
 
(ราง) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบคุคล 

 พ.ศ. ๒๕๕๑  
……………………………….. 

 

เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ในสวนที่เกี่ยวกับ องคประกอบ คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง การพน
จากตําแหนงและอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๒) และ ๒๕ (๑๕) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่….
เมื่อวันที่…….จึงออกขอบังคับไวดังนี้ 

ขอ  ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑“  

ขอ  ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ  ๓  ในขอบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
“อธิการบดี” หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
“พนักงานมหาวิทยาลัย”   หมายความวา    พนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ขอ  ๔  กอนครบวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลไมนอยกวาหก
สิบวัน หรือในกรณีที่กรรมการบริหารงานบุคคลตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดวางลงกอนครบวาระ ใหสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลขึ้นใหม หรือแตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทนตาม
ขอบังคับนี้ 

ขอ  ๕  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  เรียกโดยยอวา “ ก.บ.” มี
องคประกอบ ดังนี้ 

๕.๑   อธิการบดี    เปนประธานกรรมการ 
๕.๒  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ    เปนรองประธาน  
๕.๓  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย      เปนกรรมการ 
๕.๔  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มีประสบการณและเชี่ยวชาญ 

ดานบริหารงานบุคคล ดานกฎหมาย ดานการพัฒนาองคกร 
หรือการบริหารการจัดการ ดานละ ๑ คน รวม ๓ คน          เปนกรรมการ พิจารณา 13/5/51 



 ๒ 

  
๕.๕  ผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณดานบริหารสวนงานในสถาบัน 
  อุดมศึกษา โดยเคยดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  หรือคณบดี      
         หรือผูอํานวยการสถาบัน หรือผูอํานวยการสํานัก หรือหัวหนา  
  สวนงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะมาแลวไมนอยกวา ๔ ป       
        จํานวน ๓ คน    เปนกรรมการ 
๕.๖  รองอธิการบดีที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล        เปนกรรมการ 
                   และเลขานกุาร 
๕.๗  หัวหนาหนวยงานที่รับผิดชอบงานดานบริหารงานบุคคล 
         ของมหาวิทยาลัย     เปนกรรมการ 
                        และผูชวยเลขานุการ 

อธิการบดีอาจแตงตั้งผูปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยซ่ึงปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล  จํานวน
ไมเกิน ๒ คน เปนผูชวยเลขานุการก็ได 

ขอ  ๖  หลักเกณฑวิธีการไดมาของ ก.บ. 
ใหอธิการบดีเสนอชื่อ  พรอมประวัติ  ผลงาน  และประสบการณของกรรมการในขอ ๕.๔ 

และขอ ๕.๕  ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง   
ขอ  ๗  วาระการดํารงตําแหนง 
ก.บ. มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได 
ขอ  ๘  การพนจากตําแหนง 
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในขอ ๗  แลว  ก.บ. พนจากตําแหนงเมื่อ 

๘.๑    ตาย 
๘.๒   ลาออก 
๘.๓   สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอน 
๘.๔   สภามหาวิทยาลัยมีมติวาบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ

หยอนความสามารถ 
๘.๕  ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการในประเภทนั้น หรือขาดคุณสมบัติ หรือมี

ลักษณะตองหาม  ตามขอ ๙   
๘.๖   ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
๘.๗  เปนบุคคลลมละลาย 
๘.๘  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

ในกรณีที่กรรมการวางลงกอนครบวาระ ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอบังคับนี้ เพื่อให
ไดกรรมการแทนตําแหนงที่วางนั้นใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง  เวนแตวาระ
ของกรรมการเหลืออยูนอยกวา ๙๐ วันจะไมดําเนินการเลือกใหมก็ได  และใหผูซ่ึงไดรับแตงตั้งอยูใน
ตําแหนงกรรมการไดเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 



 ๓ 

 
ขอ  ๙  ผูสมควรดํารงตําแหนง ก.บ.  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 

๙.๑   เปนผูทรงคุณวุฒิและทรงคุณธรรมเปนที่ยอมรับในสังคม 
๙.๒  มีวิสัยทัศน มีความรูความสามารถ มีประสบการณและเชี่ยวชาญในดานใดดาน

หนึ่ง หรือหลายดานเพื่อประโยชนตอการพัฒนางานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
๙.๓   มีความสนใจ และเขาใจระบบการศึกษาและภารกิจของมหาวิทยาลัย 
๙.๔   สามารถอุทิศเวลาใหแกงานของมหาวิทยาลัยตามสมควรแกตําแหนงหนาที่ 
๙.๕  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง หรือ

กลุมการเมือง 
๙.๖   ไมเปนผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
๙.๗  ไมเปนผูที่มีประวัติดางพรอย หรือมีมลทินมัวหมอง 
๙.๘  ไมเปนผูมีสวนไดสวนเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ในกิจการที่มีประโยชน

ขัดแยงกับกิจการของมหาวิทยาลัย  เวนแตเปนผูถือหุนโดยสุจริตในหางหุนสวน บริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชน  เพื่อประโยชนแหงการลงทุนตามปกติ 

๙.๙  กรรมการตามขอ ๕.๕  ตองเคยปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษามาแลวไมนอย
กวาสิบป  และยังปฏิบัติงานอยูในสถาบันอุดมศึกษาหรือไมก็ได  แตตองไมใชผูดํารงตําแหนงบริหารใน
มหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๐  การประชุมของ ก.บ. ตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุม   ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได    
ใหรองประธานทําหนาที่ประธานในที่ประชุม  ถาประธานกรรมการและรองประธานไมอยูในที่ประชุม 
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่ประธานกรรมการมอบหมายทําหนาที่ประธานที่ประชุม            
ถาประธานกรรมการมิไดมอบหมายใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานที่ประชุม 

การจัดระเบียบวาระการประชุม  การดําเนินการประชุม  การลงมติและการดําเนินการอื่นๆ 
ที่เกี่ยวกับการประชุมของ ก.บ. ใหนําขอบังคับวาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๑๑  อํานาจและหนาที่ของ ก.บ. 
๑๑.๑  เสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ 

(๑) การบริหารบุคคลและการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย 

(๒) การกําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยในแตละสวนงานตาม
ผลการวิเคราะหภาระงาน และกําหนดเกณฑภาระงานขั้นต่ําของพนักงานมหาวิทยาลัยในแตละตําแหนง 

(๓) การกําหนดบัญชีอัตราเงินเดือน และอัตราเงินประจําตําแหนงของ
พนักงานมหาวิทยาลัย   

(๔) การกําหนดสิทธิประโยชนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 



 ๔ 

 

(๕) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมิน
ประสิทธิภาพพนักงานมหาวิทยาลัย 

๑๑.๒  พิจารณาดําเนินการ เกี่ยวกับ 
(๑)   กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย  มาตรฐานกําหนด

ตําแหนง และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
(๒)  กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

(๓)  กําหนดแบบประเมินทุกประเภท  สัญญาและเงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
และอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ใบลา และเอกสารอื่นใดอันเกี่ยวกับ
การดําเนินงานดานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย 

(๔) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการจางผูที่มีอายุเกินหกสิบป 
แตไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

(๕) กําหนดหลักเกณฑ  เงื่อนไข  วิธีการจางและการประเมินผลการปฏิบัติงาน    
และประเมินสุขภาพ  ของคณาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวารองศาสตราจารย  ซ่ึงอายุเกินหกสิบปแตไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ  เปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

(๖) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ บรรจุและแตงตั้งใหพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ออกไปปฏิบัติงานตามความประสงค หรือตามโครงการของมหาวิทยาลัย หรือไปรับราชการตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร กลับเขาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

(๗) อนุมัติการปรับเปลี่ยนกรอบอัตรากําลัง   อัตราการจางพนักงาน
มหาวิทยาลัยภายในกรอบอัตรากําลังของแตละสวนงาน 

(๘) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาใหความดีความชอบ 
การขึ้นเงินเดือนประจําป  การเลื่อนตําแหนง  การเพิ่มคาจาง การจายเงินคาตอบแทน และเงินเพิ่มพิเศษ
อ่ืนๆ  ตามผลงานใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย 

(๙)   กําหนดหลักเกณฑและวิธีการยาย และแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงไป
ดํารงตําแหนงอื่นในสวนงานเดียวกันหรือตางสวนงาน 

(๑๐)  รับรองคุณวุฒิ หรือประสบการณอ่ืน  เพื่อประโยชนในการบรรจุแตงตั้ง
และกําหนดอัตราเงินเดือนที่ควรไดรับของพนักงานมหาวิทยาลัย 

(๑๑) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ จํานวนและเงื่อนไขเกี่ยวกับการลาของ
พนักงานมหาวิทยาลัย 

(๑๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของพนักงานมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับผลการ
ประเมินการทดลองปฏิบัติงาน ผลการประเมินประสิทธิภาพการทํางาน และพิจารณาความดีความชอบ
ประจําป 

(๑๓) พิจารณาโทษทางวินัยอยางรายแรง 
 



 ๕ 

 

(๑๔) ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล และการพัฒนาพนักงาน
มหาวิทยาลัยของสวนงานอยางตอเนื่อง 

(๑๕) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อ
กระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งมอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการ 
คณะทํางาน หรือบุคคลดังกลาวทําการแทนแลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ 

(๑๖) รายงานผลการดําเนินงานตอสภามหาวทิยาลัยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
และเผยแพรใหประชาคมมหาวิทยาลัยทราบอยางทั่วถึง ยกเวนเรื่องที่จะกระทบตอความเสียหายสวนบุคคล 

๑๑.๓  ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
ขอ  ๑๒  ให ก.บ. และผูชวยเลขานุการไดรับเบี้ยประชุมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ขอ  ๑๓  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ 

 
ประกาศ ณ วันที่…….เดือน…………………พ.ศ. ……... 
 
 
                     (ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย) 
                                นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
   
 
   

  
 
 

 


