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(ราง) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
วาดวย การบรหิารงานบคุคล พ.ศ. ๒๕๕๑ 

---------------------- 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕(๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 
๒๕๕๑  และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่…../…….เมื่อวันที่…………….
จึงออกขอบังคับไวดังนี้ 

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

ขอ  ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ  ๓  ในขอบังคับนี้ 

 “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 “สวนงาน” หมายความวา  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  สํานักงาน 

   มหาวิทยาลัย  สวนงานวิชาการและสวนงาน
อ่ืน  ที่จัดตั้งขึน้ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ขอ  ๔  ใหอธิการบดี รักษาการตามขอบังคับนี้ 

การใดที่มิไดกําหนดตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีออกประกาศ  ระเบียบ ตามที่
คณะกรรมการกําหนด โดยตองไมขัดแยงกับขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 

หมวด ๑ 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

----------------- 
ขอ  ๕  ผูที่จะไดรับการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยจะตองมีคุณสมบัติทั่วไป ดังตอไปนี้ 



 ๒ 

(๑)   ตองเปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข 

 (๒)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปและไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
(๓) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทางการเมือง กรรมการ หรือเจาหนาที่ในพรรค

การเมือง 
(๔)  ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 
(๕)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๖)  ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย   หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี     จนเปนที่

รังเกียจของสังคม 
(๗)  ไมเปนบุคคลไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือมีจิตฟนเฟอน

ไมสมประกอบ มีกายหรือจิตใจไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ได ตามความเห็นของแพทย ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
จํานวน ๓ ทาน 

(๘)  ไมเปนโรคเรื้อนในระยะติดตอ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแก
สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการที่นารังเกียจแกสังคม ติดยาเสพติดให
โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอื่นที่คณะกรรมการกําหนด 

(๙)  ไมเปนผูอยูระหวางถูกพักงาน พักราชการหรือส่ังใหหยุดงานเปนการชั่วคราวใน
ลักษณะเดียวกับถูกพักงานหรือพักราชการ 

(๑๐)  ไมเปนผูที่เคยถูกเลิกจางจากรัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ หนวยงานในกํากับของ
รัฐ หรือนิติบุคคลอื่น 

(๑๑)  ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก   เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(๑๒)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานอื่นของรัฐเพราะกระทําผิดวินัย 

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัย ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัย 
และใหเปนที่สุด 

ขอ  ๖  พนักงานของมหาวิทยาลัย มี ๒ ประเภท คือ 
(๑) พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา ไดแก ผูที่ไดรับการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
(๒) พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว ไดแก ผูที่มหาวิทยาลัยจางเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะเรื่อง

หรือเฉพาะโครงการ หรือบางเวลา 
ขอ  ๗  พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา แบงเปน ๓ สาย คือ 

(๑)   พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
(๒)  พนักงานมหาวิทยาลัย สายบริหารวิชาการ 
(๓)  พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ 



 ๓ 

ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยตาม (๑) และ (๓) อาจจางตามความตองการและจากเงินรายไดของ
สวนงานตามขอ ๑๕ วรรคสอง 

ขอ  ๘  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ   ไดแก  
๘.๑   ประเภทคณาจารยประจํา  ไดแก  ตําแหนง 

(๑)  อาจารย   
(๒)  ผูชวยศาสตราจารย 
 (๓)  รองศาสตราจารย 
 (๔)  ศาสตราจารย 

๘.๒  ประเภทนักวิจัย  แบงเปน ๔ ระดับ ไดแก  ตําแหนง 
(๑)  นักวิจัยระดับตน  
(๒)  นักวิจัยระดับกลาง 
(๓)  นักวิจัยระดับสูง 
(๔)  นักวิจัยระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  

๘.๓  ตําแหนงอื่นที่คณะกรรมการกําหนด 
นอกจากคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตองมี

คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอก หรือเทียบเทา  ในกรณีที่สวนงานมีเหตุผลหรือความจําเปนพิเศษ อาจขออนุมัติ
คณะกรรมการยกเวนใหบรรจุผูมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายได 

ขอ ๙  พนักงานมหาวิทยาลัย สายบริหารวิชาการ  ไดแกตําแหนง 
(๑)   อธิการบดี 
(๒)  รองอธิการบดี 
(๓)  ผูชวยอธิการบดี 
(๔)  หัวหนาสวนงาน และรองหัวหนาสวนงาน ตามมาตรา ๔๐ แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๑  
จํานวนตําแหนงรองหัวหนาสวนงานตาม (๔) ของแตละสวนงานใหเปนไปตามที่สภา

มหาวิทยาลัยกาํหนด 
ขอ  ๑๐  พนักงานสายปฏิบัติการ แบงเปน ๓ กลุม ไดแก 

๑๐.๑  กลุมบริหารจัดการ ไดแก    
(๑)   ผูบริหารระดับตน  
(๒)  ผูบริหารระดับกลาง 
(๓)  ผูบริหารระดับสูง 

ช่ือตําแหนงและการกําหนดใหตําแหนงใดเปนผูบริหารระดับตน ผูบริหารระดับกลาง 
หรือผูบริหารระดับสูง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

๑๐.๒  กลุมปฏิบัติการและวิชาชีพ ไดแก    



 ๔ 

(๑)   กลุมปฏิบัติงานทั่วไป ไดแกตําแหนง ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 (๒)  กลุมวิชาชีพเฉพาะ ไดแกตําแหนง แพทย ทันตแพทย เภสัชกร วิศวกร 

สัตวแพทย พยาบาล  สถาปนิก นักเทคนิคการแพทย  นักรังสีการแพทย นักกายภาพบําบัด นักวิชาการ 
คอมพิวเตอร  นักวิชาการชางทันตกรรม  ผูปฏิบัติงานการพยาบาล  ผูปฏิบัติงานทันตกรรม  ผูปฏิบัติงาน
เภสัชกรรม 

๑๐.๓   กลุมบริการ ไดแก   
 (๑) กลุมบริการทั่วไป ไดแกตําแหนง ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
(๒) กลุมบริการฝมือ  ไดแกตําแหนง ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ขอ  ๑๑  พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว ไดแก 
(๑)  พนักงาน ซ่ึงไมไดรับเงินเดือนประจําจากมหาวิทยาลัย โดยมีสัญญาจางเปนคราวๆ  ไป 

เชน อาจารยพิเศษ  ผูเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา  ทั้งที่เปนชาวไทยและชาวตางประเทศ  
หลักเกณฑและวิธีการจาง   ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

 (๒)  พนักงานของสวนงานตามมาตรา ๙ หรือพนักงานตามโครงการ   ที่มหาวิทยาลัย
หรือสวนงานวาจางใหปฏิบัติงานเฉพาะเพื่อการใดการหนึ่งเปนการชั่วคราวหรือบางชวงเวลา  ตาม
งบประมาณของโครงการ หรือสวนงานนั้น 

หลักเกณฑและวิธีการจาง  ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยหรือสวนงานที่ตองการจาง
เห็นสมควร  

พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราวไมไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการตามขอบังคับวาดวยสิทธิ
ประโยชนและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  

 

หมวด  ๒ 
ภาระงาน 

------------------- 
 

 ขอ ๑๒ พนกังานมหาวิทยาลยัตองปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและตามภาระงาน
ขั้นต่ําของแตละตําแหนง 
 ขอ ๑๓ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวชิาการ ประเภทคณาจารยประจํามีภาระงานหลัก คือ สอน 
วิจัย  เปนอาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธ  เปนอาจารยที่ปรึกษานกัศึกษาและพัฒนานักศึกษา โดยมีเกณฑภาระ
งานขั้นต่ําตองไมนอยกวาสามสิบหาหนวยภาระงานตอสัปดาห โดยเปนภาระงานสอนไมนอยกวา ๑๘ 
หนวยช่ัวโมงทํางานตอสัปดาห   
 สําหรับเกณฑภาระงานขัน้ต่าํของตําแหนงนักวจิัยใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด  
 ขอ ๑๔  พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุมบริหารจัดการ กลุมปฏิบัติการและวิชาชีพ 
และกลุมบริการ มีภาระงานตามมาตรฐานกาํหนดตําแหนง  และงานอื่นๆ  ที่ไดรับมอบหมาย 



 ๕ 

 เกณฑภาระงานขั้นต่ําของแตละตําแหนงตามวรรคหนึ่ง  ตองไมนอยกวาสามสิบหาหนวยภาระ
งานตอสัปดาห โดยไมนับรวมเวลาพกักลางวัน ทั้งนี้ สวนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
สวนงานอาจประกาศกําหนดเวลาปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับภาระงานของสวนงานกไ็ด     
  
 ใหผูบังคับบัญชาจัดทําขอตกลงภาระงานขัน้ต่ําเปนลายลกัษณอักษร  โดยใหผูบังคับบัญชา  
และพนกังานมหาวิทยาลัยลงลายมือช่ือไวดวย ทัง้นี้  ผูบงัคับบัญชาอาจกําหนดภาระงานอื่นเพิ่มเตมิเปนการ
เฉพาะตวัไดตามความเหมาะสม 
 

หมวด  ๓ 
การกําหนดตาํแหนง  การบรรจุ  เงินเดือนและคาตอบแทน 

-------------------- 
 

 ขอ ๑๕ มหาวทิยาลัยจะมีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงใด ประเภทใด จํานวนอัตรา
เทาใด อยูในสวนงานใด และตองใชผูคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอยางใด  ใหคณะกรรมการกําหนด 
โดยคํานึงถึงลักษณะงาน หนาที่ความรับผิดชอบ และวิเคราะหภาระงานของสวนงาน 
 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ  สวนงานอาจเสนอขอจางพนักงานมหาวทิยาลัยตาม
ขอ ๗ วรรคสองได โดยตองผานวิเคราะหภาระงานและการอนุมติอัตราจากคณะกรรมการ 
 ขอ ๑๖ ใหคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานกาํหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยไวเปนบรรทัด
ฐานทุกตําแหนง  ในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหแสดงประเภท  ช่ือตาํแหนง  หนาที่และความรับผิดชอบ 
ลักษณะงานทีต่องปฏิบัติ  คุณภาพของงาน  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  และแสดงอัตราเงนิเดือนของ
ตําแหนงไวดวย  
 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ คณะกรรมการอาจอนุมัติใหบรรจุและแตงตัง้พนักงาน
มหาวิทยาลัยทีม่ีคุณสมบัติตางไปจากที่กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนงก็ได 

ขอ ๑๗  การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูที่
ผานกระบวนการสรรหาและคัดเลือก และใหไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง ตามที่กําหนดไวสําหรับ
ตําแหนงนั้น     

ใหคณะกรรมการกําหนดบัญชีอัตราเงินเดือน และอัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงาน
มหาวิทยาลัย แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติและออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย ทั้งนี้  
ตําแหนงใดจะไดรับเงินประจําตําแหนง ใหกําหนดในประกาศดังกลาว  ยกเวนพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
บริหารวิชาการที่ไมไดเปนพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจํา  ใหคณะกรรมการพิจารณาอัตรา
เงินเดือน และอัตราเงินประจําตําแหนงเปนรายๆ ไป 

หากปรากฏวา คาครองชีพสูงขึ้นหรือบัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ใชอยูไม
เหมาะสม ใหคณะกรรมการพิจารณาปรับบัญชีอัตราเงินเดือนใหเหมาะสม และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
อนุมัติ  โดยตองพิจารณาอยางนอยทุก ๓ ป  



 ๖ 

 ขอ ๑๘  ในกรณีที่รัฐบาลปรับอัตราเงินเดือนของขาราชการพลเรือนเพิม่ขึ้น หรือจายเงินใดๆ เพิ่ม
ใหแกขาราชการพลเรือน ใหคณะกรรมการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นใน
สัดสวนไมนอยกวาที่รัฐบาลปรับหรือจายเพิ่มใหแกขาราชการพลเรือน แลวทําบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินเพิ่ม
ดังกลาวเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติและออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย   

ขอ ๑๙  ใหอธิการบดี เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง หรือส่ังจางพนกังานมหาวิทยาลัยทุก
ตําแหนง  เวนแตตําแหนงทีก่ําหนดไวตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินั้น  

สําหรับพนักงานสวนงานตามขอ ๑๑(๒) ใหหวัหนาสวนงานเปนผูส่ังจาง      
ขอ ๒๐  ผูไดรับคําสั่งบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามขอ ๑๗ ใหมกีารทดลองปฏิบัติงาน

ตามภาระงานตามาตรฐานกาํหนดตําแหนง  รวมทั้งภาระงานที่ไดรับมอบหมายและเงื่อนไขตางๆ  ตามที่
กําหนด เพื่อใชประกอบการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดเปนวาผูที่มคีวาม
เหมาะสมที่จะใหทํางานตอไปหรือไม  ถาการทดลองปฏิบัติงานมีผลการประเมินต่ํากวามาตรฐานทีก่ําหนด 
ก็ใหเลิกสัญญาจางผูนั้นได  ไมวาจะครบกาํหนดเวลาทดลองปฏิบัติงานหรือไมก็ตาม   ถาพนกําหนดเวลา 
ทดลองปฏิบัติงานและผานการประเมินตามหลักเกณฑดงักลาวแลว ใหบรรจุผูนั้นเปนพนักงานประจําของ
มหาวิทยาลัยตอไป 

หลักเกณฑและวิธีการทดลองปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ขอ ๒๑ สวนงานใดมีเหตุผลและความจําเปนที่จะบรรจแุละแตงตั้ง หรือจางบุคคลที่มีความรู

ความสามารถ ประสบการณหรือความชํานาญงานดานใดเปนพิเศษ หรือขาดคุณสมบัติตามขอ ๕(๒)  คือ    
มีอายุเกินหกสบิป แตไมเกนิหกสิบหาปบริบูรณเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ใหเสนอคณะกรรมการอนุมัติ 
แลวใหอธิการบดีส่ังบรรจุและแตงตั้ง หรือจางไดตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
โดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

ขอ ๒๒  คณาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวารองศาสตราจารย และนักวิจัยระดับเชีย่วชาญพิเศษ เมื่อมีอายุครบหกสิบปบริบูรณแลว หากมหาวิทยาลัย
เห็นวา ตําแหนงนั้นเปนตําแหนงที่สวนงานขาดแคลน และเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยและสวนงานนั้นมี
อัตราวางรองรับ มหาวิทยาลัยอาจเสนอคณะกรรมการอนุมัติตอสัญญาจางไปจนถึงอายุหกสิบหาปบริบูรณได 

คณาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย และนักวิจยัระดับเชี่ยวชาญพเิศษที่ไดรับการประเมินผล
งานในระดับดเียี่ยม เมื่ออายคุรบหกสิบหาปบริบูรณแลว มหาวิทยาลัยอาจตอสัญญาจางเปนป ๆ ตอไปอีกได
เปนกรณพีิเศษเฉพาะรายตามที่คณะกรรมการกําหนด 

หลักเกณฑ เงือ่นไข วิธีการจางและการประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินสุขภาพ ใหเปน  
ไปตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยทําเปนประกาศมหาวทิยาลัย 

ขอ ๒๓ พนักงานมหาวิทยาลยัผูใดออกจากงานไปปฏิบัติงานตามความประสงค หรือตาม
โครงการของมหาวิทยาลัย หรือไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  ถาผูนั้น



 ๗ 

ประสงคจะกลบัเขาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ใหอธิการบดีส่ังบรรจุและแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงและรับ
เงินเดือนตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดโดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

ขอ ๒๔  มหาวิทยาลัยอาจยายและแตงตั้งพนักงานมหาวทิยาลัยซ่ึงดํารงตําแหนงหนึง่ ไปดํารง
ตําแหนงอืน่ในสวนงานเดียวกันหรือตางสวนงานได  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
โดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

ขอ ๒๕  พนกังานมหาวิทยาลัยผูซ่ึงปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่  มีประสิทธิภาพ    
ถือวามีความชอบ อาจไดรับบําเหน็จความชอบเปนคําชมเชย  เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวลั หรือไดรับการเลื่อน
ตําแหนง หรืออ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการกาํหนดโดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

ขอ ๒๖ การขึน้เงินเดือนประจําปใหแกพนักงานมหาวทิยาลัย ใหคณะกรรมการบรหิารสวนงาน
ทําการประเมนิประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แลวเสนอคณะกรรมการอํานวยการสวนงานใหความเห็นชอบ 
และเสนอตอมหาวิทยาลัย  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกาํหนดโดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

ขอ ๒๗  ใหอธิการบดีเปนผูส่ังเล่ือนตําแหนง  ขึ้นเงินเดอืนประจําป หรือเพิ่มคาจางใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยทีผ่านการประเมินประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความรูความสามารถ ความประพฤติ คุณภาพและ
ปริมาณงาน ผลงาน ความอุตสาหะ และการรักษาวินยั  ทั้งนี้  ตามหลกัเกณฑและวธีิการที่คณะกรรมการกําหนด 

ขอ ๒๘  พนกังานมหาวิทยาลัยอาจไดรับเงนิคาตอบแทนอื่นนอกจากเงนิเดือน โดยพิจารณา
จากการปฏิบัตงิานที่เกินกวาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  ภาระงานที่เพิ่มขึน้นอกเหนือจากหนาที่ตามคุณสมบัติ
เฉพาะตําแหนง  รวมทั้งคาตอบแทนทางการบริหาร  คาตอบแทนทางวิชาการ  คาตอบแทนวิชาชพีขาดแคลน 
เงินตอบแทนคาคุณวุฒิ คาตอบแทนตําแหนงที่มีเหตุพเิศษ หรือคาตอบแทนอื่น ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
โดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

นอกจากคาตอบแทนตามวรรคแรกแลว พนักงานมหาวทิยาลัยอาจไดรับเงินเพิ่มพิเศษตาม
ผลงาน  กรณมีีผลงานดีเดน มีสมรรถนะสูง  สามารถปฏิบัติงานไดบรรลุผลสําเร็จตามตัวช้ีวดั  หรือปฏิบัติ
นอกเหนือจากภาระงานประจํา ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายเงนิคาตอบแทนและเงินเพิ่มพิเศษตามผลงานใหแก
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทใดและตําแหนงใด ใหคณะกรรมการกําหนดโดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 
 

หมวด  ๔ 
การจางและการเลิกจาง 

------------------ 
 

ขอ ๒๙  ผูที่ไดรับการบรรจุเปนพนกังานประจําตามขอบังคับนี้ ใหจดัทําสัญญาจางตามแบบที่
มหาวิทยาลัยกาํหนด  ทั้งนี้  ใหสัญญาจางมีกําหนดเวลาตัง้แตวันที่ผูนั้นไดรับการบรรจุเปนพนักงานประจําไป
จนถึงสิ้นรอบปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ   เวนแตพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร
วิชาการที่มิใชคณาจารยประจํามหาวิทยาลยัในตําแหนง 

๒๙.๑  อธิการบดีตามขอ ๙(๑) และหัวหนาสวนงานตามขอ ๙ (๔) ใหจดัทําสัญญาจาง  
โดยมีกําหนดเวลาเทากับวาระการดํารงตําแหนง ทั้งนี้  ใหมีขอตกลงรวมเปนเอกสารแนบทายสัญญาทุกครั้ง 



 ๘ 

๒๙.๒  รองอธิการบดีตามขอ ๙(๒) และผูชวยอธิการบดตีามขอ ๙(๓) ใหจดัทําสัญญาจาง
โดยมีกําหนดเวลาเทากับวาระการดํารงตําแหนงของอธิการบดีตามขอ ๙(๑) ทั้งนี้ ตองมีอายุไมเกนิหกสิบป
บริบูรณ 

๒๙.๓  รองหัวหนาสวนงานตามขอ ๙(๔) ใหจัดทําสัญญาจางโดยมีกาํหนดเวลาเทากับ
วาระการดํารงตําแหนงของหัวหนาสวนงานตามขอ ๙ (๔) ทั้งนี้ ตองมอีายุไมเกนิหกสิบปบริบูรณ 

๒๙. ๔  พนักงานมหาวิทยาลยัตามขอ ๒๑ และขอ ๒๒ ใหสัญญาจางมีกําหนดเวลาเปนปๆ    
และใหครบกําหนดเวลาเมื่อผูนั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ  
 ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงตามขอ  ๒๙.๑ ถึง ๒๙.๔ เปนพนักงานมหาวิทยาลัยประจาํและทํา
สัญญาจางตามวรรคแรกแลว พนสภาพการเปนพนกังานมหาวิทยาลัยเนื่องจากอายุครบหกสิบปบริบูรณตามขอ 
๕๕ (๒) ในขณะที่ดํารงตําแหนง  ใหผูนั้นจัดทําสัญญาจางฉบับใหมตามขอ ๒๙.๑ ถึง ๒๙.๔ แลวแตกรณ ี

ในระหวางเวลาตามสัญญาจางตามวรรคแรก ใหมกีารประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยตามขอบังคับ
วาดวยการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไมผานเกณฑการประเมิน ใหส่ังเลิกจางผูนั้น  
ทั้งนี้   ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด โดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย    

ขอ ๓๐  พนักงานสายวิชาการถูกเลิกจางได  หากมีกรณีอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ 
๓๐.๑  คณาจารยประจํา ตําแหนง 

(๑)  อาจารย   ภายในหาปนับแตวันที่ดํารงตําแหนงอาจารย  หากไมสามารถเลื่อน
ขึ้นสูตําแหนงผูชวยศาสตราจารยได ใหปฏิบัติงานตอไปอีกสองปโดยไมมี 
สิทธิไดรับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจําป  และเมื่อครบเจ็ดปแลวยังไม
สามารถเลื่อนขึ้นสูตําแหนงผูชวยศาสตราจารยได   

(๒)  ผูชวยศาสตราจารย ภายในเจ็ดปนับแตวันที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
หากไมสามารถเลื่อนขึ้นสูตําแหนงรองศาสตราจารยได  ใหปฏิบัติงานตอไป
อีกสองปโดยไมมีสิทธิไดรับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจําป  และเมื่อครบ
เกาปแลวยังไมสามารถเลื่อนขึ้นสูตําแหนงรองศาสตราจารยได   

 (๓)  รองศาสตราจารย  ภายในสิบหาปนับแตวันที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
หากไมสามารถเลื่อนขึ้นสูตําแหนงศาสตราจารย  ใหปฏิบัติงานตอไปโดยไมมี
สิทธิไดรับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจําป จนถึงอายุครบหกสิบปบริบูรณ 

ทั้งนี้  เวนแตผูนั้นไดยื่นขอใหพิจารณาเลื่อนตําแหนงไวแลวตั้งแตกอนครบกําหนดเวลา
ไมนอยกวาหนึ่งป  สําหรับผูที่ไปดํารงตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารวิชาการ หรือผูที่ไดรับ
อนุมัติใหไปศึกษาตอ ใหขยายเวลาตามวรรคหนึ่งใหเทากับเวลาที่ผูนั้นไปดํารงตําแหนงสายบริหารวิชาการ 
หรือไปศึกษาตอ 

๓๐.๒  นกัวิจัย 
(๑)  นักวิจัยระดับตน หากไมสามารถเลื่อนขึ้นสูตําแหนงนักวิจัยระดับกลาง ภายใน  

เจ็ดป นับแตวันที่ดํารงตําแหนงนักวิจัยระดับตน 



 ๙ 

(๒)  นักวิจัยระดับกลาง  หากไมสามารถเลื่อนขึ้นสูตําแหนงนักวิจัยระดับสูง 
ภายในสิบป นับแตวันที่ดํารงตําแหนงนักวิจัยระดับกลาง 

(๓)  นักวิจัยระดับสูง และนักวิจัยระดับเชี่ยวชาญพิเศษ หากไมมีผลงานอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

 

หมวด  ๕ 

วันเวลาปฏิบตังิาน วันหยุด วันลา 
----------------------------- 

 

ขอ ๓๑  วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุดประจําสัปดาห วันหยดุนักขัตฤกษ วนัหยดุตามประเพณี 
หรือวันหยดุอื่น ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

ขอ ๓๒  ใหพนักงานมหาวทิยาลัยมีสิทธิลาดังตอไปนี ้
(๑)   การลาปวย 
(๒)  การลาคลอดบุตร 
 (๓)  การลากจิสวนตวั 
(๔)  การลาพักผอนประจําป 
(๕)  การลาอปุสมบท หรือลาเพื่อประกอบพิธีฮัจย 
(๖)  การลาเขารับการตรวจเลอืก หรือเขารับการเตรียมพล 
(๗) การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจยั 
(๘) การลาประเภทอืน่ๆ  ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

 จํานวนวนัลา หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และการพิจารณาการลาแตละประเภท ใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 
 หลักเกณฑและวิธีการใหไดรับเงินเดือน ไดรับเงินเดือนบางสวน หรือไมไดรับเงินเดอืนใน
ระหวางลาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 
  

หมวด ๖ 
วินัย และการรักษาวินัย 

----------------------- 
  

ขอ ๓๓  พนักงานมหาวิทยาลัย ตองรักษาวนิัยโดยเครงครัดอยูเสมอ 

ขอ ๓๔ พนักงานมหาวิทยาลยัตองสุภาพ เรียบรอย และปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซ่ึง
ส่ังการในหนาที่โดยชอบ แตทั้งนี้ ไมกระทบถึงความเปนอิสระทางวิชาการ 

ขอ ๓๕ พนกังานมหาวิทยาลยั ตองปฏิบัติหนาที่ตามนโยบาย  คําสั่ง  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  
และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๓๖ พนักงานมหาวิทยาลยั ตองปฏิบัติหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหเกดิผลดี หรือเกดิความ 
กาวหนาแกมหาวิทยาลัย ระมัดระวังรักษาทรัพยสินและผลประโยชนของมหาวิทยาลัย 



 ๑๐ 

ขอ ๓๗  พนักงานมหาวิทยาลัย ตองอุทิศเวลาใหแกมหาวทิยาลัยอยางเตม็ที่ มีความอุตสาหะ 
วิริยะภาพเต็มสติกําลังของตน 

พนักงานมหาวิทยาลัยตองมาปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะละทิ้งหรือ
ทอดทิ้งหนาทีม่ิได 

ขอ ๓๘ พนักงานมหาวิทยาลยั  ตองรักษาความลับของมหาวิทยาลัย 
ขอ ๓๙ พนักงานมหาวิทยาลยั  ตองประพฤติและปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมารยาทแหง

อาชีพของตน 
ขอ ๔๐ พนักงานมหาวิทยาลัย  ตองไมใชช่ือหรือสัญลักษณของมหาวิทยาลัย หรือสวนงานของ

มหาวิทยาลัย หรือกระทําเพื่อใหปรากฏชื่อหรือสัญลักษณดังกลาวในสื่อใดๆ อันเปนการโฆษณา ประชาสัมพันธ 
การประกวด หรือเพื่อการใดๆ ในลักษณะเดยีวกัน  เพื่อประโยชนในทางธุรกิจของตนเองและของบุคคลอื่น  
ไมวาตนเองจะไดรับประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม 

ขอ ๔๑ พนักงานมหาวิทยาลยั  ตองรักษาความสามัคคี และชวยเหลือกนัในการปฏิบตัิหนาที่ให
เกิดผลดีตอมหาวิทยาลัย 

ขอ ๔๒ พนักงานมหาวิทยาลยั  ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา  การรายงานโดยปกปด
ขอความซึ่งควรตองแจง  ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย 
 การรายงานเทจ็ตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแกมหาวิทยาลัยอยางรายแรง  เปน
ความผิดวนิัยอยางรายแรง 

ขอ ๔๓ พนักงานมหาวิทยาลยั ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต  หามอาศัย หรือยอม
ใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาที่ของตน ไมวาโดยตรงหรือทางออม หาประโยชนใหแกตนหรือผูอ่ืน 

ขอ ๔๔ พนักงานมหาวิทยาลยั ตองไมปฏิบตัิงานอื่นใด ซ่ึงขัดตอประโยชนและวัตถุประสงค
ของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๔๕ พนกังานมหาวิทยาลยั ตองไมประพฤติใหเสื่อมเสียช่ือเสียงแกตนหรือแกช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลัย 

ขอ ๔๖  พนักงานมหาวิทยาลัยกระทําผิดวนิัยกรณีตอไปนี้ ถือเปนการกระทําผิดวนิัยอยาง
รายแรง 

(๑)  ละทิ้งหนาที่ หรือขาดงาน ติดตอในคราวเดยีวกันเปนเวลาเกินกวาสบิหาวัน โดยไม
มีเหตุผลอันสมควร 

(๒)  ติดสุราหรือสารเสพติด 
(๓)  ทุจริตตอหนาที ่
(๔)   มีผลประโยชนทับซอนจากการปฏิบัตงิานของตน 
(๕)  จงใจปฏบิัติหรือกระทาํใดๆ  อันเปนเหตุใหเกดิความเสียหายแกมหาวิทยาลัยอยาง

รายแรง 
(๖)  กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคกุ หรือโทษทีห่นักกวาจําคุก โดยคําพิพากษา

ถึงที่สุดใหจําคกุ หรือใหรับโทษที่หนกักวาจําคุก  เวนแต เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหโุทษ 



 ๑๑ 

(๗) คัดลอกผลงานทางวิชาการของผูอ่ืน หรือนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนผลงานของตน  
(๘) ลวงละเมดิทางเพศหรือมีความสัมพันธทางเพศกับนกัศึกษา  ซ่ึงมิใชคูสมรสของตน   

ขอ ๔๗  ผูบังคับบัญชา  ตองเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบญัชามีวินัยและดูแล
ระมัดระวังใหผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามวินัย   ถารูวาผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยจะตองดาํเนินการ 
ทางวินยัทันท ี

ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามขอนี้ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวโดยไมสุจริตให 
ถือวาผูนั้นกระทําผิดวินยั 

ขอ ๔๘ โทษผิดวินยัมี  ๔ สถาน คือ 
(๑)  ภาคทัณฑ 
(๒)  ตัดเงินเดอืน 
(๓) ปลดออก 
(๔) ไลออก 

ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจัดใหมีสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใด ซ่ึงมีการหักเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัยเปนเงินสะสมและมหาวิทยาลัยจายเพิ่มเปนเงินสมทบ  หาก ผูใดถูกลงโทษปลดออกใหมีสิทธิ
ไดรับเงินสะสมและเงินสมทบ  แตผูที่ถูกลงโทษไลออกมีสิทธิไดรับเงินสะสม  แตไมมีสิทธิไดรับเงินสมทบ 

ขอ ๔๙  การลงโทษพนักงานมหาวิทยาลัย  ผูบังคับบัญชาตองสั่งลงโทษใหเหมาะสมกับ
ความผิดในคําสั่งลงโทษใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําความผิดในสถานใดตามขอใด 

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาลงโทษผูใตบังคับบัญชาโดยไมมีเหตุผลอันควรหรือมีการกลั่นแกลงให
ถือวาผูบังคับบัญชากระทําผิดวินยัดวย 

ขอ ๕๐ พนักงานมหาวิทยาลยัผูใดกระทําผิดไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ 
หรือตัดเงินเดอืน ใหเหมาะสมกับความผิด ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาการลด
โทษก็ได   ในกรณีที่กระทําผิดวินยัเล็กนอยและผูบังคับบัญชาเห็นวามเีหตุอันควรงดโทษ  จะงดโทษโดยให
วากลาวตกัเตือน หรือใหทําทณัฑบนเปนหนังสือไวกอนก็ได 
 การลงโทษตามขอนี้ ผูบังคับบัญชาใดจะมีอํานาจสั่งลงโทษผูใตบังคับบัญชาไดเพียงใดให
เปนไปตามที่คณะกรรมการกาํหนด 

ขอ ๕๑  พนักงานมหาวิทยาลัยผูใด มีกรณถูีกกลาวหาวา กระทําผิดวนิัยอยางรายแรง  ให
อธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทําการสอบสวนโดยไมชักชา 
 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดาํเนินการสอบสวนเสร็จแลว  ใหรายงานผลการสอบสวนตอ
อธิการบดีเพื่อพิจารณา  
 กรณีอธิการบดีถูกกลาวหาวากระทําผิดทางวินัย ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาดําเนินการ 
ทางวินยัตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับนี้ 

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกบัการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวนและพิจารณา 
ใหเปนไปตามขอบังคับที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๕๒  พนักงานมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นวา ไดกระทําผิดวินยั
อยางรายแรง  ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการลงโทษปลดออกหรอืไลออก 



 ๑๒ 

ขอ ๕๓  พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดมีกรณถูีกกลาวหาวา กระทําผิดวนิัยอยางรายแรง จนถูกตั้ง
กรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวา กระทําความผิดอาญา  เวนแตเปนความผิดที่กระทํา 

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  ใหอธิการบดีมีอํานาจสั่งพักงานเพื่อรอฟงผลการสอบสวน
หรือผลคดีได  แตถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาหรือคําพพิากษาถึงที่สุดวาผูนั้นมไิดกระทําผิด  
หรือกระทาํผิดไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก  และไมมีกรณีที่จะตองออกจากงานดวย
เหตุผลอ่ืน ก็ใหอธิการบดีส่ังใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติงานในตําแหนงเดิม หรือตําแหนงในระดับเดยีวกันที่
จะตองใชคณุสมบัติเฉพาะที่ผูนั้นมีอยู 
 เงินเดือนของผูถูกสั่งพักงาน หลักเกณฑ และวิธีการ เกีย่วกับการสั่งพกังานใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการกําหนด 

ขอ ๕๔  พนักงานมหาวิทยาลัยที่กระทําความผิดวินัยอยางรายแรง หรือถูกคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหลงโทษจําคุก  เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  แมภายหลังผูนั้นจะออก
จากมหาวิทยาลัยไปแลว  อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งลงโทษปลดออกหรือ
ไลออกได 
 

หมวด  ๗ 
การพนสภาพ  

--------------------- 
 

ขอ ๕๕  พนักงานมหาวิทยาลัยพนสภาพการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อ 
 (๑)   ตาย 

 (๒)  อายุครบหกสิบปบริบูรณ เมื่อส้ินปงบประมาณของมหาวิทยาลัย  ยกเวนกรณีตาม 
ขอ ๒๑ , ๒๒ และขอ ๓๐ 

 (๓)  ไดรับอนุญาตใหลาออก 
 (๔)   ส้ินสุดสัญญาจาง 
 (๕)  ถูกสั่งเลิกจาง ตามขอ ๓๐ , ๕๗ , ๕๘ และขอ ๕๙    
 (๖)   ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก ตามขอ ๔๘ (๓) หรือ (๔)  
 (๗)  ไมผานการทดลองการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาํหนด 

 (๘)   ไมผานเกณฑการประเมินการปฏิบัติงานประจําปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด  

ขอ ๕๖  พนักงานมหาวิทยาลัย ผูใดประสงคจะลาออกจากงานใหยื่นหนังสือขอลาออกตอ
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลําดับชั้นลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  เพื่อใหอธิการบดีเปน           
ผูพิจารณา  เมื่ออธิการบดีส่ังอนุญาตแลว จึงใหออกจากงานได 

 ในกรณีที่ขอลาออกเพื่อไปสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมือง  ใหการลาออกมีผล
นับตั้งแตวันทีผู่นั้นขอลาออก 
 นอกจากกรณตีามวรรคสอง  ถาอธิการบดีเห็นวาจําเปนเพื่อประโยชนแกงานของมหาวิทยาลัย
จะยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกนิสี่สิบหาวันนับแตวนัขอลาออกก็ได  



 ๑๓ 

ขอ ๕๗  อธิการบดีมีอํานาจสั่งเลิกจางพนกังานมหาวิทยาลัยได  ซ่ึงนอกจากใหทําไดตามที่ระบุ 
ไวในขออ่ืนแหงขอบังคับนีแ้ลว ใหทําไดในกรณีตอไปนี้  
 (๑)  เจ็บปวยจนไมอาจปฏิบตัิหนาที่ของตนได และไมอาจปฏิบัติงานโดยไมสม่ําเสมอ 
หรือตามความเห็นของแพทยผูเชี่ยวชาญ 

(๒)  ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามขอ ๕ อยูกอนการบรรจุโดยไมไดรับการยกเวน 
 (๓)  ไมไดรับการพิจารณาความดีความชอบหรือการขึ้นเงินเดือนประจาํปเปนเวลาสาม

ปงบประมาณของมหาวิทยาลัยติดตอกัน  เวนแตกรณไีดรับเงินเดือนเตม็ขั้นสูงสุดของตําแหนง  หรืออยูใน
ระหวางรับการพัฒนา  ตามขอบังคับเกี่ยวกับการประเมนิพนักงานและการพัฒนาพนักงาน   

ขอ ๕๘  พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดสมัครไปปฏิบัติงานใดๆ  ซ่ึงเปนไปตามความประสงคหรือ
โครงการของมหาวิทยาลัย  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน  ใหอธิการบดีส่ังเลิกจางผูนั้นได  

ขอ ๕๙  พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ
ทหาร  ใหอธิการบดีส่ังเลิกจางผูนั้น  
 

หมวด  ๘ 
อุทธรณและรองทุกข 

------------------------- 
 

ขอ ๖๐  พนักงานมหาวิทยาลยัผูใดไมผานเกณฑการประเมินตามขอบังคับวาดวยการประเมิน
พนักงานมหาวิทยาลัยตามขอ ๒๙ วรรคทาย ใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการ 

ขอ ๖๑  พนักงานมหาวิทยาลยัที่ถูกลงโทษทางวินยัตามขอบังคับนี้  หรือไมผานเกณฑการ
ประเมินตามขอบังคับวาดวยการประเมินพนักงานมหาวทิยาลัย และจะตองถูกเลิกจางตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนดตามขอ ๒๙ วรรคทาย ใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทกุข ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขกําหนด 
        ขอ ๖๒   พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดถกูสั่งใหออกจากงานดวยเหตใุดๆ  หรือเหน็วาผูบังคับบัญชา 
ใชอํานาจและหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตอง หรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย หรือมีการปฏิบัติ
ที่ไมเปนธรรมตอตน ยกเวนการสั่งลงโทษหรือการแตงตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ใหผูนัน้มีสิทธิ 
รองทุกขตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการอุทธรณและ     
รองทุกขกําหนด 

ขอ ๖๓ การอุทธรณตามขอ ๖๑  และการรองทุกขตามขอ ๖๒ ใหยื่นอทุธรณหรือยื่นเรื่องรองทุกข  
ตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขภายใน ๓๐ วัน นบัแตวันที่รูหรือควรรูเหตุแหงการอุทธรณหรือรองทุกข  
และใหคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขพิจารณาและวินิจฉยัใหแลวเสร็จภายใน  ๑๒๐ วนันับแตวันที่ไดรับ
อุทธรณหรือไดรับเรื่องรองทุกข  หากการพิจารณาและวนิิจฉัยไมแลวเสร็จ ใหขยายเวลาการพิจารณาไดอีกครั้ง
ละ ๖๐ วัน ไมเกิน ๒  คร้ัง 

 
 
 

 



 ๑๔ 

บทเฉพาะกาล 

----------------- 
ขอ ๖๔  ในระหวางที่ยังไมไดกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยตามขอ ๘ ,๙ และ ๑๐ และ

ยังไมไดกําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหนงตามขอ ๑๖  ใหผูที่เปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  
คงดํารงตําแหนงตามชื่อตําแหนงเดิมและปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงเดิมตอไป จนกวาจะไดมีการกําหนด
มาตรฐานของตําแหนง  และใหไดรับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนแนบทายขอบังคับนี้   

สําหรับเงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทน หรือเงินอื่นใดที่ไดรับอยูกอนเปลี่ยนสถานภาพ 
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ยังคงใหไดรับเงินดังกลาวในเงื่อนไขและอัตราเดิมตอไป  จนกวาจะไดมีการ
กําหนดเปนอยางอื่น 

ขอ ๖๕  ผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัยอยู
กอนที่จะเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ใหผูมีอํานาจตามขอบังคับนี้มีอํานาจดําเนินการและสัง่
ลงโทษทางวินัยกับผูนั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ใชบังคับอยูขณะนั้นตอไป 

   
ประกาศ   ณ วันที่…………………….. 

 
 

                                     (ศาสตราจารยเกียรติคุณ เกษม วัฒนชัย) 
                                              นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 


