
4. เง่ือนไขส ำหรับ พ.

มหำวิทยำลัย ให้ต้องขอ ต.

วิชำกำร เพ่ือต่อสัญญำจ้ำง

วันเปล่ียนสถำนภำพ

จำกข้ำรำชกำร

อำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์

(ระยะเวลำท่ีต้องได้รับแต่งต้ัง

ให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ตำมข้อ 2.)

1 นำย รวี หำญเผชิญ พนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณ 1 กรกฎำคม 2536 1 กรกฎำคม 2536 8 มีนำคม 2543 16 สิงหำคม 2548 ศำสตรำจำรย์ 15 สิงหำคม 2550 2 เมษำยน 2559

2 นำย ย่ิงสวัสด์ิ ไชยะกุล พนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณ 16 มิถุนำยน 2540 16 มิถุนำยน 2540 28 กันยำยน 2549 9 กันยำยน 2556 ศำสตรำจำรย์ 8 กันยำยน 2558 1 พฤศจิกำยน 2559

3 นำง วำรุณี หวัง ข้ำรำชกำร วิชำกำร 26 เมษำยน 2538 26 เมษำยน 2538 8 กันยำยน 2545 29 สิงหำคม 2557 ศำสตรำจำรย์ 28 สิงหำคม 2559 อยู่ระหว่ำงย่ืนขอ

4 นำง กุลศรี ต้ังสกุล พนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณ 29 พฤษภำคม 2544 29 พฤษภำคม 2544 18 กันยำยน 2549 26 ธันวำคม 2557 ศำสตรำจำรย์ 25 ธันวำคม 2559

5 นำย ชูพงษ์ ทองค ำสมุทร พนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณ 3 มิถุนำยน 2545 3 มิถุนำยน 2545 14 ตุลำคม 2554 3 มีนำคม 2558 ศำสตรำจำรย์ 2 มีนำคม 2560

6 นำย นพดล ต้ังสกุล ข้ำรำชกำร วิชำกำร 4 เมษำยน 2537 4 เมษำยน 2537 23 เมษำยน 2547 3 ตุลำคม 2561 ศำสตรำจำรย์ 2 ตุลำคม 2563

7 นำย อธิป อุทัยวัฒนำนนท์ พนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณ 14 มิถุนำยน 2548 14 มิถุนำยน 2548 21 มิถุนำยน 2555 5 ตุลำคม 2561 ศำสตรำจำรย์ 4 ตุลำคม 2563

8 นำงสำว มนสิชำ เพชรำนนท์ พนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณ 29 มกรำคม 2542 29 มกรำคม 2542 18 ธันวำคม 2546 3 ตุลำคม 2561 ศำสตรำจำรย์ 2 ตุลำคม 2563

9 นำย ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์ พนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณ 15 ตุลำคม 2534 15 ตุลำคม 2534 21 พฤศจิกำยน 2546 รองศำสตรำจำรย์ 20 พฤศจิกำยน 2548 1 ตุลำคม 2567 2 ตุลำคม 2558 เกษียณ 1 ตุลำคม 2566

10 นำย ทรงยศ วีระทวีมำศ ข้ำรำชกำร วิชำกำร 11 พฤษภำคม 2535 11 พฤษภำคม 2535 23 เมษำยน 2547 รองศำสตรำจำรย์ 22 เมษำยน 2549

11 นำย ช ำนำญ บุญญำพุทธิพงศ์ ข้ำรำชกำร วิชำกำร 18 พฤษภำคม 2536 18 พฤษภำคม 2536 11 มีนำคม 2548 รองศำสตรำจำรย์ 10 มีนำคม 2550

12 นำย ธนสิทธ์ิ จันทะรี พนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณ 7 พฤษภำคม 2536 7 พฤษภำคม 2536 26 พฤษภำคม 2548 รองศำสตรำจำรย์ 25 พฤษภำคม 2550 31 ธันวำคม 2567 1 มกรำคม 2559 ด ำรงต ำแหน่ง บริหำร

13 นำง วำริน บุญญำพุทธิพงศ์ ข้ำรำชกำร วิชำกำร 1 ธันวำคม 2540 1 ธันวำคม 2540 31 สิงหำคม 2549 รองศำสตรำจำรย์ 30 สิงหำคม 2551

14 นำย สุรกำนต์ รวยสูงเนิน พนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณ 1 มิถุนำยน 2538 1 มิถุนำยน 2538 28 กันยำยน 2549 รองศำสตรำจำรย์ 27 กันยำยน 2551 31 ธันวำคม 2567 1 มกรำคม 2559

15 นำง เบญจวรรณ์ ทัศนลีลพร พนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณ 1 กรกฎำคม 2545 1 กรกฎำคม 2545 27 พฤษภำคม 2552 รองศำสตรำจำรย์ 26 พฤษภำคม 2554 14 พฤษภำคม 2567

16 นำย เขมโชต ภู่ประเสริฐ พนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณ 27 เมษำยน 2547 27 เมษำยน 2547 18 มกรำคม 2554 รองศำสตรำจำรย์ 17 มกรำคม 2556 17 มกรำคม 2563 ด ำรงต ำแหน่ง บริหำร

17 นำย พรณรงค์ ชำญนุวงศ์ พนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณ 2 กันยำยน 2539 2 กันยำยน 2539 31 สิงหำคม 2549 รองศำสตรำจำรย์ 30 สิงหำคม 2551 1 ตุลำคม 2567 2 ตุลำคม 2558

18 ร้อยโท อรรถ ชมำฤกษ์ ข้ำรำชกำร วิชำกำร 29 กันยำยน 2542 29 กันยำยน 2542 19 มิถุนำยน 2555 รองศำสตรำจำรย์ 18 มิถุนำยน 2557

19 นำย สักกำร รำษีสุทธ์ิ ข้ำรำชกำร วิชำกำร 21 มีนำคม 2537 21 มีนำคม 2537 3 มิถุนำยน 2556 รองศำสตรำจำรย์ 2 มิถุนำยน 2558

20 นำย กฤตภัทร ถำปำลบุตร พนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณ 1 มิถุนำยน 2541 1 มิถุนำยน 2541 12 มีนำคม 2551 รองศำสตรำจำรย์ 11 มีนำคม 2553 17 กรกฎำคม 2567 18 กรกฎำคม 2558

21 นำย พรสวัสด์ิ พิริยะศรัทธำ พนักงำนมหำวิทยำลัย เงินรำยได้ 1 พฤศจิกำยน 2550 1 พฤศจิกำยน 2550 28 พฤศจิกำยน 2556 รองศำสตรำจำรย์ 27 พฤศจิกำยน 2558 27 พฤศจิกำยน 2565 ด ำรงต ำแหน่ง บริหำร

22 นำย สิทธำ กองสำสนะ พนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณ 29 พฤษภำคม 2546 29 พฤษภำคม 2546 22 พฤศจิกำยน 2553 รองศำสตรำจำรย์ 21 พฤศจิกำยน 2555 5 เมษำยน 2569

หมำยเหตุ

สรุปรายช่ือบุคลากรสายผู้สอนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงานเข้าข่ายสามารถย่ืนเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ผศ./รศ./ศ. (เกณฑ์ใหม่ เร่ิมบังคับใช้ 1 พ.ย.61 : ข้อมูล ณ 4 ก.พ.63)

ล ำดับ ช่ือ-สกุล ประเภท กลุ่มงำน วันบรรจุ
1. วันเร่ิมด ำรงต ำแหน่ง 2. ต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับ

ถัดไปท่ีต้องย่ืนเสนอขอ

3. ระยะเวลำปฏิบัติงำนท่ีเข้ำ

ข่ำยสำมำรถย่ืนขอต ำแหน่ง

ทำงวิชำกำรระดับถัดไป



4. เง่ือนไขส ำหรับ พ.

มหำวิทยำลัย ให้ต้องขอ ต.

วิชำกำร เพ่ือต่อสัญญำจ้ำง

วันเปล่ียนสถำนภำพ

จำกข้ำรำชกำร

อำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์

(ระยะเวลำท่ีต้องได้รับแต่งต้ัง

ให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ตำมข้อ 2.)

หมำยเหตุล ำดับ ช่ือ-สกุล ประเภท กลุ่มงำน วันบรรจุ
1. วันเร่ิมด ำรงต ำแหน่ง 2. ต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับ

ถัดไปท่ีต้องย่ืนเสนอขอ

3. ระยะเวลำปฏิบัติงำนท่ีเข้ำ

ข่ำยสำมำรถย่ืนขอต ำแหน่ง

ทำงวิชำกำรระดับถัดไป

23 นำงสำว นิธิวดี ทองป้อง พนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณ 25 มีนำคม 2551 25 มีนำคม 2551 12 พฤษภำคม 2559 รองศำสตรำจำรย์ 11 พฤษภำคม 2561 11 พฤษภำคม 2568

24 นำย สัญชัย สันติเวส พนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณ 26 พฤศจิกำยน 2552 26 พฤศจิกำยน 2552 28 เมษำยน 2559 รองศำสตรำจำรย์ 27 เมษำยน 2561 27 เมษำยน 2568

25 นำงสำว สุภำพร อรรถโกมล พนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณ 18 กรกฎำคม 2550 18 กรกฎำคม 2550 1 มีนำคม 2560 รองศำสตรำจำรย์ 28 กุมภำพันธ์ 2562 28 กุมภำพันธ์ 2569

26 นำงสำว ชนัษฎำ จุลลัษเฐียร พนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณ 21 มีนำคม 2554 21 มีนำคม 2554 21 ธันวำคม 2560 รองศำสตรำจำรย์ 20 ธันวำคม 2562 20 ธันวำคม 2569

27 นำง รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลำ พนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณ 1 พฤษภำคม 2551 1 พฤษภำคม 2551 31 กรกฎำคม 2560 รองศำสตรำจำรย์ 30 กรกฎำคม 2562 30 กรกฎำคม 2569

28 นำงสำว จันทนีย์ จิรัณธนัฐ ข้ำรำชกำร วิชำกำร 16 พฤศจิกำยน 2541 16 พฤศจิกำยน 2541 3 ตุลำคม 2561 รองศำสตรำจำรย์ 2 ตุลำคม 2563

29 นำงสำว นิสรำ อำรุณี ข้ำรำชกำร วิชำกำร 5 มิถุนำยน 2538 5 มิถุนำยน 2538 10 ตุลำคม 2561 รองศำสตรำจำรย์ 9 ตุลำคม 2563

30 นำย นยทัต ตันมิตร พนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณ 16 สิงหำคม 2555 16 สิงหำคม 2555 3 ตุลำคม 2561 รองศำสตรำจำรย์ 2 ตุลำคม 2563 2 ตุลำคม 2570

31 นำย ชิงชัย ศิริธร พนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณ 1 พฤษภำคม 2551 1 พฤษภำคม 2551 8 ตุลำคม 2562 รองศำสตรำจำรย์ 7 ตุลำคม 2564 7 ตุลำคม 2571

32 นำย ชลวุฒิ พรหมสำขำ ณ สกลนคร ข้ำรำชกำร วิชำกำร 2 สิงหำคม 2534 2 สิงหำคม 2534 3 ตุลำคม 2561 รองศำสตรำจำรย์ 2 ตุลำคม 2563

33 นำย ธรรมวัฒน์ อินทจักร ข้ำรำชกำร วิชำกำร 24 ตุลำคม 2538 24 ตุลำคม 2538 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 24 ตุลำคม 2542

34 นำย อำนัติ วัฒเนสก์ ข้ำรำชกำร วิชำกำร 3 เมษำยน 2538 3 เมษำยน 2538 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 1 เมษำยน 2542

35 นำย นรำกร พุทธโฆษ์ ข้ำรำชกำร วิชำกำร 16 กันยำยน 2537 16 กันยำยน 2537 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 5 กันยำยน 2545

36 นำย ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล พนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณ 24 พฤษภำคม 2536 24 พฤษภำคม 2536 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 21 พฤษภำคม 2545 17 กรกฎำคม 2565 18 กรกฎำคม 2558

37 นำงสำว สุกัญญำ พรหมนำรท ข้ำรำชกำร วิชำกำร 15 ตุลำคม 2541 15 ตุลำคม 2541 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อยู่ระหว่ำงย่ืนขอ

38 นำย วรัฐ ลำชโรจน์ ข้ำรำชกำร วิชำกำร 4 กันยำยน 2539 4 กันยำยน 2539 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 23 กุมภำพันธ์ 2548

39 นำงสำว รุ่งจิต จำรุพงษ์ทวิช ข้ำรำชกำร วิชำกำร 12 กันยำยน 2539 12 กันยำยน 2539 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 30 สิงหำคม 2551

40 นำย ขำม จำตุรงคกุล พนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณ 30 พฤษภำคม 2554 30 พฤษภำคม 2554 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 17 สิงหำคม 2564

41 นำงสำว ดำรำรัตน์ ค ำเชียงตำ พนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณ 16 กันยำยน 2556 16 กันยำยน 2556 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 2 มกรำคม 2568

42 นำงสำว นิชำ ตันติเวสส พนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณ 1 ตุลำคม 2556 1 ตุลำคม 2556 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ศึกษำต่อต่ำงประเทศ (ป.เอก)

43 นำย ฐำนันดร์ ศรีธงชัย พนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณ 3 มีนำคม 2557 3 มีนำคม 2557 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 12 มีนำคม 2568

44 นำงสำว เกศินี ศรีสองเมือง พนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณ 13 สิงหำคม 2557 13 สิงหำคม 2557 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ศึกษำต่อในประเทศ (ป.เอก)

45 นำงสำว สมหญิง พงศ์พิมล พนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณ 22 พฤษภำคม 2550 22 พฤษภำคม 2550 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 21 มีนำคม 2560 21 มีนำคม 2563

46 นำย ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร พนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณ 30 พฤษภำคม 2554 30 พฤษภำคม 2554 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 13 กุมภำพันธ์ 2559 12 กุมภำพันธ์ 2565

47 นำงสำว สินินำถ โคตรุฉิน พนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณ 16 ธันวำคม 2557 16 ธันวำคม 2557 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 1 ตุลำคม 2568

48 นำงสำว มนต์ธิดำ เลิศนิมมำนรดี พนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณ 13 มิถุนำยน 2560 13 มิถุนำยน 2560 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 12 มิถุนำยน 2564 12 มิถุนำยน 2567



4. เง่ือนไขส ำหรับ พ.

มหำวิทยำลัย ให้ต้องขอ ต.

วิชำกำร เพ่ือต่อสัญญำจ้ำง

วันเปล่ียนสถำนภำพ

จำกข้ำรำชกำร

อำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์

(ระยะเวลำท่ีต้องได้รับแต่งต้ัง

ให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ตำมข้อ 2.)

หมำยเหตุล ำดับ ช่ือ-สกุล ประเภท กลุ่มงำน วันบรรจุ
1. วันเร่ิมด ำรงต ำแหน่ง 2. ต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับ

ถัดไปท่ีต้องย่ืนเสนอขอ

3. ระยะเวลำปฏิบัติงำนท่ีเข้ำ

ข่ำยสำมำรถย่ืนขอต ำแหน่ง

ทำงวิชำกำรระดับถัดไป

49 นำงสำว ขวัญหทัย ธำดำ พนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณ 5 ตุลำคม 2560 5 ตุลำคม 2560 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ศึกษำต่อในประเทศ (ป.เอก)

50 นำงสำว ปัทมพร วงศ์วิริยะ พนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณ 5 มกรำคม 2561 5 มกรำคม 2561 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 4 มกรำคม 2562 4 มกรำคม 2568

51 นำย นิพพิชฌน์ ฉันทะปรีดำ พนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณ 27 กันยำยน 2561 27 กันยำยน 2561 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 26 กันยำยน 2565 26 กันยำยน 2568

52 นำย อรรคพล ล่ำม่วง พนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณ 2 ตุลำคม 2561 2 ตุลำคม 2561 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 1 ตุลำคม 2565 1 ตุลำคม 2568

53 นำย วรพล ไทยเอ้ือ พนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณ 16 ตุลำคม 2561 16 ตุลำคม 2561 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 15 ตุลำคม 2565 15 ตุลำคม 2568

54 นำงสำว ลัทธพร จันทองหลำง พนักงำนมหำวิทยำลัย เงินงบประมำณ 1 กรกฎำคม 2562 1 กรกฎำคม 2562 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 30 มิถุนำยน 2566 30 มิถุนำยน 2569

** ข้อมูลส าคัญ **

เง่ือนไข ส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยผู้สอนให้ต้องขอต ำแหน่งวิชำกำร ตำมเง่ือนไขของสัญญำจ้ำง  (ภำคบังคับให้ต้องขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด) มีดังน้ี

1. ต าแหน่งอาจารย์

    1) วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่ำ

        กรณีไปศึกษำต่อ ป.โท แต่ไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ ต้องได้รับกำรแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ภำยใน 11 ปี นับแต่วันบรรจุ

    2) วุฒิ ป.โท หรือเทียบเท่ำ

        กรณีไปศึกษำต่อ ป.เอก แต่ไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ ต้องได้รับกำรแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ภำยใน 7 ปี นับแต่วันบรรจุ

    3) วุฒิ ป.เอก หรือเทียบเท่ำ

        ต้องได้รับกำรแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ภำยใน 7 ปี  นับแต่วันบรรจุ

    4) วุฒิ ป.โท หรือ ป.เอก หรือเทียบเท่ำ

       4.1) บรรจุก่อนวันท่ี 1 ต.ค.2549 ต้องย่ืนขอต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ภำยในปีท่ี 7 นับแต่วันบรรจุ (มติ กบม. อนุโลมให้ขยำยสัญญำ 8 ปี)

2. ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

   ต้องได้รับกำรแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่ง รองศำสตรำจำรย์ ภำยใน 9 ปี นับแต่วันท่ีได้รับกำรแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย เปล่ียนสถานภาพมาจากข้าราชการ

1. ต าแหน่งอาจารย์

    1) วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่ำ

        ต้องได้รับกำรแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ภำยใน 11 ปี นับแต่วันเปล่ียนสถำนภำพ

    2) วุฒิ ป.โท หรือเทียบเท่ำ

        ต้องได้รับกำรแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ภำยใน 7 ปี นับแต่วันเปล่ียนสถำนภำพ



4. เง่ือนไขส ำหรับ พ.

มหำวิทยำลัย ให้ต้องขอ ต.

วิชำกำร เพ่ือต่อสัญญำจ้ำง

วันเปล่ียนสถำนภำพ

จำกข้ำรำชกำร

อำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์

(ระยะเวลำท่ีต้องได้รับแต่งต้ัง

ให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ตำมข้อ 2.)

หมำยเหตุล ำดับ ช่ือ-สกุล ประเภท กลุ่มงำน วันบรรจุ
1. วันเร่ิมด ำรงต ำแหน่ง 2. ต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับ

ถัดไปท่ีต้องย่ืนเสนอขอ

3. ระยะเวลำปฏิบัติงำนท่ีเข้ำ

ข่ำยสำมำรถย่ืนขอต ำแหน่ง

ทำงวิชำกำรระดับถัดไป

    3) วุฒิ ป.เอก หรือเทียบเท่ำ

        ต้องได้รับกำรแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ภำยใน 7 ปี  นับแต่วันเปล่ียนสถำนภำพ

2. ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

   ต้องได้รับกำรแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่ง รองศำสตรำจำรย์ ภำยใน 9 ปี นับแต่วันเปล่ียนสถำนภำพ

หมายเหตุ

1. กรณีท่ีระบุว่ำ "ต้องได้รับกำรแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่ง.......  ภำยใน.....ปี" น้ัน ควรย่ืนเร่ืองเผ่ือเวลำไว้ล่วงหน้ำก่อนครบก ำหนดประมำณ 2 ปี เน่ืองจำกเม่ือครบเวลำท่ีก ำหนดแล้ว

แต่ยังไม่ได้รับกำรแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร จะถือว่ำส้ินสุดสัญญำจ้ำงทันที ถึงแม้ว่ำจะได้ย่ืนเร่ืองไปแล้ว และอยู่ระหว่ำงรอผลก็ตำม

2. กำรนับระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งและปฏิบัติหน้ำท่ีต ำแหน่งวิชำกำร จะไม่นับรวมระยะเวลำในกำรลำไปศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน ประชุม สัมมนำหรือถูกยืมตัวไปปฏิบัติรำชกำรอย่ำงอ่ืนเต็มเวลำโดยไม่มีช่ัวโมงสอน

และไม่นับรวมระยะเวลำด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำร (คณบดี และรองคณบดี) (ประกำศ ก.บ.ม.มหำวิทยำลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 5/2558 ข้อ 14)

อ้างอิงประกาศท่ีเก่ียวข้อง

1. ประกำศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งต้ังบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2560 (เก่ียวกับระยะเวลำท่ีสำมำรถย่ืนขอฯ น้อยกว่ำเกณฑ์เดิม)

2. ประกำศ ก.บ.ม.มหำวิทยำลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 5/2558 เร่ือง หลักเกณฑ์วิธีกำรจ้ำง เง่ือนไขกำรจ้ำง พนักงำนของมหำวิทยำลัย และลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย 

   (เก่ียวกับระยะเวลำท่ีจะต้องได้รับกำรแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร/ ขอยกเว้นกำรนับระยะเวลำ กรณีด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำร)


