ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
วาดวย การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
…………………..
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเปนระบบ มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจของมหาวิทยาลัย มีความคุมคา และเปนธรรม โดยใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยปฏิบัติ
หนาที่อยางมีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ ี สอดคลองกับเจตนารมณของการ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๙) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๑
จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสัง่ ประกาศ หรือมติอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้
ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“สวนงาน” หมายความวา สวนงานตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติราชการที่
มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามความในมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑
“พนักงานราชการ” หมายความวา พนักงานราชการที่มหาวิทยาลัยบรรจุและแตงตั้งตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารพนักงานราชการ ซึง่ ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยทักษิณ
ตามความในมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑

๒
“ลูกจางของสวนราชการ” หมายความวา ลูกจางของสวนราชการซึง่ ปฏิบัติงานที่
มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามความในมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๔
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑
“ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามความใน
มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑
“ลูกจางของมหาวิทยาลัย” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัย
ทักษิณมีคําสั่งจางหรือมีสัญญาจางโดยใหไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากรายไดของมหาวิทยาลัย
“ผูบังคับบัญชา” หมายความวา อธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายใหเปนผูกํากับ
ดูแลและสั่งการแทนอธิการบดี หรือหัวหนา สวนงานและหัว หน าหน ว ยงานภายในส ว นงาน หรื อผูที่
กฎหมายกําหนดใหเปนผูบังคับบัญชาหรือผูกํากับดูแลหรือสั่งการสวนงานหรือหนวยงานภายในสวนงาน
ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
หมวด ๑
คณะกรรมการ
ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา
“ก.น.บ.” ประกอบดวยกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง ดังนี้
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึง่
เปน ประธานกรรมการ
(๒) อธิการบดี
เปน กรรมการ
(๓) ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัย ไมเกินหาคน
เปน กรรมการ
(๔) รองอธิการบดีท่รี ับผิดชอบดานบริหารทรัพยากรบุคคล เปน เลขานุการ
ใหอธิการบดีแตงตั้งบุคลากรสังกัดหนวยงานที่ดูแลดานบริหารทรัพยากรบุคคลและดาน
งบประมาณหรือดานการเงิน จํานวนไมเกินสามคนเปนผูชวยเลขานุการ
กรรมการตามวรรคหนึง่ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป แตอาจไดรับแตงตั้งใหม
อีกได
ในกรณีที่กรรมการตามขอ ๖ (๑) หรือ (๓) พนจากตําแหนงกอนครบวาระใหอธิการบดี
เสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทน และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงแทนอยูใน
ตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
กรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระแตยังมิไดแตงตั้งกรรมการขึน้ ใหม ใหกรรมการ
ซึ่งพนจากตําแหนงนัน้ ปฏิบตั ิหนาที่แทนในตําแหนงกรรมการตอไปจนกวาสภามหาวิทยาลัยจะไดแตงตั้ง
กรรมการขึ้นใหม

๓
ขอ ๗ ก.น.บ. มีอํานาจและหนาที่ตามที่กาํ หนดไวในขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจและ
หนาที่ตอไปนี้
(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกสภามหาวิทยาลัยเกีย่ วกับนโยบายและยุทธศาสตรการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
(๒) กํากับดูแลการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย และกองทุนอื่นที่จัดตั้งขึน้ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล
(๓) เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจําตําแหนง เงินเพิม่
พิเศษ สวัสดิการ หรือประโยชนเกื้อกูลอื่นสําหรับผูปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยใหเหมาะสม
(๔) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัย
(๕) ใหความเห็นชอบโครงสรางและกรอบอัตรากําลังของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
(๖) รับรองคุณวุฒิของผูที่ไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอื่นเพื่อ
ประโยชนในการจางบุคคลเขาเปนผูปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อการใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาทีข่ อง
คณะกรรมการ
(๘) ตีความและวินจิ ฉัยปญหาการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ การวินิจฉัยของ ก.น.บ.ถือเปน
ที่สุด
(๙) ปฏิบัติงานอืน่ ที่ไดรับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๘ การประชุม ก.น.บ. ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการประชุม
และวิธีการดําเนินงานประชุมของสภามหาวิทยาลัยฉบับที่มีผลบังคับอยู โดยอนุโลม
ขอ ๙ ใหมีคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจํามหาวิทยาลัยคณะหนึ่ง เรียกโดย
ยอวา “ก.บ.ม.” ประกอบดวยกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง ดังนี้
(๑) อธิการบดี
เปน ประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดี
เปน กรรมการ
(๓) หัวหนาสวนงาน
เปน กรรมการ
(๔) ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน
เปน กรรมการ
(๕) ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไมเกินหาคน
เปน กรรมการ
(๖) รองอธิการบดีที่กํากับดูแลดานบริหารทรัพยากรบุคคล เปน กรรมการและเลขานุการ
ใหอธิการบดีแตงตั้งบุคลากรสังกัดหนวยงานที่ดูแลดานบริหารทรัพยากรบุคคลจํานวนไม
เกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ

๔
การแตงตั้งกรรมการตามขอ ๙ (๕) ใหที่ประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี หัวหนาสวนงาน
และประธานสภาคณาจารยและพนักงาน ดําเนินการสรรหา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง
กรรมการตามขอ ๙ (๕) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป แตอาจไดรับแตงตั้งใหม
อีกได
กรณีที่กรรมการตามขอ ๙ (๕) พนจากตําแหนงกอนครบวาระใหอธิการบดีเสนอสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทน และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเพียง
เทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
กรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระแตยังมิไดแตงตั้งกรรมการขึน้ ใหม ใหกรรมการ
ซึ่งพนจากตําแหนงนัน้ ปฏิบตั ิหนาที่แทนในตําแหนงกรรมการตอไปจนกวาสภามหาวิทยาลัยจะไดแตงตั้ง
กรรมการขึ้นใหม
ขอ ๑๐ ก.บ.ม. มีอาํ นาจและหนาที่ตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจและ
หนาที่ตอไปนี้
(๑) เสนอแนะ ใหคําปรึกษา และรายงานผลหรือปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการดานการ
บริหารงานบุคคลตออธิการบดีและ ก.น.บ.
(๒) กําหนดแนวปฏิบัติเกีย่ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
(๓) เปนคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย สําหรับขาราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจางของสวนราชการ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับที่
เกี่ยวของ
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อการใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาทีข่ อง
คณะกรรมการ
(๕) ปฏิบัติงานอื่นที่สภามหาวิทยาลัย หรือ ก.น.บ. มอบหมาย
ขอ ๑๑ การประชุม ก.บ.ม. ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการ
ประชุมและวิธกี ารดําเนินงานประชุมของสภามหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
หมวด ๒
บททั่วไป
ขอ ๑๒ การบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยตามขอบังคับนี้ ใหเปนไปตามระบบ
คุณธรรมดังตอไปนี้
(๑) การรับบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือลูกจางของ
มหาวิทยาลัย และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ตองคํานึงถึงความรูความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค
ความเปนธรรม และประโยชนตอการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย

๕
(๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล ตองเปนไปเพือ่ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององคกร
และลักษณะของงาน โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
(๓) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหนง และการใหประโยชนอนื่ แก
ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตองเปนไปอยางเปนธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ จริยธรรม และ
คุณธรรมสวนตน
(๔) การดําเนินการทางวินยั ตองเปนไปดวยความยุติธรรม โปรงใส และปราศจากอคติ
ขอ ๑๓ การจายเงินเดือน เงินประจําตําแหนง หรือเงินเพิม่ พิเศษอืน่ ๆ แกผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามที่ ก.น.บ. กําหนด
ขอมูลเกี่ยวกับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง หรือเงินเพิม่ พิเศษอื่น ๆ ของผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย ใหถือเปนขอมูลเฉพาะบุคคลที่รับรูไดเฉพาะเจาหนาที่และผูมีหนาที่เกี่ยวของเทานัน้
ขอ ๑๔ ใหสว นงานมีหนาที่ดําเนินการใหมีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสราง
แรงจูงใจแกผปู ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เพื่อใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
คุณภาพชีวิต ขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของมหาวิทยาลัย
กรณีที่เห็นสมควรและเพื่อการประหยัด มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมกี ารเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
และเสริมสรางแรงจูงใจแทนสวนงานตามวรรคหนึง่ ก็ได
ขอ ๑๕ ผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาอยางมีคุณธรรมและเที่ยงธรรมและ
เสริมสรางแรงจูงใจใหผูใตบงั คับบัญชาดํารงตนเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ดี
ขอ ๑๖ ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยผูใดประพฤติตนอยูในจรรยาและระเบียบวินัยและ
ปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของมหาวิทยาลัย ใหผบู ังคับบัญชา
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือคาจางใหตามควรแกกรณี ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่ ก.น.บ. กําหนด
และอาจใหบาํ เหน็จความชอบอยางอืน่ ซึง่ อาจเปนคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือรางวัลก็ได
การเลื่อนเงินเดือนหรือคาจางประจําปตามความในวรรคหนึง่ ใหกําหนดจํานวนเงินเดือน
หรือคาจางที่เพิ่มขึ้นเปนรอยละของเงินเดือนหรือคาจางในปกอนของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่ ก.น.บ. กําหนด

๖
หมวด ๓
พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๗ พนักงานมหาวิทยาลัยมี ๓ ประเภท ดังตอไปนี้
(๑) พนักงานทดลองปฏิบัติงาน ไดแก พนักงานมหาวิทยาลัยที่ทาํ สัญญาจางกับ
มหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงใดตําแหนงหนึง่ เปนครั้งแรก ยกเวนผูอยูในขายที่ไมตองทดลอง
ปฏิบัติงานตามมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตามความเห็นชอบ
ของ ก.บ.ม.
(๒) พนักงานประจํา ไดแกพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับการบรรจุเปนพนักงานประจํา
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีการที่ ก.น.บ. กําหนด
(๓) พนักงานพิเศษ ไดแก พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไดรบั การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการจากผูที่ไมเคยเปนพนักงานมหาวิทยาลัยมากอนโดยมีวาระการ
ดํารงตําแหนงที่ชัดเจน หรือใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษา ผูช ํานาญการ หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีเวลาการทํางานไมตรงตามเวลาทําการปกติ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มี
ลักษณะการจางหรือลักษณะการปฏิบัติงานแตกตางจากพนักงานมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ
ขอ ๑๘ ผูที่จะไดรับการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย
ตองมีคุณสมบัติทั่วไปดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
พรรคการเมือง
(๕) ไมเปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนไรความสามารถ หรือเปน
โรคที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(๖) ไมเปนผูอยูระหวางถูกสัง่ พักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากงานไวกอนใน
ลักษณะเดียวกันกับการพักงานหรือพักราชการ
(๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๘) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๙) ไมเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๗
(๑๐) ไมเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(๑๑) ไมเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัย ตามขอบังคับนี้
(๑๒) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานใน
หนวยงานของรัฐ
กรณีมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิง่ เพื่อประโยชนแกมหาวิทยาลัย ก.น.บ. อาจอนุมัติ
ใหบรรจุและแตงตั้งบุคคลที่ไมมีคุณสมบัติตามความในขอ ๑๘ (๑) แตเปนผูมีความรูสามารถและความ
ชํานาญงานสูงเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยก็ได
ขอ ๑๙ ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย มี ๔ ประเภท ดังตอไปนี้
(๑) ตําแหนงประเภทบริหาร ไดแก ตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี หัวหนาสวนงาน
วิชาการ และตําแหนงอื่นตามที่ ก.น.บ. กําหนด
(๒) ตําแหนงประเภทอํานวยการ ไดแก ตําแหนงผูชว ยอธิการบดี หัวหนาสวนงาน
ที่ไมอยูในตําแหนงประเภทบริหาร และหัวหนาหนวยงานภายในสวนงาน และตําแหนงอื่นตามที่
ก.น.บ. กําหนด
(๓) ตําแหนงประเภทวิชาการ ไดแก ตําแหนงที่จําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา ตามที่ ก.น.บ. กําหนด เพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ของตําแหนงนัน้
(๔) ตําแหนงประเภททั่วไป ไดแก ตําแหนงที่ไมใชตําแหนงประเภทบริหาร ตําแหนง
ประเภทอํานวยการ หรือตําแหนงประเภทวิชาการ ทัง้ นีต้ ามที่ ก.น.บ. กําหนด
ขอ ๒๐ ตําแหนงประเภทวิชาการตามขอ ๑๙ (๓) มี ๒ สายงาน ดังนี้
(๑) สายคณาจารย ไดแก ตําแหนงทางวิชาการตามความในมาตรา ๔๙ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) สายสนับสนุน ไดแก ตําแหนงนักวิจยั ผูชวยสอน นักวิทยาศาสตร และตําแหนงอืน่
ตามที่ ก.น.บ. กําหนด
ขอ ๒๑ ระดับตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย มีดังตอไปนี้
(๑) ตําแหนงประเภทบริหาร มีระดับดังตอไปนี้
(ก) ระดับตน
(ข) ระดับสูง
(๒) ตําแหนงประเภทอํานวยการ มีระดับดังตอไปนี้
(ก) ระดับตน
(ข) ระดับสูง

๘
(๓) ตําแหนงประเภทวิชาการ มีระดับดังตอไปนี้
(ก) ระดับปฏิบัติการ
(ข) ระดับชํานาญการ
(ค) ระดับชํานาญการพิเศษ
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ
(จ) ระดับทรงคุณวุฒิ
(๔) ตําแหนงประเภททั่วไป มีระดับดังตอไปนี้
(ก) ระดับปฏิบัติการ
(ข) ระดับชํานาญงาน
(ค) ระดับอาวุโส
(ง) ระดับทักษะพิเศษ
การเลื่อนระดับตําแหนงตาม (๓) และ (๔) ใหเปนไปตามที่ ก.น.บ. กําหนด
ขอ ๒๒ ให ก.น.บ. จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยจําแนกตําแหนงเปนประเภทและ
สายงานตามลักษณะงาน และจัดตําแหนงในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่มีคุณภาพของงาน
เทากันเปนระดับเดียวกัน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหระบุชื่อตําแหนงในสายงาน หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไวดว ย
ขอ ๒๓ ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยจะมีในสวนงานใด จํานวนเทาใด และเปน
ตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด ใหเปนไปตามที่ ก.น.บ. กําหนด โดยตองคํานึงถึงความจําเปน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไมซา้ํ ซอนและประหยัด เปนหลัก
การดําเนินการตามความในวรรคหนึง่ สําหรับตําแหนงลูกจางของมหาวิทยาลัย ใหเปนไป
ตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
ขอ ๒๔ ใหพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับเงินเดือนตามตําแหนงในแตละประเภทตามที่
กําหนดไวในบัญชีเงินเดือนขัน้ ต่ําขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยทายขอบังคับนี้
ผูดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะไดรับเงินเดือนเทาใดตามบัญชี
เงินเดือนขั้นต่าํ ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยทายขอบังคับนี้ ใหเปนไปตามที่ ก.น.บ. กําหนด
พนักงานมหาวิทยาลัยอาจไดรับเงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนง
ของพนักงานมหาวิทยาลัยทายขอบังคับนี้ และเงื่อนไขตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด

๙
ผูดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตราใด
ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัยทายขอบังคับนี้ ใหเปนไปตามที่ ก.น.บ.
กําหนด
เงินประจําตําแหนงตามความในขอนี้ ไมถือเปนเงินเดือน
ขอ ๒๕ สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาออกประกาศปรับเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงหรือเงิน
ประจําตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัยใหเหมาะสมยิง่ ขึ้นตามความจําเปนก็ได และใหถือวาเงินเดือน
ขั้นต่ําขั้นสูงหรือเงินประจําตําแหนงตามประกาศดังกลาว เปนเงินเดือนขั้นต่ําขัน้ สูงหรือเงินประจําตําแหนง
ของพนักงานมหาวิทยาลัยทายขอบังคับนี้
เมื่อมีการปรับเงินเดือนขั้นต่าํ ขั้นสูงหรือเงินประจําตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
ความในวรรคหนึง่ ใหการปรับเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอยูเดิม
เขาสูอัตราในบัญชีใหม เปนไปตามที่ ก.น.บ. กําหนด
หมวด ๔
การสรรหา การบรรจุ การแตงตั้ง และการพนสภาพ
ขอ ๒๖ การสรรหาเพื่อใหไดบุคคลมาบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของ
มหาวิทยาลัย ตองเปนไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาว
ตลอดจนประโยชนตอการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๗ การบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย ให
บรรจุและแตงตั้ง หรือจางจากผูที่ผานกระบวนการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่
ก.น.บ. กําหนด
ขอ ๒๘ การบรรจุและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึง่ เปน
ครั้งแรก ใหบรรจุเปนพนักงานทดลองปฏิบัติงาน ยกเวนผูอยูในขายที่ไมตองทดลองปฏิบัติงานตามมาตรา
๖๖ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตามความเห็นชอบของ ก.บ.ม.
พนักงานทดลองปฏิบัติงานจะตองทําสัญญาจางปฏิบัติงาน กําหนดครั้งแรกไมเกินสองป
ครั้งตอไปสามป และหลังจากสัญญาจางทดลองปฏิบัติงานสิ้นสุดลง ใหมกี ารประเมินเพือ่ บรรจุเปน
พนักงานประจําหลังจากการบรรจุเปนพนักงานประจําใหถือวาพนักงานดังกลาวเปนพนักงานประจํา
นับตั้งแตวนั แรกที่เริ่มปฏิบัติงาน

๑๐
พนักงานประจําจะตองทําสัญญาจางปฏิบัติงาน โดยกําหนดระยะเวลาของสัญญาจาง
จนถึงวันสิ้นปงบประมาณทีพ่ นักงานมหาวิทยาลัยมีอายุครบเกษียณตามความในขอ ๓๕ แตมหาวิทยาลัย
อาจเลิกจางไดหากมีเหตุอนั ควร ทัง้ นี้ ตองไดรับความเห็นชอบจาก ก.น.บ.
หลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขเกี่ยวกับการทําสัญญาจาง การทดลองปฏิบัติงาน และ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามที่ ก.น.บ. กําหนด
ขอ ๒๙ ใหอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบอํานาจเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางของมหาวิทยาลัย เวนแตตําแหนงประเภทบริหารและประเภทอํานวยการ
ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตามระเบียบหรือ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ขอ ๓๐ เพื่อประโยชนแหงการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจสัง่ ให
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย
ไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
สัญญาจางได โดยไมเปนเหตุใหพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยอางขอเลิกสัญญาจาง
หรือเรียกรองประโยชนตอบแทนใด ๆ ในการนี้มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหคาลวงเวลาหรือคาตอบแทนอื่น
จากการสั่งใหไปปฏิบัติงานดังกลาวก็ได
ขอ ๓๑ สวนงานใดในมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจําเปนที่จะจาง บรรจุและแตงตั้ง
บุคคลที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ หรือความชํานาญงานดานใดเปนพิเศษ เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ลูกจาง หรือผูทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัย ใหเสนอ ก.น.บ. พิจารณา เมื่อ ก.น.บ.
พิจารณาใหความเห็นชอบใหจาง บรรจุและแตงตั้ง และไดกําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทน
แลว ใหผูมีอาํ นาจสัง่ จาง บรรจุและแตงตั้งไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.น.บ. กําหนด
ขอ ๓๒ การยาย การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน การเปลี่ยนตําแหนงของพนักงาน
มหาวิทยาลัยและลูกจางของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.น.บ. กําหนด
ขอ ๓๓ การพนสภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางของมหาวิทยาลัย มี ๖ กรณี
ดังนี้
(๑) ตาย
(๒) ครบเกษียณอายุตามความในขอ ๓๕ หรือขอ ๓๖
(๓) ลาออก
(๔) สิ้นสุดสัญญาจาง หรือไมผานการประเมินเพื่อบรรจุเปนพนักงานประจํา หรือผลการ
ปฏิบัติงานประจําปไมผานการประเมินตามเกณฑที่ ก.น.บ. กําหนด

๑๑
(๕) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับนี้
(๖) ถูกสั่งใหออก ปลดออก
ขอ ๓๔ พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยผูใดประสงคจะลาออก ใหยนื่
หนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชาชั้นตนลวงหนากอนวันที่ขอลาออกไมนอยกวาสามสิบวัน เพือ่ ให
อธิการบดีพิจารณาอนุญาต
กรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน อธิการบดีอาจอนุญาตใหพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ
ลูกจางของมหาวิทยาลัยซึ่งประสงคจะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนานอยกวาสามสิบวันก็ได
กรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยขอลาออกเพื่อดํารงตําแหนง
ทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเพือ่ ดํารงตําแหนงทางการเมือง ใหการลาออกมีผลตั้งแตวนั ที่ผนู ั้น
ขอลาออก
อธิการบดีมีอาํ นาจยับยั้งการลาออกไดไมเกินเกาสิบวัน
การลาออก การอนุญาตใหลาออก และการยับยัง้ การลาออก ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.น.บ. กําหนด
ขอ ๓๕ พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยที่มีอายุครบหกสิบป ใหพน
สภาพกรณีครบเกษียณอายุเมื่อสิ้นปงบประมาณ
ขอ ๓๖ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการที่มี
วาระการดํารงตําแหนงเมื่อมีอายุครบหกสิบปบริบูรณในสิ้นปงบประมาณ อธิการบดีอาจสั่งใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยผูนั้นปฏิบัติหนาที่ตอเนื่องตอไปจนครบวาระการดํารงตําแหนงก็ได กรณีที่พนักงาน
มหาวิทยาลัยดังกลาว เปนผูดํารงตําแหนงอธิการบดีใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูใชอาํ นาจตามวรรคนี้
เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาทีต่ อเนื่องตอไปตามความวรรคหนึง่
ออกจากการปฏิบัติหนาที่โดยไมมีความผิดหรือไดปฏิบัติหนาที่จนครบวาระและไมไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงตอไปอีก ใหถือวาพนักงานมหาวิทยาลัยผูนนั้ พนสภาพพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีครบ
เกษียณอายุ
หมวด ๕
วันและเวลาการทํางาน วันหยุด และการลา
ขอ ๓๗ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมีเวลาทํางาน
ในชวงเวลาทีเ่ หมาะสมกับลักษณะหรือสภาพของการทํางาน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิข์ องงาน
หรือผูรับบริการจากมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ

๑๒
ขอ ๓๘ วันหยุดและวันหยุดประจําปของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี สวนวันหยุดอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่อธิการบดีกําหนด
ขอ ๓๙ อธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายมีอํานาจอนุญาตใหผปู ฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยลาการทํางานโดยไดรับเงินเดือนหรือคาจางได
การลาตามวรรคหนึ่ง มี ๘ ประเภท ดังนี้
(๑) ลาปวย
(๒) ลาคลอดบุตร
(๓) ลากิจสวนตัว
(๔) ลาพักผอน
(๕) ลาอุปสมบท ลาบวชชี ลาเพื่อปฏิบัตธิ รรม หรือลาไปประกอบพิธฮี จั ย
(๖) ลาเขารับการตรวจเลือกทหาร หรือเขารับการเตรียมพล
(๗) ลาเพื่อพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(๘) ลาประเภทอื่นตามที่ ก.น.บ. กําหนด
หลักเกณฑ จํานวนวันลา และวิธีการลาใหเปนไปตามที่ ก.น.บ. กําหนด
ขอ ๔๐ เพื่อการพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย ก.น.บ. อาจกําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารเกี่ยวกับการลาตามขอ ๓๙ (๗) ดังนี้
(๑) ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน
(๒) ไปปฏิบัติงานวิจยั
(๓) ไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ
(๔) ไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
(๕) การอืน่ ใดที่จําเปนหรือเหมาะสมเพื่อการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย
หมวด ๖
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ขอ ๔๑ ใหผูบงั คับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอยูใตบังคับบัญชาเพื่อ
ใชพิจารณาแตงตั้งและเลื่อนเงินเดือน ทัง้ นี้ตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่ ก.น.บ. กําหนด
ผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง ใหนําไปใชเพื่อประโยชนในการพัฒนาและเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดวย

๑๓
ขอ ๔๒ ในระหวางสัญญาจาง ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมกี ารประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทดลองปฏิบัติงาน ประกอบดวยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปเพื่อเลือ่ นเงินเดือน การประเมินเพือ่ ตอสัญญาจาง และการประเมินเพื่อ
บรรจุเปนพนักงานประจํา
(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจํา ประกอบดวยการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปเพื่อเลื่อนเงินเดือนและการประเมินเพื่อพิจารณายกเลิกสัญญาหรือเลิกจาง การ
ประเมินเพื่อพิจารณายกเลิกสัญญาหรือเลิกจางกระทําเมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานประจําปไมผานตามเกณฑที่ ก.น.บ. กําหนดติดตอกันสองป หรือเมื่อมีเหตุอันเชื่อไดวา การ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยอาจกอใหเกิดความบกพรองหรือเสียหายกับมหาวิทยาลัย
(๓) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานพิเศษ ใหกระทําเพื่อประเมินความสําเร็จ
ของงานตามชวงเวลาที่กาํ หนดไวในสัญญาจาง กรณีชว งเวลาทีก่ ําหนดไวในสัญญาจางมากกวาหรือ
เทากับหนึ่งป ก.น.บ. อาจกําหนดใหมกี ารประเมินการปฏิบัติงานเชนเดียวกับพนักงานประจําก็ได
(๔) การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจาง ใหกระทําเพื่อประเมินความสําเร็จของงานตามชวงเวลาที่
กําหนดไวในสัญญาจาง กรณีชวงเวลาที่กาํ หนดไวในสัญญาจางมากกวาหรือเทากับหนึง่ ป ก.น.บ. อาจ
กําหนดใหมีการประเมินการปฏิบัติงานเชนเดียวกับพนักงานประจําก็ได
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางของมหาวิทยาลัย
ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.น.บ. กําหนด
หมวด ๗
วินัย การรักษาวินยั การดําเนินการทางวินยั การอุทธรณ และการรองทุกข
ขอ ๔๓ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางของมหาวิทยาลัยตองรักษาวินัยและจรรยา
ตามที่บัญญัตไิ วในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในเรื่อง
ดังตอไปนี้
(๑) การยึดมัน่ และยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง
(๒) ความซื่อสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ
(๓) การปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
(๔) การปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
(๕) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

๑๔
ขอ ๔๔ พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยผูใดถูกกลาวหาโดยมี
หลักฐานตามสมควรวาไดกระทําผิดวินัย หรือความปรากฏตอผูบังคับบัญชาวาพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ
ลูกจางของมหาวิทยาลัยผูใดกระทําผิดวินยั ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัย ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.น.บ. กําหนด
ขอ ๔๕ พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยผูใดถูกลงโทษทางวินัย หรือ
ถูกสั่งใหออกจากงาน มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยไดภายใน
สามสิบวันนับแตวันไดรับทราบคําสั่ง
ขอ ๔๖ พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยผูใดเห็นวาตนไมไดรับความ
เปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทําหรือคําสั่งของผูบงั คับบัญชา ยกเวนกรณีการสั่งลงโทษ
หรือการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ใหผูนนั้ มีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
ประจํามหาวิทยาลัยภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับทราบถึงการกระทําหรือไดรับคําสั่ง
ขอ ๔๗ การอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.น.บ.กําหนด
ขอ ๔๘ โทษทางวินัยสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย มี ๔
สถาน คือ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

ภาคทัณฑ
ตัดเงินเดือน
ลดเงินเดือน
ปลดออก

ขอ ๔๙ ใหมีคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย ที่สภามหาวิทยาลัย
แตงตั้ง ประกอบดวย
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เปน ประธาน
(๒) รองอธิการบดี หรือหัวหนาสวนงานจํานวนสองคน เปน กรรมการ
(๓) ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ
เปน กรรมการ
สายคณาจารยทมี่ ิไดดํารงตําแหนงบริหารจํานวนหนึ่งคน
(๔) ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยประเภททั่วไปหรือ
เปน กรรมการ
ประเภทวิชาการสายสนับสนุน จํานวนหนึง่ คน
(๕) ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกมหาวิทยาลัยจํานวน
เปน กรรมการ
ไมเกินสองคน

๑๕
(๖) ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน
เปน กรรมการ
(๗) พนักงานมหาวิทยาลัยสายคณาจารย
เปน กรรมการและเลขานุการ
ที่มีความรูดานกฎหมาย จํานวนหนึง่ คน
ใหอธิการบดีแตงตั้งนิติกรไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
ประธานและกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับ
แตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได
กรณีที่ตําแหนงประธานหรือกรรมการวางลงกอนครบวาระ ใหดําเนินการแตงตั้งประธาน
หรือเลือกกรรมการแทนภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่ตาํ แหนงวางลง ใหผซู ึ่งไดรับแตงตั้งเปน
ประธานหรือผูซ ึ่งไดรับเลือกเปนกรรมการแทนตําแหนงทีว่ างอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซึ่ง
ตนแทน
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึง่ เปนบุคคลผูมีสวนไดเสียกับบุคคลหรือเรื่องที่มีการ
อุทธรณหรือรองทุกข ใหกรรมการผูนนั้ งดการปฏิบัตหิ นาที่ในเรื่องดังกลาว และใหกรรมการมีจํานวนเทาที่
เหลืออยู
กรณีประธานและกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้งประธานหรือเลือก
กรรมการใหม ใหประธานและกรรมการปฏิบัติหนาที่ไปกอนจนกวาจะไดแตงตั้งประธานและเลือกกรรมการ
ใหม
กรณีกรรมการตาม (๒) พนจากตําแหนง หรือกรรมการตาม (๓) ไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงบริหาร ใหพน จากตําแหนงกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๕๐ คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย มีหนาที่พิจารณาวินจิ ฉัย
อุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินยั และการรองทุกขตามขอบังคับนี้ และมีอาํ นาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทํา
การใด ๆ อันอยูในอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย
คําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย ใหถือเปนที่สุด
การประชุมคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการประชุมและวิธกี ารประชุมของสภามหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
ขอ ๕๑ ในระหวางทีย่ งั ไมมีหลักเกณฑ วิธกี าร แนวปฏิบัติ หรือประกาศ เพื่อการปฏิบัติ
ตามขอบังคับนี้ ใหอนุโลมใชหลักเกณฑ วิธกี าร แนวปฏิบัติ หรือประกาศที่ออกตามความในขอบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการบริหารงานพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
วาดวยการบริหารงานพนักงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ทัง้ นี้เทาที่ไมขดั หรือแยงกับขอบังคับนี้

๑๖
ขอ ๕๒ ในระยะแรกใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่ง
ดํารงตําแหนงอยูในวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ ปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย ตามขอบังคับนี้จนกวาจะไดมีคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยตามขอบังคับนี้
ขอ ๕๓ หลังจากมีการประกาศใชขอบังคับนี้ใหถือวาระยะเวลาการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งกอนวันประกาศใชขอบังคับนี้ เปนการปฏิบัติงาน
ตอเนื่องกับการปฏิบัติงานตามขอบังคับนี้
ขอ ๕๔ ในระหวางทีย่ งั ไมมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกีย่ วกับวินยั การรักษา
วินัย และการดําเนินการทางวินัย ตามความในขอ ๔๔ ใหนาํ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาบังคับใชโดยอนุโลมเทาที่ไมขดั หรือแยงกับขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน)
นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

๑๗

ขั้นสูง

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงประเภทบริหาร
บาท
บาท
๙๓,๒๙๐
๙๖,๓๙๐

ขั้นต่ํา

๗๐,๖๑๐

๗๗,๘๕๐

ขั้นต่ําชั่วคราว

๓๓,๖๘๐

๔๑,๓๙๐

ระดับ

ตน

สูง

ขั้นสูง

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงประเภทอํานวยการ
บาท
บาท
๗๓,๒๙๐
๘๖,๖๖๐

ขั้นต่ํา

๓๒,๔๙๐

๔๐,๐๓๐

ขั้นต่ําชั่วคราว

๒๔,๒๐๐

๒๙,๗๓๐

ระดับ

ตน

สูง

๑๘

ขั้นสูง

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงประเภทวิชาการ สายคณาจารย
บาท
บาท
บาท
บาท
๓๒,๒๑๐
๕๒,๒๒๐
๗๓,๒๙๐
๘๖,๖๖๐

บาท
๙๖,๓๙๐

ขั้นต่ํา

๑๑,๕๑๐

๓๐,๕๖๐

๔๓,๓๕๐

๖๐,๔๙๐

๑๘,๑๖๐

๒๗,๔๑๐

๓๓,๖๘๐

๔๑,๓๙๐

ชํานาญการ

ชํานาญการ
พิเศษ

เชี่ยวชาญ

ทรงคุณวุฒิ

ขั้นต่ํา
ชั่วคราว
ระดับ

๙,๘๖๐
ปฏิบัติการ

๒๐,๗๗๐

๑๙

ขั้นสูง

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงประเภทวิชาการ สายสนับสนุน
บาท
บาท
บาท
บาท
๒๘,๔๔๐
๔๖,๑๐๐
๖๔,๗๐๐
๗๖,๕๐๐

ขั้นต่ํา

๑๐,๑๖๐

ขั้นต่ํา
ชั่วคราว
ระดับ

๘,๗๐๐

ปฏิบัติการ

๑๘,๓๔๐
๑๖,๐๓๐

ชํานาญการ

๒๖,๙๘๐

๒๔,๒๐๐

ชํานาญการ
พิเศษ

บาท
๘๕,๐๙๐

๓๘,๒๗๐

๕๓,๔๐๐

๒๙,๗๓๐

๓๖,๕๔๐

เชี่ยวชาญ

ทรงคุณวุฒิ

๒๐
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงประเภททั่วไป

ขั้นสูง

บาท
๒๓,๒๘๐

บาท
๔๒,๙๓๐

บาท
๖๐,๗๓๐

บาท
๗๖,๕๐๐

ขั้นต่ํา

๕,๙๒๐

๑๓,๐๔๐

๑๙,๗๒๐

๖๑,๗๒๐

ระดับ

ปฏิบัติงาน

ชํานาญงาน

อาวุโส

ทักษะพิเศษ

๒๑
บัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย
๑. ประเภทบริหาร
ระดับ
ระดับสูง
ระดับตน

อัตรา (บาท/เดือน)
๒๑,๐๐๐
๑๔,๕๐๐
๑๐,๐๐๐

๒. ประเภทอํานวยการ
ระดับ
ระดับสูง
ระดับตน

อัตรา (บาท/เดือน)
๑๐,๐๐๐
๕,๖๐๐

๓. ตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับ
ทรงคุณวุฒิ
เชี่ยวชาญ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ

อัตรา (บาท/เดือน)
๑๕,๖๐๐
๑๓,๐๐๐
๙,๙๐๐
๕,๖๐๐
๓,๕๐๐

๒๒
๔. ประเภททัว่ ไป
ระดับ
ทักษะพิเศษ

อัตรา (บาท/เดือน)
๙,๙๐๐

___________________________________________________________________

