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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
วาดวย สภาพนักงาน  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
--------------------------------- 

  

เพื่ออนุวัตตามมาตรา ๓๓ , ๘๒ และมาตรา ๘๖ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
พ.ศ. ๒๕๕๑  ในสวนที่เกี่ยวกับองคประกอบ จํานวน  คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้ง วาระการ
ดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนงของประธานและกรรมการ และการดําเนินงานตลอดจนการประชุม
ของสภาพนักงาน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕(๓)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 
๒๕๕๑  ในคราวประชุมครั้งที่…..เมื่อวันที่……….. จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย สภาพนักงาน พ.ศ. 
๒๕๕๑” 

ขอ  ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ  ๓  ในขอบังคับนี้  

“มหาวิทยาลัย”                         หมายถึง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
“อธิการบดี”                              หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
“สภาพนักงาน”                       หมายถึง   สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
“พนักงานมหาวิทยาลัย”        หมายถึง   พนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
“ผูปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย” หมายถึง  พนกังานมหาวิทยาลัย  ขาราชการและลูกจาง

ของสวนราชการซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
และลูกจางของมหาวิทยาลัย แตไมหมายความ
รวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว และ
ลูกจางชั่วคราวของมหาวิทยาลัย 

“กรรมการ”                            หมายถึง    กรรมการสภาพนักงาน 
ขอ  ๔  สภาพนักงานประกอบดวยกรรมการ จํานวน ๒๔ คน ดังตอไปนี้ 

๔.๑   กรรมการที่ไดรับเลือกตั้งทั่วไปจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย  โดยไม
ซํ้าสวนงาน จํานวน ๑๒  คน   

๔.๒   กรรมการที่ไดรับเลือกตั้งทั่วไปจากผูปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยที่มิใชคณาจารย
ประจํา โดยไมซํ้าสวนงาน จํานวน ๑๒ คน   
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 ๒ 

 
ขอ  ๕  ใหอธิการบดีเรียกประชุมกรรมการตามขอ ๔ เพื่อเลือกประธานสภาพนักงาน ๑ คน

และเลือกรองประธานสภาพนักงาน ๒ คนโดยเลือกจากกรรมการตามขอ ๔.๑  จํานวน ๑ คน และเลือก
จากกรรมการตามขอ ๔.๒ จํานวน ๑ คน   

ในกรณีที่เลือกไดประธานสภาพนักงานจากกรรมการตามขอ ๔.๑  ใหรองประธานสภา
พนักงานที่เลือกจากกรรมการตามขอ ๔.๒ เปนรองประธานสภาพนักงานคนที่ ๑  และในกรณีที่เลือกได
ประธานสภาพนักงานจากกรรมการตามขอ ๔.๒  ใหรองประธานสภาพนักงานที่เลือกจากกรรมการตาม
ขอ ๔.๑ เปนรองประธานสภาพนักงานคนที่ ๑   

ในกรณีที่ประธานสภาพนักงานไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือไมมีผูดํารงตําแหนง
ประธานสภาพนักงาน ใหรองประธานสภาพนักงานคนที่ ๑  หรือใหรองประธานสภาพนักงานคนที่ ๒
ปฏิบัติหนาที่แทนตามลําดับ 

ใหประธานสภาพนักงานแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ  แลวแจงใหสภาพนักงาน
เพื่อทราบ  ในกรณีที่ประธานสภาพนักงานพนจากตําแหนง ใหเลขานุการพนจากตําแหนงดวย 

ใหหัวหนาสํานักงานสภาพนักงานเปนผูชวยเลขานุการ 
การเลือกประธานสภาพนักงาน และรองประธานสภาพนักงานใหเปนไปตามขอ ๑๒ 
ขอ  ๖  สภาพนักงานอาจเสนออธิการบดีแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกิน  ๗ คน เปน     

ที่ปรึกษา 
ขอ  ๗  ใหประธานสภาพนักงานรายงานใหอธิการบดีทราบลวงหนาอยางนอย ๙๐ วัน กอน

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการจะสิ้นสุดลง 
 ใหอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายดําเนินการเพื่อใหมีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม 

ใหแลวเสร็จ  กอนที่กรรมการชุดเดิมสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงไมนอยกวา ๓๐ วัน   
ขอ  ๘  หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการ ใหอธิการบดีกําหนดโดยทําเปนไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้   
๘.๑  ใหมีการเลือกตั้งกรรมการตามขอ ๔.๑ และขอ ๔.๒  พรอมกัน  
๘.๒  การเลือกตั้งกรรมการใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนดวยตนเอง และโดยวิธีลับ    
๘.๓  การนับคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย โดยใหถือตามเสียงขางมาก และตอง

เปนไปตามเงื่อนไขตามขอ  ๔.๑ และขอ ๔.๒ แลวแตกรณี 
ขอ  ๙  ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภาพนักงาน ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหาม ดังตอไปนี้  
๙.๑  เปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่สังกัดอยูในสวนงานตามขอ ๔.๑ หรือขอ ๔.๒ 

และปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา ๕ ป นับแตวันบรรจุหรือจางถึงวันสมัคร 
 
 
 



 ๓ 

 
๙.๒  ไมเปนผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการ

สถาบัน ผูอํานวยการสํานัก หรือหัวหนาสวนงานอื่นที่เทียบเทาคณะ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
๙.๓  ไมเปนผูที่พนจากตําแหนง ตามขอ ๑๔.๕ และขอ ๑๔.๖ ในกรรมการชุดที่ผานมา 
๙.๔  ไมเปนผูที่มีประวัติดางพรอย หรือมีมลทินมัวหมอง 

ขอ  ๑๐  ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการตองเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
และปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา ๑ ป นับแตวันบรรจุหรือจางถึงวันลงคะแนน 

๑๐.๑   ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการตามขอ ๔.๑ ไดแก คณาจารยประจําที่ผาน
การประเมินการทดลองปฏิบัติงานตามภาระงานของอาจารยแลว   

๑๐.๒  ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการตามขอ ๔.๒ ไดแก ผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยที่มิใชคณาจารยประจําซึ่งผานการทดลองปฏิบัติงานแลว  รวมถึงพนักงานชั่วคราว  และ
ลูกจางชั่วคราวของมหาวิทยาลัย 

๑๐.๓  ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งมีสิทธิลงคะแนนเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งไดไมเกิน
จํานวนกรรมการสภาพนักงานตามขอ  ๔.๑ หรือขอ  ๔.๒  ที่จะตองเลือกในคราวนั้น 

ขอ ๑๑   เมื่อไดดําเนินการเลือกตั้งเสร็จแลว  ใหอธิการบดีประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
ภายใน ๗ วันนับแตวันเลือกตั้ง 

ในกรณีที่ไดดําเนินการเลือกตั้งเสร็จแลว  แตไดกรรมการตามขอ ๔.๑ หรือขอ ๔.๒ ไมครบ
ตามจํานวนกรรมการสภาพนักงานประเภทนั้นๆ  ใหอธิการบดีแตงตั้งเพิ่มเติมใหครบจํานวน 

ขอ  ๑๒  ใหมีการประชุมกรรมการผูที่ไดรับการเลือกตั้งภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ประกาศ
รับรองผลการเลือกตั้ง เพื่อดําเนินการเลือกประธานสภาพนักงานและรองประธานสภาพนักงาน  ดังนี้  

๑๒.๑  ใหอธิการบดีเรียกประชุมและทําหนาที่ประธานที่ประชุม 
๑๒.๒  การเลือกตั้งประธานสภาพนักงานและรองประธานสภาพนักงานดังกลาว

ขางตน ตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาสามในสี่ของกรรมการทั้งหมด จึงจะถือเปนองค
ประชุม 

๑๒.๓  ใหกรรมการที่รวมประชุมแตละคนมีสิทธิเสนอชื่อ ดังนี้ 
(๑) เสนอชื่อกรรมการตามขอ ๔.๑ หรือขอ ๔.๒  จํานวน ๑ ช่ือ เพื่อรับเลือกตั้ง

เปนประธานสภาพนักงาน และ 
(๒) เสนอชื่อกรรมการตามขอ ๔.๑ จํานวน ๑ ช่ือ และชื่อกรรมการตาม       

ขอ ๔.๒  จํานวน ๑ ช่ือ  เพื่อรับเลือกตั้งเปนรองประธานสภาพนักงาน  
(๓)  การเสนอตาม (๑) และ (๒) ตองมีกรรมการรับรองอยางนอย  ๒  คน  

๑๒.๔  ใหกรรมการที่รวมประชุมออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งดวยตนเอง โดยวิธีลับ 
และมีสิทธิลงคะแนนเลือกประธานสภาพนักงานได ๑ คน และเลือกรองประธานสภาพนักงานได ๒ คน
และใหการนับคะแนนเปนไปอยางเปดเผย 

 



 ๔ 

 
๑๒.๕   ผูที่ไดรับเลือกตั้งเปนประธานสภาพนักงาน และรองประธานสภาพนักงาน

ตองไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งเกินกึ่งหนึ่งของผูเขารวมประชุม 
ในกรณีที่การเลือกตั้งครั้งแรกมีผูไดรับคะแนนไมเกินกึ่งหนึ่ง หรือมีคะแนนเทากัน  

ใหนําชื่อผูที่มีคะแนนลําดับที่ ๑ และลําดับที่ ๒  หรือผูที่มีคะแนนเทากันมาทําการลงคะแนนเลือกตั้งอีก
คร้ังหนึ่ง  และใหผูที่ไดรับคะแนนสูงกวาเปนผูไดรับเลือกตั้ง  หากมีคะแนนเทากันใหประธานที่ประชุม
ออกเสียงชี้ขาด   

เมื่อดําเนินการเลือกตั้งเสร็จแลว ใหอธิการบดีแจงนโยบายและทิศทางการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยใหสภาพนักงานทราบ  พรอมทั้งมอบหมายภารกิจที่เห็นสมควรใหสภาพนักงานพิจารณา
ดําเนินการก็ได 

ขอ  ๑๓  กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๓ ป และอาจไดรับเลือกตั้งใหมอีกได
สําหรับประธานสภาพนักงานจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน ๒ วาระไมได   

ขอ  ๑๔  นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ  กรรมการสภาพนักงานพนตําแหนง  เมื่อ 
๑๔.๑   ตาย 
๑๔.๒  ลาออก  โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาพนักงาน หรือประกาศตอที่

ประชุมสภาพนักงาน 
๑๔.๓  พนสภาพการเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
๑๔.๔  กรรมการที่ไดรับเลือกตามขอ ๔.๑ หรือขอ ๔.๒  ยายสวนงานที่สังกัดหรือสวน

งานที่สังกัดถูกยุบเลิก และมผีลทําใหองคประกอบเปลี่ยนแปลงไป 
๑๔.๕  ขาดการประชุมติดตอกัน ๓ คร้ัง โดยไมมีเหตุผลอันควร 
๑๔.๖  ประพฤติตนไมเหมาะสม และสภาพนักงานมีมติใหพนตําแหนง โดยมีคะแนน

เสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๔  ของกรรมการทั้งหมด 
๑๔.๗  มีลักษณะตองหามตามขอ  ๙.๒ 
๑๔.๘  ลาไปศึกษาตอ ดูงาน ฝกอบรม หรืออ่ืนๆ  ติดตอกันนานเกิน ๑ ป 

ขอ  ๑๕  ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลง ใหประธานสภาพนักงานทําหนังสือแจง
อธิการบดีภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ทราบเรื่อง  และใหอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายดําเนินการ
ใหมีการเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 
เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการเหลือไมเกิน ๑๘๐ วัน ไมตองดําเนินการเลือกตั้งแทน
ตําแหนงที่วางลง   และใหผูที่ไดรับการเลือกตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึง
ตนแทน  

ขอ  ๑๖  นอกจากการพนจากตําแหนงตามขอ ๑๔  แลว  ประธานสภาพนักงานและรอง
ประธานสภาพนักงาน พนจากตําแหนงประธานสภาพนักงานและรองประธานสภาพนักงาน  เมื่อ 

 
 



 ๕ 

 
๑๖.๑  ลาออก  โดยการแสดงเจตนาขอลาออกเปนลายลักษณอักษร หรือประกาศ

ลาออกตอที่ประชุมสภาพนักงาน 
๑๖.๒  สภาพนักงานมีมติใหถอดถอน เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสีย  บกพรองตอ

หนาที่ หรือหยอนความสามารถ  ดวยคะแนนเสียงเกินกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู 
ขอ  ๑๗  ในกรณีประธานสภาพนักงานหรือรองประธานพนจากตําแหนง  ใหอธิการบดี

หรือผูที่อธิการบดีมอบหมายเรียกประชุมสภาพนักงาน  เพื่อดําเนินการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง 
ขอ   ๑๘  ใหมีการประชุมสภาพนักงานไมนอยกวาปละ ๖ คร้ัง โดยประธานสภาพนักงาน

เปนผูเรียกประชุม  ทั้งนี้ กรรมการไมนอยกวา ๑ ใน ๔ ของกรรมการทั้งหมดอาจรองขอเปนลายลักษณ
อักษรตอประธานสภาพนักงาน เพื่อขอใหมีการประชุมสภาพนักงานเพื่อกิจการอยางใดอยางหนึ่ง  ใน
กรณีนี้ใหประธานสภาพนักงานเรียกประชุมสภาพนักงาน ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ   
หากไมมีการเรียกประชุมภายในกําหนดดังกลาว  ใหผูรองขอเปนผูเรียกประชุมสภาพนักงานได 

ขอ  ๑๙  การประชุมสภาพนักงาน ตองมีกรรมการเขารวมประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะถือเปนองคประชุม 

 ใหประธานสภาพนักงานเปนประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานสภาพนักงานไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธานสภาพนักงานคนที่หนึ่งเปนประธานที่ประชุม  ถารองประธานสภา
พนักงานคนที่หนึ่งไมอยูในที่ประชุม  ใหรองประธานสภาพนักงานคนที่สองเปนประธานที่ประชุม ถา
รองประธานสภาพนักงานทั้งสองคนไมอยูในที่ประชุม  ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
ที่ประชุม   

ใหนําขอบังคับวาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย มาใชบังคับกับการประชุมสภาพนักงาน 
โดยอนุโลม 

ขอ  ๒๐  การปฏิบัติงานของกรรมการสภาพนักงาน ใหนับเปนภาระงานของการปฏิบัติงาน
ใหมหาวิทยาลัย 

ขอ  ๒๑  สภาพนักงานอาจแตงตั้งอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือดําเนินการเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งที่อยูในอํานาจหนาที่ของสภาพนักงาน  หรืออาจมอบหมายใหประธานสภาพนักงาน   รอง
ประธานสภาพนักงาน  หรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง  เพื่อปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่สภาพนักงาน
มอบหมาย  

ขอ  ๒๒  การดําเนินงานใดๆ   ที่เกี่ยวของกับนโยบาย  ภายใตอํานาจและหนาที่ของสภา
พนักงานจะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาพนักงานกอน  ยกเวนในกรณีที่เปนเรื่องจําเปน
หรือเรงดวน ใหประธานสภาพนักงานพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม  แลวรายงานใหที่ประชุม
สภาพนักงานทราบทันทีที่มีการประชุมครั้งตอไป 

ขอ  ๒๓  สภาพนักงานสามารถออกระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับการดําเนินงานของสภา
พนักงานและสามารถประชาสัมพันธการดําเนินงานตามหนาที่ได 

 



 ๖ 

 
ขอ  ๒๔  การเสนอแกไขขอบังคับนี้ จะกระทําไดโดยมติของที่ประชุมสภาพนักงาน ดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๔  ของกรรมการทั้งหมด และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความ
เห็นชอบ 

ขอ  ๒๕  ใหอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย ดําเนินการใหมีการเลือกตั้งกรรมการ
สภาพนักงานตามขอบังคับนี้คร้ังแรก ภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
พ.ศ. ๒๕๕๑  มีผลบังคับใช 

ขอ ๒๖ ในระหวางทีย่ังมีขาราชการและลูกจางของสวนราชการเปนผูปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย
ตามขอบังคับนี้  ใหขาราชการและลูกจางของสวนราชการดังกลาวมีสวนรวมในกิจการสภาพนกังาน โดย
เทาเทียมกับพนักงานมหาวทิยาลัย  

ขอ  ๒๗ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้    
 

ประกาศ   ณ วันที่…………………….. 
 
 
                                     (ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทย เกษม วัฒนชัย) 
                                                  นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
 

 


