
 
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย  การบริหารขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน  
พ.ศ. 2550 

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

 โดยที่ เปนการสมควรกํ าหนดหลัก เกณฑ  และวิ ธีการบริหารข าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนใหเปนไปอยางคลองตัว และสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
          อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  9  มาตรา  17  มาตรา  18  มาตรา  20   มาตรา  21 มาตรา 22 
มาตรา 28 มาตรา 29  มาตรา 30  มาตรา 31  มาตรา 32  มาตรา 35  มาตรา 36 และมาตรา  57  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  2547  ประกอบดวยมาตรา    
16  (2)   แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2541  และมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน         
ในคราวการประชุม คร้ังที่ 7/2550 เมื่อวันที่  5  กันยายน  พ.ศ. 2550  จึงออกขอบังคับไว  ดังนี้ 
 ขอ  1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2550” 
 ขอ  2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแต  1  ตุลาคม  2550  เปนตนไป 
 ขอ  3 ในขอบังคับนี้ 
 

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
“คณะ” หมายถึง คณะ บณัฑิตวทิยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 

วิทยาลัย  สํานกังานอธิการบดี ศูนย  สถาบนั  
สํานัก หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ี
ฐานะเทยีบเทาคณะ  

“ก.พ.อ.” หมายถึง คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
“คณบดี” หมายถึง คณบดี หรือผูบริหารสูงสุดของคณะ 
“ผูบริหาร” หมายถึง อธิการบดี  รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี 

คณบดี  รองคณบดี ผู อํ านวยการ   และรอง
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ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก  วิทยาเขตที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ และใหหมายรวมถึงผูดํารง
ตําแหนงประเภทผูบริหารตามมาตรา 18 (ข) (7) 
และ (8) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

“ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา        
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ขอ  4 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้และ มีอํานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติให
เปนไปตามขอบังคับนี้  
 หากมีปญหาในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้     ใหอธิการบดีเสนอ  ก.บ.ม. วินิจฉยัช้ีขาด             
คําวินิจฉัยช้ีขาดของ ก.บ.ม.  ถือเปนที่สุด 

หมวด  1 
คณะกรรมการ 

 ขอ  5 ใหมีคณะกรรมการ  ซ่ึงแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 5.1   คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัย  เรียกโดยยอวา “ก.บ.ม.”   
  5.1.1   องคประกอบ 
   คณะกรรมการมีองคประกอบมีดังนี้ 

  (1) อธิการบดี     เปนประธาน 
  (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการ 
  จํานวน  2  คน 
  (3) รองอธิการบดีที่มีภาระงานเกี่ยวของ  เปนกรรมการ 
   จํานวน  3  คน 
  (4)     ผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  3  คน   เปนกรรมการ 
  (5) ผูแทนผูบริหาร    จํานวน   9  คน   เปนกรรมการ 
  (6) ผูแทนบุคลากร   จํานวน  4  คน   เปนกรรมการ 
  (7) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงาน   เปนกรรมการและเลขานกุาร 
   ดานบริหารงานบุคคล 
  (8) หัวหนาสํานักงานอธิการบดี  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  (9) ผูอํานวยการกองที่รับผิดชอบงาน เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
   ดานบริหารงานบุคคล 

5.1.2   หลักเกณฑและวิธีการไดมา  
(1)   กรรมการตามขอ 5.1.1  (2)  ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง  
(2) กรรมการตามขอ 5.1.1  (3)  ใหอธิการบดีพิจารณาเสนอ 
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  (3) กรรมการตามขอ 5.1.1 (4) (5) และ (6) ใหที่ประชุมคณบดี ซ่ึงองคประชุม 
ประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ประธานสภาคณาจารย และประธานสภาขาราชการและ
ลูกจาง  กําหนดวิธีการเลือกและเลือก ดังนี้     
   (3.1) กรรมการตามขอ 5.1.1 (4) เลือกจากบุคคลภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่มีความรู และความเชี่ยวชาญดานการบริหารงานบุคคล ดานกฎหมาย หรือดานการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
   (3.2) กรรมการตามขอ 5.1.1 (5) เลือกจากผูดํารงตําแหนงคณบดี จํานวน               
6  คน จากผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ ศูนย/สถาบัน/สํานัก/วิทยาเขต  ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  จํานวน               
2  คน  และจากผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารตาม  ขอ  7.2  (7)  ที่คณะเสนอโดยความเห็นชอบของที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  จํานวน  1  คน 
   (3.3) กรรมการตามขอ 5.1.1 (6) เลือกจากรายชื่อขาราชการที่คณะเสนอโดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะจากผูดํารงตําแหนงวิชาการตาม ขอ 7.1   จํานวน  
2  คน  และผูดํารงตําแหนง  ตามขอ  7.3  จํานวน  2  คน  และตองไมเปนผูบริหาร 
  5.1.3 วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง 
  (1) กรรมการตามขอ 5.1.1  (4) (5) และ (6)  มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ  2  ป  
หากกรรมการ ตามขอ 5.1.1 (5) พนจากตําแหนงผูบริหารกอนครบวาระใหพนจากการเปนกรรมการดวย 
  (2) หากตําแหนงกรรมการวางลงกอนครบวาระ ใหดําเนินการใหไดมาซึ่ง
กรรมการแทน   เวนแตวาระของกรรมการเหลือไมถึงเกาสิบวัน  จะไมดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการ
แทนก็ไดกรณีที่มีการดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการแทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการผูนัน้อยูในตาํแหนง
ไดเพียงเทากําหนดเวลาที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
  (3) กรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลง ไมวาดวยสาเหตุใด และยังมิไดดําเนินการ
ใหไดมาซึ่งกรรมการแทนตําแหนงที่วางอยู ใหคณะกรรมการ ประกอบดวย กรรมการเทาที่มีอยู 
  5.1.4 อํานาจหนาที่ 
   ก.บ.ม.    มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
  (1)    ทําหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัยขอนแกน เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และตามกฎหมายอื่น                 
ที่เกี่ยวของ  
  (2) กําหนดนโยบาย  แผนการบริหารงานบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 
  (3) กําหนดอัตรากําลัง กรอบตําแหนง มาตรฐานตําแหนง อันดับเงินเดือน
รวมทั้งภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ ของตําแหนง 
   (4) กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
  (5) พิจารณาผลการอุทธรณ หรือรองทุกขของผูเสนอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ จากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
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  (6) พิจารณากลั่นกรอง  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  ที่เกี่ยวของกับการบริหาร 
งานบุคคลที่ตองไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
  (7) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข โดยการออกระเบียบ หรือประกาศ 
เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
  (8) เสนอแนะ และใหคําปรึกษาแกอธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
นโยบายการบริหารงานบุคคล 
  (9) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อทําการใดอัน
อยูในอํานาจหนาที่ของ ก.บ.ม.   
  (10) ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ตามที่มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
  ในการดําเนินงาน หากเห็นวาเรื่องใดสมควรรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ ให
รายงานดวย 
 5.2  คณะกรรมการอุทธรณรองทุกข  และพิทักษระบบคุณธรรม ประจํามหาวิทยาลัย 
เรียกโดยยอวา “ก.อ.พ.ร.”   
  5.2.1  องคประกอบ 
  (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนประธาน 
   ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย   
  (2) ผูทรงคุณวุฒิภายนอก    เปนกรรมการ 
   จํานวน  3  คน 

  (3) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานดาน  เปนกรรมการ 
   บริหารงานบุคคล  
  (4) ผูแทนผูบริหาร  จํานวน  3  คน   เปนกรรมการ 
  (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทน   เปนกรรมการ 
   คณาจารย   จํานวน  1  คน 
  (6) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทน เปนกรรมการ 
   ขาราชการ    
  (7) ประธานสภาคณาจารย    เปนกรรมการ 
  (8) ประธานสภาขาราชการและลูกจาง  เปนกรรมการ 
  (9) ผูอํานวยการกองที่รับผิดชอบงาน  เปนกรรมการและเลขานุการ 
   ดานบริหารงานบุคคล 
  (10) หัวหนางานที่รับผิดชอบงานดาน  เปนผูชวยเลขานุการ 
   วินัยและนิติการ 
  (11) นิติกรในงานที่รับผิดชอบงานดาน  เปนผูชวยเลขานุการ 
   วินัยและนิติการ 
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  5.2.2 หลักเกณฑและวิธีการไดมา 
   กรรมการ ก.อ.พ.ร. จะตองไมเปนบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการ ก.บ.ม. เวน
แตกรรมการตาม 5.2.1 (3) และ (9) 
  (1) กรรมการตามขอ 5.2.1  (1) (2)  และ (5) ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง 
  (2) กรรมการตามขอ 5.2.1  (4) ใหที่ประชุมคณบดี  ซ่ึงองคประชุม ประกอบดวย 
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ประธานสภาคณาจารย และประธานสภาขาราชการและลูกจาง กําหนด
วิธีการเลือก และเลือกจากผูดํารงตําแหนงคณบดี  จํานวน  2  คน   และผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ ศูนย/
สถาบัน/สํานัก/วิทยาเขต   ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  จํานวน  1  คน    
  5.2.3 วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง 
  (1) กรรมการซึ่งมิใชโดยตําแหนงมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ  2  ป  หากพน
จากตําแหนง ซ่ึงเปนคุณสมบัติของการเปนกรรมการประเภทนั้น กอนครบวาระใหพนจากการเปน
กรรมการดวย 
  (2) หากตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนด  ใหดําเนินการใหไดมาซึ่ง
กรรมการ เวนแตวาระของกรรมการเหลือไมถึงเกาสิบวัน  จะไมดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการแทน
ตําแหนงที่วางก็ได  กรณีที่มีการดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการแทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการผูนั้นอยู
ในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
  (3) กรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลง ไมวาดวยสาเหตุใด และยังมิไดดําเนินการ
ใหไดมาซึ่งกรรมการแทนตําแหนงที่วางอยู ใหคณะกรรมการ ประกอบดวย กรรมการเทาที่มีอยู 
  5.2.4 อํานาจหนาที่ 
   ก.อ.พ.ร.   มีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
  (1) ทําหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัย  ตามมาตรา  60 มาตรา  61 มาตรา  63                
มาตรา 64 และมาตรา  65 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                  
พ.ศ.   2547   ดังนี้ 

   (1.1)   รับทราบการรายงานผลการดําเนินการทางวินัยของขาราชการใน
มหาวิทยาลัย 

   (1.2)  ส่ังการใหมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน หรือใหส่ังการใหมใหถูกตอง 
เหมาะสม ในการสั่งลงโทษขาราชการที่มิไดดําเนินการทางวินัย หรือ
การสั่งใหขาราชการออกจากราชการโดยมิไดดําเนินการอยางถูกตอง
เครงครัดหรือเปนธรรม 

   (1.3)    รับและพิจารณาการอุทธรณของขาราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย ที่
ถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน 

  (2) รับและพิจารณาการรองทุกขของขาราชการในมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  (3) เสริมสรางวินัยและการรักษาระบบคุณธรรมของขาราชการในมหาวิทยาลัย 
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  (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อทําการใด 
อันอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ 
  (5) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกอธิการบดี และสภามหาวทิยาลัยเกีย่วกบั 
นโยบายการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวของ 
  (6) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 ในการดําเนินงาน หากเห็นวาเรื่องใดสมควรรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ ให
รายงานดวย 

 ขอ  6 การประชุมของ ก.บ.ม. และ ก.อ.พ.ร. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
 กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดจะรวมประชุมเพื่อพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้นไมได 
 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

หมวด  2 
การกําหนดตาํแหนง  การสรรหา  การบรรจุ  และการแตงตัง้ 

 ขอ  7 ตําแหนงขาราชการของ มหาวิทยาลัยมี ดังนี้ 
 7.1   ตําแหนงวิชาการ ซ่ึงทําหนาที่สอนและวิจัย หรือทําหนาที่วิจัยโดยเฉพาะ ไดแก 
ตําแหนงดังตอไปนี้ 
  (1) ศาสตราจารย 
  (2) รองศาสตราจารย 
  (3) ผูชวยศาสตราจารย 
  (4) อาจารย หรือตําแหนงอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามหลักเกณฑ 
                                           ของ ก.พ.อ. 
 7.2   ตําแหนงประเภทผูบริหาร ไดแก 
  (1) อธิการบดี 
  (2) รองอธิการบดี 
  (3) ผูชวยอธิการบดี 
  (4) คณบดี 
  (5) หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ   
  (6) รองคณบดี หรือรองหัวหนาหนวยงานทีเ่รียกชื่ออยางอืน่ที่มีฐานะเทยีบเทาคณะ 
  (7) ตําแหนงที่ ก.พ.อ. กําหนดตามมาตรา 18 (ข)  (7) และ (8) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ไดแก 
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   (7.1)   ตําแหนงหัวหนาหนวยงาน/กลุมงานในระดับมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
      (7.1.1)  ตําแหนงหัวหนาสํานักงานอธิการบดี 
     (7.1.2)  ตําแหนงหัวหนาสํานักงานวิทยาเขต 
   (7.2)           ตําแหนงหัวหนาหนวยงาน/กลุมงานระดับกอง/สํานักงานคณบดี 
      หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา ดังนี้  
           (7.2.1)   ตําแหนงผูอํานวยการกอง หรือหวัหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ 
        อยางอื่นที่มีฐานะเทยีบเทากอง 

          (7.2.2)     ตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณบดี  หรือหวัหนาหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอืน่ที่มีฐานะเทียบเทาสํานักงานคณบด ี

   (7.3) ตําแหนงหัวหนากลุมงาน หรือเทียบเทาภายในศูนย/สถาบัน/สํานัก   
หรือหนวยงานที่เทียบเทา ซ่ึงปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

   (7.4)   ตําแหนงหัวหนาหนวยงานภายในกอง /สํานักงานคณบดี  หรือ
หนวยงานที่เทียบเทา    

   (7.5)  ตําแหนงหัวหนาหนวยงานที่มีลักษณะงานพิเศษ  

 7.3 ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด  
ไดแก 
  (1) ตําแหนงประเภททั่วไป 
   (1.1) กลุมปฏิบัติงานระดับตน 
    (1.1.1) สายงานผูปฏิบัติงานบริหาร 
    (1.1.2) กลุมสายงานผูปฏิบัติการดานตางๆ 
    (1.1.3) กลุมสายงานผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
   (1.2) กลุมปฏิบัติการระดับกลาง 
    (1.2.1) กลุมสายงานบรรจุวุฒิเฉพาะทาง 
    (1.2.2) กลุมสายงานที่ปฏิบัติงานดานทั่วไป 
  (2) ตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ 
   กลุมสายงานที่เปนตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ 
  (3) ตําแหนงเชี่ยวชาญเฉพาะ 
   กลุมสายงานที่เปนตําแหนงเชี่ยวชาญเฉพาะ 
รายละเอียดกลุมสายงานและชื่อตําแหนงปรากฏตามที่แนบทายขอบังคับนี้ 
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 ขอ 8     การกําหนดกรอบตําแหนงขาราชการจะใหมีในคณะใด จํานวนเทาใด และเปนตําแหนง
ใด ประเภทใด สายงานใด ระดับใด รวมทั้งภาระหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงและคณุสมบตัเิฉพาะ
ตําแหนงใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่  ก.บ.ม.  กําหนด   
        การกําหนดตามวรรคแรก ใหมีการสอบทานคราวละสี่ป โดยคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความ
ไมซํ้าซอน ความประหยัด โครงสรางของหนวยงาน  และตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด 

 ขอ 9  ใหอธิการบดีซ่ึงรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  ตามมาตรา  20    แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ.  2541  เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ  โดยอาจมอบหมายให
รองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  หรือคณบดี ทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายได 

  ใหคณบดีซ่ึงรับผิดชอบการบริหารงานของคณะตามมาตรา  25  แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ.  2541  เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสังกัดคณะ  โดยอาจมอบหมายให 
รองคณบดีทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายได  

 ขอ 10  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยใหใชวิธีสอบแขงขัน 
เวนแตมีเหตุพิเศษดังตอไปนี้จะใชวิธีการคัดเลือกก็ได 

(1) กรณีการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงตามขอ 7.1  
(2) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนการศึกษา 
(3) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาชีพ และในระดับคุณวุฒิที่

ขาดแคลนตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 
(4) กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูมีความรูความสามารถพิเศษ 
(5) กรณีอ่ืนตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 
หลักสูตร วิธีการสอบแขงขันหรือการคัดเลือก เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี และการ

ยกเลิกบัญชี ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเปนคราว ๆ ไป 

 ขอ 11  ผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตามขอ 10 
ใหทดลองปฏิบัติในตําแหนงนั้น ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.บ.ม. กําหนด 

 ขอ 12  การรับโอนขาราชการที่มิใชขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและมิใชขาราชการ
การเมือง และการรับโอนพนักงานสวนทองถิ่น มาเปนขาราชการใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่  ก.บ.ม. และ  ก.พ.อ. กําหนด 
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หมวด  3 
การเล่ือนระดับ  การใหไดรับเงินเดือน  และการเลื่อนเงินเดือน 

              ขอ 13    การใหขาราชการดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
และการใหไดรับเงินเดือน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. และขอบังคับสภา
มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ขอ 14  การเลื่อนขาราชการขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น และการใหขาราชการ
ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ  เชี่ยวชาญ  เชี่ยวชาญพิเศษ  และการใหไดรับเงินเดือน ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.บ.ม. และ  ก.พ.อ. กําหนด 

ขอ  15  ขาราชการผูใดประพฤติตนอยูในจรรยาบรรณและระเบียบวินัยและปฏิบัติราชการอยาง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาเสนอแนะการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหตาม
ควรแกกรณีตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่  ก.บ.ม. และ ก.พ.อ. กําหนด  และจะใหบําเหน็จ
ความชอบอยางอื่นซึ่งอาจเปนคําชมเชย  เครื่องเชิดชูเกียรติ  หรือรางวัล  ดวยก็ได 

 การเลื่อนขั้นเงินเดือนตามวรรคหนึ่งใหอธิการบดีมีคําส่ังเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยคํานึงถึงความเห็น
และขอเสนอแนะของผูบังคับบัญชา  เวนแตผูบังคับบัญชาเสนอแนะไมถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการ
และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งอธิการบดีจะสั่งการใหถูกตองตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขดังกลาวก็ได 

ขอ  16 ขาราชการผูใดถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณีพิเศษเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญไดตามหลักเกณฑ  
วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

หมวด  4 
การลา และสิทธิประโยชน 

 ขอ  17 วัน เวลา ทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําป ใหเปนไปตามที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด  หากมหาวิทยาลัยจะกําหนดใหมีวันหยุดพิเศษเฉพาะกรณีเพิ่มขึ้นตามความจําเปน 
ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 ขอ  18 การลามี  7  ประเภท  คือ 
  (1)   การลาปวย 
  (2) การลาคลอดบุตร  
  (3) การลากิจสวนตัว 
  (4) การลาพักผอนประจําป 
  (5) การลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย 
  (6) การลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล 
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  (7) การลาอื่นใดที่จําเปน หรือเหมาะสมเพื่อประโยชนในการพัฒนาขาราชการ 
  หลักเกณฑการลาตามขอ 18 (1) – (6) ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด สําหรับ
ขาราชการพลเรือน โดยอนุโลม และการลาตามขอ 18 (7) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ตามที่ ก.บ.ม.กําหนด 

ขอ  19  การใหขาราชการลาไปศึกษาเพิ่มเติม  ฝกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
หรือตางประเทศ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไขที่  ก.บ.ม. และ ก.พ.อ. กําหนด 

ขอ  20 มหาวิทยาลัยอาจอนุญาตใหขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงวิชาการตาม  ขอ  7.1  ลาหยุด
ราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการหรือตามโครงการแลกเปลี่ ยนคณาจารยระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ  โดยถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการและไดรับ
เงินเดือน  เงินประจําตําแหนง  และเงินอื่นในระหวางลาได  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข     
ที่  ก.บ.ม.  และ ก.พ.อ. กําหนด 

              หมวด  5 
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 

และเสริมสรางแรงจงูใจการปฏิบตัิราชการ 

ขอ 21  มหาวิทยาลัยมีหนาที่ดําเนินการใหมีการเพิ่มพูนผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ และ
เสริมสรางแรงจูงใจแกขาราชการ  เพื่อใหมีคุณภาพ  คุณธรรม  คุณภาพชีวิต  มีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.บ.ม. 
กําหนด 

ขอ  22  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตนตอผูอยูใตบังคับบัญชาอยางมีคุณธรรมและ
เที่ยงธรรมและเสริมสรางแรงจูงใจใหผูอยูใตบังคับบัญชาดํารงตนเปนขาราชการที่ดี 

ขอ   23 ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูอยูใตบังคับบัญชาเพื่อใช
ประกอบการพิจารณาเสนอแตงตั้ง  และเลื่อนเงินเดือน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไขที่  ก.บ.ม. และ 
ก.พ.อ. กําหนด 

 ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งใหนําไปใชเพื่อประโยชนในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการดวย 

ขอ  24 ขาราชการผูใดใหขอมูลตอผูบังคับบัญชา  หรือใหถอยคําในฐานะพยานตอผูมีหนาที่
สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ  อันเปนประโยชนและเปน
ผลดียิ่งตอทางราชการ  ผูบังคับบัญชาอาจพิจารณาเสนอใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษได 
 ขาราชการผูใดอยูในฐานะที่อาจถูกกลาวหาวารวมกระทําผิดวินัยกับขาราชการอื่น ใหขอมูลตอ
ผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคําตอบุคคลตามความวรรคหนึ่งเกี่ยวกับการกระทําผิดวินัยที่ไดกระทํามาจน
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เปนเหตุใหมีการสอบสวนพิจารณาทางวินัยแกผูเปนตนเหตุแหงการกระทําผิด   ผูบังคับบัญชาอาจใชดุลพินิจ
กันผูนั้นไวเปนพยานหรือพิจารณาลดหยอนโทษทางวินัยตามควรแกกรณีได 

  ขาราชการผูใดใหขอมูลหรือใหถอยคําในฐานะพยาน หรือตอผูบังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสองอันเปนเท็จใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
 หลักเกณฑและวิธีการการใหบําเหน็จความชอบ  การกันเปนพยาน  การลดหยอนโทษ  และการ
ใหความคุมครองพยาน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไขที่  ก.บ.ม.  กําหนด   

หมวด  6 
วินัย   การรักษาวินัย  และจรรยาบรรณ 

 ขอ  25  ขาราชการตองรักษาวินัยและจรรยาบรรณ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา  38  ถึงมาตรา 47 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  โดยเครงครัดอยูเสมอ 

 ขอ  26  ขาราชการตองปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณตามที่บัญญัติไวในมาตรา 45 และมาตรา 46 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547  และใหเปนไปตามขอบังคับ
สภามหาวิทยาลัยอยางเครงครัด 

                ขอ   27  ขาราชการผูใดประพฤติผิดวินัย และจรรยาบรรณ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการและ
เงื่อนไขที่  ก.พ.อ. และขอบังคับสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

                ขอ  28  โทษทางวินัยมี  5  สถาน  คือ 
(1) ภาคทัณฑ 
(2) ตัดเงินเดือน 
(3) ลดขั้นเงินเดือน 
(4) ปลดออก 
(5) ไลออก 
ผูใดถูกลงโทษปลดออก   ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนผูนั้นลาออกจากราชการ 

หมวด  7 
การดําเนินการทางวินัย 

 ขอ  29  ขาราชการผูใดถูกกลาวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรวาไดกระทําผิดวินัย  หรือความปรากฏ
ตอผูบังคับบัญชาวาขาราชการผูใดกระทําผิดวินัย ใหอธิการบดีตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน  และ
ตองสอบสวนใหแลวเสร็จโดยไมชักชา  เวนแตเปนกรณีการกระทําผิดวินัยที่มิใชความผิดวินัยอยาง
รายแรง  หรือเปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่ ก.พ.อ. กําหนด  จะไมตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได 
 กอนตั้งคณะกรรมการสอบสวน   อธิการบดีจะมอบหมายใหบุคคลใดสืบสวนเบื้องตนวา              
การกลาวหานั้นมีหลักฐานตามสมควรหรือไมก็ได 
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 หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย  และจรรยาบรรณ     ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่  ก.พ.อ.  และระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

 ในกรณีอธิการบดีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอ  30  ในระหวางการสอบสวน  จะนําเหตุแหงการถูกสอบสวนมาเปนขออางในการดําเนินการ
ใดใหกระทบตอสิทธิผูถูกสอบสวนไมได  เวนแตผูบังคับบัญชาจะสั่งพักราชการ  หรือส่ังใหออกจาก
ราชการไวกอนตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน 

 หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการสั่งพักราชการหรือการสั่งใหออกจากราชการไวกอนและผล
แหงการสั่งพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข
ที่  ก.พ.อ. และระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ  31    เมื่อผลการสอบสวนปรากฏวาผูถูกสอบสวนกระทําผิดวินัยใหอธิการบดี   ลงโทษตามควรแก
กรณีตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่  ก.พ.อ. และระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ  32  ขาราชการผูใดถูกกลาวหาวาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือความปรากฏตอ
ผูบังคับบัญชาวาขาราชการผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  แมขาราชการผูนั้นจะพนจากราชการไปแลว  
อธิการบดีมีหนาที่ตองดําเนินการทางวินัยแกขาราชการผูนั้น  ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พนจากราชการ  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  ที่  ก.พ.อ.  และระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด   

   ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกรณีที่ขาราชการผูนั้นพนจากราชการเพราะเหตุตาย  
หรือเพราะถูกลงโทษปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  

ขอ  33 ขาราชการผูใดเคยถูกกลาวหา  หรือกระทําความผิดวินัยกอนวันโอนมาบรรจุ  หากการ
กระทํานั้นเปนความผิดวินัยอยางรายแรงตามขอบังคับนี้  ใหอธิการบดีดําเนินการสอบสวนและลงโทษ
ตามขอบังคับนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่  ก.พ.อ.  และระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

หมวด   8 
การออกจากราชการ 

ขอ  34  ขาราชการออกจากราชการเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) พนจากราชการตามกฎมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(3) ไดรับอนุญาตใหลาออก 
(4) ถูกสั่งใหออกตามมาตรา  57  หรือ   มาตรา  58    แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2547 
(5) ถูกสั่งลงโทษ ปลดออก หรือไลออก 
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ขอ 35   วิธีการลาออก การอนุญาตใหลาออก  และการยับยั้งการลาออก ใหเปนไป  ตามหลักเกณฑ  
วิธีการและเงื่อนไขที่  ก.บ.ม. และ ก.พ.อ. กําหนด 
 ถาผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา   28   แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2547  หรือสภามหาวิทยาลัย  แลวแตกรณี  มิไดอนุญาต  ใหลาออก  และมิได
ยับยั้งการลาออกภายในเวลาที่กําหนดในหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่  ก.บ.ม. และ ก.พ.อ. กําหนด  
ใหการลาออกมีผลตั้งแตวันขอลาออก 

 การยับยั้งการลาออกจะกอใหเกิดผลกระทบตอการใชสิทธิทางการเมืองหรือกอใหเกิดความ
เสียหายแกผูลาออกเกินกวาเหตุมิได 

ขอ  36  การสั่งใหขาราชการออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนใหเปนไปตาม
มาตรา    57    แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   พ.ศ.  2547   และ
ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่  ก.พ.อ.  และระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

     หมวด  9 
    การอุทธรณ  และรองทุกข 

ขอ  37  ขาราชการผูใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน  มีสิทธิ์อุทธรณ
ตอ  ก.อ.พ.ร.  ไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่  ก.พ.อ.  
และระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 ในการพิจารณาอุทธรณให  ก.อ.พ.ร.  ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่  ก.พ.อ.  และ
ระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  ซ่ึงตองไมเกินเกาสิบวัน  และใหนําความในขอ  38   วรรคสาม  มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

 ขอ  38 ขาราชการผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการ  หรือถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก  มีสิทธิ
อุทธรณตอ   ก.พ.อ. ไดภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดรับแจงคําสั่ง   ตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่ 
ก.พ.อ.  และระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 ก.พ.อ. จะพิจารณาอุทธรณ ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในขอบังคับของ ก.พ.อ.  ซ่ึง
ตองไมเกินเกาสิบวัน 
 ในกรณีที่ผูอุทธรณ ไมพอใจในคําวินิจฉัยอุทธรณ หรือในกรณีที่ ก.พ.อ. มิไดวินิจฉัยอุทธรณให
แลวเสร็จ ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองไดตามหลักเกณฑที่กําหนด
ในกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 ขอ  39 ขาราชการผูใดเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจ  เนื่องจากการ
กระทํา  หรือคําส่ังของผูบังคับบัญชา  ยกเวนกรณีการสั่งลงโทษ  หรือตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
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ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอ ก.อ.พ.ร. ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงถึงการกระทํา   หรือไดรับ
คําส่ัง   ตามหลักเกณฑ  วิธีการ และ  เงื่อนไขที่ ก.พ.อ.  และระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 ในการพิจารณารองทุกข ให   ก.อ.พ.ร. ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่ ก.พ.อ. และ
ระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด ซ่ึงตองไมเกินเกาสิบวัน และใหนําความในขอ 38 วรรคสาม มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

 ขอ  40 ใหผูมีอํานาจสั่งลงโทษ หรือมีคําสั่งทางปกครองดําเนินการแกไขคําสั่งลงโทษไปตาม 
คําวินิจฉัยของ  ก.อ.พ.ร. ตามหลักเกณฑ  วิธีการ และ  เงื่อนไขที่   ก.พ.อ.  และระเบียบที่สภามหาวทิยาลยั
กําหนด 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ  41  ในระหวางที่ยังไมมี “ก.บ.ม.” และ “ก.อ.พ.ร.”  ตามขอบังคับนี้  ใหคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล  (ก.บ.บ.)   ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่  18/2550  ลงวันที่ 26 เมษายน  2550  และคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกข  ประจํามหาวิทยาลัย  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่  22/2550  ลงวันที่  22  
พฤษภาคม  2550  ทําหนาที่ไปพลางกอน    

 ขอ  42 บรรดาพระราชกฤษฎีกา  กฎทบวง  กฎ  ก.พ.  ระเบียบ  ขอบังคับ  การกําหนดกรอบ
อัตรากําลัง การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง  หรือกรณีอ่ืนใดซึ่งไดออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย   พ.ศ. 2507  และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535  ที่ใชบังคับกับขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามมาตรา  67  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547  อยูในวันกอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ  ใหคงใช
บังคับกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา 70  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547  โดยอนุโลมไปพลางกอนเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้  
จนกวาจะไดมีหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด และ หรือ ระเบียบ  ขอบังคับหรือ  
หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.บ.ม. กําหนดตามขอบังคับนี้ 
 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหอํานาจหนาที่ของ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเปนอํานาจหนาที่ของ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  (ก.บ.บ.)   และคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย 

 ขอ  43 ขาราชการผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัย  หรือกรณีที่สมควรใหออกจากราชการอยูกอนวันที่
ขอบังคับนี้ใชบังคับ  ใหผูมีอํานาจตามขอบังคับนี้มีอํานาจสั่งลงโทษผูนั้นหรือส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  หรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนที่ใชอยูในขณะนั้น   

 การดําเนินการสอบสวน  การพิจารณา และการดําเนินการเพื่อลงโทษ หรือการใหขาราชการออก
จากราชการใหดําเนินการตามขอบังคับนี้ เวนแต 
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(1) กรณีที่ผูบังคับบัญชาไดส่ังใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้น 
ไปแลวกอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ และยังสอบสวนไมเสร็จก็ใหสอบสวนตามกฎหมายนั้นตอไป
จนกวาจะเสร็จ 

(2) ในกรณีที่ไดมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้น   
เสร็จไปแลวกอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ  ใหถือวาการสอบสวนหรือการพิจารณานั้น  แลวแตกรณีเปนอัน
ใชได 

ขอ  44 ผูใดมีกรณีที่มีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกขไดตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
ในมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2507  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2535  
ใหผูนั้น มีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกขไดตามขอบังคับนี้   เวนแต  ในกรณีที่มีการยื่นอุทธรณ  หรือรอง
ทุกขไวแลวกอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ   ใหมีการพิจารณาอุทธรณหรือรองทุกขตอไปตามกฎหมาย    กฎ    
ระเบียบ  หรือขอบังคับที่ใชอยู  ในขณะที่มีการยื่นอุทธรณหรือรองทุกข    

 ขอ  45 การใดที่มิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  หลักเกณฑที่  ก.พ.อ. กําหนด  กฎ ก.พ. และ
ระเบียบที่ออกตามความในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
    

ประกาศ   ณ    วันที่    14     กันยายน    พ.ศ.  2550 
 

 

 

(ลงชื่อ)  พลตาํรวจเอกเภา  สารสิน 
          (เภา  สารสิน) 

                                                                                         นายกสภามหาวทิยาลัยขอนแกน 
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