
- 1 - 
 

กองกฎหมาย ส านักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. 2553  
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถงึฉบับที่ 8) 

1                      1 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
พ.ศ.2551 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่                  
28 สิงหาคม 2553 จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 

 
ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. 2553” 
 
ข้อ 2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 
ข้อ 3  ให้ยกเลิก 

(1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 
(2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

 
ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้ 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 “สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 “ส่วนงาน” หมายความว่า ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงานมหาวิทยาลัย 

ส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่นที่จัดตั้งข้ึนตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 “ก.บ.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

ข้อ 5  ให้อธิการบดี รักษาการตามข้อบังคับนี้ 
การใดท่ีมิได้ก าหนดตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีออกประกาศระเบียบ ตามท่ี ก.บ. ก าหนด

โดยไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ออกโดย
สภามหาวิทยาลัย แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้งดใช้ข้อบังคับนี้ข้อใด         
ข้อหนึ่งได ้
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หมวด 1 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
1                      1 

 
ข้อ 6  ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(3) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่          

ในพรรคการเมือง 
(4) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
(5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(6) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่

รังเกียจของสังคม 
(7) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ มีจิต     

ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามความเห็นของแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจ านวน 3 ท่าน หรือไม่เป็นโรคที่ก าหนดไว้ในประกาศ ก.บ. 

(8) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว
ในลักษณะเดียวกับถูกพักงานหรือพักราชการ 

(9) ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกเลิกจ้างเพราะบกพร่องในหน้าที่จากรัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
ของรัฐ หน่วยงานในก ากับของรัฐ หรือนิติบุคคลอื่น 

(10) ไม่เป็นผู้ที่ เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่       
เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(11) ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเพราะกระท าผิดวินัย 

ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ก.บ. อาจพิจารณา
ยกเว้นให้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ให้ ก.บ. เป็นผู้วินิจฉัย และให้เป็นที่สุด 

 
ข้อ 7  พนักงานมหาวิทยาลัยมี 2 ประเภท คือ 

(1) พนักงานมหาวิทยาลัยประจ า ได้แก่ ผู้ที่ ได้รับการจ้างหรือต่อสัญญาจ้าง        
เพ่ือปฏิบัติงานประจ า 

(2) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ได้แก่ ผู้ที่มหาวิทยาลัยจ้างเพ่ือปฏิบัติงาน        
เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาของสัญญาจ้าง หรือตามค าสั่งจ้าง หรือปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะ
โครงการ หรือบางเวลา 
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ข้อ 8  พนักงานมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 3 สาย คือ 
(1) พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
(2) พนักงานมหาวิทยาลัย สายบริหารวิชาการ 
(3) พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ 

ทั้งนี้  พนักงานมหาวิทยาลัยตาม (1) และ (3) อาจจ้างตามความต้องการ และ                
จากเงินรายได้ของส่วนงาน ตามข้อ 16 วรรคสอง 

 
ข้อ 92  พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ได้แก่ 

9.1  ประเภทคณาจารย์ประจ า ได้แก่ ต าแหน่ง 
(1) อาจารย์ 
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(3) รองศาสตราจารย์ 
(4) ศาสตราจารย์ 

9.2  ประเภทนักวิจัย แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ต าแหน่ง 
(1) นักวิจัย 
(2) นักวิจัยช านาญการ 
(3) นักวิจัยช านาญการพิเศษ 
(4) นักวิจัยเชียวชาญ 
(5) นักวิจัยเชี่ยวชาญพิเศษ 

9.3  ต าแหน่งอื่นท่ี ก.บ. ก าหนด 
นอกจากคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตามข้อ 9.1 และ 

ข้อ 9.2 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งคือมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ในกรณีที่ส่วนงาน 
มีเหตุผลหรือความจ าเป็นพิเศษอาจขอยกเว้นคุณสมบัติตังกล่าวได้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประกาศ                 
ที่ ก.บ. ก าหนด 

 
ข้อ 10  พนักงานมหาวิทยาลัย สายบริหารวิชาการ ได้แก่ต าแหน่ง 

(1) อธิการบดี 
(2) รองอธิการบดี 
(3) ผู้ช่วยอธิการบดี 
(4) หัวหน้าส่วนงาน และรองหัวหน้าส่วนงาน ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 
(5) ผู้ช่วยคณบดี 
(6) ต าแหน่งอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

จ านวนต าแหน่งรองหัวหน้าส่วนงานตาม (4) และจ านวนต าแหน่งตาม (5) ของแต่ละ         
ส่วนงานให้เป็นไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 

      
2 ข้อ 9 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 7)         

พ.ศ. 2562 
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3 ข้อ 12 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2)   

พ.ศ. 2558 

ข้อ 11  พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
11.1  กลุ่มบริหารจัดการ ได้แก่ 

(1) ผู้บริหารระดับต้น 
(2) ผู้บริหารระดับกลาง 
(3) ผู้บริหารระดับสูง 

ชื่อต าแหน่งและการก าหนดให้ต าแหน่งใดเป็นผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหาร
ระดับกลาง หรือผู้บริหารระดับสูง ให้เป็นไปตามท่ี ก.บ. ก าหนด 

11.2  กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ ได้แก่ 
(1) กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไป ได้แก่ต าแหน่ง ตามท่ี ก.บ. ก าหนด 
(2) กลุ่มกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ได้แก่ต าแหน่ง แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 

วิศวกร สัตวแพทย์ พยาบาล สถาปนิก นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบ าบัด 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการ ช่างทันตกรรม ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 
ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม หรือต าแหน่งตามที่ ก.บ. ก าหนด 

11.3  กลุ่มบริการ ได้แก่ 
(1) กลุ่มบริการทั่วไป ได้แก่ต าแหน่ง ตามท่ี ก.บ. ก าหนด 
(2) กลุ่มบริการฝีมือ ได้แก่ต าแหน่ง ตามท่ี ก.บ. ก าหนด 

 
ข้อ 123  พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ได้แก่ 

(1) พนักงานซึ่งมหาวิทยาลัยจ้างให้ปฏิบัติงาน โดยมีก าหนดเวลาและท าสัญญา
เป็นคราว ๆ ไป เช่น อาจารย์พิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา ทั้งท่ีเป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

หลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง ให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
(2) พนักงานมหาวิทยาลัยของส่วนงานตาม มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 ที่ส่วนงานจ้างเป็นการชั่วคราวตามงบประมาณของส่วนงาน หรือ
พนักงานโครงการที่มหาวิทยาลัย หรือส่วนงานสั่งจ้างให้ปฏิบัติงานเฉพาะเพ่ือการใดการหนึ่งเป็นการ
ชั่วคราว หรือบางช่วงเวลาตามงบประมาณของโครงการหรือส่วนงานนั้น 

หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานที่ต้องการจ้าง
เห็นสมควร 

พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว อาจได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการตามข้อบังคับ หรือ
ประกาศท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 
หมวด 2 
ภาระงาน 

1                      1 
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4 ข้อ 14 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ. 2558 

ข้อ 13  พนักงานมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ข้อตกลงร่วม
ก่อนการปฏิบัติงานและตามภาระงานขั้นต่ าของแต่ละต าแหน่ง 

 
ข้อ 144  เกณฑ์ภาระงานของต าแหน่งตามข้อ 8 แต่ละต าแหน่ง ให้เป็นไปตามที่          

ก.บ. ก าหนด 
ให้ผู้บังคับบัญชาจัดท าข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงานตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

และภาระงานขั้นต่ าตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้ผู้บังคับบัญชาและพนักงานมหาวิทยาลัย  
มีความเห็นชอบร่วมกัน ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาอาจก าหนดภาระงานอ่ืนเพ่ิมเติมเป็นการเฉพาะตัวได้ตาม       
ความเหมาะสม  
 

หมวด 3 
การก าหนดต าแหน่ง การบรรจุ เงินเดือนและค่าตอบแทน 

1                      1 
 

ข้อ 15  ให้ ก.บ. จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยไว้เป็นบรรทัดฐาน
ทุกต าแหน่งในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้แสดงประเภท ชื่อต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ ลักษณะ
งานที่ต้องปฏิบัติ คุณภาพงาน คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และแสดงอัตราเงินเดือนของต าแหน่ง        
ไว้ด้วย 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นพิเศษ ก.บ. อาจอนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติต่างไปจากที่ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งก็ได้ 
 

ข้อ 16  มหาวิทยาลัยจะมีพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งใด ประเภทใด จ านวนอัตรา
เท่าใด สังกัดส่วนงานใด และต้องใช้ผู้ มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งอย่างใด ให้ ก.บ. ก าหนด โดยค านึงถึง
ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และภาระงานของส่วนงาน 

ส่วนงานสามารถเสนอขอจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อ 8 วรรคสองได้ โดยให้ผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงาน โดยที่การจ้างจะต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณ
หมวดบุคลากรจากเงินรายได้ของส่วนงานตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ หากเป็นการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามข้อ 8(3) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.บ. ก าหนด ส าหรับการบรรจุ             
และแต่งตั้งให้เป็นไปตามข้อ 19 
 

ข้อ 17  การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้บรรจุและแต่งตั้ง
จากผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือก และให้ได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ตามที่ก าหนดไว้
ส าหรับต าแหน่งนั้น 
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ให้มีบัญชีเงินเดือนอัตราพิเศษ ส าหรับบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จากมหาวิทยาลัยชั้นน าหรือเป็นผู้มีประสบการณ์สูงที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเรียน การสอน            
และการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

ให้ ก.บ. ก าหนดบัญชีรายชื่อมหาวิทยาลัยชั้นน า สาขาวิชา และบัญชีอัตราเงินเดือน         
และอัตราเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้งต าแหน่งที่จะได้รับเงินประจ าต าแหน่ง      
แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติและออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นต้องจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานตามข้อ 8(1) 
และข้อ 8(3) ให้เสนอ ก.บ. เพื่อพิจารณาอัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งเป็นรายๆ ไป 

หากปรากฎว่าค่าครองชีพสูงขึ้นหรือบัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ใช้อยู่
ไม่เหมาะสมให้ ก.บ. พิจารณาปรับบัญชีอัตราเงินเดือนให้เหมาะสม และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย        
เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยทุก 3 ปี 
 

ข้อ 18  ในกรณีที่รัฐบาลปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ิมขึ้นหรือจ่ายเงินใดๆ เพ่ิมให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ ก.บ. พิจารณาปรับอัตรา
เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นในสัดส่วนไม่น้อยกว่าที่รัฐบาลปรับหรือจ่ายเพ่ิมให้แก่ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แล้วท าบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินเพ่ิมดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัย          
เพ่ือพิจารณาอนุมัติและออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ 19  ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ แต่งตั้ง และสั่งจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย   
ทุกต าแหน่ง เว้นแต่ ต าแหน่งที่จะต้องแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.  2551         
ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายดังกล่าวก าหนด 

อธิการบดีอาจมอบหมายให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้สั่งบรรจุแต่งตั้งและสั่งจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามข้อ 12(2) แล้วรายงานมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ 205  ผู้ได้รับค าสั่งบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อ 17 ให้มีการทดลอง
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ข้อตกลงร่วมก่อนการปฏิบัติงานและภาระงานขั้นต่ า รวมทั้งภาระ
งานที่ได้รับมอบหมายและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ก าหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการทดลองปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
ข้อ 21  ส่วนงานใดมีเหตุผลและความจ าเป็นที่จะบรรจุและแต่งตั้งหรือจ้างบุคคล            

ที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์หรือความช านาญงานด้านใดเป็นพิเศษ หรืออายุเกินหกสิบปี            
แต่ไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว หรือในกรณีที่สัญญาจ้างก าหนดเวลาสิ้นสุด
การจ้างเมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินหกสิบห้าปี แต่ส่วนงานประสงค์จะจ้างเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยชั่วคราวสายปฏิบัติการต่อไป ให้เสนอ ก.บ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติแล้วให้อธิการบดีสั่งบรรจุ        
และแต่งตั้ง หรือจ้างได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.บ. ก าหนดโดยท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

      
5 ข้อ 20 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ. 2558 
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ข้อ 226  ในกรณีที่สัญญาจ้างคณาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ  
มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ และนักวิจัยระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ก าหนดเวลาสิ้นสุดการ
จ้างเมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ หากมหาวิทยาลัยเห็นว่าต าแหน่งนั้นเป็นต าแหน่งที่ส่วนงานขาดแคลน 
และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และส่วนงานนั้นมีอัตราว่างรองรับ มหาวิทยาลัยอาจเสนอ ก.บ. อนุมัติ
ต่อสัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจ า โดยให้เป็นไปตามผลการประเมินตามที่ ก.บ.ก าหนด         
ทั้งนี ้อายุต้องไม่เกินหกสิบห้าปี 

คณาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ และนักวิจัยระดับเชี่ยวชาญพิเศษที่ได้รับการ
ประเมินผลงานในระดับดีเยี่ยม เมื่ออายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์แล้ว มหาวิทยาลัยอาจจ้างโดยมีสัญญาจ้าง
พิเศษเป็นรายปี ต่อไปอีกได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามที่ ก.บ. ก าหนด ทั้งนี้ อายุต้องไม่เกินเจ็ดสิบปี 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงาน และประเมิน
สุขภาพ ให้เป็นไปตามที่ ก.บ. ก าหนด โดยท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

 
ข้อ 23  พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดออกจากงานไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ หรือ    

ตามโครงการของมหาวิทยาลัย หรือไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ถ้าผู้นั้น
ประสงค์จะกลับเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ให้อธิการบดีสั่งบรรจุแต่งตั้งและสั่งจ้างให้ด ารงต าแหน่ง และ
รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง หรือเงินอ่ืนใด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ. ก าหนดโดยท าเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย 

 
ข้อ 24  มหาวิทยาลัยอาจย้ายและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งด ารงต าแหน่งหนึ่ง     

ไปด ารงต าแหน่งอ่ืนในส่วนงานเดียวกันหรือต่างส่วนงานได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ. ก าหนด
โดยท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

 
ข้อ 25  พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ซึ่ งปฏิบัติ งานได้ เหมาะสมกับต าแ หน่งหน้าที่                    

มีประสิทธิภาพถือว่ามีความชอบ อาจได้รับบ าเหน็จความชอบเป็นค าชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล หรือ
ได้รับการเลื่อนต าแหน่ง หรืออ่ืนๆ ตามท่ี ก.บ. ก าหนดโดยท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

 
ข้อ 26  การขึ้นเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่ ก.บ. ก าหนดโดยท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
 
ข้อ 27  ให้อธิการบดีเป็นผู้สั่งเลื่อนต าแหน่ง ขึ้นเงินเดือนประจ าปี หรือเพ่ิมค่าจ้าง              

ให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ ความประพฤติ
คุณภาพและประมาณงาน ผลงาน ความอุตสาหะ และการรักษาวินัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ          
ที่ ก.บ. ก าหนด 

 
 

     
6 ข้อ 22 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ. 2558 
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ข้อ 28  พนักงานมหาวิทยาลัยอาจได้รับเงินค่าตอบแทนอ่ืนนอกจากเงินเดือน                 
โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานที่เกินกว่าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ภาระงานที่เพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากหน้าที่
ตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง รวมทั้งค่าตอบแทนทางการบริหาร ค่าตอบแทนทางวิชาการ ค่าตอบแทน
วิชาชีพที่ขาดแคลน เงินค่าตอบแทนค่าคุณวุฒิ ค่าตอบแทนต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ หรือค่าตอบแทนอ่ืน 
ตามท่ี ก.บ. ก าหนด โดยท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

นอกจากค่าตอบแทนตามวรรคแรกแล้ว พนักงานมหาวิทยาลัยอาจได้รับเงินเ พ่ิมพิเศษ 
ตามผลงาน กรณีมีผลงานดีเด่น มีสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลส าเร็จตามตัวชี้วัด หรือปฏิบัติ
นอกเหนือจากภาระงานประจ า ตามท่ี ก.บ. ก าหนด 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินเพ่ิมพิเศษตามผลงานให้แก่
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทใดและต าแหน่งใด ให้ ก.บ. ก าหนดโดยท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย  
 

หมวด 4 
การจ้างและการเลิกจ้าง 
1                      1 

 
ข้อ 297  ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจ าตามข้อบังคับนี้ ให้จัดท าสัญญาจ้างตาม

แบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ ให้สัญญาจ้างมีก าหนดเวลาตั้งแต่วันที่ผู้นั้นได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน
ประจ าไปจนถึงสิ้นรอบปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เว้นแต่พนักงานมหาวิทยาลัย       
สายบริหารวิชาการท่ีมิใช่คณาจารย์ประจ าในต าแหน่งดังต่อไปนี้ 

29.1  อธิการบดีตามข้อ 10 (1) และหัวหน้าส่วนงานตามข้อ 10 (4) ให้จัดท า
สัญญาจ้างโดยมีก าหนดเวลาเท่ากับวาระการด ารงต าแหน่ง ทั้งนี้ ให้มีข้อตกลงร่วมเป็นเอกสารแนบท้าย
สัญญาทุกครั้ง 

29.2  รองอธิการบดีตามข้อ 10 (2) และผู้ช่วยอธิการบดีตามข้อ 10 (3) ให้จัดท า
สัญญาจ้างโดยก าหนดเวลาเท่ากับวาระการด ารงต าแหน่งของอธิการบดีตามข้อ 10 (1) 

29.3  รองหัวหน้าส่วนงานตามข้อ 10 (4) ให้จัดท าสัญญาจ้างโดยมีก าหนดเวลา
เท่ากับวาระการด ารงต าแหน่งของหัวหน้าส่วนงานตามข้อ 10 (4) ทั้งนี ้ต้องมีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 

29.4  พนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อ 21 และข้อ 22 ให้สัญญาจ้างมีก าหนดเวลา
เป็นปีๆ และให้ครบก าหนดเวลาเมื่อผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ หรือเจ็ดสิบปีบริบูรณ์แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ 29.1 , 29.2 หรือ 29.4 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประจ าและท าสัญญาจ้างตามวรรคแรกแล้ว พ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจ าเนื่องจาก         
อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ตามข้อ 55(2) ในขณะที่ด ารงต าแหน่ง ให้ผู้นั้นจัดท าสัญญาจ้างฉบับใหม่ตาม         
ข้อ 29.1, 29.2 หรือ 29.4 แล้วแต่กรณี 

ในระหว่างเวลาตามสัญญาจ้างตามวรรคแรก ให้มีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย      
ตามข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน การอุทธรณ์และกระบวนการพัฒนาพนักงาน
มหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้สั่งเลิกจ้างผู้นั้น ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ ก.บ. ก าหนดโดยท าเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย 
     

7 ข้อ 29 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 
2558 
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ข้อ 308 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการผู้ใดหากอยู่ในเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิขึ้นเงินเดือน หรือถูกเลิกจ้าง 

30.1  คณาจารย์ประจ า ต าแหน่งดังนี้ 
(1) อาจารย์ เมื่อครบก าหนดห้าปีนับตั้งแต่วันที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์             

ให้จ้างต่อไปได้อีกสองปี โดยไม่มีสิทธิขึ้นเงินเดือนตั้งแต่วันถัดจากวันครบก าหนดห้าปี และเมื่อครบเจ็ดปี
แล้วยังไม่สามารถเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นได้ ให้มหาวิทยาลัยเลิกจ้าง 

(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อครบก าหนดเจ็ดปีนับแต่วันที่ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้จ้างต่อไปได ้โดยไม่มีสิทธิขึ้นเงินเดือนตั้งแต่วันถัดจากวันครบก าหนดเจ็ดปี 

(3) รองศาสตราจารย์ เมื่อครบก าหนดสิบห้าปีนับแต่วันที่ด ารงต าแหน่ง       
รองศาสตราจารย์ให้จ้างต่อไปได้ โดยไม่มีสิทธิขึ้นเงินเดือนตั้งแต่วันถัดจากวัดครบก าหนดสิบห้าปี 

30.2  นักวิจัย ต าแหน่งดังนี้ 
(1) นักวิจัยและนักวิจัยช านาญการ เมื่อครบก าหนดห้าปีนับตั้งแต่วันที่ด ารง

ต าแหน่งนักวิจัย ให้จ้างต่อไปอีกสองปี โดยไม่มีสิทธิขึ้นเงินเดือนตั้งแต่วันถัดจากวันครบก าหนดห้าปี         
และเมื่อครบเจ็ดปีแล้วยังไม่สามารถเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นจนถึงต าแหน่งนักวิจัยช านาญการพิเศษได้                   
ให้มหาวิทยาลัยเลิกจ้าง 

(2) นักวิจั ยช านาญการ พิเศษ เมื่ อครบก าหนดเจ็ดปีนับตั้ งแต่วันที่              
ด ารงต าแหน่งนักวิจัยช านาญการพิเศษ ให้จ้างต่อไปได้โดยไม่มีสิทธิขึ้นเงินเดือนตั้งแต่วันถัดจากวันครบ
ก าหนดเจ็ดปี 

(3) นักวิจัยเชี่ยวชาญ เมื่อครบก าหนดสิบห้าปี นับตั้งแต่วันที่ด ารงต าแหน่ง
นักวิจัยเชี่ยวชาญ ให้จ้างต่อไปได้ โดยไม่มีสิทธิขึ้นเงินเดือนตั้งแต่วันถัดจากวันครบก าหนดสิบห้าปี 

(4) นักวิจั ย เชี่ ยวชาญพิเศษ ต้องมีผลงานวิจัยตี พิมพ์อย่ างต่อเนื่อง           
และสม่ าเสมอ ตามท่ี ก.บ. ก าหนด เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 

ในกรณีบุคคลตาม 30.1 และ 30.2 ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบริหารวิชาการ           
หรือบริหารอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด หรือได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติ
งานวิจัยที่มีสัญญาดังกล่าว มิให้น าเอาระยะเวลาที่ผู้นั้นด ารงต าแหน่งบริหาร หรือลาดังกล่าว มานับรวม         
อยู่ในเงื่อนไขก าหนดเวลาการไม่มีสิทธิขึ้นเงินเดือนหรือเลิกจ้าง 

การนับระยะเวลาตาม 30.2 ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป         
ซึ่งเป็นวันที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยด ารงต าแหน่งนักวิจัยช านาญการ นักวิจัยช านาญการพิเศษ นักวิจัยเชี่ย วชาญ และนักวิจัย
เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ 

ให้ส่วนงานจัดให้มีมาตรการส่งเสริมการท าผลงานทางวิชาการ และการเสนอขอเลื่อน
ต าแหน่งที่สูงขึ้นตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลความก้าวหน้าในการท าผลงาน         
ทางวิชาการและการเสนอขอเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้นผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจ า  
ส่วนงาน และรายงานมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกสิ้นปีการศึกษา 
     

8 ข้อ 30 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 8)          
พ.ศ. 2562 
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ในกรณีที่บุคคลตาม 30.1 (1) และ 30.2 (1) ได้ยื่นขอให้พิจารณาเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น
ไว้ก่อนครบก าหนดเวลาเลิกจ้างไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ให้เลื่อนก าหนดระยะเวลาเลิกจ้างออกไปจนกว่า             
ผลการพิจารณาการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้นดังกล่าวจะเป็นที่ยุติ 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นให้ ก.บ. มีอ านาจขยายเวลาการเลิกจ้างตาม 30.1 (1) 
และ 30.2 (1) หรือก าหนดเงื่อนไขในการจ้างต่อตามความเหมาะสม และให้รายงานสภามหาวิทยาลัย         
เพ่ือทราบด้วย 

ทั้งนี้ การไม่มีสิทธิขึ้นเงินเดือน หรือการเลิกจ้างตามวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหาร        
งานบุคคลที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 

 
หมวด 5 

วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด วนัลา 
1                      1 

 
ข้อ 31  วันเวลาปฏิบัติงานวันหยุดประจ าสัปดาห์  วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุด              

ตามประเพณีหรือวันหยุดอื่นให้เป็นตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนดส าหรับข้าราชการโดยอนุโลม 
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น อธิการบดีมีอ านาจประกาศก าหนดวันหยุดเพ่ิมเติม      

ได้ตามท่ีเห็นสมควร 
 
ข้อ 32  ให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิลาดังต่อไปนี้ 

(1) การลาป่วย 
(2) การลาคลอดบุตร 
(3) การลากิจส่วนตัว 
(4) การลาพักผ่อนประจ าป ี
(5) การลาอุปสมบท หรือลาเพ่ือประกอบพิธี ฮัจย์  หรือลาไปปฏิบัติธรรม               

ตามมติคณะรัฐมนตรี 
(6) การลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล 
(7) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย 
(8) การลาอื่นๆ ตามท่ี ก.บ. ก าหนด 

จ านวนวันลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการพิจารณาการลาแต่ละประเภท           
ให้เป็นไปตามที่ ก.บ. ก าหนดโดยท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ได้รับเงินเดือน ได้รับเงินเดือนบางส่วน หรือไม่ได้รับเงินเดือน      
ในระหว่างลาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ี ก.บ. ก าหนดโดยท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
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หมวด 6 
วินัย และการรักษาวินัย 
1                      1 

 
ข้อ 33  พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
 
ข้อ  34  พนักงานมหาวิทยาลั ยต้อ งสุภาพ เรี ยบร้อย  และปฏิบัติ ตามค าสั่ ง                          

ของผู้บังคับบัญชา ซึ่ งสั่ งการในหน้าที่ โดยชอบด้วยกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ                        
ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบถึงความเป็นอิสระทางวิชาการ  

 
ข้อ 35  พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย ค าสั่ง ประกาศ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย 
 
ข้อ 36  พนักงานมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลดี  หรือ      

เกิดความก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัย ระมัดระวังรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
 
ข้อ 37  พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องอุทิศเวลาให้แก่มหาวิทยาลัยอย่ าง เต็มที่                     

มีความอุตสาหะ วิริยะภาพเต็มสติก าลังของตน 
พนักงานมหาวิทยาลัยต้องมาปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะละทิ้ง หรือ

ทอดทิ้งหน้าที่มิได ้
 
ข้อ 38  พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องรักษาความลับของมหาวิทยาลัย 
 
ข้อ 39  พนักงานมหาวิทยาลัยต้องประพฤติและปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมารยาท 

แห่งวิชาชีพของตน 
 
ข้อ 40  พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องไม่ใช้ชื่อหรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย หรือส่วนงาน

ของมหาวิทยาลัย หรือกระท าเพ่ือให้ปรากฏชื่อหรือสัญลักษณ์ดังกล่าวในสื่อใดๆ อันเป็นการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การประกวด หรือเพ่ือการใดๆ ในลักษณะเดียวกัน เพ่ือประโยชน์ในทางธุรกิจของตนเอง
หรือของบุคคลอื่นไม่ว่าตนเองจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

 
ข้อ 41  พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องรักษาความสามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการ

ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย 
 
ข้อ 42  พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงาน            

โดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือเป็นการรายงานเท็จด้วย 
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ข้อ ๔๓  พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ห้ามอาศัย หรือ
ยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ของตน ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

 
ข้อ ๔๔  พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องไม่ปฏิบัติงานอ่ืนใด ซึ่งขัดต่อประโยชน์  และ

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 
ข้อ 45  พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องไม่ประพฤติให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ตนเอง  หรือ            

แก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
 
ข้อ 46  การกระท าผิดวินัยกรณีต่อไปนี้ ถือเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

(1) ทุจริตต่อหน้าที ่
(2) ละทิ้งหน้าที่ หรือขาดงาน ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(3) เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดสารเสพติดร้ายแรง 
(4) ไม่ปฏิบัติตามในข้อ 34, 35 และ 36 อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่มหาวิทยาลัย

อย่างร้ายแรง 
(5) มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติงานของตน 
(6) จงใจปฏิบัติหรือกระท าใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย

อย่างร้ายแรง 
(7) รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่มหาวิทยาลัย            

อย่างร้ายแรง 
(8) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุก               

โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก หรือให้รับโทษท่ีหนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า   
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(9) คัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน หรือน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน 
(10) ล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน 
(11) กระท าการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
(12) กรณีอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกันกับข้อ 1 ถึงข้อ 11 

 
ข้อ 47  ผู้บังคับบัญชา ต้องเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยและดูแล

ระมัดระวังให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามวินัย ถ้ารู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยจะต้องด าเนินการ           
ทางวินัยทันที 

ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว               
โดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 
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ข้อ 489  โทษผิดวินัยมี 5 สถาน คือ 
(1) ภาคทัณฑ์  
(2) ตัดเงินเดือน 
(3) ลดเงินเดือน 
(4) ปลดออก 
(5) ไล่ออก 

อัตราและจ านวนเงินเดือนที่จะถูกตัดตาม (2) และท่ีจะลดตาม (3) ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งมีการหักเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นเงินสะสม และมหาวิทยาลัยจ่ายเพ่ิมเป็นเงินสมทบ หากผู้ใดถูกลงโทษปลดออก 
ให้มีสิทธิได้รับเงินสะสมและเงินสมทบ ส าหรับผู้ที่ถูกลงโทษไล่ออกมีสิทธิได้รับเงินสะสม แต่ไม่มีสิทธิได้รับ
เงินสมทบ 

 
ข้อ 49  การลงโทษพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้บังคับบัญชาต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสม       

กับความผิด ในค าสั่งลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระท าความผิดในสถานใดตามข้อใด 
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาโดยไม่มีเหตุผลอันควรหรือมีการกลั่นแกล้ง

ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยด้วย 
 
ข้อ 5010  พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ

ภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามา
ประกอบการพิจารณาการลดโทษก็ได้ ในกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและผู้บังคับบัญชาเห็นว่ามีเหตุอันควร
งดโทษ จะงดโทษโดยให้ว่ากล่าวตักเตือนหรือให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ก่อนก็ได้ 

การด าเนินการในวรรคแรก ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งข้อกล่าวหาโดยแสดงข้อเท็จจริงอย่าง
เพียงพอและให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหาและชี้แจงพยานหลักฐานของตน เพ่ือประกอบ                
การพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

การลงโทษตามข้อนี้ ผู้บังคับบัญชาใดจะมีอ านาจสั่งลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาได้เพียงใด     
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
ข้อ 51  พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใด มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง         

ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นท าการสอบสวนโดยไม่ชักช้า เว้นแต่  กรณีที่เป็นความผิด       
ที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่ ก.บ. ก าหนด หรือผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค ารับสารภาพเป็นลายลักษณ์อักษร 
ผู้บังคับบัญชาจะสั่งลงโทษโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้รายงานผลการสอบสวน    
ต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณา 

กรณีอธิการบดีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดทางวินัย ให้สภาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาด าเนินการ
ทางวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับนี้ 
     

9 ข้อ 48 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ. 2558 

10 ข้อ 50 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 5)         
พ.ศ. 2558 
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หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน          
และพิจารณา ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วย การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน การลงโทษ การแจ้งค าสั่ง
และการรายงานการด าเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยและข้อบังคับว่าด้วย การสอบสวนพิจารณา
เพ่ือการลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
ข้อ 52  พนักงานมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นว่า ได้กระท าผิดวินัย

อย่างร้ายแรงให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ ก.บ. ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
 
ข้อ 53  พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง         

จนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิด         
ที่กระท า โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ให้อธิการบดีมีอ านาจสั่งพักงานเพ่ือรอฟังผลการสอบสวนหรือ
ผลคดีได้ แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาหรือค าพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นมิได้กระท าผิด          
หรือกระท าผิดไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากงาน          
ด้วยเหตุผลอ่ืน ก็ให้อธิการบดีสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งในระดับเดียวกัน      
ที่จะต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่ผู้นั้นมีอยู่ เงินเดือนของผู้ถูกสั่งพักงาน หลักเกณฑ์และวิธีการ 
เกี่ยวกับการสั่งพักงานให้เป็นไปตามท่ี ก.บ. ก าหนด 

 
ข้อ 54  พนักงานมหาวิทยาลัยที่กระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกค าพิพากษา         

ถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุก เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลังผู้นั้น
จะออกจากมหาวิทยาลัยไปแล้ว อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ ก.บ. มีอ านาจสั่งลงโทษปลดออก หรือ      
ไล่ออกได ้

 
หมวด 7 

การพ้นสภาพ 
1                      1 

 
ข้อ 5511  พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อ 

(1) ตาย 
(2) อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย ยกเว้น            

กรณีตามข้อ 21 และข้อ 22 
(3) ได้รับอนุญาตให้ลาออก 
(4) สิ้นสุดสัญญาจ้าง 
(5) ถูกสั่งเลิกจ้าง ตามข้อ 29 วรรคท้าย ข้อ 30.1 (1) ข้อ 30.2 (1) ข้อ 57  

ข้อ 58 และข้อ 59 
(6) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ตามข้อ 48 (3) หรือ 48 (4) 
(7) ไม่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงานตามข้อ 20 

 
     

11 ข้อ 55 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 7)         
พ.ศ. 2562 
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ข้อ 56  พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดประสงค์จะลาออกจากงานให้ยื่นหนังสือขอลาออก         
ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามล าดับชั้นล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เพ่ือให้อธิการบดีเป็น        
ผู้พิจารณา เมื่ออธิการบดีสั่งอนุญาตแล้วจึงให้ออกจากงานได้ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น อาจยื่น
หนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วันก็ได้ 

ในกรณีที่ขอลาออกเพ่ือไปสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือด ารงต าแหน่งทางการเมือง ให้การลาออก
มีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก 

นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถ้าอธิการบดีเห็นว่าจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แก่งานของ
มหาวิทยาลัยจะยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกิน 45 วัน นับแต่วันขอลาออกได้ 

 
ข้อ 5712  อธิการบดีมีอ านาจสั่งเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากให้ท าได้ตามที่

ระบุไว้ในข้ออ่ืนแห่งข้อบังคับนี้แล้ว ให้ท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
(1) เจ็บป่วยจนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ หรือไม่อาจปฏิบัติงานโดยสม่ าเสมอ

หรือตามความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
(2) ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 อยู่ก่อนการบรรจุโดยไม่ได้รับการยกเว้น 
(3) ไม่ได้รับการพิจารณาความดีความชอบหรือการขึ้นเงินเดือนประจ าปีเป็นเวลา 

3 ปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยติดต่อกัน เว้นแต่กรณีอยู่ในระหว่างกระบวนการพัฒนาพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตามท่ี ก.บ. ก าหนด 

 
ข้อ 58  พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานใดๆ ซึ่งเป็นไปตามความประสงค์

หรือโครงการของมหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น ให้อธิการบดีสั่งเลิกจ้างผู้นั้น 
 
ข้อ 59  พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการับราชการ

ทหาร ให้อธิการบดีสั่งเลิกจ้างผู้นั้น 
 

หมวด 8 
การอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
1                      1 

 
ข้อ 60  พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใด ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามข้อ 29 วรรคท้าย         

ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.บ. 
 
ข้อ 6113  พนักงานมหาวิทยาลัยที่ถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับนี้ ให้มีสิทธิอุทธรณ์        

ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามหลักเกณฑ์วิธีการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และวิธีการพิจารณา
อุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามท่ีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ก าหนด 

      
12 ข้อ 57 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3)   

พ.ศ. 2558 
13 ข้อ 61 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3)   

พ.ศ. 2558 
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กองกฎหมาย ส านักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ข้อ 6214  พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดถูกสั่งให้เลิกจ้างตามข้อ 29 วรรคท้าย ข้อ 30 และ 
ข้อ 57 หรือเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจและหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตน         
ให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อตน ยกเว้นการถูกสั่งลงโทษทางวินัย หรือการถูก
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์        
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ก าหนด 
 

บทเฉพาะกาล 
1                      1 

 
ข้อ 63  ในระหว่างที่ยังไม่ได้ก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยตาม ข้อ 9 ข้อ 10 

และข้อ 11 และยังไม่ได้ก าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน่งตาม ข้อ 15 ให้ผู้ที่เปลี่ยนสถานภาพมาเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยคงด ารงต าแหน่งตามชื่อต าแหน่งเดิมและปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งเดิมต่อไป จนกว่า
จะได้มีการก าหนดมาตรฐานของต าแหน่ง และให้ได้รับเงินเดือนตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ส าหรับเงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทน หรือเงินอ่ืนใดที่ได้รับอยู่ก่อนเปลี่ยนสภาพ 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ยังคงให้ได้รับเงินดังกล่าวในเงื่อนไขและอัตราเดิมต่อไป จนกว่าจะได้มีการ
ก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

 
ข้อ 64  ผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย 

อยู่ก่อนที่จะเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ผู้มีอ านาจตามข้อบังคับนี้มีอ านาจด าเนินการ
และสั่งลงโทษทางวินัยกับผู้นั้นตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือระเบียบ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นต่อไป 

 
ข้อ 65 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง หรือจ้างก่อนที่ข้อบังคับนี้         

จะมีผลใช้บังคับเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้ และให้ใช้ข้อบังคับนี้กับพนักงานมหาวิทยาลัย
ดังกล่าว 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2553 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม  วัฒนชัย 

นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 

ธนกร/ผูจ้ัดท า 
23 มกราคม 2563 

      
14 ข้อ 62 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ. 2558 
 
 
 


