพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรม และ
คุณธรรม ตลอดจนเปนผูช้ีนำทิศทางสืบทอดเจตนารมณท่ีดีของสังคมเพ่ือความคงอยูความเจรญิ 
และความเปนอารยะของชาต ิ

 

พันธกิจ 
 

1. สรางคนท่ีมีปญญา รูเหตุรูผล อยูในคุณธรรมและมีจติสำนึกเพ่ือสวนรวม  
2. สะสมภูมิปญญา สรางและพัฒนาองคความรูท่ีหลากหลายตลอดจนสรางผลงานท่ีมีมาตรฐาน 
สามารถแขงขันได 
3. รวมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบตอสังคม 
4. สืบสานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและดำรงอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
5. บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ 

เอกลักษณ 
 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร มุงสรางศาสตรแหงแผนดิน เพ่ือความกินดีอยูดีของชาติ 

 

อัตลักษณ 
 

   สำนึกด ี                      มุงมั่น         สรางสรรค                 สามัคคี 
 (Integrity)      (Determination)         (Knowledge creation)      (Unity) 

 

เปาหมาย 
 

1. มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)  
2. มหาวิทยาลัยแหงเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital University)  
3. มหาวิทยาลัยวิจยั (Research University)  
4. มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University)  
5. มหาวิทยาลัยท่ีมคีวามรับผิดชอบตอรัฐและสังคม (Social Responsibility University)  
6. มหาวิทยาลัยแหงความผาสุก (Happiness University) 

 

ยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางสรรคศาสตรแหงแผนดิน เพ่ือการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการในระดับสากล 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมคณุภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอยางยัง่ยืน 

 

คานิยมหลัก 
 

มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน สืบสานสามคัคี มีคุณธรรม 

 

http://council.ku.ac.th/wp-content/uploads/file/council_12years.pdf
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ขอมูล 

พนักงาน 
 

 

 

 

 



 

ลูกจางประจำ 

 

 

 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

 

พนักงานมหาวิทยาลัย

เงินรายได 

 

ลูกจางชั่วคราว 

 

 

ลูกจางชาวตางประเทศ 

 

 

พนักงานราชการ 
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ขาราชการ 
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1. ¡ÅØèÁºÃÔËÒÃ 

 

2. ประเภทผูบริหารฝายสนับสนุน กำหนดใหมีวาระ
การดำรงตำแหนงคราวละส่ีปและสามารถดำรง
ตำแหนงตอเนื่องได ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่ ก.บ.ม. 
กำหนด ไดแก ตำแหนง 

2.1 ผูอำนวยการสำนกังานสภามหาวิทยาลัย 
2.2 ผูอำนวยการสำนกังานมหาวิทยาลัย 
2.3 ผูอำนวยการสำนกังานวิทยาเขต 

3. ผูบริหารประเภทอื่น ตามที่ ก.บ.ม. กำหนดโดย

ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

2. ¡ÅØèÁÇÔªÒ¡ÒÃ 

 

1. ประเภทคณาจารยประจำเต็มเวลา ไดแก 
ตำแหนง 

1.1 ศาสตราจารย 
1.2 รองศาสตราจารย 
1.3 ผูชวยศาสตราจารย 
1.4 อาจารย 
 

1. ประเภทผูบริหารที่กำหนดวาระการดำรงตำแหนง 
ไดแก ตำแหนง 

1.1 อธิการบดี 
1.2 รองอธิการบดี 
1.3 คณบดี ผูอำนวยการสถาบัน 
ผูอำนวยการสำนกั และผูอำนวยการสวน
งานที่เรียกชื่ออยางอื่น 
1.4 ผูชวยอธกิารบดี 
1.5 รองคณบดี รองผูอำนวยการสถาบนั   
รองผูอำนวยการสำนกั และรอง
ผูอำนวยการสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น 
1.6 หัวหนาภาควิชา หรือเทียบเทา 

2. ประเภทคณาจารยประจำบางสวนเวลา ไดแก 

ตำแหนงตามที่ ก.บ.ม. กำหนด 

3. ประเภทคณาจารยโรงเรียนสาธิต ไดแก ตำแหนง 
3.1 อาจารยเชีย่วชาญพิเศษ 
3.2 อาจารยเชีย่วชาญ 
3.3 อาจารยชำนาญการพิเศษ 
3.4 อาจารยชำนาญการ 
3.5 อาจารยปฏิบัติการ 

 
4. ประเภทนักวจิัย ไดแก ตำแหนง 

4.1 นักวิจัยเชีย่วชาญพิเศษ 
4.2 นักวิจัยเชีย่วชาญ 
4.3 นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 
4.4 นักวิจัยชำนาญการ 
4.5 นักวิจัยปฏิบัติการ 

 

5. ตำแหนงอื่นที่ ก.บ.ม.กำหนด 



 

  

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน พ.ศ.2558 

       http://www.person.ku.ac.th/              มาตรฐานกำหนดตำแหนง 
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3. ¡ÅØèÁÇÔªÒªÕ¾ 

 

 

 
1. ทันตแพทย 

2. นักกายภาพบำบัด 

3. นักวิชาการคอมพวิเตอร 

4. พยาบาล 

5. แพทย 

6. เภสัชกร 

7. วิศวกรการเกษตร 

8. วิศวกรเคร่ืองกล 

9. วิศวกรไฟฟา 

10. วิศวกรโยธา 

11. สัตวแพทย 

 

1. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

2. เจาหนาทีว่ิจัย 

3. นักจดหมายเหตุ 

4. นักตรวจสอบภายใน 

5. นักทรัพยากรบุคคล 

6. นักเทคนิคการแพทย 

7. นักแนะแนวการศึกษาและอาชพี 

8. นักประชาสัมพันธ 

9. นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

10. นักวิชาการเกษตร 

11. นักวิชาการเงินและบัญช ี

12. นักวิชาการชางศิลป 

13. นักวิชาการประมง 

14. นักวิชาการพัสดุ 

15. นักวิชาการโภชนาการ 

16. นักวิชาการศึกษา 

17. นักวิชาการสถิติ 

18. นักวิชาการสัตวบาล 

19. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

20. นักวิทยาศาสตร 

21. นักวิเทศนสัมพันธ 

22. นักสุขศึกษา 

23. นักเอกสารสนเทศ 

24. นายชวงกลเรือ 

25. นายเรือ 

26. นิติกร 

27. บรรณารักษ 

28. วิศวกร 

 

1. ชางเขียนแบบ 

2. ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 

3. ชางเคร่ืองยนต 

4. ชางเทคนิค 

5. ชางพิมพ 

6. ชางไฟฟา 

7. ชางศิลป 

8. ชางอิเล็กทรอนิกส 

9. ผูปฏิบัติงานการเกษตร 

10. ผูปฏิบัติงานบริหาร 

11. ผูปฏิบัติงานประมง 

12. ผูปฏิบัติงานพยาบาล 

13. ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร 

14. ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรการแพทย 

15. ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 

16. ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 

17. ผูปฏิบัติงานหองสมุด 

4. ¡ÅØèÁÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ 

 

 

 

5. ¡ÅØèÁºÃÔ¡ÒÃ 

 

 

http://www.person.ku.ac.th/
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บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงเปนผูมีคณุธรรม จริยธรรม ศีลธรรมและประพฤติตนใหเหมาะสมกับ                 
การเปนบุคลากรมหาวิทยาลัย 
 
บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจรติ                    
และไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีทัศนคตท่ีิดี และพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอรวมท้ังเพ่ิมพูน ความรู 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติหนาท่ีดวยความรบัผิดชอบ ซื่อสตัย สุจริต เสมอภาคและปราศจากอคต ิ

บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

บุคลากรมหาวิทยาลัยควรคำนึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนสำคัญโดยปฏิบัตหินาท่ีอยางเตม็กำลงั
ความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกตองสมเหตุสมผล 

บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงอุทิศเวลาใหแกราชการและใชเวลาราชการใหเปนประโยชนตอทางราชการ
อยางเต็มท่ี ไมละท้ิงหนาท่ีราชการโดยไมมีเหตผุลอันสมควร 

บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของมหาวิทยาลยัอยางประหยดั คุมคา                        
โดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิน้เปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัตติอทรัพยสินของตนเอง 

 

  



 

 

 

 

ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553 

  

  

  

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การใหความรวมมอื ชวยเหลือกลุมงาน
ของตนทั้งในดานการใหความคิดเห็น การชวยทำงานและการแกไขปญหารวมกนั รวมทั้งการ 
เสนอแนะในเชิงที่เห็นวาจะเปนประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย 

บุคลากรมหาวิทยาลัยซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาพึงบริหารงานแบบธรรมาภบิาล ดูแล เอาใจใส
ผูใตบังคับบัญชา ทั้งในดานการปฏบิัติงาน ขวญักำลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟงความคิดเห็นของ 
ผูใตบังคับบัญชา 

บุคลากรมหาวิทยาลัยพึ่งชวยเหลือเกื้อกลูกันในทางที่ชอบ รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนให เกิดความ
สามัคคี รวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏบิัติหนาที่เพือ่ประโยชนของสวนรวม 

บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงปฏบิัติตอผูรวมงานตลอดจนผูเกี่ยวของ ดวยความสุภาพ มีน้ำใจ  
และมนุษยสัมพันธอันดี 

 

 
 

บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงใหบริการตอนสิิต ผูรับบริการ ประชาชน และสังคมอยางเต็มกำลังความสามารถดวยความ
เปนธรรม เอื้อเฟอ มีนำ้ใจ และใชกิริยาวาจาที่สุภาพออนโยนเมื่อเห็นวาเร่ืองใด ไมสามารถปฏบิัติได หรือไมอยูใน
อำนาจหนาที่ของตนจะตองปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนำใหติดตอยังหนวยงานหรือบุคคลซ่ึงตนทราบวามี
อำนาจหนาที่เกีย่วของกับเร่ืองนั้นๆ ตอไป 

บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงปฏบิัติตนใหเปนที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 

บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดซ่ึงมีมูลคาเกินปกติ วิสัยที่วิญูซนจะใหกันโดย
เสนหาจากผูมาติดตองานหรือผูซ่ึงอาจไดรับประโยชนจากการปฏบิัติหนาที่นั้น หากไดรับไวแลวและทราบภายหลังวา
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่รับไวมีมลูคาเกินปกติวิสัยก็ใหรายงาน ผูบังคับบญัชาทราบโดยเร็ว เพื่อดำเนินการตาม
สมควรแกกรณี 

บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ไดกระทำการลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธทางเพศ กับนิสิตซ่ึงมิใชคูสมรสของตน  
ถือเปนการกระทำผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง และใหถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ไดกระทำการเปดเผยความลับของนิสิต หรือผูรับบริการที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือจาก
ความไววางใจ ทั้งนี้โดยมิชอบ กอใหเกิดความเสียหายแกนิสิตหรือ  
ผูรับบริการถือเปนการกระทำผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง 

 
บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ไดกระทำการสอน หรืออบรมนิสิต 
เพื่อใหกระทำการที่รูอยูวาผิดกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัย  

หรือฝาฝนศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง 
ถือเปนการกระทำผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง และใหถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
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โทษทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย 
มี 5 สถาน คือ 

1. ภาคทัณฑ 
2. ตัดคาจาง 
3. ลดคาจาง  
4. ปลดออก  
5. ไลออก 

 

  



 

 

เคร่ืองแบบพิธีการ 
เครื่องแบบพิธีการ มี 3 ประเภท 

  1. เครื่องแบบปกติขาว 
2. เครื่องแบบครึ่งยศ 
3. เครื่องแบบเต็มยศ 
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หมวก 
ใหใชหมวกทรงหมอตาลสีขาว มีดุม 
ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย ติดที่ขาง
หมวกขางละ 1 ดุม หนาหมวกติด
เคร่ืองหมายตราประจำมหาวิทยาลัย
รูปพระพิรุณทรงนาค ใหสวมใน
โอกาสอันควร 

เส้ือ 
ใหใชเส้ือแบบราชการสีขาว ที่แนวสาบ
อกกลัดดุมตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย 
ผูไดรับพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณใหประดับแพร
แถบเคร่ืองราชอิสริยาภรณที่อกเส้ือ
เหนือกระเปาบนซาย ที่ไหลเส้ือประดับ
อินทรธนูแข็งและติดเคร่ืองหมาย
ประดับคอเส้ือดานหนาทั้งสองขาง 

กางเกง 
ใหใชกางเกงแบบราชการสีขาวชายาว 
ไมพับปลายขาและใชเข็มขัดหนังสีดำ 

รองเทา 
ใหใชรองเทาหนังสีดำ 

หมวก 
ใหใชหมวกแกปทรงออนพับปกสีขาว 
มีดุมตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยติดที่
ขางหมวก ขางละ 1 ดุม หนาหมวก
ติดเคร่ืองหมายตราประจำ
มหาวิทยาลัยรูปพระพิรุณทรงนาค  
ใหสวมในโอกาสอันควร 

เส้ือ 
ใหใชเส้ือนอกแบบราชการสีขาวแบบคอ
แหลมหรือคอปาน แขนยาวถึงขอมือ และ
ใหใชเส้ือตัวในแบบคอพับแขนยาวสีขาว 
ผูกผาพันคอสีดำเดือนกลาสี ผูไดรับ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณให
ประดับแพรแถบ เคร่ืองราชอิสริยาภรณที่
อกเส้ือเบื้องซาย ที่ไหลเส้ือประดับ
อินทรธนูแข็งตามความยาวบา และติด
เคร่ืองหมายประดับคอเส้ือดานหนาทั้ง
สองขาง 

กระโปรง 
ใหใชกระโปรงสีขาว ยาวปดเขา            
ปลายบานเล็กนอย 

รองเทา 
ใหใชรองเทาหนังสีดำ  
สนสูงไมเกิน 10 เซนติเมตร 

เคร่ืองแตงกาย 



 

 

 

 

ลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับเครื่องแบบปกติขาว ยกเวน  
 

 

 
 

ลักษณะและสวนประกอบเชนเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ โดยใหเพ่ิม 
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ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : ประกาศสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรวาดวยเครื่องแบบพนักงาน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พ.ศ.2552 

กางเกง 
ใหใชกางเกงสีดำไมพับปลายขาและใช
เข็มขัดหนังสีดำ 

เหรียญราชอิสริยาภรณ
ท่ีไดรับพระราชทาน 

เหรียญราชอิสริยาภรณ
ท่ีไดรับพระราชทาน 

กระโปรง 
ใหใชกระโปรงสีดำ ยาวปดเขา                
ปลายบานเล็กนอย 

เหรียญราช
อิสริยาภรณ 

สายสะพาย 
สายสะพาย 

เหรียญราช
อิสริยาภรณ 



 

 

 

 

   เครือ่งราชอิสริยาภรณ  

 
  

หลักเกณฑการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
ใหแกผูดำรงตำแหนงในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

ที่มีลักษณะพิเศษ 

 

 

1. คุณสมบัติ   

1. เปนผูมีสัญชาติไทย  
2. เปนผูประพฤติดีและปฏิบัติงานท่ีเปนประโยชนตอสาธารณชนดวยความอุตสาหะ ซ่ือสัตย  
3. เปนผูไมเคยมีพระบรมราชานุญาตใหเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ               
หรือตองรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษ 
สำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

  
  
 
 
  
 

2. หลักเกณฑในการเสนอขอตามรางบัญชีท่ี 18 (ท่ีปรับปรุงใหม)  

ตัวอยาง ตำแหนงผูชวยศาสตราจารย, อาจารย  

1. ตองปฏิบัติงานมาแลว ไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ นับตั้งแตวันเริ่มจางจนถึงวันกอน                         

วันเฉลิมพระชนมพรรษาท่ีจะขอพระราชทานไมนอยกวา 60 วัน 

2. เริ่มเสนอขอ ชั้น จ.ช.  
3. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา เวนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ ตามลำดับ ดังนี้ 

 

 

นับจากวันเริ่มจาง  จ.ช.       ต.ม.   ต.ช.      ท.ม. 
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5 ป 5 ป 5 ป 5 ป 



 

 
 รางบัญชี 18 (ทีป่รับปรุงใหม)  
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูดำรงตำแหนงในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีลักษณะพิเศษ 

 

ลำดับ ตำแหนง 
เครื่องราชอิสริยาภรณท่ีขอพระราชทาน 

เง่ือนไขและระยะเวลาการ
เล่ือนช้ันตรา เริ่มตนขอ เล่ือนไดถึง 

1 ประจำแผนก หรือ
ตำแหนงเทียบเทา 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย              
(บ.ม.) 

จัตุรถาภรณชางเผือก 
(จ.ช.) 
 

1. เริ่มขอพระราชทานตาม
ตำแหนง 
 
2. การขอพระราชทานเลื่อน
ชั้นตรา เวนระยะเวลาไมนอย
กวา 5 ปบริบูรณ ตามลำดับ
จนถึงเกณฑชั้นสูงสุดของ
ตำแหนง 
 
3. ลำดับท่ี 5 และ 8 เสนอขอ
พระราชทานตามลำดับ เม่ือ
ได ท.ช.แลว 3 ป เสนอขอ 
ป.ม. 
 
4. ลำดับท่ี 7 เสนอขอ
พระราชทานตามลำดับ เม่ือ
ได ท.ช.แลว 3 ป เสนอขอ 
ป.ม. เม่ือได ป.ม. แลว 3 ป 
เสนอขอ ป.ช. 

2 หัวหนาแผนก หรือ
ตำแหนงเทียบเทา 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย                
(จ.ม.) 

ตริตาภรณมงกุฎไทย 
(ต.ม.) 
 

3 ผูชวยศาสตราจารย หรือ
อาจารย 

จัตุรถาภรณชางเผือก  
(จ.ช.) 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  
(ท.ม.) 
 

4 ผูชวยอธิการบดี รอง
คณบดี รองผูอำนวยการ
ศูนย รองผูอำนวยการ
สถาบัน หัวหนาภาควิชา 
หรือตำแหนงเทียบเทา 

ตริตาภรณมงกุฎไทย 
 (ต.ม.) 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  
(ท.ม.) 
 

5 รองศาสตราจารย ตริตาภรณมงกุฎไทย  
(ต.ม.) 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 
(ป.ม.) 
 

6 รองอธิการบดี คณบดี 
ผูอำนวยการสถาบัน 
ผูอำนวยการศูนย หรือ
ตำแหนงเทียบเทา 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย               
(ท.ม.) 

ทวีติยาภรณชางเผือก 
(ท.ช.) 

7 ศาสตราจารย ทวีติยาภรณมงกุฎไทย                
(ท.ม.) 
 

ประถมาภรณชางเผือก 
(ป.ช.) 

8 อธิการบดี หรือตำแหนง
เทียบเทา 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย                   
(ท.ม.) 
 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 
(ป.ม.) 
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ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : http://www.person.ku.ac.th/           สวัสดิการและสิทธิประโยชน           เครื่องราชอิสริยาภรณ 

http://www.person.ku.ac.th/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3


 

 

 

 

3 
คาตอบแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



  

  

  

  

 

คุณวุฒิ อัตราคาจางแรกบรรจุ (บาท) 

ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 34,000 
ปริญญาโท หรือเทียบเทา 27,500 
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 24,000 

 
ตำแหนงทางวิชาการ เงินประจำ                           

ตำแหนงทางวิชาการ (บาท) 
คาตอบแทน (บาท) 

ศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนข้ันสูง 15,600 15,600 
ศาสตราจารย 13,000 13,000 
รองศาสตราจารย 9,900 9,900 
ผูชวยศาสตราจารย 5,600 5,600 
อาจารย - - 

  

   

 

คุณวุฒิ อัตราคาจางแรกบรรจุ (บาท) 

ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 34,000 
ปริญญาโท หรือเทียบเทา 27,500 
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 24,000 

 
ตำแหนงทางวิชาการ เงินประจำ                 

ตำแหนงทางวิชาการ (บาท) 
คาตอบแทน (บาท) 

อาจารยเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000 13,000 
อาจารยเชี่ยวชาญ 9,900 9,900 
อาจารยชำนาญการพิเศษ - 3,500 
อาจารยชำนาญการ - - 
อาจารยปฏิบัติการ - - 
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อัตราคาจางแรกบรรจุ  
เงินประจำตำแหนงทางวิชาการ 

และคาตอบแทน 

อัตราคาจางแรกบรรจุ  
เงินประจำตำแหนงทางวิชาการ 

และคาตอบแทน 



 

 

คุณวุฒิ อัตราคาจางแรกบรรจุ (บาท) 

ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 30,000 
ปริญญาโท หรือเทียบเทา 24,000 

 
ตำแหนงทางวิชาการ เงินประจำ                      

ตำแหนงทางวิชาการ (บาท) 
คาตอบแทน (บาท) 

นักวิจัยเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000 13,000 
นักวิจัยเชี่ยวชาญ 9,900 9,900 
นักวิจัยชำนาญการพิเศษ - 3,500 
นักวิจัยชำนาญการ - - 
นักวิจัยปฏิบัติการ - - 

 

 

 

 

คุณวุฒิ อัตราคาจางแรกบรรจุ (บาท) 

ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 30,000 
ปริญญาโท หรือเทียบเทา 24,000 
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 21,000 

 
ตำแหนงทางวิชาการ เงินประจำ                            

ตำแหนงทางวิชาการ (บาท) 
คาตอบแทน (บาท) 

เชี่ยวชาญพิเศษ 13,000 13,000 
เชี่ยวชาญ 9,900 9,900 
ชำนาญการพิเศษ 5,600 5,600 
ชำนาญการ - - 
ปฏิบัติการ - - 
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คุณวุฒิ อัตราคาจางแรกบรรจุ (บาท) 

ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 30,000 
ปริญญาโท หรือเทียบเทา 24,000 
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 21,000 

 
ตำแหนงทางวิชาการ เงินประจำ                            

ตำแหนงทางวิชาการ (บาท) 
คาตอบแทน (บาท) 

เชี่ยวชาญพิเศษ 13,000 13,000 
เชี่ยวชาญ 9,900 9,900 
ชำนาญการพิเศษ - 3,500 
ชำนาญการ - - 
ปฏิบัติการ - - 

  

 

คุณวุฒิ อัตราคาจางแรกบรรจุ (บาท) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาท่ีมี
ระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 3 ป ตอจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรอืเทียบเทา 

16,000 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญาท่ีมี
ระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ป ตอจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรอืเทียบเทา 

15,000 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 13,000 

 
ตำแหนงทางวิชาการ เงินประจำ                          

ตำแหนงทางวิชาการ (บาท) 
คาตอบแทน 

ชำนาญงานพิเศษ - - 
ชำนาญงาน - - 
ปฏิบัติงาน - - 
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มีผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานไมต่ำกวารอยละ 

60 หรือในระดับดีข้ึนไป 

ตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยท่ี

หนักกวาโทษภาคทัณฑ 

ตองไมถูกสั่งพักงานเกินกวา 
2เดือน 

ตองไมขาดงานโดยไมมี

เหตุผลอันสมควร 

ตองไมลา หรือมาทำงานสาย

เกินจำนวนครั้งท่ี

ผูบังคับบัญชากำหนด 

สำหรับผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา 
ฝกอบรม ดูงาน ตองมีเวลา

ปฏิบัติงานไมนอยกวา4เดือน 

 

ตองมีเวลาปฏิบตัิงาน โดยมีวันลากิจและลาปวยรวมกันไมเกิน 23 วัน ยกเวนวันลาดังตอไปนี ้

 

ลาอุปสมบท หรือลาไป

ประกอบพิธีฮัจย 

 

ลาปวยซ่ึงจำเปนตองรักษาตัว
เปนเวลานานไมวาคราวเดียว
หรือหลายคราว รวมกันไม

เกิน60วันทำการ 

 

ลาพักผอน  

 

ลาเขารับการตรวจเลือกหรือ
เขารับการเตรียมทหาร 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงนิงบประมาณ 

ระยะเวลาปฏิบัติงานไมนอยกวา 4 เดือน 

เลื่อนคาจางปละ 2 ครั้ง 

• ครั้งท่ี 1  วันท่ี 1 เมษายน 
รอบการทำงาน 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 

ครั้งท่ี1 เลื่อนคาจางไดไมเกินวงเงินรอยละ 2 ของคาจางท่ีมี
คนครอง ณ วันท่ี 1 มีนาคม 

• ครั้งท่ี 2  วันท่ี  1 ตุลาคม 
รอบการทำงาน 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 

ครั้งท่ี2 เลื่อนคาจางไดไมเกินรอยละ 2 ของคาจางท่ีมีคนครอง 
ณ วันท่ี 1 กันยายน 

 

ลาคลอดบุตรไมเกิน 90 วัน 
หรือลาไปชวยเหลือภริยาท่ี

คลอดบุตรไมเกิน 15 วันทำการ 

 

ลาปวยเพราะประสบอันตราย
ในขณะปฏิบัติงานตามหนาท่ี

หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับ
จากการปฏิบัติงานตามหนาท่ี 

 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงนิรายได 
ระยะเวลาปฏิบัติงานไมนอยกวา 8 เดือน  

(บรรจุกอน วันท่ี 2 ก.พ. ของปนั้นๆ) 

เลื่อนคาจางปละ 1 ครั้ง 
รอบการทำงาน 1 กรกฎาคม – 30 มิถุนายน 

เลื่อนคาจางไดคนละไมเกินรอยละ 1 - 10 ของอัตราคาจาง
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ตามผลการประเมินและ
ภายในวงเงินท่ีหนวยงานสามารถจายได 
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      หลักเกณฑการเลื่อนคาจางประจำปของพนักงานเงินรายได 



 

 

 

4 
สวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร 

กองทุนสวัสดิภาพบุคลากรจัดตั้งข้ึนเพ่ือใหความชวยเหลือแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีเจ็บปวย ประสบภัย และ
บรรเทาความเสียหาย หรือสญูเสียท่ีเกิดข้ึนแกชีวิตและรางกาย อันเน่ืองมาจากการเจ็บปวย และอุบัตภิัยประเภทตาง ๆ  

บุคลากร หมายความวา ขาราชการ พนักงาน ลูกจางประจำ และลูกจางช่ัวคราว ท่ีมหาวิทยาลัยจัดจางดวยเงิน
งบประมาณ หรือเงินรายไดโดยมลีักษณะจัดจางเปนรายเดือน  ตลอดจนบุคคลท่ีสวนงานของมหาวิทยาลัยจดัจางถูกตองตาม
ระเบียบอ่ืน เชน ศูนยผลติภณัฑนม มก. ศูนยหนังสือ มก. โครงการพิเศษ และโครงการวิจัย เปนตน 

 

อัตราเงินชวยเหลือบุคลากรผูประสบภัย 

กรณี อัตราเงินชวยเหลือ (บาท) 

1. สูญเสียชีวิต 50,000 
2. สูญเสียมือ 2 ขางหรือเทา 2 ขาง หรือตา 2ขาง 20,000 
3. สูญเสียมือและเทา 1 ขาง หรือ มือ และตา 1 ขาง 

หรือเทา และตา 1 ขาง 
20,000 

4. สูญเสียตา 1 ขาง หรือมือ 1 ขาง หรือเทา 1 ขาง 10,000 
5. สูญเสียการรับฟงเสียง หรือ การพูดออกเสียง 10,000 
6. สูญเสียน้ิวหัวแมมือและหรือน้ิวช้ี 10,000 
7. สูญเสียน้ิวมืออ่ืน ๆ น้ิวละ 3,000 
8. สูญเสียน้ิวหัวแมเทา 3,000 
9. สูญเสียน้ิวเทาอ่ืน ๆ น้ิวละ 2,000 
10. ทุพพลภาพท้ังหมดอยางถาวร 30,000 
11. ทุพพลภาพท้ังหมดช่ัวคราวเปนระยะเวลาไมนอยกวา 

60 วัน 
10,000 

12. เงินชวยเหลือการรักษาพยาบาลเมือ่เปนคนไขในของโรงพยาบาลรัฐ หรือเอกชน วันละ 300 บาท                       
ไมเกิน 4,500 บาทตอป 

 
การขอรับเงินชวยเหลือจากกองทุน  

1. บุคลากร หรือทายาทของบุคลากร (กรณีบุคลากรเสียชีวิต) จะตองยื่นเรื่องขอรับเงินชวยเหลือภายในกำหนด   
180 วัน นับแตวันท่ีมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือ เปนตนไป หากพนกำหนดเวลา 180 วันดังกลาว สิทธิการขอรับเงินชวยเหลือ
ของบุคคลน้ันเปนอันระงับไป  

2. ดาวนโหลดแบบคำขอรับเงินท่ี http://www.person.ku.ac.th/ 
3. ยื่นแบบคำขอรับเงินชวยเหลือพรอมใบรับรองแพทยหรือเอกสารแสดงการเขารับการรักษาในโรงพยาบาล                   

ท่ีงานสวัสดิการ กองการเจาหนาท่ี ช้ัน 8 อาคารสารนิเทศ 50 ป  
4. รับเงินชวยเหลือท่ีกองคลัง ช้ัน 3 อาคารสารนิเทศ 50 ป 
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ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี  
http://www.person.ku.ac.th/           สวัสดิการและสิทธิประโยชน           กองทุนสวัสดิภาพ มก. 
 
 

 

http://www.person.ku.ac.th/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3


 

2. ประกันสุขภาพกลุม 

มหาวิทยาลยัไดจัดสวัสดิการประกันสุขภาพกลุมใหกับพนักงานเพ่ือเปนสวัสดิการดวยการประกันชีวิตและอุบัตเิหตุ
ในการชวยเหลือการรักษาพยาบาลเพ่ิมเติมนอกเหนือจากสิทธิประกันสังคม โดยในการรักษาตองใชสิทธิประกันสังคมกอน  
ซึ่งกรมธรรมจะมีความคุมครองในระยะเวลา 1 ป (ทำกรมธรรม ปตอป) เริ่มตั้งแตวันท่ี 11 มกราคม – 10 มกราคม                     
ของปน้ัน ๆ โดยผลประโยชนความคุมครอง มี 3 แบบ 

  
1. การรักษาพยาบาลแบบผูปวยนอก คารักษา/กายภาพบำบัด ครั้งละไมเกิน 1,000 บาท 1 ครั้งตอวัน  

30 ครั้งตอคนตอป 
2. การรักษาพยาบาลแบบผูปวยใน ผลประโยชนความคุมครองท่ีไดรับข้ึนอยูกับบริษัทประกันในแตละปน้ัน ๆ 
3. การรักษาพยาบาลแบบอุบัตเิหตุ ครั้งละ 3,000 บาท 

 
การใชสิทธิประกันสุขภาพกลุม 

- ใชสิทธิในสถานพยาบาลคูสญัญาและชำระคารักษาพยาบาลเฉพาะสวนเกินสิทธิ 
- ใชสิทธิคูกับสิทธิประกันสังคม   
- ใชสิทธิในสถานพยาบาลนอกเครอืขาย โดยใหสำรองจายไปกอน และนำใบเสร็จพรอมใบรับรองแพทยฉบับจริง  

มายื่นท่ีงานสวัสดิการ กองการเจาหนาท่ี ช้ัน 8 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

 

 

 

 

 

 

3. ตรวจสุขภาพประจำป 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร จดัใหมีการตรวจสุขภาพประจำป สำหรบับุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร                   
เปนประจำทุกป โดยสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนผูรับผิดชอบดำเนินการ การใชสิทธิในการเบิกเปนไปตามท่ี
มหาวิทยาลยักำหนด  
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ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : สถานพยาบาลมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร    
               https://www.inf.ku.ac.th/intl/th/ 

http://www.person.ku.ac.th/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://www.inf.ku.ac.th/intl/th/


 

4. สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัว 

- พนักงานมหาวิทยาลัย  
สามารถเบิกคารักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัวได ภายในวงเงินไมเกิน 70,000 บาท/ปงบประมาณ โดยสำรอง

จายคารักษาพยาบาลไปกอน แลวจึงนำมาเบิกท่ี กองคลัง ช้ัน 3 อาคารสารนิเทศ 50 ป ตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงิน 
สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลและสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร                
พ.ศ. 2552 โดยการยื่นขอเบิกเงินใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

 บุคคลในครอบครัว ไดแก 
1. บุตรชอบดวยกฎหมาย ซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ ไมเกิน 3 คน 
2. คูสมรสของผูมสีิทธิไดรับเงินสวัสดิการ 
3. บิดา มารดาของผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ 

  
การใชสิทธิการรักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัว 
1. ดาวนโหลดแบบฟอรมใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล (แบบ7131)                                             

ท่ี http://www.finance.ku.ac.th/  
2. นำแบบฟอรมพรอมใบเสร็จรับเงินมายื่นท่ี กองคลัง ช้ัน 3 อาคารสารนิเทศ 50 ป  

  
หมายเหตุ  :  กรณีบุคคลในครอบครัวมีสิทธิหรือไดรับเงินสวัสดิการจากหนวยงานอ่ืนแลว ผูนั้นไมมีสิทธิ์ไดรับเงิน  

     สวัสดิการจากมหาวิทยาลัย 

- พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 
 - เปนไปตามระเบียบท่ีทางสวนงานหรือคณะกำหนด 
 
 
 
 

5. กองทุนประกันสงัคม 

การประกันสังคม คือ การสรางหลกัประกันในการดำรงชีวิตใหกลุมของสมาชิกท่ีมีรายได โดยจายเงินสมทบเขากองทุน
ประกันสังคมและรับผดิชอบความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในกรณตีาง ๆเพ่ือใหไดรับการรักษาพยาบาลและมรีายไดอยางตอเน่ือง 

สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทางมหาวิทยาลัยจะเปนผูดำเนินการนำสงเงินเขากองทุนประกันสังคม               
โดยคำนวณจากคาจางจริงท่ีบุคลากรไดรับ หัก 5% ของเงินเดือน แตไมเกิน 750 บาทตอเดือน 

การใชสิทธิประกันสังคม 
1. พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุใหมใหรายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนผูประกันตนท่ีงานสวัสดิการ กองการเจาหนาท่ี               

ช้ัน 8 อาคารสารนิเทศ 50 ป ยกเวนพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีสังกัดสวนงานภายในวิทยาเขตกำแพงแสน                        
และวิทยาเขตสกลนคร ใหรายงานตัวเพ่ือข้ึนทะเบียนผูประกันตนท่ีสำนักงานวิทยาเขตน้ัน ๆ                                                        
พรอมเอกสารคำสั่งจางและสำเนาบัตรประชาชน 

2. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดท่ีบรรจุใหมใหปฏิบัตติามระเบียบท่ีทางสวนงานหรือคณะกำหนด  
3. กรณีประสงคเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงไดดวยตนเอง 

ภายในระยะเวลาตั้งแต เดือนมกราคม - มีนาคมของทุกป  
โดยผานทาง Application “SSO Connect” ท้ังระบบ IOS และ Android  
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สิทธิประโยชนท่ีผูประกันตน มีสทิธิไดรับมี 7 กรณี ดังนี้  

1.1 กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 
ไดรับสิทธิเมื่อสงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 3 เดือน  
- กรณีเจ็บปวยท่ัวไป สามารถเขารับการรักษาในสถานพยาบาลท่ีอยูในเครือขายของโรงพยาบาลตามสิทธิ                       
โดยไมเสียคาใชจาย 
- กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน โดยไมสามารถเขารบัการรักษาท่ีสถานพยาบาลตามบัตรรบัรองสิทธิ              
ซึ่งผูประกันตนสำรองจายคารักษาพยาบาลไปกอน สามารถเบิกคาใชจายคืนไดตามอัตราท่ีสำนักประกันสังคม
กำหนด 
- กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤตหรือจำเปนตองไดรบัการรักษาในทันที ผูประกันตนสามารถเขารับ
การรักษา ณ สถานพยาบาลเอกชนท่ีใกลเคียงไดทุกแหงโดยไมตองสำรองคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการรักษาจนพนภาวะ
วิกฤตภายใน 72 ช่ัวโมง โดยนับรวมวันหยุดราชการ และเมื่อพนวิกฤตแลวจะสงตัวไปรักษา ณ สถานพยาบาลตาม
สิทธิ 
- กรณีทันตกรรม มสีิทธิไดรับคาบริการทางการแพทย กรณีถอนฟน อุดฟน ขูดหินปูน และผาตัดฟนคดุ ในอัตรา            
ไมเกิน 900 บาทตอป   
- กรณีใสฟนเทียมชนิดถอดไดบางสวน ไดรับคาบริการทางการแพทยในอัตราไมเกิน 1,500 บาทและชนิด                           
ถอดไดท้ังปากในอัตราไมเกิน 4,400 บาท 
- กรณีอ่ืน ๆ ไดแก การรักษาโรคตอเน่ืองตาง ๆ เชน โรคไต โรคมะเร็ง โรคสมอง โรคหัวใจ เปนตน 

 

1.2 กรณีคลอดบุตร  
ไดรับสิทธิเมื่อจายเงินสมทบมาแลว ไมนอยกวา 5 เดือน  
- ผูประกันตนใชสิทธิในการเบิกคาคลอดบุตรได  ไมจำกัดจำนวนครั้ง 
- คาคลอดบุตรเหมาจาย 13,000 บาท 
- ผูประกันตนหญิงมสีิทธิไดรับเงินสงเคราะห การหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตรเหมาจายในอัตรารอยละ 50     
  ของคาจางเฉลี่ยเปนเวลา 90 วัน 
- คาตรวจและรับฝากครรภ 1,000 บาท โดยจายตามอายุครรภ ดังน้ี 
     ครั้งท่ี1 อายุครรภ ไมเกิน 12 สัปดาห จายใหในอัตราไมเกิน 500 บาท 
     ครั้งท่ี2 อายุครรภ มากกวา 12 สัปดาห แตไมเกิน 20 สัปดาห จายใหในอัตราไมเกิน 300 บาท 
     ครั้งท่ี3 อายุครรภ มากกวา 20 สัปดาห แตไมเกิน 28 สัปดาห จายใหในอัตราไมเกิน 200 บาท 

 

1.3 กรณีสงเคราะหบุตร 
ไดรับสิทธิเมื่อจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน 
- เหมาจายเดือนละ 600 บาท ตอบุตร 1 คน 
- เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย  ตั้งแตแรกเกิดถึงอายุ 6 ปบริบูรณ 
- เบิกไดคราวละ ไมเกิน 3 คน 
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1.4 กรณีทุพพลภาพ  
ไดรับสิทธิเมื่อจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 3 เดือนกอนเดือนท่ีสำนักงานประกันสังคมกำหนด 
ใหเปนผูทุพพลภาพ 
- เขารับบริการทางการแพทยในสถานพยาบาลของรัฐได โดยไมเสยีคาใชจาย 
- เขารับบริการทางการแพทยในสถานพยาบาลเอกชน 
       ผูปวยนอก  คาบริการทางการแพทย  ไมเกินเดือนละ 2,000 บาท 
       ผูปวยใน  คาบริการทางการแพทย  ไมเกินเดือนละ 4,000 บาท 
- ระดับความสูญเสียไมรุนแรง เงินทดแทนการขาดรายได รอยละ 30 ของคาจางรายวันตามมาตรา 57                            
ไมเกิน 180 เดือน  
- ระดับความสูญเสียรุนแรง เงินทดแทนการขาดรายไดรอยละ 50 ของคาจางรายวันตามมาตรา 57ตลอดชีวิต 
- คาอุปกรณหรืออวัยวะเทียมไดตามความจำเปนตามหลักเกณฑ ประเภท และอัตราท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

 

1.5 กรณีเสียชีวิต  
ไดรับสิทธิเมื่อจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 1 เดือน   
- คาทำศพ 40,000 บาท จายใหผูจัดการศพ  
- เงินสงเคราะห จายใหกับทายาทหรือผูมสีิทธิ ดังน้ี 
       จายเงินสมทบตั้งแต 36 เดือนข้ึนไปแตไมถึง 120 เดือน ไดรับเงินสงเคราะหในอัตรารอยละ 50                  
ของคาจางเฉลี่ย 4 เดือน 

                   จายเงินสมทบตั้งแต 120 เดือนข้ึนไป ไดรบัเงินสงเคราะหในอัตรารอยละ 50 ของคาจางเฉลี่ย 12 เดือน 

 

1.6 กรณีชราภาพ  
ไดรับประโยชนทดแทน  เมื่อ 
 - สิ้นสุดความเปนผูประกันตน 
 - มีอายุครบ 55 ปบริบูรณ  
 - เปนผูทุพพลภาพ  

    - ถึงแกความตาย 

1. ประโยชนทดแทนบำเหน็จชราภาพ 
- จายเงินสมทบต่ำกวา 12 เดือน จะไดรับเงินบำเหน็จชราภาพเทากับจำนวนเงินสมทบเฉพาะสวนของผูประกันตน 
- จายเงินสมทบตั้งแต 12 เดือนข้ึนไป ใหไดรับเงินบำเหน็จชราภาพเทากับจำนวนเงินสมทบท่ีผูประกันตนและ
นายจางจายสมทบกรณีชราภาพ พรอมผลประโยชนตอบแทนท่ีประกันสังคมกำหนด 

2. ประโยชนทดแทนกรณีบำนาญชราภาพ 
- กรณีจายเงินสมทบครบ 180 เดือน จะไดรับเงินในอัตรารอยละ 20 ของคาจางเฉลี่ย 60 เดือนสุดทายท่ีใชเปนฐาน
ในการคำนวณเงินสมทบ 
- สำหรับระยะเวลาท่ีมากกวา 180 เดือน ใหปรับเพ่ิมเงินจากกรณีแรกในอัตรารอยละ 1.5 ตอป 
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1.7 กรณีวางงาน 
ไดรับสิทธิเมื่อจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน 
- กรณีถูกเลิกจาง 
ไดรับเงินทดแทนระหวางการวางงานครั้งละไมเกิน 180 วัน ในอัตรารอยละ 50 ของคาจาง  
- กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสญัญาจาง 
ไดรับเงินทดแทนระหวางการวางงานครั้งละไมเกิน 90 วัน ในอัตรารอยละ 30 ของคาจาง 
- กรณีวางงานจากเหตสุุดวิสัย 
ไดรับเงินทดแทนระหวางการวางงานครั้งละไมเกิน 180 วัน ในอัตรารอยละ 50 ของคาจาง 
* กรณีถูกเลิกจางและลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจาง ผูประกันตนตองข้ึนทะเบียนผูวางงานและรายงานตัวทางเว็บไซต 

www.empui.doe.go.th ภายใน 30 วัน นับแตวันถูกเลิกจาง ลาออก หรือสิ้นสดุสญัญาจาง 

 

 

 

6. กองทุนทดแทน 

กองทุนทดแทน (เน่ืองจากการทำงาน) คือ กองทุนท่ีจายเงินทดแทนใหแกลูกจางแทนนายจาง เมื่อลกูจางประสบ
อันตรายหรือเจ็บ ปวย ตาย หรือสญูหาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานอันเน่ืองมาจากการ
ทำงานใหแกนายจาง 

โดยการจายเงินสมทบเขากองทุนทดแทนมหาวิทยาลยั (นายจาง) เปนผูจายเงินเขากองทุนเพียงฝายเดียว 
 
สิทธิประโยชนความคุมครอง 

1. คารักษาพยาบาล จายจริงไมเกิน 50,000 บาท ตอการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 1 ครั้ง 

2. คาทดแทน รอยละ 70 ของคาจาง แตไมเกิน 14,000 บาทตอเดือน  

(กรณีไมไดรับคาจางหรือลาพักรักษาตัวเกิน 120 วัน) 

3. คาทำศพ ตามอัตราท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

4. คาฟนฟูสมรรถภาพ ดานการแพทยและอาชีพดานละไมเกิน 24,000 บาท คาใชจายในการผาตดัเพ่ือประโยชนใน

การฟนฟู ไมเกิน 40,000 บาท 
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ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : https://www.sso.go.th          สิทธิประโยชน  กองทุนประกันสังคม 

ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : https://www.sso.go.th          สิทธิประโยชน  กองทุนทดแทน 

https://www.sso.go.th/
https://www.sso.go.th/


 

7. การฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)                             
และกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) 

ช.พ.ค.                                                                      
- บุคลากรทางการศึกษา                                                     
- อายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ                                              
- คาสมัคร 50 บาท/เงินสงเคราะหลวงหนา 1,000 บาท 
ช.พ.ส.                                                                      
- คูสมรสโดยชอบดวยกฎหมายของบุคลากรทางการศึกษา                                                                 
- อายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ                                             
- คาสมัคร 50 บาท/เงินสงเคราะหลวงหนา 600 บาท 
ท้ังน้ี สมาชิกตองชำระเงินคาสงเคราะหรายศพ ศพละ 1 บาท ตอเดอืน 

การจายเงินสงเคราะห  
งวดท่ี 1 จายเปนคาจัดการศพ ใหแกบุคคลในครอบครัวท่ีมีหลักฐานการเปนผูจัดการศพ  
งวดท่ี 2 จายเปนเงินสงเคราะหครอบครัวใหกับทายาท หลังจากประกาศรายช่ือสมาชิกท่ีถึงแกกรรมแลว                   
(ภายในระยะเวลา 3 เดือน) 
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ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี  
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 
http://www.otep.go.th/ 

http://www.otep.go.th/
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ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : สำนักการกีฬา หรือ Facebook KU Sport Office  

      http://sp.ku.ac.th/new/ 

 
 

สำหรับ นิสิต บุคลากร และบุคคลท่ัวไป 
ทุกวันจันทร - ศุกร (เวนวันหยุดราชการ) 
ตั้งแตเวลา 17.00 - 18.00 น. 
ณ สวนสุขภาพ 60 ป บริเวณหนาสระจุฬาภรณวลัยลักษณ  
ไมมีคาใชจาย 

1. โครงการแอโรบิคเพ่ือสขุภาพ 
 

5. โครงการโยคะเพ่ือสุขภาพ 
 

สำหรับ นิสิต บุคลากร และบุคคลท่ัวไป 
ทุกวันอังคารและพฤหัสบด ี
ตั้งแตเวลา 17.00 - 18.00 น. 
ณ หองอเนกประสงค ช้ัน1 สำนักการกีฬา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
รบกวนนำเสื่อโยคะมาเอง  
ไมมีคาใชจาย 

 

2. โครงการยางยืดเพ่ือสุขภาพ 
 

สำหรับ นิสิต บุคลากร และบุคคลท่ัวไป 
ทุกวันจันทร พุธ และศุกร 
ตั้งแตเวลา 17.00 - 18.00 น. 
ณ หองอเนกประสงค ช้ัน1 สำนักการกีฬา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
ไมมีคาใชจาย 

 

4. KU Health Fitness Center 
 

3. โครงการพุธหรรษา  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวมกับ
สำนักการกีฬาจัดกิจกรรมการเดิน-ว่ิง เพ่ือ
สุขภาพใหกับบุคลากรเพ่ือเปนการสงเสริม
สุขภาพใหบุคลากรเห็นความสำคัญของการ
ออกกำลังกาย โดยดำเนินการเปน ปท่ี 4  

โครงการจัดเปนประจำทุกวันพุธ 
เวลา 17.30 - 18.30 น. ณ สนามอินทรี
จันทรสถิตย 

ลักษณะกิจกรรมเปนการเก็บ
ระยะทางเปนประเภทบุคคลและประเภท
หนวยงาน  

รวมถึงรางวัลพิเศษสำหรบับุคลท่ีลด
น้ำหนักไดเกิน 9 กิโลกรัม และบุคคลท่ีเขารวม
กิจกรรมครบทุกครั้ง 

 
 

        ศูนยออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ มก. เปดใหบริการหองออก
กำลังกายซึ่งพรอมดวยอุปกรณสำหรับการออกกำลังกายท่ีทันสมัย 
รวมถึงอุปกรณและเครื่องมือ 
         เปดบริการ จันทร - ศุกร เวลา 08.30 - 20.00 น.   

เสาร - อาทิตย เวลา 08.00 - 18.00 น.  
        นิสิต ใชบริการไดโดยไมเสยีคาธรรมเนียมในวันทำการของ
ทางราชการ ในชวงเวลา 08.00 - 16.00 น. สำหรับชวงเวลาอ่ืน
ใหชำระคาธรรมเนียมในอัตราครั้งละ 20 บาทตอคน 
        บุคลากรและบุคคลภายนอก ใหชำระคาธรรมเนียมการใช
บริการในอัตราครั้งละ 50 บาทตอคน 

 

http://sp.ku.ac.th/new/


 

 
 
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งจดทะเบียนแลว (กส.มก.) 

วัตถุประสงคเพ่ือเปนการสงเสริมใหลูกจาง มีการออมทรัพยและเปนสวัสดิการ ตลอดจนเปนหลักประกันใหแก
ลูกจางและครอบครัวเมื่อลูกจางเสยีชีวิต ไรความสามารถ ลาออกจากงาน ลาออกจากกองทุน หรือครบเกษียณอายุ  

คุณสมบัติของสมาชิก  
พนักงานมีสิทธิสมัครเปนสมาชิกกองทุน ดังน้ี  
- พนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อพนระยะทดลองงาน  
- พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได เมื่อพนระยะทดลองงาน และมีระเบียบของสวนงานรองรับ  
- พนักงานราชการ เมื่อปฏิบัติงานครบ 1 ป โดยหนวยงานเห็นชอบใหใชเงินรายได สวนงานจายเปนเงินสมทบ  
* สมาชิกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ สามารถคงสมาชิกภาพในกองทุนตอไปได 

อัตราเงินสะสมและเงินสมทบ 
1. สมาชิก – จายเงินสะสมเขากองทุนในอัตราไมต่ำกวารอยละ 3 แตไมเกิน รอยละ 15 ของคาจาง  

ท้ังน้ี  สมาชิกสามารถแจงความประสงคขอเปลี่ยนอัตราเงินสะสมไดปละ  2  ครั้ง  ดังน้ี 
ครั้งท่ี  1  แจงความประสงคภายในวันท่ี  1-15  เดือนกุมภาพันธ  เพ่ือมีผลในการหักเงินสะสมในเดือนมีนาคม 
ครั้งท่ี  2  แจงความประสงคภายในวันท่ี  1-15  เดือนสิงหาคม  เพ่ือมีผลในการหักเงินสะสมในเดือนกันยายน   

2. นายจาง - จายเงินสมทบเขากองทุนในอัตรารอยละ 3 ของคาจาง 

การรับเงินจากกองทุน 
เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพการเปนสมาชิกกองทุน สมาชิกจะไดรับเงินจากกองทุน ดังน้ี 

เหตุท่ีสิ้นสภาพ อายุงาน เงินสะสม 
(สมาชิก) 

เงินสมทบ 
(นายจาง) 

1. เสียชีวิต ทุพพลภาพ เกษียณอาย ุ - เต็มจำนวน เต็มจำนวน 
2. ลาออก ไมถึง 1 ป เต็มจำนวน - 

ตั้งแต 1 ป - ไมถึง 2 ป เต็มจำนวน 20 
ตั้งแต 2 ป - ไมถึง 3 ป เต็มจำนวน 40 
ตั้งแต 3 ป - ไมถึง 4 ป เต็มจำนวน 60 
ตั้งแต 4 ป - ไมถึง 5 ป เต็มจำนวน 80 
ตั้งแต 5 ป ข้ึนไป เต็มจำนวน 100 

 

การสมัครเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

1. พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีประสงคสมัครเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สามารถดำเนินการ  
ดวยตนเองไดท่ี งานสวัสดิการ กองการเจาหนาท่ี ช้ัน 8 อาคารสารนิเทศ 50 ป พรอมเอกสารแสดงการผาน                
ทดลองงานและบัตรประชาชน 

2. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดท่ีประสงคสมัครเขากองทุนสำรองเลีย้งชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ติดตอ
เจาหนาท่ีประจำสวนงานตนสังกัด 

 

32 

ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี  
 http://www.person.ku.ac.th/           สวัสดิการและสิทธิประโยชน          กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
 
 

 

 

http://www.person.ku.ac.th/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3


 
2. สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สอ.มก.) 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร (สอ.มก.) เปดใหเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
สามารถสมัครเปนสมาชิกสามัญไดและใหบิดา มารดา คูสมรส และบุตรของสมาชิกสามัญ สามารถสมัครเปนสมาชิกสมทบ 
เพ่ือใหไดสิทธ์ิในการออมเงินฝากกับสหกรณได 

คุณสมบัติของผูสมัคร 
1. ตองเปนบุคลากรของ มก. มสีญัญาจางประจำ (พนักงานมหาวิทยาลัย) หรือสัญญาจาง 3 ปข้ึนไป (พนักงาน

มหาวิทยาลยัเงินรายได) และมีอายุตั้งแต 20-50 ปบริบูรณ ณ วันยืน่ใบสมัครเขาเปนสมาชิก 
2. ตองมีการหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อยางนอย 1 เดือน 

เกษตรกลางบางเขน 
02-579-5561-4 ภายใน 611580, 611588 
แฟกซ: 02-579-7521 
วิทยาเขตกำแพงแสน 
034-355-253 ภายใน 633852 

 

 

 

 
3. การขอรับบริการสินเช่ือกับธนาคารที่มีขอตกลงกับมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรไดจดัทำขอตกลงในการขอรับบริการสินเช่ือกับธนาคาร ดังน้ี 
1. ธนาคารอาคารสงเคราะห 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารกรุงไทย 

หมายเหตุ รายละเอียดสินเช่ือและอัตราดอกเบ้ียเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคาร 

     คุณสมบัติผูมีสิทธิใชบริการสินเชื่อ  
     ขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ 

   
               การใชสิทธิบริการสินเชื่อ 

1. เดาวโหลดแบบฟอรมเพ่ือขอหนังสือรับรองผานสิทธิและรับรองเงินเดือนท่ีเว็บไซต 
http://www.person.ku.ac.th/  พรอมแนบสลิปเงินเดือน นำมายืน่ท่ี งานสวัสดิการ กองการเจาหนาท่ี 
ช้ัน 8 อาคารสารนิเทศ 50 ป   
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ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : https://www.coop.ku.ac.th/index.php 

  
 
 

 

ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : งานสวัสดิการ กองการเจาหนาท่ี ช้ัน 8 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

https://www.coop.ku.ac.th/index.php


 

เกษียณอาย ุ ลาออกโดย
มีอายุครบ 

55 ป
บริบูรณ 

ถึงแกกรรม ทุพพลภาพจน
เปนอุปสรรคตอ
การปฏิบัติงาน

อยางถาวร 

ถูกสั่งใหออก 
เน่ืองจาก

เจ็บปวยจนไม
สามารถ

ปฏิบัติงานได
โดยสม่ำเสมอ 

ถูกสั่งใหออก

เมื่อมีการยุบ

เลิกสวนงาน 

หนวยงาน หรือ

ยุบตำแหนง 

  

4. เงินชดเชย 
พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลยัและเปนผูมสีิทธิไดรับเงินชดเชย ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร มหีลักเกณฑดังตอไปน้ี 

 
 
 
 

 
 

 

 

  

ใหจายเงินชดเชยแกพนักงานมหาวิทยาลัยผูมีสิทธิไดรับเงินชดเชย ในอัตราดังตอไปนี้ 

 ระยะเวลาปฏิบัติงานติดตอกัน เงินชดเชย 
ครบ 120 วัน แตไมครบ 1 ป อัตราคาจางเดือนสดุทาย จำนวน 1 เดือน 
ครบ 1 ป แตไมครบ 3 ป อัตราคาจางเดือนสดุทาย จำนวน 3 เดือน 
ครบ 3 ป แตไมครบ 6 ป อัตราคาจางเดือนสดุทาย จำนวน 6 เดือน 
ครบ 6 ป แตไมครบ 10 ป อัตราคาจางเดือนสดุทาย จำนวน 8 เดือน 
ครบ 10 ปข้ึนไป อัตราคาจางเดือนสดุทาย จำนวน 10 เดือน 

 

 

 
5. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมสีิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร โดยอนุโลมตาม                       

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

- พนักงานมหาวิทยาลัย 
การเบิกจายเงินสวัสดิการ ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับ

การศึกษาบุตร พ.ศ.2538 โดยอนุโลม ยกเวนการปฏบัิติในหมวด 1 ขอ 5 ในเรื่องการใชสิทธิ 

การใชสิทธิเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

1. ดาวนโหลดแบบฟอรมใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร (แบบ7223) ท่ี 
http://www.finance.ku.ac.th/ พรอมดวยหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาตอผูบังคับบัญชาใหเปน
ผูรับรองการใชสิทธิภายในระยะเวลา 1 ป นับตั้งแตวันเปดภาคเรียนแตละภาค  

2. นำแบบฟอรมพรอมใบเสร็จรับเงินมายื่นท่ี กองคลัง ช้ัน 3 อาคารสารนิเทศ 50 ป  

- พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 
 เปนไปตามระเบียบท่ีทางหนวยงานหรือคณะกำหนด 
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ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : งานบริหารบุคคล กองการเจาหนาท่ี ช้ัน 8 อาคารสารนิเทศ 50 ป 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.finance.ku.ac.th/


 

 

ลำดับ ประเภทการลา สิทธิการลา 
ผูอนุญาต/ 

เกณฑพิจารณา 
หมายเหต ุ

 
1 

 
การลาปวย 

120 วันทำการ คณบดี 60 วัน 
/อธิการบดี 60 วัน 

ลาเกิน 120 วันไมไดรับ
คาจาง 

 
 

การลาคลอดบุตร 
90 วัน คณบดี 

/อธิการบดี 150 วัน 
ประสงคลากิจสวนตัวเลี้ยง
ดูบุตรไดไมเกิน             
150 วัน “ไมมีสิทธิรับ
คาจางระหวางลา”  

 
3 

ลาไปชวยเหลือภริยา 
ท่ีคลอดบุตร (ภริยา

โดยชอบดวย
กฎหมาย) 

15 วันทำการ อธิการบดี กอน 15 วันทำการ ตองลาภายใน 90 วัน               
นับแตวันท่ีคลอดบุตร 

 
4 

 
การลากิจสวนตัว 

45 วันทำการ สงใบลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลำดับ 

ปแรกลาได 15 วันทำการ 

 
5 

 
การลาพักผอน 

ประจำป 

10 วันทำการ สงใบลาตอ 
ผูบังคับบัญชา 
ตามลำดับ 

ระหวางลาถามีงานจำเปน
เกิดข้ึนผูบังคับบัญชา
สามารถเรียกตัวมา
ปฏิบัติงานได 

 
6 

การลาอุปสมบท/ 
ประกอบพิธีฮัจย/ถือ
ศีลและปฏิบัติธรรม 

120 วัน อธิการบดี/ 
ปฏิบัติงานไม 
นอยกวา 12 เดือน 

สงใบลากอน ไมนอยกวา 
60 วัน และไมเคยลา
ประเภทนี้มากอน 

 
7 

การลาเขารับการ 
ตรวจเลือก /เขารับ

การเตรียมพล 

N วัน N วัน  N หมายถึง 
จำนวนวันท่ีลา 
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การจายคาจางระหวางการลาศึกษา กรณีลาศึกษาเต็มเวลา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

1. ลาศึกษา ณ ตางประเทศ 

ระดับปริญญาโทไมเกิน 3 ป  
ระดับปริญญาเอกซ่ึงหลักสูตรรับจากผูมีคุณวุฒิปริญญาโทไมเกิน 5 ป  
ระดับปริญญาเอกซ่ึงหลักสูตรรับจากผูมีคุณวุฒิปริญญาตรีไมเกิน 6 ป 

 
2.  ลาศึกษาภายในประเทศ 

ระดับปริญญาโทไมเกิน 3 ป  
ระดับปริญญาเอกซ่ึงหลักสูตรรับจากผูมีคุณวุฒิปริญญาโทไมเกิน 4 ป 
ระดับปริญญาเอกซ่ึงหลักสูตรรับจากผูมีคุณวุฒิปริญญาตรีไมเกิน 5 ป 

 

การใหพนักงานไปศึกษาภายในประเทศโดยใชเวลาในการ
ปฏิบัติงานบางสวน ใหกระทำได ไมเกิน 10 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยให

ไดรับคาจางในระหวางลา หากใชเวลาศึกษาเกิน 10 ช่ัวโมง            
ตอสัปดาห ใหถือเปนการลาศึกษาเต็มเวลา 
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พนักงานตองพนการทดลองปฏิบัติงาน ยกเวน 
พนักงานกลุมวิชาการประเภทคณาจารยเต็มเวลา 

 

ตองมีเวลากลับมาปฏิบัติงานชดใชไดครบ
กอนเกษียณอายุ 

กรณีไปตางประเทศตองผานการตรวจรับรอง
สุขภาพรางกายและจิตวิทยา 

ไมอยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย 
หรืออยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัย 

 การลาศึกษา 



พนักงานท่ีไดรับอนุมัติใหไปฝกอบรม ใหไปไดคราวละ
ไมเกิน 1 ป โดยไดรับคาจาง ยกเวนการไปฝกอบรมภาษา ใหไป
ไดคราวละไมเกิน 6 เดือน โดยไดรับคาจาง 

 

พนักงานท่ีไดรับอนุมัติใหไปวิจัย ใหไปไดคราวละไมเกิน 2 ป โดยไดรับคาจาง 
 

 

การไปดูงานตางประเทศ ตองเปนการดูงานท่ีมีระยะเวลาไมเกิน 15 วัน 
หากมีระยะเวลาเกินกำหนดใหดำเนินการเปนการฝกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.   
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ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : งานพัฒนาและฝกอบรม กองการเจาหนาท่ี ช้ัน 8 อาคารสารนิเทศ 50 ป 
                 ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการใหพนักงานมหาวิทยาลยัไป 

               ศึกษา ฝกอบรม วิจัย และดูงาน  
 
 

พนักงานตองพนการทดลองปฏิบัติงาน 

ตองมีเวลากลับมาปฏิบัติงานชดใชไดครบ
กอนเกษียณอายุ ไมอยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวน

ทางวินัย หรืออยูในระหวางถูกลงโทษ
ิ ั  

พนักงานตองพนการทดลองปฏิบัติงาน ตองมีเวลากลับมาปฏิบัติงานชดใชไดครบกอน

เกษียณอายุ 

ไมอยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือ

อยูในระหวางถูกลงโทษทางวินัย พนักงานท่ีไดรับอนุมัติใหไปวิจัย จะอยู
ศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานตอมิได 

พนักงานตองพนการทดลองปฏิบัติงาน พนักงานท่ีไดรับอนุมัติใหไปดูงานใหไดรับ

คาจางระหวางลา 

การลาฝกอบรม 

การลาวิจัย 

การลาดูงาน 



สาย1  

สาย2  
 

สาย3  
 

 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรไดจดัใหมีบริการรถสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยโดยไมเสียคาบริการ  
ประกอบดวย รถโดยสารสวัสดิการ รถกาซธรรมชาตNิGV รถรางนนทรี มก. และรถน่ังไฟฟา   

  
 

ศาลาท่ีพักหกเหลี่ยม         อนุสาวรียสามบรูพาจารย          ประตูงามวงศวาน 1          เลี้ยวขวาไป คณะ
เศรษฐศาสตร         คณะวิศวกรรมศาสตร , คณะวิทยาศาสตร         เลี้ยวขวา สำนักหอสมุด          เลี้ยว
ซายไป พุทธเกษตร , คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 , 2         อาคารจักรพันธฯ , รร.สาธิตฯ , ศูนยเรียนรวม 2, 
3 , 4          สระวายน้ำจุฬาภรณวลัยลักษณ ,โรงอาหารกลาง1          ทางแยกสนามฮอกก้ี          เลี้ยวขวา
ไปสนามเทนนิส          จอดหนากองยานพาหนะฯ ( จุดพักรถ )           โครงการหลวง           หอพักหญิง                                 

         กองกิจการนิสิต , สถานพยาบาลฯ            เลี้ยวขวา ประตูงามวงศวาน 1           เลี้ยวซายไปศาลา
ท่ีพักหกเหลี่ยม 

 

 

 

ศาลาท่ีพักหกเหลี่ยม         อนุสาวรียสามบรูพาจารย         ประตูงามวงศวาน 1         เลี้ยวขวาไป คณะ
เศรษฐศาสตร          คณะวิศวกรรมศาสตร , คณะวิทยาศาสตร          สำนักหอสมุด          พุทธเกษตร 

        โรงอาหารกลาง 2           เลี้ยวซายไปคณะอุตสาหกรรมเกษตร 3           KU GREEN           หลัง
คณะศึกษาศาสตร,อาคารสารนิเทศ 50 ป          โรงเรียนสาธิตฯ          กองยานพาหนะฯ (จุดพักรถ)  

        สำนักการกีฬา          โครงการหลวง,หอพักหญิง          เลี้ยวขวาไปสนามอินทรียฯ          ประตูงาม
วงศวาน 2          สำนักบริการคอมฯ          คณะบริหารธุรกิจ, คณะเศรษฐศาสตร          ศูนยหนังสือ
(ประตูงามวงศวาน 1)          ศาลาท่ีพักหกเหลี่ยม 

 

 

 

 

ศาลาท่ีพักหกเหลี่ยม          อนุสาวรียสามบรูพาจารย        ประตูงามวงศวาน 1        คณะเศรษฐศาสตร, 
คณะบริหารฯ         สำนักบริการคอมฯ , KU HOME          ประตูงามวงศวาน 2          สำนักพิพิธภัณฑ  

        สำนักการกีฬา         จอดหนากองยานพาหนะฯ (จุดพักรถ)         เลี้ยวซายไปคณะประมง    
คณะสถาปตยฯ          อาคารสารนิเทศ 50 ป         สถาบันคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีฯการผลิต
อุตสาหกรรม (RDIPT), สถาบันคนควา และพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร , อาคารวิจัยและพัฒนาฯ          คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 3          เลี้ยวขวาไป พุทธเกษตร          สำนักหอสมุด , ไปรษณียฯ , คณะวนศาสตร 

        ประตูงามวงศวาน 1         ศาลาท่ีพักหกเหลี่ยม 
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สาย4  
 

 

 
 

 

1. ประตูวิภาวดีรังสิต ประตูงามวงศวาน 2 และประตูงามวงศวาน 3  
ใหผานเขาออกเฉพาะรถยนตท่ีมีบัตรอนุญาตผานเขาออก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเทานั้น และประตูท้ัง 3 ประตู  
จะมีเวลาในการเปดประตูเขาออก ตั้งแตเวลา 05.00-22.00 น. 

2. ประตูงามวงศวาน 1 ใหรถยนตผานเขาออกตลอด 24 ชั่วโมง  

3. รถยนตท่ีมีบัตรอนุญาตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเทานั้น 
ท่ีสามารถเขาออกบริเวณเขตการเรียนการสอนได 

4. ในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รถยนตทุกประเภท  
และรถจักรยานยนต ตองขับข่ีดวยความเร็วไมเกิน 40 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

5. ผูขับข่ีและผูโดยสารรถจักรยานยนตตองสวมหมวกนิรภัย 
 

  

 

 

ประตูงามวงศวาน 1 (อาคารจอดรถ)         เลี้ยวขวาไปคณะเศรษฐศาสตร          คณะวิศวกรรมศาสตร , 
คณะวิทยาศาสตร         ศูนยเรียนรวม 1         คณะมนุษยศาสตร, คณะเกษตร         คณะสังคมฯ                          
คณะศึกษาศาสตร         เลี้ยวขวาไปสถาบันคนควและพัฒนาเทคโนโลยีฯการผลิตอุตสาหกรรม (RDIPT) , 
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร         อาคารวิจัยและพัฒนาฯ         คณะอุตสาหกรรมเกษตร 3  

        เลี้ยวขวาไปพุทธเกษตร          สำนักหอสมุด         คณะวนศาสตร         ประตูงามวงศวาน 1                  
(อาคารจอดรถ) 
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อาคารจอดรถงามวงศวาน 1 
ท่ีตั้ง : อาคารจอดรถงามวงศวาน 1 ตั้งอยูบริเวณถนนจันทรสถิตย ใกลทางเขาประตูงามวงศวาน 1     
สามารถจอดรถไดจำนวน 234 คัน 
เวลาทำการ : เปดใหบริการทุกวัน ยกเวนวันหยุดนักขัตกฤษ ตั้งแตเวลา 06.00 - 22.00 น. 

 
อาคารจอดรถงามวงศวาน 2 
ท่ีตั้ง : อาคารจอดรถงามวงศวาน 2 ตั้งอยูบริเวณถนนจันทรสถิตย ใกลทางเขาประตูงามวงศวาน 2      
สามารถจอดรถไดจำนวน 192 คัน 
เวลาทำการ : เปดใหบริการทุกวัน ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ ตั้งแตเวลา 06.00 - 22.00 น. 

 
อาคารจอดรถบางเขน 
ท่ีตั้ง : อาคารจอดรถบางเขน  ตั้งอยูบริเวณหลังอาคารสารนิเทศ 50 ป 
สามารถจอดรถไดจำนวนประมาณ 370 คัน 
เวลาทำการ : เปดใหบริการระหวางวันจันทร-ศุกร ตั้งแตเวลา 07.00 - 20.00 น. 

อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต 
ท่ีตั้ง : อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต  ตั้งอยูบริเวณดานหลังสนามเทนนิส ติดถนนวิภาวดีรังสิต 
สามารถจอดรถไดจำนวนประมาณ 239 คัน 
เวลาทำการ : เปดใหบริการทุกวัน ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ ตั้งแตเวลา 06.00 - 20.00 น. 
 
 

อัตราคาบริการ 
1. ประเภทรายชั่วโมง อัตราชั่วโมงละ 10 บาท ตอคัน ตอ 1 ชั่วโมง หากเศษของชั่วโมงใหคิดเปน 1 ชั่วโมง                        

ใหเก็บในอัตรา 10 บาท  

2. ประเภทรายเดือน 
2.1 สำหรับนสิิตและบุคลากรของมหาวิทยาลยั อัตรา 600 บาท ตอคัน ตอเดือน 
2.2 สำหรับบุคคลทั่วไป อัตรา 800 บาท ตอคัน ตอเดือน 

3. บุคลากร นิสิต บุคคลทัว่ไป และหนวยงานที่ข้ึนไปจอดรถบนอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะตองนำรถ
ที่จอดออกจากอาคารไมเกิน 22.00 น. กรณีที่จอดรถบนอาคารจอดรถคางคืนใหจัดเก็บในอัตรา 100 บาท                         
ตอคันตอวัน 
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อาคารจอดรถ 



 

 

 

 

 

 
 
1. แบบฟอรมการขอมีบัตรเขา - ออก ดาวนโหลดไดท่ี http://vehicle.ku.ac.th/ คลิก download  
2. ถายสำเนาดานหนา - หลัง บัตรประจำตัวขาราชการ ลูกจาง พนักงานมหาวิทยาลัย 
- กรณีไมมีบัตรพนักงานหรือบัตรพนักงานหมดอายุใหใชหนังสือรับรองตัวจริงจากหนวยงาน
แนบพรอมสำเนาบัตรประชาชน 
3. สำเนาใบขับข่ี 
4. สำเนาทะเบียนรถชื่อผูครอบครอง ตองเปนรถของตนเอง บุตร พอแม คูสมรส เทานั้น 
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ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี 
                 http://vehicle.ku.ac.th/index.htm/ 
 
 

http://vehicle.ku.ac.th/%20%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://vehicle.ku.ac.th/index.htm/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

42 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยไหวพระสุขใจไปกับสวัสดิการ  
จัดข้ึนเพ่ือเปนการสรางขวัญกำลังใจใหบุคลากร รวมถึงการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ โดยการให
บุคลากรปจจุบัน บุคลากรท่ีเกษียณอายุ รวมถึงผูติดตาม สามารถเขารวม
โครงการได  

1. บุคลากร  เสยีคาใชจายในอัตราครึ่งหน่ึง 
 2. ผูติดตามบุคลากรหรือผูเกษียณอายุ  เสียคาใชจายเต็มจำนวน 

จัดโครงการปละ 2 ครั้ง  
ครั้งท่ี 1  ระหวางเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 
ครั้งท่ี 2  ระหวางเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม  

       รายละเอียดสถานท่ีและคาใชจายข้ึนอยูกับโครงการ 
 

1.  โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย  

 ไหวพระสุขใจไปกับสวัสดิการ 
 

             โครงการสงเสริมการศกึษาธรรมและปฏบัิติธรรม                 
หลักสตูรวิทันตสาสมาธิ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับสถาบัน
พลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล 
ระยะเวลาอบรม สัปดาหละ 3 วัน เวลา 16.45 - 18.30 น. 
สถานท่ี ณ หองเรียนวิทันตสาสมาธิ ช้ัน G อาคารสารนิเทศ 50 ป 
สถานท่ีรับสมัคร งานสวัสดิการ กองการเจาหนาท่ี ช้ัน 8                        
อาคารสารนิเทศ 50 ป 
 

2.  โครงการสงเสริมการศึกษาธรรม  

 และปฏิบัติธรรม  
 

ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : งานสวัสดิการ กองการเจาหนาท่ี  
      http://www.person.ku.ac.th/  
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http://www.person.ku.ac.th/


จำแนกเปน 2 กลุม ไดแก 
1. กลุมอายุต่ำกวา 40 ป 
2. กลุมอายุต้ังแต 40 ปขึ้นไป 

 
โดยพิจารณา 6 ดาน 

1. ดานการเรียนการสอน 
2. ดานบริการวิชาการ 
3. ดานการวจิัยและนวัตกรรม 
4. ดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
5. ดานการมีสวนรวมในกิจการนิสิต 
6. ดานการบำเพญ็ประโยชนและทำคุณประโยชน

ใหแกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 

 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตระหนักถึงความสำคัญในการสงเสริมและยกยองบุคลากรท่ีเปนแบบอยาง
ท่ีดีในการครองตน ครองคน ครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเดน จึงจัดโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเดนข้ึน 
โดยแบงรางวัลออกเปน สายวิชาการ และสายสนับสนุนและชวยวิชาการ 
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1. ตองมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตำแหนงอาจารยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ติดตอกันไมนอยกวา 3 ป 
2. เปนผูที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในกรอบของจรรยาบรรณอาจารย มก. 
3. เปนผูไมเคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูระหวางการถกูสอบสวนทางวินยั 
4. ผลงานที่นำมาใชในการพิจารณาใหนบัผลงานยอนหลัง 3 ป 
5. มีผลงานโดดเดน ทรงคุณคาเชิงประจักษ 
6. กรณีเปนบุคลากรสายวิชาการตองผานมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำในฐานะอาจารย
ผูสอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
7. สำหรับบุคลากรสายวิชาการซ่ึงไดรับการพิจารณาใหรับรางวัลดีเดนในดานใดดาน
หนึ่งหรือตางดานใหเวนการพิจารณาเสนอชื่อการใหรางวัลในดานนั้น ๆ 1 ป 

 

คุณสมบัติท่ัวไป 
 

ประเภทรางวัล 
 

1.ตองมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตำแหนงนักวิจยัใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรติดตอกันไมนอยกวา 3 ป 
2. เปนผูที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
3. เปนผูไมเคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูระหวางการถกูสอบสวนทางวินยั 
4. ผลงานที่นำมาใชในการพิจารณาใหนบัผลงานยอนหลัง 3 ป  
5. มีผลงานโดดเดน ทรงคุณคาเชิงประจักษ 
6. สำหรับนักวจิัยซ่ึงไดรับการพิจารณาใหรับรางวัลดีเดนในดานใดดานหนึ่งหรือตาง
ดานใหเวนการพจิารณาเสนอชื่อการใหรางวัลในดานนั้น ๆ 1 ป 

จำแนกเปน 2 กลุม ไดแก 
1. กลุมอายุต่ำกวา 40 ป 
2. กลุมอายุต้ังแต 40 ปขึ้นไป 

 
โดยพิจารณา 3 ดาน  

1. ดานบริการวิชาการ 
2. ดานการวจิัย 
3. ดานการบำเพญ็ประโยชนและทำคุณประโยชน

ใหแกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

สายวิชาการ 

อาจารย 

นักวิจัย 
คุณสมบัติท่ัวไป 

 

ประเภทรางวัล 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจำ พนกังานมหาวิทยาลัย               
เงินรายได หรือพนักงานราชการสายสนับสนุนและชวยวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2. ปฏิบัติงานในสวนงานและตำแหนงทีเ่สนอขอ ติดตอกันมาแลวเปนเวลาไมนอย
กวา 3 ป นบัถึงวันที่ 30 มถิุนายนของปที่ไดรับการเสนอชื่อ 
3. เปนผูที่มีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงานเปนแบบอยางที่ดี      
และมีผลงานดีเดนสมควรไดรับยกยอง 
4. สำหรับบุคลากรที่ไดรับคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและ              
ชวยวิชาการของมหาวิทยาลัยแลว ใหเวนระยะเวลาพิจารณา 3 ป 
 

5 ประเภท 12 กลุม 

1. ขาราชการ 
1.1 กลุมวิชาชีพ/อำนวยการ 
1.2 กลุมบริการ 

2. ลูกจางประจำ 
2.1 กลุมงานบริการพื้นฐาน/กลุมงานสนับสนุน/

กลุมงานชาง 
3. พนักงานมหาวิทยาลัย 

3.1   กลุมวิชาชีพ 
3.2 กลุมอำนวยการ 
3.3 กลุมบริการ 
3.4 กลุมงานบริการพื้นฐาน/กลุมงานสนับสนุน/ 

กลุมงานชาง 
4. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดและพนกังาน

ราชการ 
4.1  กลุมวิชาชพี 
4.2  กลุมอำนวยการ 
4.1 กลุมบริการ 
4.2 กลุมงานบริการพื้นฐาน/กลุมงานสนับสนุน/

กลุมงานชาง 
5. ประเภทอำนวยการระดับตน 

5.1 ผูอำนวยการกองหรือเทียบเทา/หัวหนา 
สำนักงานเลขานุการ 
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บุคลากร 
คุณสมบัติท่ัวไป 

 

ประเภทรางวัล 
 

สายสนับสนุนและชวยวิชาการ 

แนวทางการพิจารณาคัดเลือก 

 

เปนไปตามเกณฑท่ีกำหนดและการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ สำนัก สถาบัน  

 
 

ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : สายวิชาการ ติดตอ ฝายบริการการศึกษา สำนักบริหารการศึกษา https://registrar.ku.ac.th/ 
   สายสนับสนุนและชวยวิชาการ ติตตอ งานสวัสดิการ กองการเจาหนาท่ี  http://www.person.ku.ac.th/  

 
 

https://registrar.ku.ac.th/
http://www.person.ku.ac.th/
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การประเมินผล 
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สำหรับผูท่ีมสีถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลยัเงินรายไดมากอน ซึ่งไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
ในตำแหนงเดิม สังกัดเดมิ โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเน่ืองกัน และพนักงานดังกลาวไดผานการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในสถานภาพพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดแลว ใหไดรบัการยกเวนการทดลองปฏิบัติงาน 

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ : ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง หลักเกณฑและวิธกีารประเมินผลการทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคล       
  สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2553  

 
 

- ใหพนักงานมหาวิทยาลัยยื่นหนังสือแจงความไมเปนธรรม
ตอหัวหนาสวนงานภายใน10 วันทำการ นับจากวันที่ไดรับ
บันทึกแจงผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของตนเอง 

 
- หากหัวหนาสวนงานพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผลอันสมควร 
ใหเสนอคณะกรรมการประจำสวนงานพจิารณาหาขอเท็จจริง
หรือทบทวนผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน และแจงผล
การพิจารณาใหหัวหนาสวนงานทราบภายใน 10 วันทำการ 
นับต้ังแตวันที่ไดรับเร่ือง 

 
- หากพนักงานมหาวิทยาลัยผูรับการประเมินไมเห็นดวยกับผล
การพิจารณาสามารถยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนับแตวันที่รับทราบผลการพจิารณา
และไมยอมรับผลการพิจารณา โดยใหคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผูวินิจฉยัชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 

 

กรณีผูรับการประเมินไมเห็นดวยกับผลการประเมิน 

 

หากผลประเมินครั้งท่ี1 (6 เดือนแรก)  
ต่ำกวารอยละ 50 สามารถยุติการจางได 

*โดยตองแจงพนักงานใหทราบลวงหนาอยางนอย 1 เดือน 

ผลการประเมินผานตั้งแตรอยละ 60  ในครั้งท่ี 2 ใหทำ
สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สัญญาประจำอายุ
สัญญายาวจนถึงเกษียณอายุ 60 ป 

ทำสัญญาจาง โดยตออายุการจางครั้งละ 3 ปจนถึง
เกษียณอาย ุ60 ป 

ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 1 ป  

(2 ครั้ง ครั้งละ 6 เดือน) 

ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 1 ป  
(2 ครั้ง ครั้งละ 6 เดือน) 

โดยสามารถขยายระยะเวลาตอไปไดอีกไมเกิน 6 เดือน                   
ทั้งนี้เมื่อรวมระยะเวลาต้ังแตเร่ิมทดลองปฏิบัติงานแลว                      
ตองไมเกิน 1 ป 6 เดือน 

หลักเกณฑและวิธีการทดลองปฏิบัติงานให
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดของ
หนวยงานหรือคณะกำหนด 

¡ÒÃ·´ÅÍ§§Ò¹ 



 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลุมพนักงาน การประเมิน
ผลสัมฤทธิข์องงาน 

การประเมินสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานมหาวิทยาลัย กลุมบรหิาร ผูปฏิบัติงาน
ตำแหนงหัวหนาฝายหรือเทียบเทาและผูปฏิบัตภิารกิจ
หัวหนางานหรือเทียบเทา 

70 30 

พนักงานมหาวิทยาลัย กลุมวิชาการ กลุมวิชาชีพ               
กลุมอำนวยการ และกลุมบริการ 

80 20 
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ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ : ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง หลักเกณฑและวิธกีารประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
  พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559 
  ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงาน 
  บุคคลสำหรับพนกังานมหาวิทยาลัยเงินรายได มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553  

 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง              
การปฏิบัติงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 
ระยะเวลาการประเมินผลการปฏบัิติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยทุกกลุม ปละ 2 ครั้ง ดังน้ี 

 ครั้งท่ี 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 
ครั้งท่ี 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 

 
องคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 2 สวน ดังน้ี 

 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง การประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอตกลงการปฏิบัติงาน 
โดยพิจารณาประเมินผลสมัฤทธ์ิของงานตามขอมูลตัวช้ีวัดและระดบัคาเปาหมายท่ีกำหนด  

 
การประเมินสมรรถนะในการปฏบัิติงาน หมายถึง การประเมินพฤติกรรม ความรู 
ความสามารถ ทักษะ และทัศนคตใินการปฏิบัติงาน ตามเกณฑการประเมินสมรรถนะท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

 

 หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้ึนอยูกับทางหนวยงานหรือคณะกำหนด 

 

 

 

สัดสวนองคประกอบการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานตอการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานแตละกลุม ดังน้ี 

 



 

 

 

สมรรถนะหลัก Core Competency สาย
วิชาการ 

สาย
สนับสนุน 

ผูบังคับบัญชา ผูบริหาร 

1.I – Innovation : มีความคิดริเริ่ม √ √ √ √ 

2.AM – Achievement Motivation : มุงผลสัมฤทธิ์
ของงาน 

√ √ √ √ 

3.Ka – Kasetsart Engagement : มีความผูกพันตอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

√ √ √ √ 

4.S – Self Development : พัฒนาความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ 

√ √ √ √ 

5.E – Ethics : มีความซ่ือสัตย และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

√ √ √ √ 

6.T – Teamwork : ทำงานเปนทีม √ √ √ √ 

 

 

  

สมรรถนะดานการบริหารจัดการ ผูบังคับบัญชา ผูบริหาร 

1.L – Leadership : ภาวะผูนำ √ √ 

2.SS - Strategic Thinking and Strategic HR Direction : การคิด
เชิงกลยุทธและการกำหนดกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย 

√ √ 

3.EC – Empowering and Coaching : การพัฒนาทีมงาน √ √ 

4.CM – Change Management : การบริหารความพรอมตอการ
เปลี่ยนแปลง 

√ √ 

5.N – Networking : การสรางเครือขายการปฏิบัติงาน √ √ 

6.RM – Resource Management : การบริหารทรัพยากรอยางประหยัด
และคุมคา 

√ √ 
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ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : พจนานุกรมสมรรถนะของพนักงาน
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ความกาวหนา 

ในสายอาชีพ 
 

 

 

 

 

 

 



 

ความกาวหนาในสายอาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ผูชวยศาสตราจารย 

ตรี 6 ป  
โท 4 ป  
เอก 1 ป 

รองศาสตราจารย 

2 ป 

ศาสตราจารย 

2 ป 

อาจารย 

คณาจารยโรงเรียน
สาธิต 

อาจารย
ปฏิบตัิการ 

อาจารยชำนาญการ 

อาจารย 
ชำนาญการพิเศษ 

อาจารยเชี่ยวชาญ 

อาจารย
เชี่ยวชาญพิเศษ 

อาจารย นักวิจัย 

นักวิจัย
ปฏิบตัิการ 

ชำนาญการ 

ชำนาญการพิเศษ 

เชี่ยวชาญ 

เชี่ยวชาญพิเศษ 

ตรี 4 ป  
โท 3 ป  
เอก 2 ป 

3 ป 

5 ป 

5 ป 

โท 3 ป  
เอก 2 ป 

4 ป 

3 ป 

2 ป 

กลุมวิชาการ 



วิธีปกติ 

วิธีพิเศษ (มีคุณสมบัติเฉพาะตางไปจากท่ีกำหนด) 
 

 

 

  

1. ผูชวยศาสตราจารย 

 

 คุณสมบัติ 
 - ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ดำรงตำแหนงอาจารยและสอนมาแลวไมนอยกวา 6 ป 
 - ปริญญาโทหรือเทียบเทา ดำรงตำแหนงอาจารยและสอนมาแลวไมนอยกวา 4 ป 
 - ปริญญาเอกหรือเทียบเทา ดำรงตำแหนงอาจารยและสอนมาแลวไมนอยกวา 1 ป และพนระยะ
ทดลองการปฏิบัติงาน 
 
 ผลงานทางวิชาการ 
 ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานคุณภาพดแีละมีปริมาณอยางนอย ดังนี้ 

1. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ 
2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 1 รายการ หรือ  
3. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใชสังคม 1 เรื่อง หรือ 
4. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และตำราหรือหนังสือ 1 เลม 

สำหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร อาจใชผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือ
ผลงานวิชาการรับใชสังคม หรือบทความทางวิชาการซ่ึงมีคุณภาพดีมากแทนงานวิจัย ในขอ 2 - 4  ได 

 

 

 
 
ใหเสนอผลงานทางวิชาการและใหดำเนินการตามวิธีการเชนเดียวกับการแตงตั้งตำแหนงผูชวย

ศาสตราจารยโดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิอยางนอย5คน เพ่ือพิจารณาผลงาน
และจรรยาบรรณ การตัดสินใหถือเสียงขางมาก ท้ังนี้ผลงานตองอยูในระดับดีมาก 
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ประเภทคณาจารยประจำเต็มเวลา 



วิธีปกติ 

วิธีพิเศษ (มีคุณสมบัติเฉพาะตางไปจากท่ีกำหนด) 
 

 

2. รองศาสตราจารย 

 
 
คุณสมบัติ 
- ดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย และปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
 
ผลงานทางวิชาการ 

 ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานคุณภาพและมีปริมาณอยางนอย ดังนี้ 

1. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง และตำราหรือหนังสือ 1 เลม ซ่ึงมีคุณภาพดี หรือ 
2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 1 รายการ และตำราหรือหนังสือ 1 เลม       

ซ่ึงมีคุณภาพด ีหรือ 
3. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ผลงานวิชาการรับใชสังคม 1 เรื่อง และตำราหรือหนังสือ 1 เลม                           

ซ่ึงมีคุณภาพด ีหรือ 
4. ผลงานวิจัยอยางนอย 3 เรื่อง ซ่ึงมีคุณภาพดีมากอยางนอย 2 เรื่อง และมีคุณภาพด ี1 เรื่อง หรือ 
5. ผลงานวิจัยซ่ึงมีคุณภาพดีมากอยางนอย 2 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน                        

1 รายการ ซ่ึงมีคุณภาพด ีหรือ 
6. ผลงานวิจัยซ่ึงมีคุณภาพดีมากอยางนอย 2 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใชสังคม 1 เรื่อง                     

ซ่ึงมีคุณภาพด ี
สำหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร อาจใชตำราหรือหนังสือซ่ึงมีคุณภาพดี

มากอยางนอย 2 เลม และมีคุณภาพดี 1 เลม แทนผลงาน 4 - 6 ได 
 
 

 

 

ใหเสนอผลงานไดเฉพาะ ขอ 1-3 เทานั้นและใหดำเนินการตามวิธีการเชนเดียวกับการแตงตั้งตำแหนง
รองศาสตราจารยโดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 5 คน เพ่ือพิจารณา
ผลงานและจรรยาบรรณ การตัดสินใหถือเสียงขางมาก ท้ังนี้ผลงานตองอยูในระดับดีมาก 
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วิธีปกติ 

   3.ศาสตราจารย 

 
 
 
คุณสมบัติ 
- ดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย และปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
 

ผลงานทางวิชาการ 

วิธีท่ี 1 ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานคุณภาพดีมากและมีปริมาณอยางนอย ดังนี้ 

1. ผลงานวิจัย 5 เรื่อง ซ่ึงตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด + ตำราหรือ หนังสือ 1 เลม หรือ 

2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ซ่ึงตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซ่ึงตองไดรับการ
เผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด หรือ
ผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย 5 เรื่อง + ตำราหรือ หนังสือ 1 เลม 

วิธีท่ี 2 ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานคุณภาพดีเดนและมีปริมาณอยางนอย ดังนี้ 

1. ผลงานวิจัย 5 เรื่อง ซ่ึงตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด หรือ 

2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ซ่ึงตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซ่ึงตองไดรับการ
เผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด หรือ
ผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย 5 เรื่อง 
 
 

 

สำหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ผูขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได 
2 วิธี ดังนี้ 

 วิธีท่ี 1 ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานคุณภาพดีมากและมีปริมาณอยางนอย ดังนี้ 
1. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง ซ่ึงตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กำหนดหรือฐานขอมูล TCI กลุม 1 และตำราหรือหนังสือ 2 เลม  
2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ซ่ึงตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กำหนดหรือฐานขอมูล TCI กลุม 1 และผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย 2 เรื่อง และ              
ตำราหรือ หนังสือ 2 เลม 
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วิธีพิเศษ (มีคุณสมบัติเฉพาะตางไปจากท่ีกำหนด) 
 

 

วิธีท่ี 2 ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานคุณภาพดีเดนและมีปริมาณอยางนอย ดังนี้ 

1. ผลงานวิจัย 3 เรื่อง ซ่ึงตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูล                
ระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม 1 หรือ  

2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ซ่ึงตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูล                  
ระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม 1 หรือ ตำราหรือ
หนังสือ 1 เลม และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม 
รวมกันท้ังหมดอยางนอย 3 เรื่อง หรือ 

3. ตำรา หรือ หนังสือ 3 เลม 

 

 

 

 

ใหเสนอผลงานไดเฉพาะ วิธีท่ี 1 (สายวิทยและสายสังคม) เทานั้นและใหดำเนินการตามวิธีการ
เชนเดียวกับการแตงตั้งตำแหนงศาสตราจารยโดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
อยางนอย 5 คน เพ่ือพิจารณาผลงานและจรรยาบรรณ การตัดสินตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา                      
4 ใน 5เสียง ท้ังนี้ผลงานตองอยูในระดับดีเดน 
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ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยคณุสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดำรง
ตำแหนงทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลยั พ.ศ.2561 
 
 



 

 

 

1. อาจารยชำนาญการ 

คุณสมบัติ 
 - ดำรงตำแหนงอาจารยปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี 4 ป 
 - ดำรงตำแหนงอาจารยปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท 3 ป 
 - ดำรงตำแหนงอาจารยปฏิบัติการ วุฒิปริญญาเอก 2 ป 

- มีความรู ความสามารถ และเทคนิคเฉพาะหรือความชำนาญท่ีนำไปปรับใชในการปฏิบัติงาน                
  หรือการตัดสินใจดวยตนเอง และผลการปฏิบัติงานในเชิงคุณภาพ 

 - มีคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลท่ีจำเปนและสำคัญสำหรับการปฏิบัติงาน 
 - จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 

2. อาจารยชำนาญการพิเศษ 
 
คุณสมบัติ 

 - ดำรงตำแหนงอาจารยชำนาญการมาแลวไมนอยกวา 3 ป 
- มีผลงานตามมาตรฐานภาระงานอาจารยโรงเรียนสาธิต และมีหลักฐานการพัฒนาตนเอง                         
  และพัฒนาวิชาชีพ 

 - ผานประเมินการสอนในระดับ ดี 
 - ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหนงท่ีครองอยู 
 - มีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับตำแหนงท่ีจะประเมิน 
 

ผลงาน 
 - ผลงานท่ีแสดงความเปนผูชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ชิ้น ไดแก 
 1. คูมือการสอนและแบบทดสอบตามภาระงานสอน อยางนอย 1 ภาคการศึกษา และ 
 2. บทความทางวิชาการ มีคุณภาพดี ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารการศึกษา หรือ 
 3. ผลงานวิจัย คุณภาพดี ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารการศึกษา หรือ 
 4. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน มีคุณภาพดี  
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ประเภทคณาจารยโรงเรียนสาธิต 



 

3. อาจารยเช่ียวชาญ 
 

คุณสมบัติ 
 - ดำรงตำแหนงอาจารยชำนาญการพิเศษมาแลวไมนอยกวา 5 ป 

- มีผลงานตามมาตรฐานภาระงานอาจารยโรงเรียนสาธิต และมีหลักฐานการพัฒนาตนเอง                      
  และพัฒนาวิชาชีพ 

 - ผานประเมินการสอนในระดับ ดีมาก 
 - ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหนงท่ีครองอยู 
 - มีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับตำแหนงท่ีจะประเมิน 
 - การใชความรูความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการตอสังคม 
 

ผลงาน 
 - ผลงานท่ีแสดงความเปนผูชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ชิ้น ไดแก 
 1. คูมือการสอนและแบบทดสอบตามภาระงานสอน อยางนอย 1 ภาคการศึกษา และ 

2. บทความทางวิชาการ มีคุณภาพดีมาก ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารการศึกษาท่ีอยูใน
ฐานขอมูล สกอ. หรือ 
3. ผลงานวิจัย คุณภาพดีมาก ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารการศึกษาท่ีอยูในฐานขอมูล สกอ. 
หรือ 

 4. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน มีคุณภาพดีมาก  

 

 

4. อาจารยเช่ียวชาญพิเศษ 
 

คุณสมบัติ 
- ดำรงตำแหนงอาจารยเชี่ยวชาญมาแลวไมนอยกวา 5 ป 
- มีผลงานตามมาตรฐานภาระงานอาจารยโรงเรียนสาธิต และมีหลักฐานการพัฒนาตนเอง                       
  และพัฒนาวิชาชีพ 

 - ผานประเมินการสอนในระดับ ดีเดน 
 - ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหนงท่ีครองอยู 
 - มีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับตำแหนงท่ีจะประเมิน 
 - การใชความรูความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการตอสังคม 
 - ความเปนท่ียอมรับในงานดานนั้นๆ หรือในวงวิชาการ หรือวิชาชีพ 
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ผลงาน 
 - ผลงานท่ีแสดงความเปนผูชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ชิ้น ไดแก 
 1. คูมือการสอนและแบบทดสอบตามภาระงานสอน อยางนอย 1 ภาคการศึกษา และ 

2. บทความทางวิชาการ มีคุณภาพดีเดน ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารการศึกษาท่ีอยูใน
ฐานขอมูล สกอ. หรือ 
3. ผลงานวิจัย คุณภาพดีเดน ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารการศึกษาท่ีอยูในฐานขอมูล สกอ. 
หรือ 

 4. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน มีคุณภาพดีเดน  
 

 

 

 

 

 

 

1. ชำนาญการ 
 

คุณสมบัติ 
 - ดำรงตำแหนงนักวิจัยปฏิบัติการวุฒิปริญญาโท 3 ป 
 - ดำรงตำแหนงนักวิจัยปฏิบัติการวุฒิปริญญาเอก 2 ป 

- มีความรู ความสามารถ และเทคนิคเฉพาะหรือความชำนาญท่ีนำไปปรับใชในการปฏิบัติงาน                     
  หรือการตัดสินใจดวยตนเอง และผลการปฏิบัติงานในแงคุณภาพ 

 - มีคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลท่ีจำเปนและสำคัญสำหรับการปฏิบัติงาน 
 - การเขาสูตำแหนงใชวิธีสอบสัมภาษณ 
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ประเภทนักวิจัย 

ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการพิจารณากำหนดตำแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยกลุม
วิชาการ ประเภทคณาจารยโรงเรยีนสาธิต ใหดำรงตำแหนงอาจารยชำนาญการ อาจารยชำนาญการพิเศษ อาจารยเช่ียวชาญ และอาจารย
เช่ียวชาญพิเศษ พ.ศ.2561 
 
 



 

2. ชำนาญการพิเศษ 

 
คุณสมบัติ  

 - ดำรงตำแหนงระดับชำนาญการมาแลวไมนอยกวา 4 ป 
 - ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหนงท่ีครองอยู 
 - มีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับตำแหนงท่ีจะประเมิน 

 

ผลงาน 

 วิธีท่ี 1  
- ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห หรือผลงานอ่ืนท่ีเผยแพร ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางาน                 
  ในหนาท่ี อยางนอย 1 เรื่อง และ 

 - งานวิจัยท่ีเปนประโยชนตอหนวยงาน อยางนอย 1 เรื่อง หรือ 

 วิธีท่ี 2  

- งานวิจัยหรือผลงานอ่ืนท่ีเผยแพร อยางนอย 2 เรื่อง  

 

3. เช่ียวชาญ  

 
คุณสมบัติ 

 - ดำรงตำแหนงระดับชำนาญการพิเศษ มาแลวไมนอยกวา 3 ป 
 - ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหนงท่ีครองอยู 
 - มีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับตำแหนงท่ีจะประเมิน 

- การใชความรูความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการตอสังคม 
 

ผลงาน 
 วิธีท่ี 1  

- ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห หรือผลงานอ่ืนท่ีเผยแพร ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางาน            
  ของมหาวิทยาลัย อยางนอย 1 เรื่อง และ 

 - งานวิจัยซ่ึงไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ อยางนอย 1 เรื่อง หรือ 
 วิธีท่ี 2 
 - งานวิจัยหรือผลงานอ่ืนท่ีเผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ อยางนอย 2 เรื่อง  
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4. เช่ียวชาญพิเศษ 

 
คุณสมบัติ 
- ดำรงตำแหนงระดับเชี่ยวชาญ มาแลวไมนอยกวา 2 ป 

 - ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหนงท่ีครองอยู 
 - มีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับตำแหนงท่ีจะประเมิน 

- การใชความรูความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการตอสังคม 
- ความเปนท่ียอมรับในงานดานนั้นๆ หรือในวงวิชาการ หรือวิชาชีพ 

 

ผลงาน 

 วิธีท่ี 1  
- ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห หรือผลงานอ่ืนท่ีเผยแพร ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางาน              
  ของมหาวิทยาลัย อยางนอย 1 เรื่อง / รายการ และ 

 - งานวิจัยซ่ึงไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ อยางนอย 1 เรื่อง หรือ 

 วิธีท่ี 2 

 - งานวิจัยหรือผลงานอ่ืนท่ีเผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ อยางนอย 2 เรื่อง  
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ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการพิจารณากำหนดตำแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยกลุม
วิชาการ ประเภทนักวิจัย ใหดำรงตำแหนงชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เช่ียวชาญ และเช่ียวชาญพิเศษ  
 
 



ความกาวหนาในสายอาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิบตัิการ 

ชำนาญการ
 

ชำนาญการพิเศษ 

เชี่ยวชาญ 

เชี่ยวชาญพิเศษ 

ตรี 4 ป  
โท 3 ป  
เอก 2 ป 

4 ป 

3 ป 

2 ป 

ปฏิบตัิการ 

ชำนาญงาน 

ชำนาญงานพิเศษ 

วิชาชีพ 6 ป  
วิชาชีพเทคนิค 5 ป  
วิชาชีพข้ันสูง 3 ป 

4 ป 

ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเขาสูตำแหนงระดับชำนาญงาน ชำนาญการ 
ของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุมบริการ กลุมอำนวยการ และกลุมวิชาชีพ 

        ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การพิจารณากำหนดตำแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย กลุมอำนวยการ 
และกลุมบริการ ใหดำรงตำแหนงชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ เช่ียวชาญ และเช่ียวชาญพิเศษ 

        ประกาศคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรือ่ง การพิจารณากำหนดตำแหนงพนักงาน 
มหาวิทยาลยั กลุมวิชาชีพ ใหดำรงตำแหนงชำนาญการพิเศษ  เช่ียวชาญ และเช่ียวชาญพิเศษ  
 

กลุมวิชาชีพและกลุมอำนวยการ 

กลุมบริการ 



 

 

 
1.ชำนาญการ 

คุณสมบัติ 
- มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
  คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา ไมนอยกวา 4 ป 
  คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา ไมนอยกวา 3 ป 
  คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา ไมนอยกวา 2 ป 
- การเขาสูตำแหนงใชวิธีสอบสัมภาษณและประเมินตามแบบประเมินบุคคล  
  ระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ 

 
ผลงาน 
- รูปแบบท่ี 1 ผลงานหรือความสำเร็จของงาน 
- รูปแบบท่ี 2 ขอเสนอการพัฒนางานในตำแหนงท่ีขอประเมิน 

 

2.ชำนาญการพิเศษ  

คุณสมบัติ 
 - ดำรงตำแหนงชำนาญการมาแลวไมนอยกวา 4 ป 
 - ผานการประเมินคางาน 
 - ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหนงท่ีครองอยู 
 - มีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับตำแหนงท่ีจะประเมิน 

- ตำแหนงงานท่ีถวายงาน พระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศ ดำรงตำแหนงในงานดูแลสัตว
ทรงเลี้ยงไมนอยกวา 2 ป โดยมีหนังสือรับรองและผานประเมินตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด            
ไมตองเสนอผลงานชำนาญการพิเศษ 

 

ผลงาน 

วิธีท่ี 1  
- ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานในหนาท่ี อยางนอย 1 เรื่อง  
และ 

 - งานวิจัย หรือผลงานลักษณะอ่ืนท่ีเปนประโยชนตอหนวยงาน อยางนอย 1 เรื่อง / รายการ หรือ 

วิธีท่ี 2 
 - งานวิจัย อยางนอย 2 เรื่อง   
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กลุมวิชาชีพและกลุมอำนวยการ 



 

3. เช่ียวชาญ 

คุณสมบัติ 
- ดำรงตำแหนงชำนาญการพิเศษมาแลวไมนอยกวา 3 ป 
- ผานการประเมินคางาน 

 - ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหนงท่ีครองอยู 
 - มีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับตำแหนงท่ีจะประเมิน 
 - การใชความรูความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการตอสังคม 

ผลงาน 

วิธีท่ี 1  
- ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห หรือผลงานลักษณะอ่ืนซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานของ 
มหาวิทยาลัยอยางนอย 1 เรื่อง / รายการ และ 

 - งานวิจัยซ่ึงไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ อยางนอย 1 เรื่อง หรือ 

วิธีท่ี 2 

 - งานวิจัยซ่ึงไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ อยางนอย 2 เรื่อง   

 

4. เช่ียวชาญพิเศษ 

คุณสมบัติ 
- ดำรงตำแหนงระดับเชี่ยวชาญ มาแลวไมนอยกวา 2 ป 
- ผานการประเมินคางาน 

 - ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหนงท่ีครองอยู 
 - มีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับตำแหนงท่ีจะประเมิน 

- การใชความรูความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการตอสังคม 
- ความเปนท่ียอมรับในงานดานนั้น ๆ หรือในวงวิชาการ หรือวิชาชีพ 
 

ผลงาน 

 วิธีท่ี 1  
- ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห หรือผลงานอ่ืนท่ีเผยแพร ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการพัฒนางานของ
มหาวิทยาลัย อยางนอย 1 เรื่อง / รายการ และ 

 - งานวิจัยซ่ึงไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ อยางนอย 1 เรื่อง 
 วิธีท่ี 2 
 - งานวิจัยหรือผลงานอ่ืนท่ีเผยแพรในระดับชาติ หรือนานาชาติ อยางนอย 2 เรื่อง 
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1. ชำนาญงาน 
 

คุณสมบัติ 
- มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา ไมนอยกวา 6 ป 
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเทา ไมนอยกวา 5 ป 
- คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูงหรือเทียบเทา ไมนอยกวา 3 ป 
- การเขาสูตำแหนงใชวิธีสอบสัมภาษณและประเมินตามแบบประเมินบุคคล  
  ระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ 
 

ผลงาน 
- รูปแบบท่ี 1 ผลงานหรือความสำเร็จของงาน 
- รูปแบบท่ี 2 ขอเสนอการพัฒนางานในตำแหนงท่ีขอประเมิน 

 
 
2. ชำนาญงานพิเศษ 

คุณสมบัติ 
 - ดำรงตำแหนงชำนาญงานมาแลวไมนอยกวา 4 ป 
 - ผานการประเมินคางาน 
 - ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหนงท่ีครองอยู 
 - มีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเปนสำหรับตำแหนงท่ีจะประเมิน 

 

ผลงาน 
 - คูมือปฏิบัติงานหลัก อยางนอย 1 เลม และ 
 - ผลงานเชิงวิเคราะหซ่ึงแสดงถึงการพัฒนางานในหนาท่ี อยางนอย 1 เรื่อง 

 

กรณีเปลี่ยนตำแหนง 

ใหนับระยะเวลาตอเนื่องจากตำแหนงเดิม แตตองดำรงตำแหนงท่ีเปลี่ยนใหมอยางนอย 1 ป 

การขอกำหนดตำแหนงทำได 2 วิธี 
1.  วิธีปกติ   ใชสำหรับผูเสนอขอท่ีมีระยะเวลาการดำรงตำแหนงตามท่ีกำหนด 

 2.  วิธีพิเศษ  ใชสำหรับผูเสนอขอท่ีมีระยะเวลาการดำรงตำแหนงไมครบตามท่ีกำหนด 
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กลุมบริการ 



 

 

 

ตนกลานนทรี 

พนักงานใหมท่ีมีอายุการ
ปฏิบัติงาน 1-2 ป 

นนทรีเขียวขจี 
ผูปฏิบัติงานท่ีมีอายุการ
ปฏิบัติงานตั้งแต 2-15ป 
และยังไมไดตำแหนง

ชำนาญการ 

นนทรียืนตน 
ผูปฏิบัติงานระดบั

ชำนาญการ/ชำนาญการ
พิเศษ หรือผูปฏบัิติงานท่ี

มีอายุงาน 16–30 ป 
 

นนทรีดอกบาน 
ผูปฏิบัติงานระดบั

เช่ียวชาญ/เช่ียวชาญ
พิเศษ หรือผูท่ีมีอายุงาน 

30 ปข้ึนไป 
 

 

หลักสูตรฝกอบรมผูบริหารที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรับรอง 
คุณสมบัติของผูสมัครเขารับการคดัเลือกตำแหนงผูบริหารฝายสนับสนุนตำแหนงผูอำนวยการกอง หัวหนาสำนักงาน

เลขานุการคณะ สถาบัน สำนักหรอืเทียบเทา ตองผานการอบรมหลกัสูตรผูบรหิารท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรดำเนินการหรือ
รับรอง ดังน้ี 

1. หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและชวยวิชาการ (นบก.) สำนักงาน คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือกลุมสถาบันอุดมศกึษา 

2. หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3. หลักสูตรการบริหารงานอุดมศกึษาระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหนวยงานท่ีไดรับรอง
หนวยจัด จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือกลุม
สถาบันอุดมศึกษา 

5. หลักสูตรการบริหารสำหรับนักบริหารระดับกลาง สำนักงานงาน ก.พ.  

6. หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ.  

7. หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกลา  

8. หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบรหิารระดับสงู สถาบันพระปกเกลา  

9. หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกลา  

10. หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) กระทรวงมหาดไทย 

11. หลักสูตรปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม 

12. หลักสูตรปองกันราชอาณาจักรรัฐรวมเอกชน วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม  

13. หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม 

 

 

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ 

กลุมเปาหมาย 
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ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เรื่อง รายช่ือหลักสตูรฝกอบรมผูบริหารท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร
  

 
 



 

 

 

 

7 

 

การพนสภาพ 
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นอยกวา 30 วัน 

ชี้แจงเหตุผลความ
จำเปนประกอบการ

พิจารณา 

บุคลากรท่ีประสงคขอลาออก 

เขียนหนังสือขอลาออกตามแบบฟอรมหนังสือขอลาออก 

ยื่นหนังสือขอลาออกตอ
ผูบังคับบัญชาชั้นตนลวงหนา 

ไมนอยกวา 30 วัน 

ดำเนินการตรวจสอบภาระผูกพันหรือหน้ีสินคงคาง 

1.สำนักหอสมดุ 2.งานพัฒนาและฝกอบรม กองการเจาหนาท่ี  3.กองคลัง 

ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขี้นไป 
เห็นควรอนุญาต ภายใน 3 วัน 

 

เห็นควรยับยั้งการลาออก โดยใหระบุ

ความเห็นและแจงวายับยั้งการลาออก

ถึงวันที่เทาไหร (ไมเกิน 90 วัน นบัแต

วันที่ขอลาออก) 

ผูมีอำนาจอนุญาตการลาออก 
(อธิการบดี) 

 

ระบุวันท่ีอนุญาตการลาออก 
ยับยั้งการลาออก โดยระบุความเห็นและวันที่เปน
เวลาไมเกิน 90 วัน และยบัยั้งไดเพียงคร้ังเดียว 

 

ยื่นหนังสือลาออกตอกองการเจาหนาท่ีเพ่ือเสนอผูมีอำนาจอนุญาตการลาออก (อธิการบด)ี 

เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบจากท้ัง 3 หนวยงานใหยื่นหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชาช้ันตน 

 

หลักเกณฑ 

และ 

วิธีเกี่ยวกับ 

การลาออก 
 



 
 

ตัวอยางการกรอกแบบหนังสือขอลาออกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการลาออกของบุคลากร  
       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 



 

 

ใหพนักงานมหาวิทยาลัยพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อ 

 

1. ถึงแกกรรม  

2. ครบเกษียณอายุ  

3. ไดรับอนุญาตใหลาออก  

4. ส้ินสุดระยะเวลาการจางตามสัญญา  

5. ถูกเลิกจาง  

6. ถูกส่ังใหออก 

7. ถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออก 

 

  

 

พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดมีกรณีดังตอไปนี ้ใหอธกิารบดีสั่งใหออกจากงานได 

 

1. เจ็บปวย จนไมสามารถปฏิบัติงานไดโดยสม่ำเสมอ 

2. ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

3. เม่ือมีการยุบเลิกสวนงาน หนวยงาน หรือยุบตำแหนงท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยครองอยู 

4. ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก ยกเวนในความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

5. ไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  
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ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน พ.ศ.2558 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

ประเภทคณาจารยประจำเต็มเวลา 

 

  

 

 

 

 
 

ประเภทคณาจารยโรงเรียนสาธิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทนักวิจัย 
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กลุมวิชาการ 

- อาจารย ภายใน 5 ป หากไมสามารถข้ึนสูตำแหนงผูชวยศาสตราจารยได ใหปฏิบัติงานอีก 2 ป โดยไมพิจารณาเลื่อนคาจาง 
และเมื่อครบ 7 ป แลวยังไมสามารถเลื่อนเขาสูตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 

- ผูชวยศาสตราจารย ภายใน7ป หากไมสามารถข้ึนสูตำแหนงรองศาสตราจารยได ใหปฏิบัติงานอีก 2 ป โดยไมพิจารณาเลื่อน
คาจาง และเมื่อครบ 9 ป แลวยังไมสามารถเลื่อนเขาสูตำแหนงรองศาสตราจารย 

- รองศาสตราจารย ภายใน 20 ป หากไมสามารถข้ึนสูตำแหนงศาสตราจารยได ใหปฏิบัติงานตอไป โดยไมพิจารณาเลื่อนคาจาง 
จนกวาจะไดเลื่อนข้ึนสูตำแหนงศาสตราจารย 

 

- อาจารยปฏิบัติการ ภายใน 5 ป หากไมสามารถข้ึนสูตำแหนงอาจารยชำนาญการได ใหปฏิบัติงานอีก 2 ป โดยไมพิจารณาเลื่อน
คาจาง และเมื่อครบ 7 ป แลวยังไมสามารถเลื่อนเขาสูตำแหนงอาจารยชำนาญการ 

- อาจารยชำนาญการ ภายใน 7 ป หากไมสามารถข้ึนสูตำแหนงอาจารยชำนาญการพิเศษได ใหปฏิบัตงิานอีก 2 ป โดยไม
พิจารณาเลื่อนคาจาง และเมื่อครบ 9 ป แลวยังไมสามารถเลื่อนเขาสูตำแหนงอาจารยชำนาญการพิเศษ 

- อาจารยชำนาญการพิเศษ ภายใน 9 ป หากไมสามารถข้ึนสูตำแหนงอาจารยเช่ียวชาญได ใหปฏิบัตงิานอีก 2 ป โดยไมพิจารณา
เลื่อนคาจาง และเมื่อครบ 11 ป แลวยังไมสามารถเลื่อนเขาสูตำแหนงอาจารยเช่ียวชาญ 

- อาจารยเช่ียวชาญ หากไมมผีลงานตามมาตรฐานภาระงานอาจารยโรงเรยีนสาธิต 

- นักวิจัยปฏิบัติการ ภายใน 5 ป หากไมสามารถข้ึนสูตำแหนงนักวิจัยชำนาญการได ใหปฏบัิติงานอีก 2 ป โดยไมพิจารณาเลื่อน
คาจาง และเมื่อครบ 7 ป แลวยังไมสามารถเลื่อนเขาสูตำแหนงนักวิจัยชำนาญการ 

- นักวิจัยชำนาญการ ภายใน 7 ป หากไมสามารถข้ึนสูตำแหนงนักวิจัยชำนาญการพิเศษได ใหปฏิบัติงานอีก 2 ป โดยไม
พิจารณาเลื่อนคาจาง และเมื่อครบ 9 ป แลวยังไมสามารถเลื่อนเขาสูตำแหนงนักวิจัยชำนาญการพิเศษ 

- นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ภายใน 9 ป หากไมสามารถข้ึนสูตำแหนงนักวิจัยเช่ียวชาญได ใหปฏิบัติงานอีก 2 ป โดยไมพิจารณา
เลื่อนคาจาง และเมื่อครบ 11 ป แลวยังไมสามารถเลื่อนเขาสูตำแหนงเช่ียวชาญ 

- นักวิจัยเช่ียวชาญ นักวิจัยเช่ียวชาญพิเศษ หากไมมผีลงานตามมาตรฐานภาระงานนักวิจัย 

พนักงานมหาวิทยาลัยอาจถูกเลิกจางไดหากอยู
ในเง่ือนไขอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี 
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ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี : ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน พ.ศ.2558 

 

 

 

กลุมวิชาชีพและกลุมอำนวยการ 
 

กลุมบริการ 

- ระดับปฏิบัติการ ภายใน 7 ป หากไมสามารถข้ึนสูตำแหนงชำนาญการได ใหปฏิบัติงานอีก 2 ป โดยไมพิจารณาเลื่อนคาจาง 
และเมื่อครบ 9 ป แลวยังไมสามารถเลื่อนเขาสูตำแหนงชำนาญการ 

- ระดับชำนาญการ ทุก 5 ป นับตั้งแตวันดำรงตำแหนง หากไมมีคูมอืปฏิบัติงาน หรือ ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห หรือ
บทความทางวิชาการ จำนวน 1 ช้ิน 

- ระดับชำนาญการพิเศษ ทุก 5 ป นับตั้งแตวันดำรงตำแหนง หากไมมีคูมือปฏบัิติงาน หรือ ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห 
หรือบทความทางวิชาการ จำนวน 1 ช้ิน 

- ระดับเช่ียวชาญ ทุก 5 ป นับตั้งแตวันดำรงตำแหนง หากไมมีคูมือปฏิบัติงาน หรือ ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห หรือ
บทความทางวิชาการ หรือผลงานอ่ืน ๆ เผยแพร หรอืตพิีมพ จำนวน 1 ช้ิน 

- ระดับเช่ียวชาญพิเศษ ทุก 5 ป นับตั้งแตวันดำรงตำแหนง หากไมมีคูมือปฏิบัติงาน หรือ ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห 
หรือบทความทางวิชาการ หรือผลงานอ่ืน ๆ เผยแพร หรอืตีพิมพ จำนวน 2 ช้ิน 

 
 

- ภายใน 10 ป นับตั้งแตวันดำรงตำแหนง หากไมสามารถจัดทำตามขอตกลงงานท่ีสวนงานกำหนด 

 



KU SMART P แอปพลิเคชนัที่ชวย
อำนวยความสะดวกในการปฏบิัติงาน
สำหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เชน การ
บันทึกเวลาเขา-ออก การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การลา เงินเดือน              
และอื่น ๆ 

https://kusmartp.ku.ac.th/login 

 

Workplace by Facebook 

แอปพลิเคชนัที่ใชในการส่ือสารและ

แลกเปล่ียนขอมูล ประเด็นตาง ๆ

ภายในองคการ 

https://kasetsart.workplace.com/ 
สิทธิพ้ืนฐานการเขาใชบริการระบบสารสนเทศเครือขายนนทรี 

บุคลากรสามารถเขาถึงการใชงานระบบสารสนเทศและระบบเครือขาย 

รวมถึงบริการเสริมตาง ๆ เชน Email, Google, Office365 ผานเว็บไซต 

https://accounts.ku.ac.th/ 

 

 

Digital Work life 

In KU  
 

KULife แอปพลิเคชนัที่รวบรวม

ขอมูลสำหรับการใชชีวิตในร้ัว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เชน 

ประวัติสวนตัว ตำแหนงงาน ใบแจง

เงินเดือน ขาวสารภายในมหาวิทยาลัย 

รวมไปถึงการคนหาขอมูลหนวยงาน 

แผนที่ต้ังอาคาร รานสะดวกซ้ือ เอทีเอ็ม 

และอื่น ๆ 

InsideKU แอปพลิเคชันสำหรับ

อำนวยความสะดวกสำหรับนิสิตและ

บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เชน ขอมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย แผนที ่

เบอรฉุกเฉิน เสนทางเดินรถ คุณภาพ

อากาศในมหาวิทยาลัย เกษตรแฟร 

และอื่น ๆ 

https://kusmartp.ku.ac.th/login
https://kasetsart.workplace.com/
https://accounts.ku.ac.th/
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