
 

 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย  

พ.ศ. 2551 
-------------------------- 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการบรหิารงานบุคคล ของพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อใหสอดคลอง    
กับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  และที่แกไขเพิ่มเติมเพือ่
รองรับการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยใหชดัเจนยิ่งขึ้น   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2551        
จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้  

ขอ 1   ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน 2551 เปนตนไป  
ขอ 3 ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 
ขอ 4 ในขอบังคับนี้ 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “มหาวิทยาลยั”  หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “คณะ”   หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
      วิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี สถาบัน  
      สํานัก ศูนย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น 
      ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
 “ก.บ.ม.”  หมายถึง คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
      ประจํามหาวิทยาลัย   
 “อธิการบดี”  หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายถึง   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตาม 
  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
  พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)  
  พ.ศ. 2551 ซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจาง 
  ใหทํางานในมหาวิทยาลัยโดยไดรับคาจาง 
  หรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดิน 
  หรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ตาม 
  คําสั่งมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไมรวมถึง 
  พนักงานองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัย 

ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือ
คําสั่ง เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับนี้  
 หากมีปญหาในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ใหอธิการบดีเสนอ  ก.บ.ม. วินิจฉัยชี้ขาด        
คําวินิจฉัยของ ก.บ.ม. ถือเปนที่สุด 
 

หมวด 1 
การบริหารงาน 

 
ขอ  6 ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ประจํามหาวิทยาลัย   (ก.บ.ม.)  ตามขอบังคับ     

สภามหาวิทยาลัย  วาดวย การบริหารขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา  มหาวิทยาลยัขอนแกน พ.ศ. 2550  
และที่แกไขเพิ่มเติมมีอํานาจหนาที่บริหารพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

(1) ทําหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย 
(2) กําหนดนโยบาย แผนการบรหิารงานบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ของพนักงานมหาวิทยาลยั 
(3) กําหนดอัตรากําลัง กรอบตําแหนง คาตอบแทนและสวัสดิการ รวมท้ังภาระหนาที่ 

ความรับผดิชอบของตําแหนง และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
(4) พิจารณากลั่นกรอง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวของกับระบบการบริหาร

พนักงานมหาวิทยาลัย 
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(5) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข โดยการออกระเบียบ หรือประกาศ 
เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 

(6) เสนอแนะ และใหคําปรึกษาแกอธิการบดี และสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับนโยบาย
ระบบการบริหารงานพนักงานมหาวิทยาลัย 

(7) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อทําการใดอันอยู    
ในอํานาจหนาที่ของ ก.บ.ม.  

(8) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย   ในการดําเนินการ 
หากเห็นวาเรือ่งใดสมควรรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ ใหรายงานดวย 

 
หมวด 2 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
 

 ขอ  7 ผูที่จะไดรับการพิจารณาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมี
ลักษณะตองหาม ดังนี้ 

(ก) คุณสมบัติทั่วไป 
(1) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
(2) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย    

ทรงเปนประมุข 
(ข) ลักษณะตองหาม 

(1) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
(2) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไร

ความสามารถหรือเปนโรคที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ. 
(3) เปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักราชการ หรอืถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน 

หรือหยุดงานเปนการชั่วคราวตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
(4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอนัดี 
(5) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(6) เปนบุคคลลมละลาย 
(7) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน

หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
(9) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัย               

ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
(10)เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงาน 
      ในหนวยงานของรัฐ 

ในกรณีมีเหตุจําเปนเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย ก.บ.ม. อาจยกเวนหรือกําหนดคุณสมบัติ
อยางอื่นเพิ่มเติมได 

 

หมวด 3 
ระบบการจาง  การบรรจุ และการแตงตั้ง 

 

 ขอ  8 ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
8.1 ตําแหนงวิชาการ ซึ่งทําหนาที่สอนและวิจัย ดังนี้ 

(ก) ทําหนาที่สอนและวิจัย ระดับอุดมศึกษา ไดแก 
(1) ศาสตราจารย 
(2) รองศาสตราจารย 
(3) ผูชวยศาสตราจารย 
(4) อาจารย 

(ข) ทําหนาที่สอนและวิจัย ต่ํากวาระดับอุดมศกึษา  ไดแก 
(1) อาจารย เชี่ยวชาญพิเศษ 
(2) อาจารย เชี่ยวชาญ 
(3) อาจารย ชํานาญการ 
(4) อาจารย 
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8.2 ตําแหนงประเภทผูบริหาร ไดแก 
(1) อธิการบดี 
(2) รองอธิการบดี 
(3) คณบดี 
(4) หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่ฐานะเทียบเทาคณะ 
(5) ผูชวยอธิการบดี 
(6) รองคณบดีหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
(7) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต 

ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง
ตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 

(8) ตําแหนงเลขานุการคณะ หรือเลขานุการสถาบัน/สํานัก/ศูนย ที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ 

(9) ตําแหนงหัวหนางาน หรือหัวหนาฝาย ภายในกอง/สํานักงานคณบดี/สถาบัน/
สํานัก/ศูนย ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

(10) ตําแหนงอื่นตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 
8.3 ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ไดแก 

(1) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
(2) ระดับเชี่ยวชาญ 
(3) ระดับชํานาญการ 
(4) ระดับปฏิบัติการ 
(5) ระดับอื่นตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 

  การแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงวิชาการตามขอ 8.1 (ก)(1)(2) 
หรือ (3) และ (ข)(1)(2) หรือ (3) หรือตําแหนงประเภทผูบริหารตามขอ 8.2 (7)(8) และ (9) หรือ
ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามขอ 8.3 ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.บ.ม. กําหนด   
  การแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารตามขอ 8.2 
(1)(2)(3)(4)(5) หรือ (6) ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัขอนแกน พ.ศ.  2541    
 ขอ  9 ใหคณะวางแผนการบริหารงานบุคคลไวลวงหนาใหสอดคลองกับภาระงาน และงบประมาณ
หรือรายไดทีค่ณะไดรับ  

การกําหนดกรอบตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยใหมีในคณะใด จํานวนเทาใด และ
เปนตําแหนงใด ประเภทใด สายงานใด รวมทั้งภาระหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง และคุณสมบัติ
เฉพาะตําแหนงใหเปนตามวรรคหนึ่งและตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.บ.ม. กําหนด 
 ขอ 10 การจางพนักงานมหาวิทยาลัยมี 3 ลักษณะ  

(1) พนักงานมหาวิทยาลัยประจําเต็มเวลา    ไดแก    พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับ       
การบรรจุ และแตงตั้งตามขอบังคับนี้ และปฏิบัติงานเต็มเวลาโดยไดรับเงินเดือน
ประจําจากมหาวิทยาลัย 

(2) พนักงานมหาวิทยาลัยประจําไมเต็มเวลา ไดแกพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับ         
การบรรจุและแตงตั้งตามขอบังคับนี้ และปฏิบัติงานไมเต็มเวลา โดยไดรับเงินเดือน
ประจําจากมหาวิทยาลัยตามสัดสวนเวลาที่ปฏิบัติงาน 

(3) พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาจางเฉพาะกิจ ไดแก พนักงานมหาวิทยาลัย     
ที่มหาวิทยาลัยตกลงวาจางใหปฏิบัติงานเฉพาะการใดการหนึ่ง เปนการชั่วคราว
ตามที่ไดรับมอบหมาย 

การจางพนักงานมหาวิทยาลัยใหมหาวิทยาลัยทําสัญญาจางไดจนถึงวันสุดทายของปที่บุคคลนั้น 
มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ 

เพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย ก.บ.ม. อาจใหบุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปขึ้นไปปฏิบัติงาน  
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยไดโดยใหทําสัญญาจางเปนรายป แตทั้งนี้ตองมีการตรวจสุขภาพรางกาย 
และจิตใจเพื่อแสดงวาบุคคลดังกลาวสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ และตองมีผลงานทางวิชาการ
หรือผลงานอื่น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.บ.ม. กําหนด 

ขอ  11   การบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูที่ผาน
กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.บ.ม. กําหนด  และใหอธิการบดี
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย  เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 
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 ขอ  12   หนวยงานใดในมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจําเปนที่จะบรรจุและแตงตั้งบุคคล 
ที่มีความรู  ความสามารถ  ประสบการณ  หรือความชํานาญงานดานใดเปนพิเศษ  เปนพนักงานมหาวิทยาลัย  
ใหหนวยงานพิจารณาเสนอ  ก.บ.ม. เพื่อกําหนดตําแหนง  และคาตอบแทน  และใหผูมีอํานาจตาม  
ขอ  11  สั่งบรรจุและแตงตั้ง 
 ขอ  13  ผูไดรับคําสั่งบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ตามขอ  11  ตองทําสัญญาจาง
ตามแบบที่  ก.บ.ม. กําหนด  และใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการ         
ที่  ก.บ.ม. กําหนด 
 ขอ  14  พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดพนจากตําแหนงเพื่อไปปฏิบัติงานอื่นดวยความเห็นชอบ
ของมหาวิทยาลัย  หรือไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  ถาผูนั้นแจงความ
ประสงคจะกลับเขาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน         
ดวยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย  หรือวันพนจากราชการทหาร แลวแตกรณี  ใหผูมีอํานาจตาม       
ขอ 11 สั่งบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงอื่นที่เทียบเทาซึ่งไมสูงกวาตําแหนงเดิม 
 ขอ  15  เพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนหลัก ผูมีอํานาจตามขอ  11  อาจยายพนักงาน
มหาวิทยาลัยซึ่งดํารงตําแหนงหนึ่งไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นในมหาวิทยาลัย  หรือยายจาก
หนวยงานหนึ่งไปดํารงตําแหนงเดียวกันในหนวยงานอื่นได 
 

หมวด  4 
 คาตอบแทน และสวัสดิการ 

 

 ขอ  16   ผูที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยใหไดรับเงินเดอืนแรกบรรจุ
ตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ 
ความสามารถ ผลงาน หรือความขาดแคลนในสาขาวิชานั้น 
 มหาวิทยาลัยอาจบรรจุและแตงตั้งบุคคลผูมีความรูความสามารถหรือมีประสบการณชํานาญงาน
เฉพาะดานเปนพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใหไดรับเงินเดือนสูงกวาอัตราเงินเดือนแรกบรรจุก็ได 
 ขอ  17    พนักงานมหาวิทยาลัยอาจไดรับเงินประจําตําแหนงเพิ่มเติมจากเงินเดือนได    
 ขอ  18    พนักงานมหาวิทยาลัยอาจไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน 
โดยคํานึงถึงคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

(1) ผลการปฏิบัติงานสูงกวาจากภาระงานขั้นต่ําที่ไดรับมอบหมาย 
(2) มีคุณวุฒิหรือประสบการณในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
(3) มีเหตุผลและความจําเปนอื่นเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย 

 ขอ  19    ใหพนักงานมหาวิทยาลัยประจําไมเต็มเวลาซึ่งปฏิบัติงานบางเวลาไดรบัเงินเดือน
ตามสัดสวนภาระงานและเวลาปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย 
 ขอ  20    หลักเกณฑ วิธีการ และอัตราในการจายคาตอบแทนและสวัสดิการ    ตลอดจน 
การเลื่อนเงินเดือนประจําปตามความในหมวดนี้ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบมหาวิทยาลัย    
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด   
       
 

หมวด  5 
การเลื่อนตําแหนง  และการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย 

   

 ขอ  21   ใหผูมีอํานาจตามขอ  11  พิจารณาสั่งเลื่อนตําแหนง เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ผานการประเมิน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.บ.ม. กําหนด 
  ขอ  22   มหาวิทยาลัยและคณะตองจัดใหมีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ 
เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และประสิทธิภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย 
โดยคํานึงถึงความตองการและความเหมาะสมตามภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัยในแตละประเภท  
แตละตําแหนง ซึ่งอาจจัดเปนหลักสูตรเฉพาะก็ได     
 การพัฒนาพนกังานมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาความรู ความสามารถ 
คุณลักษณะ และคุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับเปาหมายและยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย  

เพื่อประโยชนในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ก.บ.ม. อาจกําหนดใหมีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

(1) การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สมัมนา และการไปเสนอผลงาน          
ทางวิชาการ 
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(2) การไปปฏิบัติการวิจัย 
(3) การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ 
(4) การไปเพิ่มพนูความรูทางวชิาการ 
(5) การอื่นใดที่จําเปน หรือเหมาะสม   เพื่อประโยชนในการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
 

หมวด  6 
วัน  เวลาปฏิบัติงาน การลา  และสิทธิประโยชนของพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

 ขอ  23  วัน เวลาปฏิบัติงาน วันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดนักขัตฤกษ วันหยุดตามประเพณี 
หรือวัดหยุดอืน่ในแตละปปฏิทิน ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดสําหรับขาราชการพลเรือนโดย
อนุโลม  หากมหาวิทยาลัยจะกําหนดใหมีวันหยุดพิเศษเฉพาะกรณีเพิ่มขึ้นตามความจําเปน ใหเปนไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัย   

 ขอ  24   ใหพนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิลา ดังตอไปนี้ 
    (1)  ลาปวย 

  (2)  ลากิจ  
  (3)  ลาพักผอนประจําป 
  (4)  ลาคลอดบุตร 
  (5)  ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย 
  (6)  ลาเขารับการตรวจเลอืก  หรือเขารับการเตรียมพล 
  (7)  ลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย   
  (8)  ลาไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ   
 

 หลักเกณฑการลาตามขอ  (1) – (6)  ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรี และกฎหมายที่เกี่ยวของ
กําหนดสําหรับขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
 นอกจากการลาตามวรรคหนึ่ง ก.บ.ม. อาจกําหนดการลาเพิ่มไดตามความเหมาะสม   
 ขอ  25  การกําหนดสิทธิประโยชนของพนักงานมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม  ก.บ.ม. กําหนด 
 

หมวด  7 
วินัย  การรักษาวินัย  และจรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
 ขอ  26  วินัย การรักษาวินัย การดําเนินทางวินัยและจรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย   
ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547   
และที่แกไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของโดยอนุโลม 
 ขอ  27  พนักงานมหาวิทยาลัยตองรักษาวินัยและจรรยาบรรณตามที่บัญญัติไวในมาตรา  38  
ถึงมาตรา  47  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547  
อยางเครงครัด 
 ขอ  28  พนักงานมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณที่กําหนดไวในขอบังคับ         
สภามหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด 
 ขอ  29  พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดประพฤติผิดวินัย และจรรยาบรรณ  ใหดําเนินการตาม
หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่สภามหาวิทยาลัย และกฎหมายอื่นกําหนดไว   
 ขอ  30   โทษทางวินัยมี  5  สถาน  ดังนี้ 

 (1)  ภาคทัณฑ 
 (2)  ตัดเงินเดือน 
 (3)  ลดเงินเดือน 
 (4)  ปลดออก 
 (5)  ไลออก 
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หมวด  8 
การดําเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
 ขอ  31  พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดถูกกลาวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรวาไดกระทําผิดวินัย  
หรือความปรากฏตอผูบังคับบัญชาวาพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดกระทําผิดวินัย  ใหอธิการบดี          
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน  และตองสอบสวนใหแลวเสร็จโดยไมชักชา เวนแตกรณี          
การกระทําผิดวินัยที่ไมใชความผิดวินัยอยางรายแรงหรือเปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง จะไมตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนก็ได  ดังนี้ 
  31.1  พนักงานมหาวิทยาลัย ผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงในกรณีกระทําความผิด
อาญาจนไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคกุ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  31.2  พนักงานมหาวิทยาลัย ผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงและไดรับสารภาพ     
เปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาหรือใหถอยคํารับสารภาพตอผูมีหนาที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและไดมีการบันทึกถอยคํา           
รับสารภาพเปนหนังสือ 
  31.3  พนักงานมหาวิทยาลัย ผูใดกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพโดยองคกรวิชาชีพ  
ที่ถูกตองตามกฎหมายไดวินิจฉัยวาเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพอยางรายแรง 
 กอนตั้งคณะกรรมการสอบสวน  อธิการบดีจะมอบหมายใหบุคคลใดสืบสวนเบื้องตน           
วาการกลาวหานั้นมีหลักฐานตามสมควรหรือไมก็ได 
 หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการดําเนินการทางวินัย  และจรรยาบรรณของพนักงาน
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ   32  ในระหวางการสอบสวน   จะนําเหตุแหงการถูกสอบสวนมาเปนขออางใน             
การดําเนินการใดใหกระทบตอสิทธิผูถูกสอบสวนไมได  เวนแตผูบังคับบัญชาจะส่ังพักงาน  หรือสั่งให
ออกจากงานไวกอนตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน 
 หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการสั่งพักงานหรือการสั่งใหออกจากงานไวกอนและผล    
แหงการสั่งพักงานหรือการสั่งใหออกจากงานไวกอน  ใหเปนไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ  33  เมื่อผลการสอบสวนปรากฏวาผูถูกสอบสวนกระทําผิดวินัยใหอธิการบดี  ลงโทษ    
ตามควรแกกรณีตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ  34  พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดถูกกลาวหาวาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือ ความ
ปรากฏตอผูบังคับบัญชาวาพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  แมพนักงาน
มหาวิทยาลัยผูนั้นจะพนจากงานไปแลว  อธิการบดีมีหนาที่ตองดําเนินการทางวินัยแกพนักงานมหาวิทยาลัย    
ผูนั้นภายในหนึ่งปนับแตวันที่พนจากงาน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขตามที่                   
สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นพนจากงานเพราะเหตุตายหรือ
เพราะถูกลงโทษปลดออก  หรือไลออกจากราชการ 
 

 
หมวด  9 

การออกจากงานและการเลิกจางพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 ขอ  35   พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงานหรือถูกเลิกจางไดในกรณีดังนี้ 

(1)  ตาย 
(2)  ไดรับอนุญาตใหลาออก 
(3)  สิ้นสุดตามเงื่อนไขของสัญญา 
(4)  ถูกส่ังใหออก  หรือถูกเลิกจาง  ดวยเหตุผลความจําเปนอื่นที่  ก.บ.ม. กําหนด 
(5)  ถูกส่ังลงโทษปลดออก  ไลออก 
(6)  ขาดคุณสมบัติของการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามขอ 7 และเงื่อนไขการจาง 
(7)  ไมผานการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยตามหลกัเกณฑและวิธีการ   

 ที่ ก.บ.ม. กําหนด 
ในกรณีที่ปรากฏภายหลังวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามขอ  7  หรือคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   

โดยไมไดรับอนุมัติจาก  ก.บ.ม.  หรือเปนผูตองหาอยูกอนบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  และ
ภายหลังเปนผูขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีที่ตองหานั้น  ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ  11  สั่งใหผูนั้น
ออกจากงานโดยพลัน  แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่ 
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และการรับคาจางหรือผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากมหาวิทยาลัยกอนมีคําสั่ง      
ใหออกจากงาน 
 ขอ  36 ในระหวางสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยผูใด  ประสงคจะลาออกจากงาน ใหยื่น
หนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง โดยยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวา 
30 วัน และผูบังคับบัญชาจะตองเสนออธิการบดีภายใน  7 วัน นับตั้งแตวันที่หนวยงานตนสังกัดไดรับ
หนังสือลาออก  เพื่อใหอธิการบดีพิจารณาโดยใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน เมื่ออธิการบดีสั่งอนุญาตแลว   
จึงใหออกจากงานได 

ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัย    ผูใดประสงคจะขอลาออกจากงานเพื่อไปดํารงตําแหนง 
ทางการเมืองหรือเพื่อไปสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่น  หรือผูบริหารทองถิ่น
ใหยื่นหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา  และใหการลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ผูนั้นขอลาออก 
 นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถาอธิการบดีเห็นวาจําเปนและเพื่อประโยชนแกงานของมหาวิทยาลัย
จะยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวัน  นับแตวันขอลาออก แตตองแจงเหตุผลการยับยั้ง
เปนลายลักษณอักษรใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นทราบ 
 ขอ 37 นอกจากที่ระบุไวภายใตบังคับขอ 35 ใหอธิการบดีมีอํานาจสั่งใหพนักงานมหาวิทยาลัย
ออกจากงานหรือเลิกจางได  ในกรณีตอไปนี้   

(1) เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดเจ็บปวยจนไมอาจปฏิบัติหนาที่ของตนไดโดยสม่ําเสมอ  
เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา  3  เดือน 

(2) เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดขาดคุณสมบัติตามขอ  7 
 
 

หมวด  10 
การอุทธรณ  และการรองทุกขของพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
 ขอ  38  พนกังานมหาวิทยาลัยที่เห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมในการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
การไมตอสัญญาจางหรือการเลิกสัญญาจาง มีสิทธิอุทธรณตอ ก.บ.ม. ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดรับ
การแจงการดังกลาว  
 ขอ  39  พนักงานมหาวิทยาลัยที่เห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมในการถูกลงโทษทางวินัย 
หรือมีความคบัของใจอันเนื่องมาจากการกระทํา   หรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา   มีสิทธิอุทธรณหรือ 
รองทุกขตอคณะกรรมการอุทธรณรองทุกข และพิทักษระบบคุณธรรมประจํามหาวทิยาลัย (ก.อ.พ.ร) 
ไดตามหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณและการรองทุกขตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  
 
 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  14    กรกฎาคม  พ.ศ. 2551  
 
 
     
        (ลงชื่อ)  พลตํารวจเอกเภา   สารสิน 
 
                   (เภา   สารสิน) 
                           นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
 

 


