
 

 

 

   

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ 
____________________________________ 

  โดยที่ เป ็นการสมควรปร ับปรุงการบร ิหารงานบุคคล อาศัยอำนาจตามความ 

ในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับ 

มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั ้งที ่ ๘/๒๕๖๓ 

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และมตสิภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ที่ ๖/๒๕๖๓ 

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จงึออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 

  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบคุคล 

พ.ศ. ๒๕๖๓” 

  ข้อ ๒ ข้อบังคับนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕  

(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบับที่ ๒  

(๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 

  “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยพะเยา 

  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยพะเยา  

  “การบริหารงานบุคคล”  หมายความว่า การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย

และลูกจา้งมหาวิทยาลัย 

  “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา 

 “คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน”  หมายความว่า  คณะกรรมการประเมินผล

การปฏิบัติงานตามความในข้อ ๓๒ ของขอ้บังคับนี้ 

 

อธิการบดี ... 



-๒- 

  “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

“ส่วนงาน”  หมายความว่า  ส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 “หัวหนา้ส่วนงาน”  หมายความว่า  หัวหนา้ส่วนงาน ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓  

“ผู้บริหาร”  หมายความว่า  ผู้ท่ีได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายบริหารวิชาการ 

และสายสนับสนุนกลุ่มบริหารจัดการ 

“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีได้รับการบรรจุ

และแตง่ตัง้โดยมหาวิทยาลัย และมีก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานตามท่ีระบุไว้ในสัญญา 

“ลูกจ้างมหาวิทยาลัย” หมายความว่า ลูกจ้างท่ีได้รับอนุมัติกรอบอัตราก าลังจาก

คณะกรรมการ และท าสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย โดยการจ้างมีระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีงบประมาณ 

หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

“บุคลากรมหาวิทยาลัย” หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจา้งมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้ รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  ในกรณีท่ีมีปัญหา 

ในการตีความหรือปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี ้ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินจิฉัย 

กรณีท่ีคณะกรรมการไม่อาจวินิจฉัยได้ หรือกรณีเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการ 

ท่ีสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เพ่ือพิจารณา วินจิฉัย หรือตีความ และให้ถือเป็นท่ีสุด 

ส่วนท่ี ๑ 

คณะกรรมการ 

ข้อ ๖ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

(๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 

(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ทางด้านการบริหารงานบุคคลหรือท่ีเก่ียวข้อง 

โดยค าแนะน าของอธิการบดี จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ 

(๓) รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย จ านวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ 

(๔) หัวหนา้ส่วนงานตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย จ านวนไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ 

(๕) ประธานสภาพนักงาน เป็นกรรมการ 

(๖) ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นกรรมการ 

(๗) รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

(๘) ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ท้ังนี ้อาจแต่งตั้ง ... 
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ท้ังนี้  อาจแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดกองการเจ้าหน้าท่ี  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

ได้อกี ไม่เกิน ๒ คน  

ใหก้รรมการตาม (๒) และ (๔) มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่

อีกก็ได้ 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามวรรคสองกรรมการตาม (๒) และ (๔)  

พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการในประเภทนั้น 

(๔) สภามหาวิทยาลัยใหถ้อดถอน 

ข้อ ๗ ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการแต่งตั้งผู้ด ารง

ต าแหน่งแทนแลว้ ให้ผู้ท่ีได้รับแตง่ตัง้อยู่ในต าแหนง่เพียงเทา่วาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ีดังตอ่ไปนี้ 

(๑) เสนอนโยบายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย 

ต่อสภามหาวิทยาลัย  

(๒) ก าหนดหรือแก้ไขเพ่ิมเติมระบบการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร

มหาวิทยาลัย รวมท้ังติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย    

เพ่ือรายงานและขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  

(๓) อนุมัติกรอบอัตราก าลัง บัญชีอัตราเงินเดือน และเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยในแต่ละต าแหน่ง 

(๔) อนุมัติประเภทต าแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัย มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่ของมหาวิทยาลัย และสมรรถนะ 

 (๕) ให้ความเห็นชอบระเบียบ หรือประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการเก่ียวกับการบริหาร 

งานบุคคลและการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย 

 (๖) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

ท างานใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ รวมท้ังออกประกาศของคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง

กับการด าเนินงานท่ีอยู่ในอ านาจและหนา้ท่ี 

(๗) ด าเนินการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย และก ากับให้ส่วนงานด าเนินการพัฒนา

บุคลากรมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลและการพัฒนา

บุคลากรมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับนี ้

 

(๘) ก าหนดแบบสัญญา ... 



-๔- 

(๘) ก าหนดแบบสัญญาทดลองปฏิบัติงาน สัญญาปฏิบัติงาน และสัญญาอื่น  ๆ  

ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ใบลาและเอกสารอื่นใด 

อันเก่ียวกับการด าเนินการตามข้อบังคับนี้ 

(๙) พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 

(๑๐) พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนอัตราการจ้างบุคลากรมหาวิทยาลัย

ภายในกรอบอัตราก าลังของแต่ละส่วนงาน 

(๑๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพ่ือประโยชน์ 

ในการบรรจแุละแต่งตัง้และก าหนดอัตราก าลังของแต่ละส่วนงาน 

(๑๒) รายงานผลการด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

ต่อสภามหาวิทยาลัยปลีะหนึ่งคร้ัง 

(๑๓) ในกรณีมีความจ าเป็นคณะกรรมการ อาจก าหนดหลักเกณฑ์ระบบการบริหาร 

งานบุคคลตามข้อบังคับนี้ แตกต่างหรือมีลักษณะเฉพาะจากข้อบังคับนี้ก็ได้ โดยอาจออกเป็นประกาศ

มหาวิทยาลัย 

(๑๔) พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดให้มตี าแหน่งทางวิชาการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่น

เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

(๑๕) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ข้อ ๙ การประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง

ของจ านวนกรรมการเทา่ท่ีมอียู่ท้ังหมด จงึจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุม ถ้าประธานไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไมส่ามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุม

เลือกกรรมการคนหนึ่งท าหนา้ท่ีประธาน 

ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเร่ืองเก่ียวกับตัวกรรมการหรือญาติสายตรงของกรรมการ 

กรรมการผู้นัน้ไม่มสีิทธิเข้าร่วมประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาด ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 

ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

การด าเนินการประชุมของคณะกรรมการ ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การประชุมและการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ส่วนท่ี ๒ 

การก าหนดต าแหน่ง การบรรจุ การแต่งต้ัง การจ้าง และการท าสัญญาจ้าง 

 ข้อ ๑๐ บุคลากรมหาวิทยาลัย มี ๒ ประเภท ดังนี้ 

(๑) พนักงานมหาวิทยาลัย  

(๒) ลูกจ้างมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๑๑ บุคลากรมหาวิทยาลัย ... 



-๕- 

ข้อ ๑๑ บุคลากรมหาวิทยาลัย จ าแนกเป็น ๓ สาย คือ 

(๑) สายวิชาการ  

(๑.๑) ประเภทคณาจารย์ประจ า ได้แก่ 

(ก) อาจารย์ 

(ข) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(ค) รองศาสตราจารย์ 

(ง) ศาสตราจารย์ 

 (๑.๒) ต าแหนง่อื่นท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(๒) สายบริหารวิชาการ ได้แก่ 

(๒.๑) อธิการบดี 

(๒.๒) รองอธิการบดี คณบดี หรือหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะ

เทียบเท่าคณะ  

 

(๒.๓) ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี หรือรองหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมี

ฐานะเทียบเท่าคณะ  

(๒.๔) ต าแหน่งอื่นท่ีคณะกรรมการก าหนด 

การเข้าสู่ต าแหน่ง หลักเกณฑ์ การแต่งตั้ง วิธีการจ้าง ภาระงาน อัตราเงินเดือนเงื่อนไข

ในการปฏิบัติหน้าท่ี การประเมินและการอื่นใดเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับหรือระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนัน้ 

 (๓)  สายสนับสนุน แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่ 

(๓.๑) กลุ่มบริหารจัดการ ได้แก่ 

(๓.๑.๑)  ประเภทผู้บริหารและธุรการของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

  (ก) ผูอ้ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

(ข) ต าแหน่งอื่นท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 

(๓.๑.๒)  ประเภทผู้บริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

(ก) ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

(ข) ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการศูนย์ หัวหน้าส านักงานคณะ 

หัวหนา้ส านักงานวิทยาลัย หรือท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมฐีานะเทยีบเท่ากอง 

(ค) ต าแหน่งอื่นท่ีคณะกรรมการก าหนด 

 

 

(๓.๑.๓)  ประเภทผู้บริหารส่วนงานอื่น ... 



-๖- 

(๓.๑.๓)  ประเภทผู้บริหารส่วนงานอื่น ตามมาตรา ๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(ก) ผูอ้ านวยการส่วนงานอื่น 

(ข) หัวหน้าส านักงานส่วนงานอื่น หัวหน้าหน่วยงานภายในท่ีเรียกช่ือ

อย่างอื่น ท่ีมฐีานะเทียบเทา่กอง 

(ค) ต าแหน่งอื่นท่ีคณะกรรมการก าหนด 

คุณสมบัติ การได้มา การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งในระดับต่าง ๆ  

ตามวรรคหนึ่ง ภาระงานและหน้าท่ี เงื่อนไข การประเมินผลในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามข้อบังคับ

ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย 

(๓.๒) กลุ่มต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ได้แก่  

(๓.๒.๑)  นายแพทย์ 

(๓.๒.๒)  เภสัชกร 

(๓.๒.๓)  พยาบาล 

(๓.๒.๔)  ทันตแพทย์  

(๓.๒.๕)  นักกายภาพบ าบัด 

(๓.๒.๖)  นักเทคนิคการแพทย์ 

(๓.๒.๗)  นักรังสีการแพทย์ 

(๓.๒.๘)  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

(๓.๒.๙)  วิศวกรโยธา  

(๓.๒.๑๐)  วิศวกรไฟฟ้า 

(๓.๒.๑๑)  สถาปนิก  

(๓.๒.๑๒)  สัตวแพทย์  

(๓.๒.๑๓)  ต าแหน่งอื่นท่ีคณะกรรมการก าหนด  

(๓.๓) กลุ่มต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ได้แก่ 

  (๓.๓.๑)  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป  

(๓.๓.๒)  เจ้าหน้าที่วิจัย  

(๓.๓.๓)  นักจติวิทยา  

(๓.๓.๔)  นักตรวจสอบภายใน  

(๓.๓.๕)  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  

(๓.๓.๖)   นักประชาสัมพันธ์  

(๓.๓.๗)  นักวิเคราะหน์โยบายและแผน  

(๓.๓.๘)  นักวิจัย ... 



-๗- 

(๓.๓.๘)  นักวิจัย 

(๓.๓.๙)  นักวิชาการเกษตร  

(๓.๓.๑๐)  นักวิชาการเงินและบัญชี  

(๓.๓.๑๑)  นักวิชาการช่างศลิป์  

(๓.๓.๑๒)  นักวิชาการพัสดุ 

(๓.๓.๑๓)  นักวิชาการศึกษา  

(๓.๓.๑๔)  นักวิชาการสัตวบาล 

(๓.๓.๑๕)  นักวิชาการโสตทัศนศกึษา  

(๓.๓.๑๖)  นักวิทยาศาสตร์  

(๓.๓.๑๗)  นักวิเทศสัมพันธ์  

(๓.๓.๑๘)  นักเอกสารสนเทศ  

(๓.๓.๑๙)  นิติกร  

(๓.๓.๒๐)  บรรณารักษ์ 

(๓.๓.๒๑)  บุคลากร 

(๓.๓.๒๒)  วิศวกร 

(๓.๓.๒๓)  ต าแหน่งอื่นท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(๓.๔) กลุ่มต าแหน่งประเภทท่ัวไป ได้แก่ 

(๓.๔.๑)  ช่างทันตกรรม  

(๓.๔.๒)  ช่างเทคนิค 

(๓.๔.๓)  ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร  

(๓.๔.๔)  ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 

(๓.๔.๕)  ผูป้ฏิบัติงานบริหาร  

(๓.๔.๖)  ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 

(๓.๔.๗)  ผู้ปฏิบัตงิานวิทยาศาสตร์ 

(๓.๔.๘)  ผูป้ฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

(๓.๔.๙)  ผู้ปฏิบัตงิานสัตวบาล 

(๓.๔.๑๐)  ผูป้ฏิบัติงานหอ้งสมุด 

(๓.๔.๑๑)  ต าแหน่งอื่นท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(๓.๕) กลุ่มต าแหน่งประเภทบริการท่ัวไป ได้แก่  

(๓.๕.๑)  พนักงานบริการ  

(๓.๕.๒)  ต าแหน่งอื่นท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๑๒ ลูกจา้งมหาวิทยาลัย ... 



-๘- 

ข้อ ๑๒ ลูกจ้างมหาวิทยาลัย  มีดังนี้ 

(๑) ลูกจ้างท่ีท าสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย และการจ้างมีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 

หนึ่งปีงบประมาณ  

(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีท าสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย และการจ้างมีระยะเวลาตามท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนด 

(๓) ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ท่ีท าสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย และการจ้าง 

มกี าหนดระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีงบประมาณ 

การจ้าง การได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน การลา การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ

วิธีการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานของลูกจ้างมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด 

ข้อ ๑๓ บุคลากรมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติ ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  

(๓) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี 

ในพรรคการเมอืง 

(๔) ไม่เป็นผู้มหีนี้สนิล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย 

(๕) ไม่เป็นผู้มคีวามประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันด ี 

(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมอืนไร้ความสามารถ หรือสติฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ 

หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีได้ 

(๗) ไม่เป็นโรคติดตอ่เร้ือรัง 

(๘) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการช่ัวคราว 

ในลักษณะเดียวกับพักงาน หรือพักราชการ 

(๙) ไม่เคยเป็นผู้กระท าการทุจริตในการสอบเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 

(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หนว่ยงานอื่นเพราะกระท าผดิวินัยตามข้อบังคับนีห้รือกฎหมายอื่น 

(๑๒) ไม่เป็นผู้ท่ีเคยถูกเลิกจ้างเพราะบกพร่องในหน้าท่ีจากรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ 

หนว่ยงานในก ากับของรัฐ หรือนิตบุิคคล 

ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยคณะกรรมการอาจพิจารณา

เห็นชอบใหบ้รรจแุละแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยหรืออนุมัติจา้งลูกจ้างมหาวิทยาลัยที่ขาดคุณสมบัติได้ 

ข้อ ๑๔ บุคลากรมหาวิทยาลัย ... 



-๙- 

ข้อ ๑๔ บุคลากรมหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง 

ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

  ข้อ ๑๕ การสรรหา คัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  

หรืออนุมัตจิา้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการก าหนด 

  ข้อ ๑๖ บุคลากรมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติงานภายใต้ระบบสัญญาจ้างท่ีมีการก าหนด

เงื่อนไขการจ้าง ภาระงานท่ีต้องปฏิบัติในระหว่างการจ้าง ระยะเวลาจ้าง ข้อตกลงเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ 

ท่ีพึงจะเกิดขึ้น  

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยแต่ละประเภท 

ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๑๗ วันและเวลาปฏิบัติงาน วันหยุดงาน วันหยุดประจ าปี ของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

  ข้อ ๑๘ พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มต าแหน่งประเภท

เช่ียวชาญเฉพาะ และกลุ่มต าแหน่งประเภทท่ัวไป อาจได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งได้ ดังนี้ 

(๑) กลุ่มต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ  

ผูท่ี้มคุีณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ให้ก าหนดระดับต าแหน่ง ดังนี้ 

(๑.๑) ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 

(๑.๒) ระดับเช่ียวชาญ 

(๑.๓) ระดับช านาญการพิเศษ 

(๑.๔) ระดับช านาญการ 

(๑.๕) ระดับปฏิบัติการ 

ระดับต าแหน่งให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(๒) กลุ่มต าแหน่งประเภทท่ัวไป ผู้ท่ีมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี ให้ก าหนดระดับต าแหน่ง 

ดังนี้ 

(๑.๑) ระดับช านาญงานพิเศษ 

(๑.๒) ระดับช านาญงาน 

(๑.๓) ระดับปฏิบัติงาน 

ระดับต าแหน่งให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

 คุณสมบัติการได้มา การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งในระดับต่าง ๆ  

ตามวรรคหนึ่ง ภาระงาน หน้าท่ี เงื่อนไข และการประเมินผลในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๑๙ พนักงานมหาวิทยาลัย ... 



-๑๐- 

ข้อ ๑๙ พนักงานมหาวิทยาลัยจะมีต าแหน่งใด ประเภทใด สายใด จ านวนเท่าใด  

อยู่ในส่วนงานใด จะต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งอย่างใด ให้คณะกรรมการก าหนด โดยค านึงถึง

ลักษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน รวมท้ังการใช้ทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ

และภาระด้านงบประมาณ 

 คณะกรรมการอาจจัดท ามาตรฐานการก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยไว้ก็ได้

โดยมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งให้แสดง ประเภท ชื่อของต าแหน่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็น 

คณะกรรมการอาจอนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมี คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ต่างไปจากท่ีก าหนดก็ได้ 

ข้อ ๒๐ ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานใดมีเหตุผลและความจ าเป็นท่ีจะบรรจุ 

และแต่งตั้งบุคคลใดเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรืออนุมัติจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย มีความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์ หรือความช านาญ เข้าเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย ให้เสนอคณะกรรมการ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๒๑ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดพ้นจากต าแหน่งและออกจากงานไปแล้ว  หรือ

ออกจากงานไปปฏิบัติงานพิเศษตามความประสงค์ของมหาวิทยาลัย ถ้าผู้นั้นประสงค์จะกลับ 

เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้ง  

โดยให้อธิการบดีหรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมายสั่งบรรจุและแต่งตั้งเพ่ือด ารงต าแหน่งและรับเงินเดือน 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๒๒ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใด ออกจากงานไปโดยท่ีมิใช่เพราะกระท าความผิดวินัย  

ถ้าสมัครเข้าท างาน และคณะกรรมการให้ความเห็นชอบให้รับผู้นั้นเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและรับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  

ท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๒๓ ให้อธิการบดี หรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติบรรจุและ

แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย หรืออนุมัติจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย  ทุกต าแหน่ง เว้นแต่ต าแหน่ง 

ตามข้อ ๑๑ (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

หรือข้อบังคับท่ีก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 

 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ ให้น าความ  

กราบบังคมทูล เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้ 

 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง ถอดถอน รวมท้ังการให้ได้รับเงินเดือนของ

พนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๒๔  การเลื่อนต าแหน่ง ... 



-๑๑- 

ข้อ ๒๔ การเลื่อนต าแหน่งและการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยให้อธิการบดี 

หรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้สั่งเลื่อน โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ความประพฤติคุณภาพ 

ปริมาณและผลงาน ความอุสาหะ และการรักษาวินัย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ

ก าหนด 

ส่วนท่ี ๓ 

เงินเดือน ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่าง ๆ 

ข้อ ๒๕ อัตราเงินเดือนของบุคลากรมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือน 

ท่ีคณะกรรมการก าหนด และถ้ามีเหตุผลอันสมควรหรือบัญชีอัตราเงินเดือนท่ีใช้อยู่ ไม่เหมาะสม  

ก็ใหม้ีการปรับบัญชีอัตราเงนิเดือนใหเ้หมาะสม  

ข้อ ๒๖ เงินประจ าต าแหน่ง หรือเงินอื่นใดของผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารให้เป็นไป 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๒๗ พนักงานมหาวิทยาลัยอาจได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพตามภาวะเศรษฐกิจ  

หรือเงนิเพ่ิมพิเศษประจ าต าแหน่งหรือเงนิอื่นใด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการก าหนด  

ข้อ ๒๘ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจจัด

ให้มีระบบสวัสดิการ ประโยชน์เก้ือกูล และเงินตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย 

ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม ท้ังนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการจัดสวัสดิการ ประโยชน์

เก้ือกูล และเงนิตอบแทนดังกล่าวให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

ห้ามมิให้จ่ายเงินตอบแทนตามวรรคแรกแก่พนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงออกจากงาน 

เพราะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก เนื่องจากกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ส่วนท่ี ๔ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ข้อ ๒๙ ให้ส่วนงานมีหน้าท่ีด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

มหาวิทยาลัยในสังกัดเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และให้น าผลการประเมิน

ไปใชป้ระกอบการพิจารณาแล้วแต่กรณี ดังนี้ 

(๑) การพิจารณาผลการทดลองปฏิบัติงาน  

(๒) การปรับเงินเดือน หรือการจา่ยเงินค่าตอบแทนพิเศษ 

(๓) การเปลี่ยนสัญญาปฏิบัติงาน  

 

(๔) การต่อสัญญาปฏิบัติงาน ... 



-๑๒- 

(๔) การต่อสัญญาปฏิบัติงาน  

(๕) การเลื่อนตำแหน่ง 

(๖) การบรรจุและแต่งตั้ง 

(๗) การอื่นใดที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

         การประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้องกระทำอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม  

โดยคำนึงถึงปริมาณและคุณภาพของงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ผลผลิตและ

ผลลัพธ์ของส่วนงาน โดยเฉพาะภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการพัฒนางานของส่วนงาน 

         การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และ

ตำแหน่งผู้บริหารอื่นตามข้อบังคับนี้ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ข้อ ๓๐ ให้คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับลักษณะภารกิจของส่วนงาน หน่วยงาน และตำแหน่งงาน        

โดยอาจจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยก็ได้ 

  ส่วนงานอาจกำหนดแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

มหาวิทยาลัยที ่สังกัดส่วนงานนั ้นได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำส่วนงาน หรือ

คณะกรรมการที ่ทำหน้าที ่เทียบเท่าคณะกรรมการประจำส่วนงาน  ทั ้งนี ้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ

หลักเกณฑ์และวธิีการตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๓๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานแบ่งออกได้เป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้ 

(๑) การประเมนิผลการทดลองปฏิบัติงาน 

(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 

(๓) การประเมินผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ 

  ข้อ ๓๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในแต่ละส่วนงาน  

ให้หัวหน้าส่วนงาน หรือเทียบเท่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำส่วนงานแต่งตั้ง เรียกว่า 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนงาน หรอืเทียบเท่า เป็นประธานกรรมการ 

และกรรมการอีก ไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๔ คน 

           ในกรณีที่ส่วนงานใดไม่มีคณะกรรมการประจำส่วนงาน ให้คณะกรรมการที่ทำหน้าที่

เท ียบเท่าคณะกรรมการประจำส่วนงานแต่งตั ้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ ่ง หรือกรณีไม ่มี

คณะกรรมการดังกล่าวให้อธิการบดีหรอืผูท้ี่อธิการบดีมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยที่สังกัดส่วนงานนั้น 

 

กรรมการตามวรรคหนึ่ง ... 



-๑๓- 

           กรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งหรือมีหน้าท่ีการงาน 

ไม่ต่ ากว่าผูรั้บการประเมินและต้องมีบุคคลภายนอกส่วนงานนั้นอย่างนอ้ยหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

ข้อ ๓๓ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ประเมินตามเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าของ 

แตล่ะต าแหน่ง และตามภาระงานท่ีบุคลากรมหาวิทยาลัยผูน้ั้นได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๓๔ ให้ส่วนงานต้นสังกัดจัดท าเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และเกณฑ์การประเมิน

ให้สอดคล้องกับภารกิจของส่วนงาน หน่วยงาน และต าแหน่งงาน ตลอดจนข้อตกลงเก่ียวกับสัดส่วน

ภาระงาน โดยประเมินจาก 

(๑) ปริมาณงาน 

(๒) คุณภาพงาน 

(๓) คุณลักษณะส่วนบุคคล 

สัดส่วนน้ าหนักคะแนน ตาม (๑) ถึง (๓) ต้องสอดคล้องกับลักษณะต าแหน่งงาน 

ในการประเมินตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประเมินหาข้อมูลจากผู้บังคับบัญชาและผู้รับบริการ 

ตลอดจนผู้ร่วมงานของผู้รับการประเมิน 

ข้อ ๓๕ ให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น แจ้งให้บุคลากรมหาวิทยาลัยทราบเป็นการล่วงหน้า 

ถึงเป้าหมายของการประเมิน หลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมิน และสัดส่วนน้ าหนักคะแนน 

ข้อ ๓๖ ให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ให้ข้อมูลเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

มหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ข้อ ๓๗ ส่วนงานอาจจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 

และการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี เป็นประกาศของส่วนงานก็ได้ 

ข้อ ๓๘ ผลการประเมินการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 

(๑) ดีมาก 

(๒) ดี 

(๓) ปานกลาง 

(๔) ต้องปรับปรุง 

(๕) ต่ า 

ผลการประเมินในระดับใดต้องมีระดับคะแนนเท่าใด อาจก าหนดเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๓๙ คณะกรรมการอาจก าหนดแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประกาศ

มหาวิทยาลัยก็ได้ 

 

ข้อ ๔๐ เมื่อส่วนงานได้ด าเนินการ ... 



-๑๔- 

  ข้อ ๔๐ เมื ่อส ่วนงานได ้ด า เน ินการประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานเร ียบร ้อยแล ้ว 

ให้ผู้ บังคับบัญชาช้ันต้นแจ้งผลการประเมิน ข้อดี และข้อควรปรับปรุงแก่ผู้ รับการประเมิน และ 

ใหท้ าความตกลงกับผู้รับการประเมินเก่ียวกับวิธีการและระยะเวลาในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

           ให้ส่วนงานรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย  

ในสังกัดเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

ข้อ ๔๑  ผู้ รับการประเมินสามารถโต้แย้งผลการประเมินการปฏิ บัติ งานต่อ

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือพิจารณาทบทวนผลการประเมินการปฏิบัติงานได้ 

ภายใน ๑๕ วัน นับแตวั่นท่ีผู้รับการประเมินได้ทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน  

  เมื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ทราบถึงการโต้แย้งผลการประเมิน  

การปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด าเนินการพิจารณา

ทบทวนผลการประเมินการปฏิบัติงานและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รับการประเมินทราบ ภายใน ๑๕ วัน  

นับแตวั่นท่ีได้ทราบถึงการโต้แย้งผลการประเมินการปฏิบัติงานดังกล่าว 

  ข้อ ๔๒ ในกรณีท่ีผู้รับการประเมินไม่พอใจในผลการพิจารณาทบทวนผลการประเมิน 

การปฏิบัติงานตามข้อ ๔๑ วรรคสอง ของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้รับการประเมิน

อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวั่นท่ีผู้รับการประเมินได้ทราบผลการพิจารณาทบทวน 

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

           ข้อ ๔๓ หากมีการโต้แย้งในกรณีเก่ียวกับกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ถูกประเมิน ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายพิจารณาเปลี่ยนกรรมการ 

ผูน้ัน้ได้ตามความเหมาะสม 

ส่วนท่ี ๕ 

การลา 

ข้อ ๔๔ การลา มี ๙ ประเภท คือ 

  (๑) ลาป่วย 

  (๒) ลากิจส่วนตัว 

  (๓) ลาพักผอ่น 

 (๔) ลาคลอดบุตร 

  (๕) ลาเพ่ือดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด 

  (๖) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ 

 

(๗) ลาเข้ารับการตรวจเลือก ... 

 



-๑๕- 

  (๗) ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือลาเข้ารับการเตรียมพล 

  (๘) ลาไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 

  (๙) ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย  

  ข้อ ๔๕ หลักเกณฑ์และวิธีการลา การได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งและเงินอื่น ๆ  

ในระหว่างการลาตามข้อ ๔๔ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ส่วนท่ี ๖ 

การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๔๖ เพ่ือประโยชน์ ในการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ  

ในการปฏิบัติงาน ให้มีการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยตามสายงานแล้วแต่กรณี ดังนี้ 

 (๑) การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 

 (๒) การไปปฏิบัติงานวิจัย 

 (๓) การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ 

 (๔) การไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 

 (๕) การแลกเปลี่ยนอาจารย์หรือนักวิชาการ 

 (๖) การอื่นใดท่ีจ าเป็นหรือเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย 

  หลักเกณฑ์และวิธีการในการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยตามวรรคแรก ให้เป็นไป 

ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

  การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาความรู้ความสามารถ 

คุณลักษณะ สายงาน ต าแหน่ง และคุณสมบัติของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๔๗ การพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรมหาวิทยาลัย อาจจัดเป็น

หลักสูตรเฉพาะก็ได้ โดยต้องสอดคล้องกับภาระงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยแต่ละประเภท แต่ละกลุ่ม 

และแตล่ะต าแหน่ง 

ข้อ ๔๘ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มีหน้าท่ีเพ่ิมพูนทักษะการสอน การวิจัย 

การพัฒนานิสิต การบริการวิชาการ และภารกิจอื่น ๆ รวมท้ังการพัฒนาตนเองให้มีคุณวุฒิและต าแหน่ง

ทางวิชาการให้สูงขึ้น  

ข้อ ๔๙ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กลุ่มบริหารจัดการ มีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ 

และทักษะด้านการบริหาร รวมท้ังการเตรียมพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจะพัฒนาไปท าหน้าท่ีบริหาร 

ในระดับต่าง ๆ 

 

ข้อ ๕๐ พนักงานมหาวิทยาลัย ... 



-๑๖- 

ข้อ ๕๐ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กลุ่มต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ  

กลุ่มต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ และกลุ่มต าแหน่งประเภทท่ัวไป มีหน้าท่ีเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ

ในการท างานในหน้าท่ีท่ีรับผดิชอบ 

                                               ส่วนท่ี ๗ 

การออกจากงาน 

ข้อ ๕๑ บุคลากรมหาวิทยาลัย ออกจากงาน หรือพ้นจากต าแหนง่ เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ครบเกษียณอายุงาน 

(๓) ได้รับอนุญาตให้ลาออก 

(๔) ยุบหรือเลิกต าแหน่ง หรือยุบหน่วยงาน 

(๕) สิน้สุดสัญญา หรือบอกเลิกสัญญา 

(๖) ถูกสั่งให้ออกหรือเลิกจา้ง ตามข้อ ๕๓ ข้อ ๕๔ และข้อ ๕๕ 

(๗) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 

การออกจากงานตามข้อนี้ใหถื้อเป็นการเลิกสัญญาจ้างด้วย  

         ข้อ ๕๒ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดมีผลการประเมินดังต่อไปนี้ถือว่าไม่ผ่านการประเมินผล

การปฏิบัติงาน 

(๑) มีผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานอยู่ในระดับต่ า 

(๒) มีผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีอยู่ในระดับต่ า เป็นเวลาสองปีตดิต่อกัน  

(๓) มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีในระดับต้องปรับปรุงลงไป เป็นเวลา 

สามปีตดิต่อกัน  

กรณีไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ให้เลิกสัญญาจ้าง 

ของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้น หรือใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๕๓ บุคลากรมหาวิทยาลัยผู้ใดประสงค์จะลาออกจากงาน ให้ยื่นหนังสือขอลาออก 

ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามล าดับช้ันล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน เว้นแต่พนักงาน 

มหาวิทยาลัยสายวิชาการให้ยื่นหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน เพ่ือใหอ้ธิการบดีเป็นผู้พิจารณา 

หากยื่นหนังสือลาออกน้อยกว่า ๓๐ วัน หรือ ๙๐ วัน แล้วแต่กรณี ใหอ้ธิการบดีมีอ านาจอนุมัติให้ลาออกได้ 

เมื่ออธิการบดีสั่งอนุญาตแล้วจึงให้ออกจากงานได้   

  ในกรณีท่ีบุคลากรมหาวิทยาลัยขอลาออกเพ่ือด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือเพ่ือสมัคร

รับเลือกตั้ง ให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันท่ีผู้นั้นขอลาออก 

 

ส าหรับหนังสอืขอลาออก ... 



-๑๗- 

  ส าหรับหนังสือขอลาออกท่ีมิได้ระบุวันขอลาออก ให้ผู้มีอ านาจอนุญาตการลาออก 

มีค าสั่งให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนครบก าหนด ๓๐ วันนับแต่วันท่ียื่น และให้วันถัดจาก 

วันครบก าหนด ๓๐ วัน นับแตวั่นท่ียื่นหนังสือขอลาออก เป็นวันอนุญาตการลาออก 

         นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถ้าอธิการบดีเห็นว่าจ าเป็น เพ่ือประโยชน์แก่งานของ

มหาวิทยาลัย จะยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันขอลาออกหรือวันท่ีถือว่า

เป็นวันขอลาออก 

          ในกรณีท่ีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อธิการบดีหรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมาย

อาจยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจการสอนครบถ้วนสมบูรณ์ในภาคการศึกษานั้น 

ก็ได้ 

ข้อ ๕๓ อธิการบดี มีอ านาจสั่งให้บุคลากรมหาวิทยาลัยออกจากงานหรือเลิกจ้างได้ 

ในการสั่งให้ออกจากงานหรือเลิกจ้าง นอกจากให้ท าได้ในกรณีท่ีระบุไว้ในข้ออื่นแห่งข้อบังคับนี้แล้ว  

ให้ท าได้ในกรณีตอ่ไปนี้ 

(๑) เมื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยผูใ้ดเจ็บป่วย ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีของตนได้โดยสม่ าเสมอ  

(๒) เมื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยผู้ใดประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ี  หรือ

บกพร่องในหน้าที่ด้วยเหตุใด ๆ 

(๓) เมื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยผู้ใดขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๓ หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะ

ต าแหน่งอยู่ก่อนบรรจุ โดยไม่ได้รับการยกเว้นตามข้อ ๑๙ 

(๔) เมื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยผู้ใดปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่มีประสิทธิภาพ หรือปฏิบัติงาน 

โดยใช้ความรู้ความสามารถไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนด 

  ข้อ ๕๔ เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานพิเศษใด ๆ ตามความประสงค์

ของมหาวิทยาลัย ให้อธิการบดีสั่งให้ผู้นั้นออกจากงานหรือเลิกจ้างได้ ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็น 

อธิการบดีจะสั่งให้ผู้นั้นออกจากงานหรือเลิกจ้างเป็นการช่ัวคราวก็ได้ 

  ข้อ ๕๕ เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วย

การรับราชการทหาร ให้อธิการบดีสั่งใหผู้น้ั้นออกจากงานหรือเลิกจ้างเป็นการช่ัวคราวก็ได้ 

  ข้อ ๕๖ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ให้พ้นจากต าแหน่ง 

การเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเพราะเกษยีณอายุงาน เมื่อสิน้ปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

  กรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นอย่างยิ่ง และเพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

อาจใหพ้นักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงพ้นจากต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเพราะเกษียณอายุงานอยู่ปฏิบัติงาน

ต่อไปตามหลักเกณฑ ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการก าหนด 

 

บทเฉพาะกาล ... 




