
 
ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
______________________ 

 
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการกําหนดตําแหน่ง 

อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการและประโยชน์เก้ือกูลอื่น การพัฒนาบุคลากร การบรรจุ การแต่งตั้ง 
การให้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง การออกจากงาน วินัย การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ์หรือการร้องทุกข์ของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓  และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เห็นชอบให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑ ชื่อข้อบังคับ 
ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 

ข้อ ๒ เวลามีผลใช้บังคับ 
ข้อบังคับฉบับน้ีให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ นิยาม 
ในข้อบังคับน้ี 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
“คณะกรรมการบริหารบุคคล” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ 
“คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์   



๒ 
 

 

“ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งท่ีจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 

และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ข้อ ๔ ผู้รักษาการ 
ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ี และให้มีอํานาจออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และ

วิธีการเพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี  
 

หมวด ๑  
คณะกรรมการบริหารบุคคล 

 

ข้อ ๕ องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารบุคคล 
ให้มีคณะกรรมการบริหารบุคคล เรียกโดยย่อว่า ก.บ.ค.  ท่ีสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย  
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย คนหน่ึงเป็น

ประธานกรรมการ 
(๒) อธิการบดี เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายคนหน่ึงเป็นกรรมการ  
(๔) กรรมการจํานวนสองคน ที่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี หรือหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นที่มี

ฐานะเทียบเท่าคณะหรือวิทยาลัยซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากคณบดีและหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะหรือวิทยาลัย 

(๕) กรรมการจํานวนหนึ่งคน ที่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก หรือ
หัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือสํานักซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากผู้อํานวยการ
สถาบันหรือสํานัก และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือสํานัก  

(๖) กรรมการจํานวนหน่ึงคน ที่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าศูนย์ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากผู้อํานวยการศูนย์และหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นที่
มีฐานะเทียบเท่าศูนย์ 

(๗) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จํานวนไม่น้อยกว่าสองคน แต่ไม่เกิน          
ห้าคน ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยข้อเสนอของอธิการบดี  

ให้รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกรรมการและเลขานุการ  ผู้อํานวยการ
กองการเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
ได้อีกไม่เกินสองคน 

 



๓ 
 

 

ข้อ ๖ วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง 
ให้คณะกรรมกรรมการบริหารบุคคลมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีก       

ก็ได้ 
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการตามข้อ ๕ (๑) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ต้องพ้นจาก

ตําแหน่งเมื่อขาดจากคุณสมบัติของการเป็นกรรมการประเภทน้ัน 
 

ข้อ ๗ การแต่งต้ังกรรมการทดแทน 
ในกรณีที่กรรมการในคณะกรรมการบริหารบุคคลว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้มีการแต่งตั้ง

กรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการบริหารบุคคลประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มี  
ในกรณีที่กรรมการในคณะกรรมการบริหารบุคคล ตามข้อ ๕ (๑) (๔) (๕) (๖) และ (๗) พ้นจาก

ตําแหน่งตามวาระและยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่ ให้กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระน้ันปฏิบัติ
หน้าท่ีกรรมการต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

 

ข้อ ๘ อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารบุคคล 
ให้คณะกรรมการบริหารบุคคล มีอํานาจหน้าที่จัดทํานโยบายและแผนงานการบริหารบุคคล เสนอต่อ

สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
รอบระยะเวลาการจัดทํานโยบายและแผนงานการบริหารบุคคลให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัย

กําหนด  
 

ข้อ ๙ อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารบุคคล  
ให้คณะกรรมการบริหารบุคคลมีอํานาจหน้าท่ีดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน

มหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานการบริหารบุคคลที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ อํานาจหน้าที่          
เช่นว่าน้ีให้รวมถึง  

(๑) กําหนดประเภทตําแหน่ง ชื่อตําแหน่ง มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของ
พนักงานมหาวิทยาลัย 

(๒) กําหนดบัญชีอัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง ค่าตอบแทนพิเศษทางวิชาการ ค่าตอบแทน
พิเศษทางวิชาชีพ เงินเพ่ิม และค่าตอบแทนอื่นของพนักงานมหาวิทยาลัย 

(๓) กําหนดกรอบอัตรากําลังผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของแต่ละส่วนงาน รวมท้ังการพิจารณา
เกลี่ยอัตรากําลังผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยระหว่างส่วนงาน  

(๔) พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และมาตรฐาน ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย 



๔ 
 

 

(๕) พิจารณาเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากงานตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับน้ี
หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัยหรือการสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงาน   
รวมตลอดถึงการกํากับดูแลมาตรฐานการดําเนินการทางวินัย 

(๖) กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานการ
บริหารงานบุคคลที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือมอบหมายให้บุคคลพิจารณาดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใด  
(๘) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย  
 

ข้อ ๑๐ ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีอํานาจและหน้าท่ีอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ สั่งการ

เก่ียวกับเรื่องการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคล ตลอดจนกรอบอัตรากําลังที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด  

 

หมวด ๒ 
คุณสมบัติพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๑๑ คุณสมบัติท่ัวไปและลักษณะต้องห้าม 
ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดังต่อไปนี้ 
(ก) คุณสมบัติทั่วไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(ข) ลักษณะต้องห้าม 
(๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง 
(๒) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
(๓) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการหรือพักงานหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือออกจากงาน

ตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบอื่น หรือตามข้อบังคับฉบับน้ี 
(๔) เป็นผู้เคยถูกสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ

หรือจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ เพราะกระทําผิดวินัยหรือจรรยาบรรณ 
(๕) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 



๕ 
 

 

(๖) เป็นผู้เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗) เป็นบุคคลที่ศาลมีคําสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๘) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๙) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(๑๐) เป็นผู้มีพฤติกรรมเสื่อมเสียหรือบกพร่องในทางศีลธรรม 
 

ข้อ ๑๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหน่งใด ให้มีคุณสมบัติเฉพาะ

ตําแหน่งตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งน้ัน  
 

ข้อ ๑๓ เหตุยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ ๑๑ และ ข้อ ๑๒ 
คณะกรรมการบริหารบุคคล อาจพิจารณาอนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติท่ัวไปไม่

เป็นไปตามข้อ ๑๑ ก. หรือมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งไม่เป็นไปตาม ข้อ ๑๒ ก็ได้ หากผู้ที่จะได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ หรือมีประสบการณ์ชํานาญงานอันจะเป็นประโยชน์แก่การดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย  

 

หมวด ๓ 
ตําแหน่งและภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  

 

ข้อ ๑๔ การแบ่งประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  
(ก) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
(ข) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ 
 

ข้อ ๑๕ ประเภทย่อยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มีดังน้ี 
(ก) คณาจารย์ประจํา มีตําแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปน้ี 

(๑) ศาสตราจารย์ 
(๒) รองศาสตราจารย์ 
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(๔) อาจารย์  
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(ข) นักวิจัย  
(ค) พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการอื่น ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยโดย

ข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งและการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา ให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยตําแหน่งทางวิชาการ  
ตําแหน่งทางวิชาการ มาตรฐานกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยตาม (ข) และ (ค) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย  

 

ข้อ ๑๖ ภาระงานคณาจารย์ประจํา 
คณาจารย์ประจํา ตามข้อ ๑๕ (ก) มีภาระงานประกอบด้วย งานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ 

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งานพัฒนานักศึกษา รวมตลอดถึงภาระงานอื่น ๆ ที่อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะ
กรรมการบริหารบุคคลกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

มาตรฐานภาระงาน และภาระงานข้ันต่ําของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให้เป็นไปตามที่ 
อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย   

ข้อ ๑๗ ภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการประเภทอ่ืน 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตาม ข้อ ๑๕ (ข) และ (ค) ให้มีภาระงาน มาตรฐานภาระงาน และ

ภาระงานขั้นต่ําตามที่อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนดโดยออกเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย  

 

ข้อ ๑๘ ประเภทย่อยของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ  
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ แบ่งออกเป็นสี่ประเภทประกอบด้วย 
(ก) ประเภทอํานวยการ 
(ข) ประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
(ค) ประเภทบริการวิชาการและสนับสนุนการบริหาร  
(ง) ประเภทอื่นที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด  
การกําหนดตําแหน่ง มาตรฐานกําหนดตําแหน่งและการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง  

ให้เป็นไปตามที่อธิการบดโีดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย  
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ข้อ ๑๙ ภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ  
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการมีภาระงานเกี่ยวกับการสนับสนุนงานสอน งานวิจัย งาน

บริ ก ารทาง วิชาการ  งานบริ ก าร สั งคม  งาน ทํ า นุ บํ า รุ งศิ ลป วัฒนธรรม  และงาน พัฒนานั ก ศึกษา  
รวมตลอดจนงานบริหารงานทั่วไปและงานธุรการ  

มาตรฐานภาระงาน และภาระงานข้ันต่ําของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการในแต่ละ
ประเภท ให้เป็นไปตามที่อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนดโดยออกเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย  

 

ข้อ ๒๐ ระดับตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละประเภท จะมีระดับตําแหน่งอย่างไร มีมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง

อย่างไร มีหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตําแหน่งอย่างไร และพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละประเภทจะได้รับแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งระดับใด ให้เป็นไปตามท่ีอธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนดโดยออกเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย  

การเข้าสู่ตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทอํานวยการ ให้เป็นไป
ตามที่อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนดโดยทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย  

 

ข้อ ๒๑ กรณีได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุนวิชาการ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่มีวาระการดํารงตําแหน่งให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย  

 

หมวด ๔ 
การบรรจุ แต่งตั้ง และการนับอายุงาน 

 

ข้อ ๒๒ การสรรหา การบรรจุ และการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให้แต่งตั้งจากผู้ที่ผ่าน

กระบวนการสรรหา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เว้นแต่กรณีการบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลท่ีขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๓ หรือเพ่ือให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษทางวิชาการ  ตามข้อ ๒๙ ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารบุคคลหรือสภามหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี 

การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้วิธีการสอบแข่งขันหรือ 
การคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ผลการศึกษา ความรู้ความสามารถ ผลงานทางวิชาการ หรือประสบการณ์
การทํางาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิการบดโีดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนดโดยออกเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย 
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ข้อ ๒๓ การสรรหา การบรรจุ และการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการให้บรรจุและแต่งตั้ง

จากผู้ที่สอบแข่งขันได้หรือผู้ผ่านการคัดเลือก เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นเพ่ือประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยอาจ
คั ด เ ลื อ ก โ ด ยพิ จ า รณ า จ า ก คุณ วุ ฒิ  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า  ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ  ห รื อ ป ร ะ สบก า ร ณ์ 
การทํางานก็ได้  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบุคคล
กําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๒๔ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา วิธีการสอบแข่งขัน วิธีการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้น
บัญชี และการยกเลิกบัญชี 

หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา วิธีการสอบแข่งขัน วิธีการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การข้ึนบัญชี และการ
ยกเลิกบัญชี ให้เป็นไปตามที่อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนดโดยออกเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๒๕ ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ัง 
ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

พนักงานมหาวิทยาลัย  
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลตามข้อ ๑๓ หรือการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สายวิชาการโดยให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษทางวิชาการตามข้อ ๒๙ วรรคสอง ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารบุคคลเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง  

กรณีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการโดยให้ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษทาง
วิชาการตามข้อ ๒๙ วรรคสาม ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง  

 

ข้อ ๒๖ การเร่ิมนับอายุงาน 
การนับอายุงานของพนักงานมหาวิทยาลัยให้นับตั้งแต่วันบรรจุและแต่งตั้งเป็นต้นไป  

 

หมวด ๕  
เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงินเพ่ิม และค่าตอบแทนอืน่ 

 

ข้อ ๒๗ อํานาจกําหนดค่าตอบแทน 
เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงินเพ่ิม รวมตลอดจนค่าตอบแทนอื่นของพนักงานมหาวิทยาลัยให้

เป็นไปตามอัตราที่อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนดโดยออกเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย 
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ข้อ ๒๘ การกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุตามอัตราเงินเดือนที่

อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นคณะกรรมการบริหารบุคคลอาจพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งพนักงาน

มหาวิทยาลัยโดยใหไ้ด้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุก็ได้ ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิการบดี
โดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๖ 
ค่าตอบแทนพิเศษทางวิชาการ 

 

ข้อ ๒๙ กรณีเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์แก่การสอนและการวิจัย คณะกรรมการบริหาร

บุคคลอาจพิจารณาอนุมัติ ให้แต่ งตั้ ง บุคคลผู้มี คุณสมบัติทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการดี เด่น  
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการโดยให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษทางวิชาการ นอกเหนือจากเงินเดือน  
ตามข้อ ๒๗ ก็ได้   

ให้คณะกรรมการบริหารบุคคล พิจารณากําหนดเงินค่าตอบแทนพิเศษทางวิชาการ ให้แก่ผู้ที่จะได้รับ
การแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทาง
วิชาการ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความสามารถ ผลงาน หรือความขาดแคลนในสาขาวิชา  

ในกรณีที่มีเหตุเพ่ือประโยชน์ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างสําคัญย่ิง อธิการบดีโดยข้อเสนอของ
คณะกรรมการบริหารบุคคล อาจขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติหรือผลงานทาง
วิชาการดีเด่นเป็นพิเศษเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  โดยได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษทางวิชาการ   
ในอัตราที่สูงกว่าร้อยละสามสิบของอัตราเงินเดือนแรกบรรจุก็ได้  

 

ข้อ ๓๐ การประเมินเพ่ือรับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
คณะกรรมการบริหารบุคคลอาจกําหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งโดย

ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษทางวิชาการ ตามข้อ ๒๙ เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือนําผลการประเมิน
มาใช้ประกอบการพิจารณาส่ังให้เพ่ิม หรือลด หรืองด การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษทางวิชาการได้ ทั้งน้ี ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนดโดยออกเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย    

 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 

หมวด ๗ 
ค่าตอบแทนพิเศษทางวิชาชีพ 

 

ข้อ ๓๑ กรณีเงินค่าตอบแทนพิเศษทางวิชาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ อาจได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษทางวิชาชีพ ตามบัญชี

อัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษทางวิชาชีพ ที่อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนดโดย
ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย  

การกําหนดอัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษทางวิชาชีพตามวรรคหนึ่งให้พิจารณาจากวุฒิการศึกษาที่ใช้
แต่งตั้ง มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ภาระงานข้ันต่ําของตําแหน่ง และ ความขาดแคลนของสาขาวิชาหรือวิชาชีพ   

ให้คณะกรรมการบริหารบุคคลพิจารณาความเหมาะสมของอัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษทางวิชาชีพ
ทุกรอบห้าปี หากเห็นว่าสายงานในวิชาชีพใด ไม่มีความจําเป็นที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษทางวิชาชีพ  
ให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับวิชาชีพน้ัน  

 

หมวด ๘ 
การทดลองปฏิบัติงาน 

 

ข้อ ๓๒ กระบวนการทดลองปฏิบัติงาน 
เมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้ว พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อย

กว่าห น่ึงภาคการศึกษา  แต่ ไม่ เ กินห น่ึงปี  นับแต่วัน ท่ี ได้ รับการแต่ งตั้ ง  และพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุนวิชาการ ต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน แต่ไม่เกินหน่ึงปี นับแต่วันที่ได้รับการ
แต่งตั้ง  

เมื่อได้มีการทดลองปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาสามเดือน  ให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้มีการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในหมวด ๑๒  และแจ้งผลการประเมินพร้อมข้อคิดเห็น
เก่ียวกับการปฏิบัติงานให้พนักงานมหาวิทยาลัยทราบ  

ก่อนที่จะครบกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้มีการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน หากปรากฏผลผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในข้อ ๔๑  
ให้จัดให้พนักงานมหาวิทยาลยัทําสัญญาการปฏิบัติงาน ในหมวด ๙  แต่หากไม่ผ่านการประเมินให้ผู้น้ันพ้นจากการ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  เว้นแต่กรณีผลการประเมินยังมี ข้อที่สามารถปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาได้ 
ผู้บังคับบัญชาอาจพิจารณาส่ังขยายระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานออกไปอีกเป็นเวลาไม่เกินสามเดือนก็ได้ 

 
 



๑๑ 
 

 

ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานออกไปตามวรรคสาม ก่อนครบเวลา 
ที่ได้รับการขยายไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้มีการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงาน  
หากผ่านการประเมิน ให้จัดให้พนักงานมหาวิทยาลัยทําสัญญาการปฏิบัติงาน ตามหมวด ๙  แต่หากไม่ผ่านการ
ประเมินให้ผู้น้ันพ้นจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๙ 
สัญญาการปฏิบัติงาน 

 

ข้อ ๓๓ ประเภทสัญญา 
สัญญาการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีระยะเวลาการทํางานตามสัญญา ดังต่อไปนี้ 
(๑) สัญญาทดลองงาน นับตั้งแต่วันแต่งตั้งเป็นพนักงานทดลองงานจนถึงวันที่ผ่านการทดลอง

ปฏิบัติงาน  
(๒) สัญญาการปฏิบัติงานระยะที่หน่ึง นับตั้งแต่วันที่พ้นจากการทดลองงาน จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน 

ของปีที่สองที่ได้รับการแต่งตั้ง 
(๓) สัญญาการปฏิบัติงานระยะที่สองมีกําหนดสามปี นับแต่วันที่ ๑ ตุลาคมของปีที่สองที่ได้รับการ

แต่งตั้งจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปีที่ห้าที่ได้รับการแต่งตั้ง 
(๔) สัญญาการปฏิบัติงานระยะที่สามมีกําหนดเวลาห้าปี นับแต่วันที่ ๑ ตุลาคมของปีที่ห้านับแต่วันที่

ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปีท่ีสิบท่ีได้รับการแต่งตั้ง 
(๕) สัญญาการปฏิบัติงานระยะที่สี่ให้อยู่ปฏิบัติงานจนถึงวันเกษียณอายุ 
 

ข้อ ๓๔ การทําสัญญาและการต่อสัญญา 
การทําสัญญาการปฏิบัติงานตามข้อ ๓๓ ให้ทําต่อเน่ืองกันตามอายุสัญญา และพนักงานมหาวิทยาลัย

ที่จะได้รับการทําสัญญาในแต่ละระยะเวลาของสัญญาตาม ข้อ ๓๓ จะต้องมีคุณสมบัติและผ่านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ที่อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด
โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๓๕ สัญญาการปฏิบัติงานชั่วคราว 
นอกจากการทําสัญญาการปฏิบัติงานตามข้อ ๓๓ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย อาจทําสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีมีระยะเวลาทํางานตามสัญญาคราวละไม่เกินห้าปี 
ก็ได้ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิการบดีโดยข้อเสนอข้อของคณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนดโดย
ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย  

 



๑๒ 
 

 

ข้อ ๓๖ แบบของสัญญา 
สัญญาการปฏิบัติงานตามข้อ ๓๓ และสัญญาจ้างตาม ข้อ ๓๕ ให้เป็นไปตามแบบที่อธิการดีโดย

ข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย  
 

หมวด ๑๐  
การข้ึนเงินเดือนประจําปี  

 

ข้อ ๓๗ รอบการขึ้นเงินเดือน 
การข้ึนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ข้ึนเงินเดือนได้ปีละหน่ึงครั้ง  
 

ข้อ ๓๘ การประเมินเพ่ือขึ้นเงินเดือน 
การขึ้นเงินเดือนประจําปี ให้นําผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตามข้อ ๔๒ การรักษาจรรยาบรรณ

และวินัย ตลอดจนความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงานเป็นองค์ประกอบการพิจารณา ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนดโดยออกเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๓๙ อํานาจสั่งขึ้นเงินเดือน 
ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอํานาจส่ังข้ึนเงินเดือนประจําปีของพนักงานมหาวิทยาลัย  

 

หมวด ๑๑ 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

 

ข้อ ๔๐ ประเภทของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ดังน้ี 
(๑) สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
(๒) สิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่มหาวิทยาลัยได้จัดข้ึน 
(๓) เงินช่วยเหลือกรณีที่เกิดการเจ็บป่วย ได้รับอุบัติเหตุ หรือถึงแก่ความตายอันเน่ืองมาจากการ

ทํางาน 
(๔) สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นที่สภามหาวิทยาลัยโดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคล

กําหนด  
การได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี

อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
 



๑๓ 
 

 

หมวด ๑๒ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

สว่นที ่๑ 
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 

 

ข้อ ๔๑ เกณฑ์การประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงาน 
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ให้ประเมินโดยพิจารณาจากมาตรฐานความรู้ความสามารถ 

ทักษะ สมรรถนะท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง และคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามที่อธิการบดีโดยข้อเสนอของ

คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย  
 

สว่นที ่๒ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 

 

ข้อ ๔๒ รอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 
พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละหนึ่งคร้ัง ตามรอบระยะเวลาการ

ประเมินที่อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๔๓ วัตถุประสงค์และเกณฑ์ในการประเมิน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นการประเมินเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนเพื่อความก้าวหน้า
ในตําแหน่งหน้าที่ และเพ่ือนําไปใช้ประกอบการพิจารณาที่เก่ียวข้องกับการบริหารบุคคล 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามทีอ่ธิการบดีโดยข้อเสนอ
ของคณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย  

 

ข้อ ๔๔ หน้าที่และระยะเวลาในการแจ้งเกณฑ์การประเมิน 
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้หัวหน้าส่วนงานกําหนดมาตรฐานและเป้าหมายการปฏิบัติงาน

แจ้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยทราบตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีที่จะประเมิน ทั้งน้ี มาตรฐานและเป้าหมายการประเมิน
ของแต่ละส่วนงานต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดทํามาตรฐานและเป้าหมายการปฏิบัติงานที่อธิการบดีโดย
ข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

  

 
 



๑๔ 
 

 

ข้อ ๔๕ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดมีผลการประเมินประจําปีต่ํากว่ามาตรฐานและเป้าหมายการปฏิบัติงาน

หรืออยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง ให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ันเข้ารับการพัฒนาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานทุกรอบการประเมิน แต่หากครบสองปีหรือสองรอบการประเมินภายหลังจากที่ได้เข้ารับการพัฒนาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ัน ยังได้รับผลการประเมินต่ํากว่ามาตรฐานและเป้าหมายการ
ปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชารายงานเสนอให้อธิการบดีพิจารณาสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ันออกจากการเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยถือว่าขาดประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการ
ออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหน่ึง ให้อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคล
กําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย  

 

ข้อ ๔๖ การใช้ประโยชน์จากผลการประเมิน 
ให้นําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดําเนินการใน

เร่ืองที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ดังน้ี 
(๑) การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล   
(๒) การพิจารณาความดีความชอบและการเล่ือนเงินเดือนประจําปี 
(๓) การพิจารณาให้ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงินเดือน หรือให้รางวัลต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล  
(๔) การพิจารณาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงข้ึน หรือความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ 
(๕) การพิจารณาต่อหรือขยายอายุสัญญาการปฏิบัติงาน 
 

หมวด ๑๓ 
การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๔๗ หน้าที่ในการพัฒนาบุคลากร 
ผู้บังคับบัญชาต้องจัดให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ สม่ําเสมอ และ

ต่อเน่ือง  ทั้งน้ี เพ่ือให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ ทักษะ และทัศนคติที่เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน ตลอดจนมีศักยภาพที่จะก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ 

 

ข้อ ๔๘ ประเภทของการพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยอาจให้มีการดําเนินการเพื่อพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยได้ดังน้ี   
(๑) การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน   
(๒) การไปปฏิบัติงานวิจัย 



๑๕ 
 

 

(๓) การไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
(๔) การไปปฏิบัติงานบริการทางวิชาการ 
(๕) การแลกเปล่ียนอาจารย์หรือนักวิชาการ 
(๖) การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
(๗) การไปปฏิบัติงานอื่นใดที่จําเป็นและเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย 
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย การได้รับเงินเดือน ได้รับเงินเดือนบางส่วน 

หรือไม่ได้รับเงินเดือนในระหว่างการพัฒนา ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะ
กรรมการบริหารบุคคลกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๑๔ 
วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด วันลา 

 

ข้อ ๔๙ การกําหนดวันเวลาปฏิบัติงานและวันหยุด 
วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุดประจําสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดตามประเพณี หรือวันหยุดอื่น 

ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดสําหรับข้าราชการโดยอนุโลม 
อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคล อาจกําหนดวันเวลาปฏิบัติงานสําหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งหน่ึงตําแหน่งใด หรือที่สังกัดในส่วนงานหน่ึงส่วนงานใด ให้ต่างจากวันเวลา
ปฏิบัติงานตามวรรคหน่ึงเป็นการเฉพาะตําแหน่งหรือส่วนงานน้ันก็ได้โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็น อธิการบดีอาจประกาศกําหนดให้มีวันหยุดเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
วันหยุดตามปกติตามวรรคหน่ึงก็ได ้

 

ข้อ ๕๐ ประเภทของการลา 
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิลาในประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ลาป่วย 
(๒) ลาคลอดบุตร 
(๓) ลาเพ่ือดูแลบุตร และภรรยาหลังคลอดบุตร  
(๔) ลากิจส่วนตัว 
(๕) ลาพักผ่อนประจําปี 
(๖) ลาอุปสมบทหรือลาเพ่ือประกอบพิธีฮัจย์ 
(๗) ลาไปปฏิบัติธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี 
(๘) ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล 
(๙) ลาติดตามคู่สมรส 



๑๖ 
 

 

(๑๐) การลาเพ่ือการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยตาม ข้อ ๔๘ 
(๑๑) ลาประเภทอื่นท่ีอธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนดโดยออกเป็น

ประกาศมหาวิทยาลัย 
จํานวนวันลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และการพิจารณาการลาแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามที่

อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย  
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ได้รับเงินเดือน ได้รับเงินเดือนบางส่วน หรือไม่ได้รับเงินเดือน ในระหว่างลา

ตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามที่อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนดโดยออกเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๑๕ 
วินัยและการดาํเนินการทางวินัย 

 

ข้อ ๕๑ ข้อกําหนดทางวินัย 
วินัย โทษทางวินัย และการดําเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย  
 

หมวด  ๑๖ 
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

 

ข้อ ๕๒ ข้อกําหนดในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๑๗ 
การออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๕๓ ประเภทของการออกทั่วไป 
พนักงานมหาวิทยาลัย ออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อ  
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ลาออกโดยความเห็นชอบของอธิการบดีตามนโยบายลดขนาดกําลังคน 
(๔) ถูกสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
(๕) ถูกสั่งให้ออกเพราะขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามข้อ ๔๕  
(๖) ถูกสั่งให้ออก ตามข้อ ๕๕ 
(๗) สิ้นสุดสัญญาการปฏิบัติงาน หรือสัญญาจ้างและไม่ได้รับการต่อสัญญา 



๑๗ 
 

 

(๘) ครบเกษียณอายุงาน 
 

ข้อ ๕๔ ข้อกําหนดเกี่ยวกับการออก 
วิธีการลาออก การอนุญาตการลาออก และการยับย้ังการลาออก ให้เป็นไปตามที่อธิการบดีโดยข้อเสนอ

ของคณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย  
 

ข้อ ๕๕ การให้ออกกรณีพิเศษ 
พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดมีกรณีดังต่อไปน้ี ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยสั่งให้ออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
(๑) เจ็บป่วยจนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของตนได้โดยสม่ําเสมอ 
(๒) ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ ๑๑ (ก) (๑) (๓) หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ ๑๑  (ข) (๑) (๒) (๗) (๙) 

และ (๑๐)  
(๓) หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติงานตามหน้าที่  
(๔) บกพร่องในหน้าที่ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่  
(๕) มีการเลิกหรือยุบเลิกส่วนงานหรือตําแหน่งที่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ันปฏิบัติหน้าที่หรือดํารงอยู่ 
(๖) ไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจ 
(๗) ถูกจําคุกในความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) ถูกสอบสวนว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่ผลการสอบสวนไม่อาจลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ 

แต่หากให้ปฏิบัติงานอยู่ต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 
การสั่งให้ออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย  
 

หมวด ๑๘ 
การเกษียณอายุงานและการต่ออายุงาน 

 

ข้อ ๕๖ หลักเกณฑ์การเกษียณอายุ 
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว ออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย

เหตุเกษียณอายุงาน เมื่อสิ้นปีงบประมาณของปีที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  
 

ข้อ ๕๗ หลักเกณฑ์การต่ออายุงาน 
คณะกรรมการบริหารบุคคลอาจพิจารณาอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีต้องเกษียณอายุงานได้รับการ

ต่ออายุงานต่อไปก็ได้ 



๑๘ 
 

 

การต่ออายุงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามที่อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณะ
กรรมการบริหารบุคคลกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

 

หมวด ๑๙ 
ค่าชดเชย 

 

ข้อ ๕๘ ค่าชดเชยเพื่อการออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ต้องออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๕๕ (๑) (๓) (๕) และ (๖)  

มีสิทธิได้รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ อัตรา และเง่ือนไขท่ีอธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
บุคคลกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย  

 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๕๙ การกําหนดตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
ในระหว่างที่ยังไม่ได้กําหนดตําแหน่ง และมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ผู้ที่

เปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคงดํารงตําแหน่งตามชื่อตําแหน่งเดิมและปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่ง
เดิมต่อไป จนกว่าจะได้มีการกําหนดมาตรฐานของตําแหน่งและให้ได้รับเงินเดือนตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

สําหรับเงินประจําตําแหน่ง เงินค่าตอบแทน หรือเงินอื่นใดที่ได้รับอยู่ก่อนเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ยังคงให้ได้รับเงินดังกล่าวในเงื่อนไขและอัตราเดิมต่อไป จนกว่าจะได้มีการกําหนดเป็นอย่างอื่น 

 

ข้อ ๖๐ การนับระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานของข้าราชการท่ีเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้เร่ิมนับใหม่

ตั้งแต่วันที่บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
 

ข้อ ๖๑ การนับวันลา การสะสมวันลา 
การนับวันลา การสะสมวันลาของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการรวมทั้ง

พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปรับเปลี่ยนสถานภาพมาจากพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่ ง จ้างจากเ งินอุดหนุน  
และพนักงานมหาวิทยาลัยของส่วนงานท่ีเปลี่ยนมาจากพนักงานเงินรายได้ ให้นับต่อเน่ืองจากสิทธิการลาเดิมก่อน
เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานมหาวิทยาลัยของส่วนงานแล้วแต่กรณี  

 

ข้อ ๖๒ สถานภาพและเงินเดือน 
ให้พ นักงานมหาวิทยาลัยที่ ได้ รับการบรรจุและแต่ งตั้ ง ก่อนวัน ท่ี ข้อ บัง คับ น้ีมีผลใช้ บั ง คับ  

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับน้ี และให้ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนในอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน
ที่มีอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีมีผลใช้บังคับไปจนกว่าสภามหาวิทยาลัยโดยข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารบุคคล     
มีมติให้เปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนน้ัน 
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