
 
 
 

ข้อบังคับมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
--------------------------- 

              โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลใหเ้หมาะสม
ยิง่ข้ึน 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ (๒) แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ 
มติท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๗/๒๕๕๓  เม่ือวนัท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ จึงออก
ขอ้บงัคบัไวด้งัน้ี 

ขอ้ ๑ ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓” 
ขอ้ ๒ ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
ขอ้ ๓ ใหย้กเลิก 

(๑) ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๒) ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคล ( ฉบบัท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ขอ้ ๔ ในขอ้บงัคบัน้ี 
         “มหาวทิยาลยั”  หมายความวา่  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
         “สภามหาวทิยาลยั”  หมายความวา่  สภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
         “ส่วนงาน”  หมายความวา่  ส านกังานสภามหาวทิยาลยั ส านกังาน       

                        มหาวทิยาลยั ส่วนงานวชิาการและ 
                                                                                             ส่วนงานอ่ืนท่ีจดัตั้งข้ึนตามประกาศ      

           มหาวทิยาลยั 
           “อธิการบดี”  หมายความวา่  อธิการบดีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

          “ก.บ.”   หมายความวา่  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
                        มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

           “พนกังานมหาวทิยาลยั” หมายความวา่   พนกังานมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
             ขอ้ ๕ ให้อธิการบดี รักษาการตามขอ้บงัคบัน้ี 
 การใดท่ีมิไดก้ าหนดตามขอ้บงัคบัน้ี ใหอ้ธิการบดีออกประกาศ ระเบียบ ตามท่ี ก.บ. ก าหนดโดยไม่ขดัแยง้
กบัขอ้บงัคบั ระเบียบ และประกาศของมหาวทิยาลยัเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลท่ีออกโดยสภามหาวทิยาลยั แลว้
รายงานใหส้ภามหาวทิยาลยัทราบ 

 



 ๒ 

หมวด ๑ 
พนักงานมหาวิทยาลยั 

---------------------- 
ขอ้ ๖ ผูท่ี้จะไดรั้บการบรรจุเป็นพนกังานมหาวทิยาลยัจะตอ้งมีคุณสมบติัทัว่ไป ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ตอ้งเป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
(๒) มีอายไุม่ต  ่ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งขา้ราชการการเมือง กรรมการ หรือเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง 
(๔) ไม่เป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั 
(๕) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

       (๖) ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี จนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
        (๗)ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ตามความเห็นของแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
จ านวน ๓ ท่าน หรือไม่เป็นโรคท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ ก.บ.  

        (๘) ไม่เป็นผูอ้ยูร่ะหวา่งถูกพกังาน พกัราชการหรือสั่งใหห้ยดุงานเป็นการชัว่คราวในลกัษณะ 
เดียวกบัถูกพกังานหรือพกัราชการ 

       (๙)ไม่เป็นผูท่ี้เคยถูกเลิกจา้งเพราะบกพร่องในหนา้ท่ีจากรัฐวสิาหกิจ หน่วยงานของรัฐ  
หน่วยงานในก ากบัของรัฐ หรือนิติบุคคลอ่ืน 

       (๑๐)ไม่เป็นผูท่ี้เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับ 
ความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 

       (๑๑)ไม่เป็นผูท่ี้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจากส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ  
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐเพราะกระท าผดิวนิยั 

ในกรณีท่ีขาดคุณสมบติัทัว่ไปของพนกังานมหาวทิยาลยัตามวรรคหน่ึง ก.บ. อาจพิจารณายกเวน้ใหบ้รรจุ
เป็นพนกังานมหาวทิยาลยัได ้ทั้งน้ี ให ้ก.บ. เป็นผูว้ินิจฉยั และให้เป็นท่ีสุด 

ขอ้ ๗  พนกังานมหาวทิยาลยัมี ๒ ประเภท คือ 
(๑) พนกังานมหาวทิยาลยัประจ า ไดแ้ก่ ผูท่ี้ไดรั้บการจา้งหรือต่อสัญญาจา้ง เพื่อปฏิบติังานประจ า 
(๒) พนกังานมหาวทิยาลยัชัว่คราว ไดแ้ก่ ผูท่ี้มหาวทิยาลยัจา้งเพื่อปฏิบติังานเป็นการชัว่คราว ตาม 

ระยะเวลาของสัญญาจา้ง หรือตามค าสั่งจา้ง หรือปฏิบติังานเฉพาะเร่ืองหรือเฉพาะโครงการ หรือบางเวลา 
ขอ้ ๘  พนกังานมหาวทิยาลยั  แบ่งเป็น ๓ สาย คือ 

(๑) พนกังานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ 
(๒) พนกังานมหาวทิยาลยั สายบริหารวชิาการ 
(๓) พนกังานมหาวทิยาลยั สายปฏิบติัการ 



 ๓ 

ทั้งน้ี พนกังานมหาวทิยาลยัตาม (๑) และ (๓) อาจจา้งตามความตอ้งการและจากเงินรายไดข้องส่วนงาน
ตามขอ้ ๑๖ วรรคสอง 

ขอ้ ๙   พนกังานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ ไดแ้ก่ 
        ๙.๑  ประเภทคณาจารยป์ระจ า ไดแ้ก่ ต าแหน่ง 
  (๑)   อาจารย ์
  (๒)  ผูช่้วยศาสตราจารย ์
  (๓)  รองศาสตราจารย ์
  (๔)   ศาสตราจารย ์
        ๙.๒  ประเภทนกัวจิยั แบ่งเป็น ๔ ระดบั ไดแ้ก่ ต าแหน่ง 
  (๑)   นกัวจิยัระดบัตน้ 
  (๒)  นกัวจิยัระดบักลาง 
  (๓)  นกัวจิยัระดบัสูง 
  (๔)  นกัวิจยัระดบัเช่ียวชาญพิเศษ 
         ๙.๓  ต าแหน่งอ่ืนท่ี ก.บ.ก าหนด 
 นอกจากคุณสมบติัทัว่ไป  พนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่งคือมีคุณวฒิุ
ไม่ต ่ากวา่ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ในกรณีท่ีส่วนงานมีเหตุผลหรือความจ าเป็นพิเศษ อาจขอยกเวน้คุณสมบติั
ดงักล่าวได ้ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามประกาศท่ี ก.บ. ก าหนด 
 ขอ้ ๑๐  พนกังานมหาวทิยาลยั สายบริหารวชิาการ ไดแ้ก่ต าแหน่ง 

(๑) อธิการบดี 
(๒) รองอธิการบดี 
(๓) ผูช่้วยอธิการบดี 
(๔) หวัหนา้ส่วนงาน และรองหวัหนา้ส่วนงาน ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบญัญติั 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(๕) ผูช่้วยคณบดี 
(๖) ต าแหน่งอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลยัก าหนด 
จ านวนต าแหน่งรองหวัหนา้ส่วนงานตาม (๔) และจ านวนต าแหน่งตาม (๕) ของแต่ละส่วนงาน

ใหเ้ป็นไปตามท่ีสภามหาวทิยาลยัก าหนด 
 ขอ้ ๑๑  พนกังานมหาวทิยาลยั สายปฏิบติัการ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ไดแ้ก่ 
  ๑๑.๑ กลุ่มบริหารจดัการ ไดแ้ก่ 
   (๑)  ผูบ้ริหารระดบัตน้ 
   (๒) ผูบ้ริหารระดบักลาง 
   (๓) ผูบ้ริหารระดบัสูง 



 ๔ 

 ช่ือต าแหน่งและการก าหนดใหต้ าแหน่งใดเป็นผูบ้ริหารระดบัตน้ ผูบ้ริหารระดบักลาง หรือผูบ้ริหาร
ระดบัสูง ใหเ้ป็นไปตามท่ี ก.บ. ก าหนด 

๑๑.๒ กลุ่มปฏิบติัการและวชิาชีพ ไดแ้ก่ 
   (๑)   กลุ่มปฏิบติังานทัว่ไป ไดแ้ก่ต าแหน่ง ตามท่ี ก.บ. ก าหนด 
   (๒) กลุ่มวชิาชีพเฉพาะ ไดแ้ก่ต าแหน่ง แพทย ์ ทนัตแพทย ์ เภสัชกร วศิวกร สัตวแพทย ์
พยาบาล  สถาปนิก นกัเทคนิคการแพทย ์นกัรังสีการแพทย ์นกักายภาพบ าบดั นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ นกัวชิาการ 
ช่างทนัตกรรม ผูป้ฏิบติังานการพยาบาล ผูป้ฏิบติังานทนัตกรรม ผูป้ฏิบติังานเภสัชกรรม หรือต าแหน่งตามท่ี ก.บ. 
ก าหนด 
  ๑๑.๓  กลุ่มบริการไดแ้ก่ 
   (๑) กลุ่มบริการทัว่ไป ไดแ้ก่ต าแหน่ง ตามท่ี ก.บ. ก าหนด 
   (๒) กลุ่มบริการฝีมือ ไดแ้ก่ต าแหน่ง ตามท่ี ก.บ. ก าหนด 
 ขอ้ ๑๒ พนกังานมหาวทิยาลยัชัว่คราว ไดแ้ก่ 

(๑) พนกังาน ซ่ึงมหาวทิยาลยัจา้งใหป้ฏิบติังานโดยมีก าหนดเวลาและท าสัญญาจา้งเป็น 
คราว ๆ ไป เช่น อาจารยพ์ิเศษ ผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีปรึกษา ทั้งท่ีเป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

             หลกัเกณฑแ์ละวธีิการจา้ง ใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
(๒) พนกังานมหาวทิยาลยัของส่วนงานตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีส่วนงานจา้งเป็นการชัว่คราวตามงบประมาณของส่วนงานหรือพนกังานโครงการท่ีมหาวทิยาลยั
หรือส่วนงานสั่งจา้งใหป้ฏิบติังานเฉพาะเพื่อการใดการหน่ึงเป็นการชัว่คราวหรือบางช่วงเวลาตามงบประมาณของ
โครงการหรือส่วนงานนั้น 
              หลกัเกณฑแ์ละวธีิการจา้งใหเ้ป็นไปตามท่ีมหาวทิยาลยัหรือส่วนงานท่ีตอ้งการจา้งเห็นสมควร 

พนกังานมหาวทิยาลยัชัว่คราวไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์และสวสัดิการตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยสิทธิประโยชน์
และสวสัดิการพนกังานมหาวทิยาลยั 

  

หมวด ๒ 
ภาระงาน 

------------------ 
 ขอ้ ๑๓  พนกังานมหาวทิยาลยัตอ้งปฏิบติังานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ขอ้ตกลงร่วมก่อนการ
ปฏิบติังานและตามภาระงานขั้นต ่าของแต่ละต าแหน่ง 
 ขอ้ ๑๔  เกณฑภ์าระงานของต าแหน่งตามขอ้ ๘ แต่ละต าแหน่ง ใหเ้ป็นไปตามท่ี ก.บ. ก าหนด 
              ใหผู้บ้งัคบับญัชาจดัท าขอ้ตกลงร่วมก่อนการปฏิบติังานและภาระงานขั้นต ่าเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยให้
ผูบ้งัคบับญัชาและพนกังานมหาวทิยาลยัลงลายมือช่ือไวด้ว้ย ทั้งน้ี ผูบ้งัคบับญัชาอาจก าหนดภาระงานอ่ืนเพิ่มเติม
เป็นการเฉพาะตวัไดต้ามความเหมาะสม 
 



 ๕ 

หมวด ๓ 
การก าหนดต าแหน่ง การบรรจุ เงินเดือนและค่าตอบแทน 

----------------------- 
 ขอ้ ๑๕  ให้ ก.บ. จดัท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนกังานมหาวทิยาลยัไวเ้ป็นบรรทดัฐานทุกต าแหน่ง   
ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งใหแ้สดงประเภท ช่ือต าแหน่ง หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบติั 
คุณภาพงาน คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และแสดงอตัราเงินเดือนของต าแหน่งไวด้ว้ย 
 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็นพิเศษ ก.บ. อาจอนุมติัใหบ้รรจุและแต่งตั้งพนกังานมหาวทิยาลยัท่ีมี
คุณสมบติัต่างไปจากท่ีก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งก็ได ้
              ขอ้ ๑๖ มหาวทิยาลยัจะมีพนกังานมหาวทิยาลยัต าแหน่งใด ประเภทใด จ านวนอตัราเท่าใด สังกดัส่วนงาน
ใด และตอ้งใชผู้คุ้ณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งอยา่งใด ให ้ก.บ. ก าหนด โดยค านึงถึงลกัษณะงาน หนา้ท่ีความ
รับผดิชอบ และภาระงานของส่วนงาน 
 ส่วนงานสามารถเสนอขอจา้งพนกังานมหาวทิยาลยัตามขอ้ ๘ วรรคสอง ได ้ โดยใหผ้า่นความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงาน  โดยท่ีการจา้งจะตอ้งไม่เกินวงเงินงบประมาณหมวดบุคลากรจากเงิน
รายไดข้องส่วนงานตามท่ีสภามหาวทิยาลยัก าหนด   ทั้งน้ี   หากเป็นการจา้งพนกังานมหาวทิยาลยัตามขอ้ ๘(๓)  
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี ก.บ. ก าหนด ส าหรับการบรรจุและแต่งตั้งใหเ้ป็นไปตามขอ้ ๑๙ 
 ขอ้ ๑๗ การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขา้เป็นพนกังานมหาวิทยาลยั ใหบ้รรจุและแต่งตั้งจากผูท่ี้ผา่น
กระบวนการสรรหาและคดัเลือก และใหไ้ดรั้บเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ตามท่ีก าหนดไวส้ าหรับต าแหน่งนั้น 

ใหมี้บญัชีเงินเดือนอตัราพิเศษ  ส าหรับบรรจุและแต่งตั้งผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกจาก
มหาวทิยาลยัชั้นน าหรือเป็นผูมี้ประสบการณ์สูงท่ีเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อการเรียน การสอนและการวิจยัของ
มหาวทิยาลยั 
 ให ้ ก.บ. ก าหนดบญัชีรายช่ือมหาวทิยาลยัชั้นน า สาขาวชิา และบญัชีอตัราเงินเดือน และอตัราเงินประจ า
ต าแหน่งของพนกังานมหาวิทยาลยั รวมทั้งต าแหน่งท่ีจะไดรั้บเงินประจ าต าแหน่ง แลว้เสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อ
พิจารณาอนุมติัและออกเป็นประกาศมหาวทิยาลยั  

ในกรณีท่ีมหาวทิยาลยัมีความจ าเป็นตอ้งจา้งบุคคลภายนอกมาปฏิบติังานตามขอ้ ๘(๑) และขอ้ ๘(๓)  ให้
เสนอ ก.บ. เพื่อพิจารณาอตัราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งเป็นรายๆ ไป 
 หากปรากฏวา่ค่าครองชีพสูงข้ึนหรือบญัชีอตัราเงินเดือนของพนกังานมหาวทิยาลยัท่ีใชอ้ยูไ่ม่เหมาะสม 
ให ้ ก.บ. พิจารณาปรับบญัชีอตัราเงินเดือนใหเ้หมาะสม และน าเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่ออนุมติัโดยตอ้งพิจารณา
อยา่งนอ้ยทุก ๓ ปี 
 ขอ้ ๑๘ ในกรณีท่ีรัฐบาลปรับอตัราเงินเดือนของขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาเพิ่มข้ึนหรือ
จ่ายเงินใดๆ  เพิ่มใหแ้ก่ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ให ้ก.บ. พิจารณาปรับอตัราเงินเดือนของพนกังาน
มหาวทิยาลยัเพิ่มข้ึนในสัดส่วนไม่นอ้ยกวา่ท่ีรัฐบาลปรับหรือจ่ายเพิ่มใหแ้ก่ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนั  



 ๖ 

อุดมศึกษา แลว้ท าบญัชีอตัราเงินเดือนและเงินเพิ่มดงักล่าวเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมติัและออกเป็น
ประกาศมหาวทิยาลยั 

ขอ้ ๑๙ ให้อธิการบดีเป็นผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุ แต่งตั้ง และสั่งจา้งพนกังานมหาวทิยาลยัทุกต าแหน่ง เวน้แต่
ต าแหน่งท่ีจะตอ้งแต่งตั้งตามพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายดงักล่าว
ก าหนด 
 อธิการบดีอาจมอบหมายใหห้วัหนา้ส่วนงานเป็นผูส้ั่งบรรจุแต่งตั้งและสั่งจา้งพนกังานมหาวทิยาลยัตามขอ้ 
๑๒ (๒) แลว้รายงานมหาวทิยาลยั 
 ขอ้ ๒๐ ผูไ้ดรั้บค าสั่งบรรจุเป็นพนกังานมหาวทิยาลยัตามขอ้ ๑๗ ใหมี้การทดลองปฏิบติังานตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง  ขอ้ตกลงร่วมก่อนการปฏิบติังานและภาระงานขั้นต ่า รวมทั้งภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมายและ
เง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีก าหนด 
 หลกัเกณฑแ์ละวธีิการทดลองปฏิบติังาน ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
 ขอ้  ๒๑  ส่วนงานใดมีเหตุผลและความจ าเป็นท่ีจะบรรจุและแต่งตั้งหรือจา้งบุคคลท่ีมีความรู้ 
ความสามารถประสบการณ์หรือความช านาญงานดา้นใดเป็นพิเศษ หรืออายเุกินหกสิบปี แต่ไม่เกินหกสิบหา้ปี
บริบูรณ์ เป็นพนกังานมหาวิทยาลยัชัว่คราว หรือในกรณีท่ีสัญญาจา้งก าหนดเวลาส้ินสุดการจา้งเม่ืออายคุรบหกสิบ 
ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินหกสิบห้าปี แต่ส่วนงานประสงคจ์ะจา้งเป็นพนกังานมหาวทิยาลยัชัว่คราวสายปฏิบติัการ
ต่อไป  ใหเ้สนอ ก.บ. เพื่อพิจารณาอนุมติัแลว้ให้อธิการบดีสั่งบรรจุและแต่งตั้ง หรือจา้งไดต้ามหลกัเกณฑ ์วธีิการ
และเง่ือนไขท่ี ก.บ. ก าหนดโดยท าเป็นประกาศมหาวทิยาลยั 
              ขอ้ ๒๒ ในกรณีท่ีสัญญาจา้งคณาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีต าแหน่งทาง
วชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารย ์และนกัวจิยัระดบัเช่ียวชาญพิเศษ ก าหนดเวลาส้ินสุดการจา้งเม่ืออายคุรบหกสิบ
ปีบริบูรณ์ หากมหาวทิยาลยัเห็นวา่ต าแหน่งนั้นเป็นต าแหน่งท่ีส่วนงานขาดแคลนและเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวทิยาลยัและส่วนงานนั้นมีอตัราวา่งรองรับ มหาวทิยาลยัอาจเสนอ ก.บ. อนุมติัต่อสัญญาจา้งเป็นพนกังาน
มหาวทิยาลยัประจ าเป็นปีๆ โดยใหเ้ป็นไปตามผลการประเมินตามท่ี ก.บ.ก าหนด ทั้งน้ี อายตุอ้งไม่เกินหกสิบหา้ปี 

คณาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์และนกัวจิยัระดบัเช่ียวชาญพิเศษท่ีไดรั้บการประเมินผลงานใน
ระดบัดีเยีย่ม เม่ืออายคุรบหกสิบหา้ปีบริบูรณ์แลว้ มหาวทิยาลยัอาจต่อสัญญาจา้งเป็นพนกังานมหาวทิยาลยัประจ า
เป็นปีๆ ต่อไปอีกไดเ้ป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามท่ี ก.บ. ก าหนด  ทั้งน้ี อายตุอ้งไม่เกินเจด็สิบปี 
 คุณสมบติั หลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข วธีิการจา้งและการประเมินผลการปฏิบติังานและประเมินสุขภาพ ให้
เป็นไปตามท่ี ก.บ. ก าหนด โดยท าเป็นประกาศมหาวทิยาลยั 
 ขอ้ ๒๓ พนกังานมหาวทิยาลยัผูใ้ดออกจากงานไปปฏิบติังานตามความประสงค ์ หรือตามโครงการของ
มหาวทิยาลยั หรือไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร ถา้ผูน้ั้นประสงคจ์ะกลบัเขา้
ปฏิบติังานในมหาวทิยาลยั ใหอ้ธิการบดีสั่งบรรจุแต่งตั้งและสั่งจา้งใหด้ ารงต าแหน่งและรับเงินเดือน เงินประจ า
ต าแหน่ง หรือเงินอ่ืนใด ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.บ. ก าหนดโดยท าเป็นประกาศมหาวทิยาลยั 
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 ขอ้ ๒๔ มหาวทิยาลยัอาจยา้ยและแต่งตั้งพนกังานมหาวทิยาลยัซ่ึงด ารงต าแหน่งหน่ึง ไปด ารงต าแหน่งอ่ืน
ในส่วนงานเดียวกนัหรือต่างส่วนงานได ้ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.บ. ก าหนดโดยท าเป็นประกาศ
มหาวทิยาลยั  

ขอ้  ๒๕ พนกังานมหาวทิยาลยัผูซ่ึ้งปฏิบติังานไดเ้หมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ี มีประสิทธิภาพถือวา่มี
ความชอบ อาจไดรั้บบ าเหน็จความชอบเป็นค าชมเชย เคร่ืองเชิดชูเกียรติ รางวลั หรือไดรั้บการเล่ือนต าแหน่ง หรือ
อ่ืนๆ ตามท่ี ก.บ. ก าหนดโดยท าเป็นประกาศมหาวทิยาลยั 
 ขอ้ ๒๖ การข้ึนเงินเดือนประจ าปีใหแ้ก่พนกังานมหาวทิยาลยั ใหเ้ป็นไป ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.บ. 
ก าหนดโดยท าเป็นประกาศมหาวทิยาลยั 
 ขอ้ ๒๗ ใหอ้ธิการบดีเป็นผูส้ั่งเล่ือนต าแหน่ง ข้ึนเงินเดือนประจ าปี หรือเพิ่มค่าจา้งใหพ้นกังาน
มหาวทิยาลยัท่ีผา่นการประเมินประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ ความประพฤติ คุณภาพและ
ปริมาณงาน ผลงาน ความอุตสาหะ และการรักษาวนิยั ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.บ. ก าหนด 
 ขอ้ ๒๘ พนกังานมหาวทิยาลยัอาจไดรั้บเงินค่าตอบแทนอ่ืนนอกจากเงินเดือน โดยพิจารณาจากการ
ปฏิบติังานท่ีเกินกวา่หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ภาระงานท่ีเพิ่มข้ึนนอกเหนือจากหนา้ท่ีตามคุณสมบติัเฉพาะ
ต าแหน่ง รวมทั้งค่าตอบแทนทางการบริหาร ค่าตอบแทนทางวชิาการ ค่าตอบแทนวชิาชีพขาดแคลน เงิน
ค่าตอบแทนค่าคุณวุฒิ ค่าตอบแทนต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ หรือค่าตอบแทนอ่ืน ตามท่ี ก.บ. ก าหนด โดยท าเป็น
ประกาศมหาวทิยาลยั 
 นอกจากค่าตอบแทนตามวรรคแรกแลว้ พนกังานมหาวทิยาลยัอาจไดรั้บเงินเพิ่มพิเศษตามผลงาน กรณีมี
ผลงานดีเด่น มีสมรรถนะสูง สามารถปฏิบติังานไดบ้รรลุผลส าเร็จตามตวัช้ีวดั หรือปฏิบติันอกเหนือจากภาระงาน
ประจ า ตามท่ี ก.บ. ก าหนด 
 หลกัเกณฑ ์ วธีิการ และเง่ือนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มพิเศษตามผลงานใหแ้ก่พนกังาน
มหาวทิยาลยัประเภทใดและต าแหน่งใด ให ้ก.บ. ก าหนดโดยท าเป็นประกาศมหาวทิยาลยั 

  

หมวด ๔ 
การจ้างและการเลกิจ้าง 

------------------------ 
 ขอ้ ๒๙  ผูท่ี้ไดรั้บการบรรจุเป็นพนกังานประจ าตามขอ้บงัคบัน้ี ใหจ้ดัท าสัญญาจา้งตามแบบท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนด ทั้งน้ี ใหส้ัญญาจา้งมีก าหนดเวลาตั้งแต่วนัท่ีผูน้ั้นไดรั้บการบรรจุเป็นพนกังานประจ าไปจน 
ถึงส้ินรอบปีงบประมาณท่ีผูน้ั้นมีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์ เวน้แต่พนกังานมหาวทิยาลยัสายบริหารวชิาการท่ีมิใช่
คณาจารยป์ระจ าในต าแหน่งดงัต่อไปน้ี 
  ๒๙.๑ อธิการบดีตามขอ้ ๑๐(๑) และหวัหนา้ส่วนงานตามขอ้ ๑๐(๔) ใหจ้ดัท าสัญญาจา้ง โดย      
มีก าหนดเวลาเท่ากบัวาระการด ารงต าแหน่ง ทั้งน้ี ใหมี้ขอ้ตกลงร่วมเป็นเอกสารแนบทา้ยสัญญาทุกคร้ัง 
              ๒๙.๒ รองอธิการบดีตามขอ้ ๑๐(๒) และผูช่้วยอธิการบดีตามขอ้ ๑๐(๓) ใหจ้ดัท าสัญญาจา้งโดย
ก าหนดเวลาเท่ากบัวาระการด ารงต าแหน่งของอธิการบดีตามขอ้ ๑๐(๑) ทั้งน้ีตอ้งมีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
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                           ๒๙.๓ รองหวัหนา้ส่วนงานตามขอ้ ๑๐(๔)ใหจ้ดัท าสัญญาจา้งโดยมีก าหนดเวลาเท่ากบัวาระการ
ด ารงต าแหน่งของหวัหนา้ส่วนงานตามขอ้ ๑๐(๔) ทั้งน้ีตอ้งมีอายไุม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
              ๒๙.๔ พนกังานมหาวทิยาลยัตามขอ้ ๒๑ และขอ้ ๒๒ ใหส้ัญญาจา้งมีก าหนดเวลาเป็นปีๆ และ 
ใหค้รบก าหนดเวลาเม่ือผูน้ั้นมีอายคุรบหกสิบหา้ปีบริบูรณ์ หรือเจ็ดสิบปีบริบูรณ์แลว้แต่กรณี 
 ในกรณีท่ีผูด้  ารงต าแหน่งตามขอ้ ๒๙.๑ หรือ ๒๙.๔ เป็นพนกังานมหาวทิยาลยัประจ าและท าสัญญาจา้ง
ตามวรรคแรกแลว้ พน้สภาพการเป็นพนกังานมหาวทิยาลยัประจ าเน่ืองจากอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์ตามขอ้ ๕๕
(๒) ในขณะท่ีด ารงต าแหน่ง ใหผู้น้ั้นจดัท าสัญญาจา้งฉบบัใหม่ตามขอ้ ๒๙.๑ หรือ ๒๙.๔ แลว้แต่กรณี 
 ในระหวา่งเวลาตามสัญญาจา้งตามวรรคแรก ใหมี้การประเมินพนกังานมหาวทิยาลยัตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ย
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมิน การอุทธรณ์และกระบวนการพฒันาพนกังานมหาวทิยาลยั พนกังานมหาวทิยาลยั
ผูใ้ดไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินใหส้ั่งเลิกจา้งผูน้ั้น ทั้งน้ี ตามเง่ือนไขท่ี ก.บ. ก าหนด โดยท าเป็นประกาศ
มหาวทิยาลยั 
 ขอ้ ๓๐ พนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการอาจถูกเลิกจา้งได ้หากอยูใ่นเง่ือนไขอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 
  ๓๐.๑ คณาจารยป์ระจ า ต าแหน่ง 
   (๑) อาจารย ์ ภายในหา้ปีนบัแต่วนัท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย ์ หากไม่สามารถเล่ือนข้ึนสู่
ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยไ์ด ้ใหป้ฏิบติังานต่อไปอีกสองปี โดยไม่มีสิทธิไดรั้บการพิจารณาข้ึนเงินเดือนประจ าปี 
และเม่ือครบเจด็ปีแลว้ยงัไม่สามารถเล่ือนข้ึนสู่ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยไ์ด ้
               (๒) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ภายในเจด็ปีนบัแต่วนัท่ีด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยห์ากไม่
สามารถเล่ือนข้ึนสู่ต าแหน่งรองศาสตราจารยไ์ด ้ใหป้ฏิบติังานต่อไปอีกสองปีโดยไม่มีสิทธิไดรั้บการพิจารณาข้ึน
เงินเดือนประจ าปี และเม่ือครบเกา้ปีแลว้ยงัไม่สามารถเล่ือนข้ึนสู่ต าแหน่งรองศาสตราจารยไ์ด ้
   (๓) รองศาสตราจารย ์ภายในสิบหา้ปีนบัแต่วนัท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารยห์ากไม่
สามารถเล่ือนข้ึนสู่ต าแหน่งศาสตราจารย ์ใหป้ฏิบติังานต่อไปโดยไม่มีสิทธิไดรั้บการพิจารณาข้ึนเงินเดือนประจ าปี
จนถึงอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์ 
  ทั้งน้ี เวน้แต่ผูน้ั้นไดย้ืน่ขอให้พิจารณาเล่ือนต าแหน่งไวแ้ลว้ตั้งแต่ก่อนครบก าหนดเวลาไม่นอ้ย
กวา่หน่ึงปี ส าหรับผูท่ี้ไปด ารงต าแหน่งพนกังานมหาวทิยาลยัสายบริหารวชิาการ หรือผูท่ี้ไดรั้บอนุมติัใหไ้ปศึกษา
ต่อ ใหข้ยายเวลาตามวรรคหน่ึงใหเ้ท่ากบัเวลาท่ีผูน้ั้นไปด ารงต าแหน่งสายบริหารวชิาการหรือไปศึกษาต่อ 
  ๓๐.๒  นกัวจิยั 
   (๑)นกัวจิยัระดบัตน้ หากไม่สามารถเล่ือนข้ึนสู่ต าแหน่งนกัวจิยัระดบักลางภายในเจด็ปี 
นบัแต่วนัท่ีด ารงต าแหน่งนกัวจิยัระดบัตน้ 
   (๒) นกัวจิยัระดบักลาง หากไม่สามารถเล่ือนข้ึนสู่ต าแหน่งนกัวจิยัระดบัสูงภายในสิบปี 
นบัแต่วนัท่ีด ารงต าแหน่งนกัวจิยัระดบักลาง 
   (๓) นกัวจิยัระดบัสูง และนกัวจิยัระดบัเช่ียวชาญพิเศษ หากไม่มีผลงานอยา่งต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ 



 ๙ 

หมวด ๕ 
วนัเวลาปฏิบัติงาน วนัหยุด วันลา 

 --------------------------- 
ขอ้ ๓๑ วนัเวลาปฏิบติังานวนัหยดุประจ าสัปดาห์ วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์วนัหยดุตามประเพณีหรือวนัหยดุอ่ืน  

ใหเ้ป็นตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดส าหรับขา้ราชการโดยอนุโลม 
              ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็น อธิการบดีมีอ านาจประกาศก าหนดวนัหยดุเพิ่มเติมไดต้ามท่ี
เห็นสมควร 
 ขอ้ ๓๒ ใหพ้นกังานมหาวทิยาลยัมีสิทธิลาดงัต่อไปน้ี 

(๑) การลาป่วย 
(๒) การลาคลอดบุตร 
(๓) การลากิจส่วนตวั 
(๔) การลาพกัผอ่นประจ าปี 
(๕) การลาอุปสมบท หรือลาเพื่อประกอบพิธีฮจัย ์หรือลาไปปฏิบติัธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี 
(๖) การลาเขา้รับการตรวจเลือก หรือเขา้รับการเตรียมพล 
(๗) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติังานวิจยั  
(๘) การลาอ่ืนๆ ตามท่ี ก.บ. ก าหนด 

จ านวนวนัลา หลกัเกณฑ ์วธีิการ เง่ือนไข และการพิจารณาการลาแต่ละประเภท ให้เป็นไป 
ตามท่ี ก.บ. ก าหนดโดยท าเป็นประกาศมหาวทิยาลยั 
 หลกัเกณฑแ์ละวธีิการใหไ้ดรั้บเงินเดือน ไดรั้บเงินเดือนบางส่วน หรือไม่ไดรั้บเงินเดือนในระหวา่งลาตาม
วรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามท่ี ก.บ. ก าหนดโดยท าเป็นประกาศมหาวทิยาลยั 

  

หมวด ๖ 
วนัิย และการรักษาวนัิย 

--------------- 
 ขอ้ ๓๓  พนกังานมหาวทิยาลยั ตอ้งรักษาวนิยัโดยเคร่งครัดอยูเ่สมอ 
 ขอ้ ๓๔  พนกังานมหาวทิยาลยัตอ้งสุภาพ เรียบร้อย และปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงสั่งการใน
หนา้ท่ีโดยชอบดว้ยกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ หรือประกาศของมหาวทิยาลยั ทั้งน้ีตอ้งไม่กระทบถึงความเป็น
อิสระทางวชิาการ 
 ขอ้ ๓๕  พนกังานมหาวทิยาลยั ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามนโยบาย ค าสั่ง ประกาศ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และแบบ
ธรรมเนียมของมหาวทิยาลยั 
 ขอ้  ๓๖  พนกังานมหาวทิยาลยัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้กิดผลดีหรือเกิดความกา้วหนา้แก่
มหาวทิยาลยั ระมดัระวงัรักษาทรัพยสิ์นและผลประโยชน์ของมหาวทิยาลยั 
 



 ๑๐ 

 ขอ้ ๓๗ พนกังานมหาวทิยาลยั ตอ้งอุทิศเวลาใหแ้ก่มหาวทิยาลยัอยา่งเตม็ท่ี  มีความอุตสาหะ วริิยะภาพ 
เตม็สติก าลงัของตน 
 พนกังานมหาวทิยาลยัตอ้งมาปฏิบติังานตรงตามเวลาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนา้ท่ีมิได ้ 
 ขอ้  ๓๘  พนกังานมหาวทิยาลยั ตอ้งรักษาความลบัของมหาวทิยาลยั 
 ขอ้  ๓๙  พนกังานมหาวทิยาลยัตอ้งประพฤติและปฏิบติัตามจรรยาบรรณและมารยาทแห่งวชิาชีพของตน 
 ขอ้  ๔๐   พนกังานมหาวทิยาลยั ตอ้งไม่ใชช่ื้อหรือสัญลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั หรือส่วนงานของ
มหาวทิยาลยั หรือกระท าเพื่อใหป้รากฏช่ือหรือสัญลกัษณ์ดงักล่าวในส่ือใดๆอนัเป็นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การ
ประกวด หรือเพื่อการใดๆในลกัษณะเดียวกนั เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจของตนเองหรือของบุคคลอ่ืนไม่วา่ตนเอง
จะไดรั้บประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
 ขอ้ ๔๑  พนกังานมหาวทิยาลยั ตอ้งรักษาความสามคัคี และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการปฏิบติัหนา้ท่ีให้
เกิดผลดีต่อมหาวทิยาลยั 

ขอ้ ๔๒ พนกังานมหาวทิยาลยั ตอ้งไม่รายงานเท็จต่อผูบ้งัคบับญัชา การรายงานโดยปกปิดขอ้ความซ่ึงควร
ตอ้งแจง้ ถือวา่เป็นการรายงานเทจ็ดว้ย 

ขอ้ ๔๓  พนกังานมหาวทิยาลยั ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต หา้มอาศยั หรือยอมให้ผูอ่ื้นอาศยั
อ านาจหนา้ท่ีของตน ไม่วา่โดยตรงหรือทางออ้ม หาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 

ขอ้ ๔๔  พนกังานมหาวทิยาลยั ตอ้งไม่ปฏิบติังานอ่ืนใด ซ่ึงขดัต่อประโยชน์และวตัถุประสงคข์อง
มหาวทิยาลยั 

ขอ้ ๔๕   พนกังานมหาวทิยาลยั ตอ้งไม่ประพฤติใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียงแก่ตนเองหรือแก่ช่ือเสียงของ
มหาวทิยาลยั 

ขอ้  ๔๖  การกระท าผดิวนิยักรณีต่อไปน้ี ถือเป็นการกระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
          ( ๑ )   ทุจริตต่อหนา้ท่ี 
          (๒)  ละทิ้งหนา้ท่ี หรือขาดงาน ติดต่อในคราวเดียวกนัเป็นเวลาเกินกวา่สิบหา้วนั โดยไม่มีเหตุผล  

อนัสมควร 
           (๓)  เป็นโรคพิษสุราเร้ือรัง หรือติดสารเสพติดร้ายแรง 
   (๔) ไม่ปฏิบติัตามในขอ้ ๓๔, ๓๕ และ ๓๖ อนัเป็นเหตุใหเ้สียหายแก่มหาวทิยาลยัอยา่งร้ายแรง 
          (๕)  มีผลประโยชน์ทบัซอ้นจากการปฏิบติังานของตน 
          (๖)  จงใจปฏิบติัหรือกระท าใดๆ อนัเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่มหาวทิยาลยัอยา่งร้ายแรง 
          (๗) รายงานเท็จต่อผูบ้งัคบับญัชา อนัเป็นเหตุให้เสียหายแก่มหาวทิยาลยัอยา่งร้ายแรง 

                      (๘)  กระท าความผดิอาญาจนไดรั้บโทษจ าคุก หรือโทษท่ีหนกักวา่จ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้
จ  าคุก หรือใหรั้บโทษท่ีหนกักวา่จ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

          (๙)   คดัลอกผลงานทางวชิาการของผูอ่ื้น หรือน าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นผลงานของตน 
  (๑๐)  ล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพนัธ์ทางเพศกบันกัศึกษา ซ่ึงมิใช่คู่สมรสของตน 
 



 ๑๑ 

 (๑๑)  กระท าการอ่ืนใดอนัไดช่ื้อวา่เป็นผูป้ระพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง  
 (๑๒)  กรณีอ่ืนๆ ในลกัษณะเดียวกนักบัขอ้ ๑ ถึงขอ้ ๑๑ 
ขอ้ ๔๗  ผูบ้งัคบับญัชา ตอ้งเสริมสร้างและพฒันาให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีวนิยัและดูแลระมดัระวงัให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตามวินยั ถา้รู้วา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชากระท าผดิวนิยัจะตอ้งด าเนินการทางวนิยัทนัที 
ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ดละเลยไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง หรือปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวโดยไม่สุจริต ใหถื้อวา่  

ผูน้ั้นกระท าผดิวนิยั 
ขอ้ ๔๘  โทษผิดวนิยัมี ๔ สถาน คือ 

(๑) ภาคทณัฑ ์
(๒) ตดัเงินเดือน 
(๓) ปลดออก 
(๔) ไล่ออก 

ให ้ก.บ. เป็นผูก้  าหนดอตัราและจ านวนเงินเดือนท่ีจะถูกตดัตาม (๒) 
ในกรณีท่ีมหาวทิยาลยัจดัให้มีสวสัดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด   ซ่ึงมีการหกัเงินเดือนพนกังาน

มหาวทิยาลยัเป็นเงินสะสมและมหาวิทยาลยัจ่ายเพิ่มเป็นเงินสมทบ หากผูใ้ดถูกลงโทษปลดออกใหมี้สิทธิไดรั้บ
เงินสะสมและเงินสมทบ ส าหรับผูท่ี้ถูกลงโทษไล่ออกมีสิทธิไดรั้บเงินสะสม แต่ไม่มีสิทธิไดรั้บเงินสมทบ 

ขอ้ ๔๙  การลงโทษพนกังานมหาวทิยาลยั ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งสั่งลงโทษใหเ้หมาะสมกบัความผดิในค าสั่ง
ลงโทษใหแ้สดงวา่ผูถู้กลงโทษกระท าความผดิในสถานใดตามขอ้ใด 

ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาลงโทษผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยไม่มีเหตุผลอนัควรหรือมีการกลัน่แกลง้ใหถื้อวา่
ผูบ้งัคบับญัชากระท าผดิวนิยัดว้ย 

ขอ้ ๕๐  พนกังานมหาวทิยาลยัผูใ้ดกระท าผดิวนิยัไม่ร้ายแรง ใหผู้บ้งัคบับญัชาสั่งลงโทษภาคทณัฑห์รือ 
ตดัเงินเดือน ใหเ้หมาะสมกบัความผดิ ถา้มีเหตุอนัควรลดหยอ่นจะน ามาประกอบการพิจารณาการลดโทษก็ได ้   
ในกรณีท่ีกระท าผดิวนิยัเล็กนอ้ยและผูบ้งัคบับญัชาเห็นวา่มีเหตุอนัควรงดโทษ จะงดโทษโดยใหว้า่กล่าวตกัเตือน 
หรือใหท้ าทณัฑบ์นเป็นหนงัสือไวก่้อนก็ได ้

การด าเนินการในวรรคแรก ใหผู้บ้งัคบับญัชาแจง้ขอ้กล่าวหาโดยแสดงขอ้เท็จจริงอยา่งเพียงพอและให้
โอกาสผูถู้กกล่าวหาแกข้อ้กล่าวหาและช้ีแจงพยานหลกัฐานของตน เพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย ทั้งน้ีให้
สอดคลอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง  
              การลงโทษตามขอ้น้ี ผูบ้งัคบับญัชาใดจะมีอ านาจสั่งลงโทษผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้พียงใดใหเ้ป็นไปตามท่ี 
ก.บ.ก าหนด 

ขอ้ ๕๑  พนกังานมหาวทิยาลยัผูใ้ด มีกรณีถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง ให้อธิการบดีแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้ึนท าการสอบสวนโดยไม่ชกัชา้ เวน้แต่กรณีท่ีเป็นความผดิท่ีปรากฏชดัแจง้ตามท่ี ก.บ.
ก าหนด หรือผูถู้กกล่าวหาให้ถอ้ยค ารับสารภาพเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ผูบ้งัคบับญัชาจะสั่งลงโทษโดยไม่ตอ้ง
สอบสวนก็ได ้

 



 ๑๒ 

เม่ือคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนเสร็จแลว้ ใหร้ายงานผลการสอบสวนต่ออธิการบดีเพื่อ
พิจารณา 

กรณีอธิการบดีถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิทางวนิยั ใหส้ภามหาวทิยาลยัเป็นผูพ้ิจารณาด าเนินการทางวนิยั
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัน้ี 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเก่ียวกบัการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวนและพิจารณา ใหเ้ป็นไป
ตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ย การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน การลงโทษ การแจง้ค าสั่งและการรายงานการด าเนินการ
ทางวนิยัพนกังานมหาวทิยาลยัและขอ้บงัคบัวา่ดว้ย การสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวนิยัพนกังาน
มหาวทิยาลยั 

ขอ้ ๕๒  พนกังานมหาวทิยาลยัท่ีคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นวา่ ไดก้ระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
ใหอ้ธิการบดีโดยความเห็นชอบของ ก.บ. ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 

ขอ้ ๕๓  พนกังานมหาวทิยาลยัผูใ้ดมีกรณีถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิยัอยา่งแรง จนถูกตั้งกรรมการ
สอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือตอ้งหาวา่กระท าผดิอาญา เวน้แต่เป็นความผดิท่ีกระท าโดยประมาท หรือ
ความผดิลหุโทษ ให้อธิการบดีมีอ านาจสั่งพกังานเพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรือผลคดีไดแ้ต่ถา้ภายหลงัปรากฏผล
การสอบสวนพิจารณาหรือค าพิพากษาถึงท่ีสุดวา่ผูน้ั้นมิไดก้ระท าผดิ หรือกระท าผดิไม่ถึงกบัจะตอ้งถูกลงโทษ
ปลดออกหรือไล่ออก และไม่มีกรณีท่ีจะตอ้งออกจากงานดว้ยเหตุผลอ่ืน ก็ใหอ้ธิการบดีสั่งใหผู้น้ั้นกลบัเขา้
ปฏิบติังานในต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งในระดบัเดียวกนัท่ีจะตอ้งใชคุ้ณสมบติัเฉพาะต าแหน่งท่ีผูน้ั้นมีอยู ่
เงินเดือนของผูถู้กสั่งพกังาน หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ เก่ียวกบัการสั่งพกังานใหเ้ป็นไปตามท่ี ก.บ.ก าหนด 

ขอ้ ๕๔  พนกังานมหาวทิยาลยัท่ีกระท าความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง หรือถูกค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหล้งโทษ
จ าคุก เวน้แต่เป็นความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ แมภ้ายหลงัผูน้ั้นจะออกจากมหาวทิยาลยั
ไปแลว้ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ ก.บ. มีอ านาจสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกได ้
  

หมวด ๗ 
การพ้นสภาพ 

------------------ 
ขอ้ ๕๕  พนกังานมหาวทิยาลยัพน้สภาพการเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) อายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์ เม่ือส้ินปีงบประมาณของมหาวิทยาลยั ยกเวน้กรณีตามขอ้ ๒๑ และ 

ขอ้ ๒๒ 
(๓) ไดรั้บอนุญาตใหล้าออก 
(๔) ส้ินสุดสัญญาจา้ง 
(๕) ถูกสั่งเลิกจา้ง ตาม ขอ้ ๓๐ ขอ้ ๕๗ ขอ้ ๕๘ และขอ้ ๕๙ 
(๖) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ตามขอ้ ๔๘ (๓ ) หรือ ( ๔) 

 



 ๑๓ 

(๗) ไม่ผา่นการทดลองการปฏิบติังานตามขอ้ ๒๐  
(๘) ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินพนกังานมหาวทิยาลยั ตามขอ้ ๒๙ วรรคทา้ย 

ขอ้ ๕๖  พนกังานมหาวทิยาลยัผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากงานใหย้ืน่หนงัสือขอลาออกต่อผูบ้งัคบับญัชา
เหนือข้ึนไปตามล าดบัชั้นล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั เพื่อให้อธิการบดีเป็นผูพ้ิจารณา เม่ืออธิการบดี
สั่งอนุญาตแลว้จึงให้ออกจากงานได ้ ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็น อาจยืน่หนงัสือขอลาออกล่วงหนา้นอ้ย
กวา่ ๓๐ วนัก็ได ้

ในกรณีท่ีขอลาออกเพื่อไปสมคัรรับเลือกตั้งเพื่อด ารงต าแหน่งทางการเมือง ใหก้ารลาออกมีผลนบัตั้งแต่
วนัท่ีผูน้ั้นขอลาออก 

นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถา้อธิการบดีเห็นวา่จ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่งานของมหาวิทยาลยัจะยบัย ั้งการ
อนุญาตใหล้าออกไวเ้ป็นเวลาไม่เกิน ๔๕ วนั นบัแต่วนัขอลาออกได ้

ขอ้ ๕๗  อธิการบดีมีอ านาจสั่งเลิกจา้งพนกังานมหาวทิยาลยั ซ่ึงนอกจากใหท้ าไดต้ามท่ีระบุไวใ้นขอ้อ่ืน
แห่งขอ้บงัคบัน้ีแลว้ ใหท้  าไดใ้นกรณีต่อไปน้ี 

(๑) เจบ็ป่วยจนไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีของตนได ้หรือไม่อาจปฏิบติังานโดยสม ่าเสมอหรือตาม 
ความเห็นของแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 

(๒) ขาดคุณสมบติัทัว่ไปตามขอ้ ๕ อยูก่่อนการบรรจุโดยไม่ไดรั้บการยกเวน้ 
(๓) ไม่ไดรั้บการพิจารณาความดีความชอบหรือการข้ึนเงินเดือนประจ าปีเป็นเวลา ๓ ปีงบประมาณ 

ของมหาวทิยาลยัติดต่อกนั เวน้แต่กรณีไดรั้บเงินเดือนเตม็ขั้นสูงสุดของต าแหน่ง หรืออยูใ่นระหวา่งการปรับปรุง
ตนเองหรือระหวา่งรับการพฒันาตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ย หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมิน การอุทธรณ์และ
กระบวนการพฒันาพนกังานมหาวทิยาลยั 

ขอ้  ๕๘  พนกังานมหาวทิยาลยัผูใ้ดสมคัรไปปฏิบติังานใดๆ ซ่ึงเป็นไปตามความประสงคห์รือโครงการ
ของมหาวทิยาลยั ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็น ให้อธิการบดีสั่งเลิกจา้งผูน้ั้นได ้

ขอ้ ๕๙  พนกังานมหาวทิยาลยัผูใ้ดไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร ให้
อธิการบดีสั่งเลิกจา้งผูน้ั้น 

  

หมวด ๘ 
การอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

------------------- 
 ขอ้  ๖๐  พนกังานมหาวทิยาลยัผูใ้ด ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินตามขอ้ ๒๙ วรรคทา้ย ให้มีสิทธิอุทธรณ์    
ต่อ ก.บ. 
 ขอ้ ๖๑  พนกังานมหาวทิยาลยัท่ีถูกลงโทษทางวนิยัตามขอ้บงัคบัน้ี หรือไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินตาม     
ขอ้ ๒๙ วรรคทา้ย และถูกเลิกจา้ง ใหมี้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข ์ตามหลกัเกณฑว์ธีิการ
อุทธรณ์และร้องทุกข ์และวธีิการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข ์ตามท่ีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกขก์ าหนด 
 



 ๑๔ 

ขอ้ ๖๒  พนกังานมหาวทิยาลยัผูใ้ดถูกสั่งใหเ้ลิกจา้งตามขอ้ ๓๐ ขอ้ ๕๗ ขอ้ ๕๘ และขอ้ ๕๙ หรือเห็นวา่
ผูบ้งัคบับญัชาใชอ้  านาจและหนา้ท่ีปฏิบติัต่อตนโดยไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ปฏิบติัต่อตนใหถู้กตอ้งตามกฎหมายหรือ
มีการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรมต่อตน ยกเวน้การถูกสั่งลงโทษทางวนิยั หรือการถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวนิยั ใหผู้น้ั้นมีสิทธิร้องทุกขต่์อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข ์ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี
คณะกรรมการ อุทธรณ์และร้องทุกขก์ าหนด 

 

บทเฉพาะกาล 
-------------- 

ขอ้  ๖๓  ในระหวา่งท่ียงัไม่ไดก้  าหนดต าแหน่งพนกังานมหาวทิยาลยัตามขอ้ ๙ ขอ้ ๑๐ และขอ้ ๑๑ และ  
ยงัไม่ไดก้  าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามขอ้ ๑๕ ให้ผูท่ี้เปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนกังานมหาวทิยาลยัคง
ด ารงต าแหน่งตามช่ือต าแหน่งเดิมและปฏิบติัหนา้ท่ีตามต าแหน่งเดิมต่อไป จนกวา่จะไดมี้การก าหนดมาตรฐาน
ของต าแหน่ง และใหไ้ดรั้บเงินเดือนตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

ส าหรับเงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทน หรือเงินอ่ืนใดท่ีไดรั้บอยูก่่อนเปล่ียนสถานภาพเป็นพนกังาน
มหาวทิยาลยั ยงัคงใหไ้ดรั้บเงินดงักล่าวในเง่ือนไขและอตัราเดิมต่อไป จนกวา่จะไดมี้การก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

ขอ้ ๖๔  ผูใ้ดมีกรณีถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิวินยั หรืออยูร่ะหวา่งถูกด าเนินการทางวนิยัอยูก่่อนท่ีจะเปล่ียน
สถานภาพเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั ใหผู้มี้อ  านาจตามขอ้บงัคบัน้ีมีอ านาจด าเนินการและสั่งลงโทษทางวนิยักบั    
ผูน้ั้นตามกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั หรือระเบียบ ท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนั้นต่อไป 

ขอ้ ๖๕  ใหพ้นกังานมหาวทิยาลยัท่ีไดรั้บการบรรจุ แต่งตั้ง หรือจา้งก่อนท่ีขอ้บงัคบัน้ีจะมีผลใชบ้งัคบั 
เป็นพนกังานมหาวทิยาลยัตามขอ้บงัคบัน้ี และใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีกบัพนกังานมหาวทิยาลยัดงักล่าว 

 

 

           ประกาศ   ณ  วนัท่ี    ๒๔      กนัยายน   พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
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