
           
ขอบังคับมหาวิทยาลยัทักษิณ 

วาดวย การบริหารงานบคุคลของมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๑ 
………………….. 

 

           เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลัยเปนระบบ  มีประสิทธภิาพ เกิดผลสัมฤทธิ์

ตอภารกิจของมหาวิทยาลยั  มีความคุมคา  และเปนธรรม  โดยใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยปฏิบัติ

หนาที่อยางมคีุณภาพ คุณธรรม จรรยาวชิาชีพ และมีคณุภาพชีวิตทีด่ี  สอดคลองกับเจตนารมณของการ

จัดตั้งมหาวทิยาลัยทักษิณเปนมหาวิทยาลัยในกาํกับของรัฐ   

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๙)  แหงพระราชบัญญัติมหาวทิยาลยัทกัษิณ  

พ.ศ. ๒๕๕๑  สภามหาวทิยาลัยทกัษิณในการประชุม ครั้งที่  ๓/๒๕๕๑   เมื่อวันที่  ๘   มีนาคม  ๒๕๕๑   

จึงออกขอบังคบัไวดังตอไปนี ้

           ขอ ๑  ขอบังคบันี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวทิยาลยัทกัษณิ วาดวยการบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 

  ขอ ๒  ขอบังคบันี้ใหใชบงัคบัต้ังแตวันถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
 

ขอ ๓  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสัง่ ประกาศ หรือมติอ่ืนใดซึ่งขัดหรอืแยงกับขอบังคับนี้ 

ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 

ขอ ๔  ในขอบังคับนี ้

  “สวนงาน”   หมายความวา สวนงานตามความในมาตรา ๙  แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลยัทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑  

     “ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติราชการที่

มหาวิทยาลยัทักษิณ ตามความในมาตรา ๖๕  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทกัษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

     “พนกังานราชการ” หมายความวา พนักงานราชการที่มหาวิทยาลัยบรรจุและแตงตั้งตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารพนักงานราชการ ซึง่ปฏิบัติงานที่มหาวทิยาลยัทกัษิณ  

ตามความในมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบญัญัติมหาวทิยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 



 ๒ 
 

          “ลูกจางของสวนราชการ” หมายความวา ลูกจางของสวนราชการซึง่ปฏิบัติงานที่

มหาวิทยาลยัทักษิณ  ตามความในมาตรา ๖๕  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัทักษิณ 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  หรือหัวหนาสวนงานและหัวหนาหนวยงานภายในสวนงาน  หรือผูที่

กฎหมายกําหนดใหเปนผูบังคับบัญชาหรือผูกํากับดูแลหรือส่ังการสวนงานหรือหนวยงานภายในสวนงาน 
 

  ขอ ๕  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการ 

 

          ขอ ๖  ใหมีคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา 

“ก.น.บ.”  ประกอบดวยกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง ดังนี ้

 (๑)  กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึง่ เปน ประธานกรรมการ 

            (๒)  อธิการบดี       เปน  กรรมการ 

(๓) ผูทรงคุณวุฒภิายนอกมหาวิทยาลัย ไมเกนิหาคน เปน  กรรมการ 

(๔)  รองอธิการบดีที่รับผิดชอบดานบริหารทรัพยากรบุคคล เปน  เลขานุการ 

  ใหอธิการบดีแตงตั้งบุคลากรสังกัดหนวยงานที่ดูแลดานบริหารทรัพยากรบุคคลและดาน

งบประมาณหรือดานการเงนิ จาํนวนไมเกินสามคนเปนผูชวยเลขานกุาร 

กรรมการตามวรรคหนึง่มีวาระการดํารงตาํแหนงคราวละสองป แตอาจไดรับแตงตั้งใหม

อีกได   

                       ในกรณีที่กรรมการตามขอ ๖ (๑)  หรือ (๓) พนจากตําแหนงกอนครบวาระใหอธิการบดี

เสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทน และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงแทนอยูใน

ตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลอือยูของผูซึ่งตนแทน 

กรณีที่กรรมการพนจากตาํแหนงตามวาระแตยังมิไดแตงตั้งกรรมการขึน้ใหม  ใหกรรมการ

ซึ่งพนจากตําแหนงนัน้ปฏิบตัิหนาที่แทนในตําแหนงกรรมการตอไปจนกวาสภามหาวิทยาลัยจะไดแตงตั้ง

กรรมการขึ้นใหม 



 ๓ 
 

  ขอ ๗  ก.น.บ. มีอํานาจและหนาที่ตามที่กาํหนดไวในขอบังคับนี ้ และใหมีอํานาจและ

หนาที่ตอไปนี ้  

(๑)  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกสภามหาวิทยาลัยเกีย่วกับนโยบายและยุทธศาสตรการ

บริหารทรพัยากรบุคคลของมหาวิทยาลยั 

(๒)  กํากับดูแลการบริหารกองทนุพนักงานมหาวทิยาลยั  และกองทนุอื่นที่จัดตั้งขึน้เพื่อ

สนับสนนุการบริหารทรพัยากรบุคคล 

(๓)  เสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงนิเดือน เงนิประจําตําแหนง เงนิเพิม่

พิเศษ สวัสดิการ หรือประโยชนเกื้อกูลอ่ืนสําหรับผูปฏิบตัิงานในมหาวทิยาลยัใหเหมาะสม 

(๔)  กําหนดหลักเกณฑ วธิีการ และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

มหาวิทยาลยั  

(๕)  ใหความเห็นชอบโครงสรางและกรอบอัตรากําลังของผูปฏิบัติงานในมหาวทิยาลยั 

       (๖)  รับรองคณุวุฒิของผูที่ไดรับปริญญา ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอื่นเพื่อ

ประโยชนในการจางบุคคลเขาเปนผูปฏิบตัิงานในมหาวทิยาลยั 

            (๗)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงานเพื่อการใด ๆ  อันอยูในอํานาจหนาทีข่อง

คณะกรรมการ 

  (๘)  ตีความและวินจิฉัยปญหาการปฏิบัติตามขอบังคับนี้  การวินิจฉัยของ ก.น.บ.ถอืเปน

ที่สุด 

  (๙)   ปฏิบัติงานอืน่ที่ไดรับมอบหมายจากสภามหาวทิยาลัย  
  

  ขอ ๘  การประชุม ก.น.บ. ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลยัทกัษณิ วาดวยการประชุม

และวิธีการดําเนินงานประชมุของสภามหาวทิยาลยัฉบบัที่มีผลบังคับอยู โดยอนุโลม 
 

          ขอ ๙  ใหมีคณะกรรมการบริหารทรพัยากรบุคคลประจํามหาวทิยาลัยคณะหนึ่ง เรียกโดย

ยอวา “ก.บ.ม.”  ประกอบดวยกรรมการที่สภามหาวทิยาลัยแตงตั้ง ดงันี ้

 (๑)  อธกิารบดี      เปน ประธานกรรมการ 

            (๒)   รองอธิการบด ี     เปน  กรรมการ 

(๓)  หวัหนาสวนงาน     เปน  กรรมการ 

  (๔)  ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน   เปน  กรรมการ  

  (๕)  ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไมเกินหาคน   เปน  กรรมการ  

(๖)  รองอธกิารบดีที่กํากับดูแลดานบริหารทรัพยากรบุคคล เปน  กรรมการและเลขานุการ 

  ใหอธิการบดีแตงตั้งบุคลากรสังกัดหนวยงานที่ดูแลดานบริหารทรัพยากรบุคคลจํานวนไม

เกินสองคนเปนผูชวยเลขานกุาร 



 ๔ 
 

  การแตงตั้งกรรมการตามขอ ๙ (๕) ใหที่ประชุมอธิการบดี  รองอธิการบดี  หวัหนาสวนงาน 

และประธานสภาคณาจารยและพนกังาน  ดําเนินการสรรหา เพื่อเสนอสภามหาวทิยาลัยพจิารณาแตงตั้ง 

กรรมการตามขอ ๙ (๕) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป แตอาจไดรับแตงตั้งใหม

อีกได   

                       กรณีที่กรรมการตามขอ ๙ (๕) พนจากตําแหนงกอนครบวาระใหอธิการบดีเสนอสภา

มหาวิทยาลยัแตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทน และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตาํแหนงเพียง

เทาวาระที่เหลอือยูของผูซึ่งตนแทน 

กรณีที่กรรมการพนจากตาํแหนงตามวาระแตยังมิไดแตงตั้งกรรมการขึน้ใหม  ใหกรรมการ

ซึ่งพนจากตําแหนงนัน้ปฏิบตัิหนาที่แทนในตําแหนงกรรมการตอไปจนกวาสภามหาวิทยาลัยจะไดแตงตั้ง

กรรมการขึ้นใหม 
 

  ขอ ๑๐  ก.บ.ม. มีอํานาจและหนาที่ตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้  และใหมีอํานาจและ

หนาที่ตอไปนี ้  

(๑)  เสนอแนะ ใหคําปรึกษา และรายงานผลหรือปญหาเกี่ยวกับการดําเนนิการดานการ

บริหารงานบุคคลตออธิการบดีและ ก.น.บ.   

                   (๒)  กําหนดแนวปฏิบัติเกีย่วกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวทิยาลยั  

       (๓)  เปนคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย สําหรบัขาราชการ พนักงาน

ราชการ และลูกจางของสวนราชการ เพื่อดําเนนิการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับที่

เกี่ยวของ 

            (๔)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทาํงานเพื่อการใด ๆ  อันอยูในอํานาจหนาทีข่อง

คณะกรรมการ 

  (๕)  ปฏิบัติงานอื่นที่สภามหาวทิยาลยั หรือ ก.น.บ. มอบหมาย   
 

  ขอ ๑๑  การประชุม ก.บ.ม. ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษณิ วาดวยการ

ประชุมและวิธกีารดําเนินงานประชุมของสภามหาวทิยาลัยโดยอนุโลม 
 

หมวด ๒ 
บททั่วไป 

  ขอ ๑๒  การบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยตามขอบังคับนี ้ใหเปนไปตามระบบ

คุณธรรมดังตอไปนี้ 

(๑)  การรับบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนกังานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือลูกจางของ

มหาวิทยาลยั และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ตองคํานึงถึงความรูความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค 

ความเปนธรรม และประโยชนตอการปฏบิัติภารกิจของมหาวิทยาลยั 



 ๕ 
 

(๒) การบริหารทรพัยากรบุคคล ตองเปนไปเพือ่ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององคกร

และลักษณะของงาน โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

(๓)  การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหนง และการใหประโยชนอ่ืนแก         

ผูปฏิบัติงานในมหาวทิยาลยั ตองเปนไปอยางเปนธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ จริยธรรม  และ

คุณธรรมสวนตน 

(๔)  การดําเนนิการทางวินยั ตองเปนไปดวยความยุติธรรม โปรงใส และปราศจากอคต ิ
 

  ขอ ๑๓  การจายเงินเดือน เงนิประจําตาํแหนง หรือเงินเพิม่พิเศษอืน่ ๆ แกผูปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลยั ใหเปนไปตามที่ ก.น.บ. กาํหนด 

  ขอมูลเกี่ยวกับเงินเดือน เงนิประจําตําแหนง หรือเงนิเพิม่พิเศษอื่น ๆ ของผูปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลยั ใหถือเปนขอมลูเฉพาะบุคคลที่รับรูไดเฉพาะเจาหนาที่และผูมีหนาที่เกี่ยวของเทานัน้ 
 

ขอ ๑๔   ใหสวนงานมหีนาที่ดําเนินการใหมีการเพิ่มพนูประสิทธิภาพและเสริมสราง

แรงจูงใจแกผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลยั  เพื่อใหผูปฏิบัติงานในมหาวทิยาลยัมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม 

คุณภาพชีวิต ขวัญ และกําลงัใจในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของมหาวทิยาลยั 

กรณีที่เหน็สมควรและเพื่อการประหยัด มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมกีารเพิ่มพูนประสทิธิภาพ

และเสริมสรางแรงจูงใจแทนสวนงานตามวรรคหนึง่ก็ได 
 

ขอ ๑๕  ผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาอยางมีคุณธรรมและเที่ยงธรรมและ

เสริมสรางแรงจูงใจใหผูใตบงัคับบัญชาดํารงตนเปนผูปฏิบัติงานในมหาวทิยาลยัที่ด ี
 

ขอ ๑๖  ผูปฏิบัติงานในมหาวทิยาลยัผูใดประพฤติตนอยูในจรรยาและระเบียบวนิัยและ

ปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธภิาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของมหาวิทยาลัย  ใหผูบังคับบัญชา

พิจารณาเลื่อนเงนิเดือนหรือคาจางใหตามควรแกกรณี  ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ และวธิีการที่ ก.น.บ. กาํหนด  

และอาจใหบาํเหนจ็ความชอบอยางอืน่ซึง่อาจเปนคาํชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือรางวัลก็ได 

การเลื่อนเงนิเดือนหรือคาจางประจาํปตามความในวรรคหนึง่ ใหกําหนดจํานวนเงนิเดือน

หรือคาจางที่เพิ่มข้ึนเปนรอยละของเงินเดอืนหรือคาจางในปกอนของผูปฏิบัติงานในมหาวทิยาลยั  ทั้งนี้

ตามหลกัเกณฑและวิธกีารที ่ก.น.บ. กําหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖ 
 

 

หมวด  ๓ 
พนักงานมหาวิทยาลยัและลูกจางของมหาวทิยาลัย 

 

  ขอ ๑๗ พนกังานมหาวทิยาลัยมี ๓ ประเภท ดังตอไปนี ้

(๑)  พนกังานทดลองปฏิบัติงาน ไดแก พนกังานมหาวิทยาลัยที่ทาํสัญญาจางกับ

มหาวิทยาลยัเพื่อปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงใดตําแหนงหนึง่เปนครั้งแรก  ยกเวนผูอยูในขายที่ไมตองทดลอง

ปฏิบัติงานตามมาตรา ๖๖  แหงพระราชบญัญัติมหาวทิยาลัยทักษิณ  พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตามความเหน็ชอบ

ของ ก.บ.ม. 

 (๒)  พนกังานประจํา ไดแกพนักงานมหาวทิยาลยัที่ไดรับการบรรจุเปนพนักงานประจํา

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีการที ่ก.น.บ. กําหนด  

(๓)  พนักงานพิเศษ ไดแก พนักงานมหาวทิยาลยัซึ่งไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการจากผูที่ไมเคยเปนพนักงานมหาวทิยาลยัมากอนโดยมีวาระการ

ดํารงตําแหนงที่ชัดเจน  หรือใหดํารงตําแหนงที่ปรึกษา ผูชํานาญการ หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือ

พนกังานมหาวิทยาลัยที่มีเวลาการทํางานไมตรงตามเวลาทาํการปกติ หรือพนักงานมหาวทิยาลยัที่มี

ลักษณะการจางหรือลักษณะการปฏิบัติงานแตกตางจากพนกังานมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ 
 

         ขอ ๑๘  ผูที่จะไดรับการบรรจุเปนพนกังานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวทิยาลยั  

ตองมีคุณสมบัติทั่วไปดังตอไปนี้ 

  (๑)  มีสัญชาติไทย 

  (๒)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ  

  (๓)  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 

  (๔)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมอืง หรือเจาหนาที่

พรรคการเมือง 

  (๕)  ไมเปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนไรความสามารถ หรือเปน

โรคที่กําหนดไวในพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 

  (๖)  ไมเปนผูอยูระหวางถูกสัง่พักงาน พักราชการ หรือถกูสั่งใหออกจากงานไวกอนใน

ลักษณะเดียวกันกับการพักงานหรือพกัราชการ 

  (๗)  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 

  (๘)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

  (๙)  ไมเคยถูกจําคุกโดยคําพพิากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 



 ๗ 
 

  (๑๐) ไมเคยถกูลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ

หนวยงานอื่นของรัฐ   

(๑๑) ไมเคยถกูลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวนิัย ตามขอบังคับนี้ 

  (๑๒) ไมเปนผูเคยกระทาํการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานใน

หนวยงานของรัฐ 

  กรณีมีเหตุผลและความจาํเปนอยางยิง่ เพื่อประโยชนแกมหาวทิยาลยั  ก.น.บ. อาจอนุมัติ

ใหบรรจุและแตงตั้งบุคคลที่ไมมีคุณสมบัติตามความในขอ ๑๘ (๑)   แตเปนผูมีความรูสามารถและความ

ชํานาญงานสงูเขาเปนพนักงานมหาวทิยาลัยหรือลูกจางของมหาวทิยาลัยก็ได 
 

  ขอ ๑๙  ตําแหนงพนกังานมหาวทิยาลัย มี ๔ ประเภท ดังตอไปนี ้

(๑)  ตําแหนงประเภทบริหาร  ไดแก ตําแหนงอธิการบดี  รองอธิการบดี หัวหนาสวนงาน
วิชาการ และตําแหนงอื่นตามที ่ก.น.บ. กาํหนด 

(๒)  ตําแหนงประเภทอํานวยการ  ไดแก ตําแหนงผูชวยอธกิารบดี หัวหนาสวนงาน 

ที่ไมอยูในตาํแหนงประเภทบริหาร และหัวหนาหนวยงานภายในสวนงาน  และตําแหนงอื่นตามที ่ 

ก.น.บ. กาํหนด 

(๓)  ตําแหนงประเภทวิชาการ  ไดแก ตําแหนงที่จําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา ตามที่ ก.น.บ. กาํหนด เพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ของตําแหนงนัน้ 

(๔)  ตําแหนงประเภททั่วไป  ไดแก ตําแหนงที่ไมใชตําแหนงประเภทบริหาร ตําแหนง

ประเภทอํานวยการ หรือตําแหนงประเภทวิชาการ  ทัง้นีต้ามที ่ก.น.บ. กําหนด 
 

 ขอ ๒๐  ตําแหนงประเภทวิชาการตามขอ ๑๙ (๓) มี ๒ สายงาน  ดงันี ้

 (๑)  สายคณาจารย  ไดแก ตําแหนงทางวชิาการตามความในมาตรา ๔๙ แหง

พระราชบัญญตัิมหาวิทยาลยัทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑    

 (๒)  สายสนับสนุน  ไดแก ตาํแหนงนักวจิยั ผูชวยสอน นักวทิยาศาสตร และตําแหนงอืน่

ตามที ่ก.น.บ. กําหนด 
 

 ขอ ๒๑  ระดับตําแหนงพนักงานมหาวทิยาลัย มีดังตอไปนี ้

(๑) ตําแหนงประเภทบริหาร มีระดับดังตอไปนี ้
(ก) ระดับตน 

(ข) ระดับสูง 
(๒) ตําแหนงประเภทอํานวยการ มีระดับดังตอไปนี้ 

(ก) ระดับตน 

(ข) ระดับสูง 



 ๘ 
 

(๓) ตําแหนงประเภทวิชาการ  มรีะดับดังตอไปนี ้
(ก) ระดับปฏิบัติการ 
(ข) ระดับชํานาญการ 
(ค) ระดับชํานาญการพิเศษ 

(ง) ระดับเชี่ยวชาญ 

(จ) ระดับทรงคุณวุฒ ิ

(๔) ตําแหนงประเภททั่วไป มีระดับดังตอไปนี้ 

(ก) ระดับปฏิบัติการ 
(ข) ระดับชํานาญงาน 

(ค) ระดับอาวุโส 

(ง) ระดับทักษะพเิศษ 

 การเลื่อนระดบัตําแหนงตาม (๓) และ (๔) ใหเปนไปตามที่ ก.น.บ. กาํหนด   
 

 ขอ ๒๒  ให ก.น.บ. จัดทํามาตรฐานกาํหนดตําแหนง โดยจําแนกตําแหนงเปนประเภทและ

สายงานตามลักษณะงาน  และจัดตําแหนงในประเภทเดียวกนัและสายงานเดียวกนัที่มีคุณภาพของงาน

เทากันเปนระดับเดียวกนั  ทั้งนี้ โดยคํานงึถึงลกัษณะหนาที่ ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน 

ในมาตรฐานกาํหนดตําแหนงใหระบุชื่อตําแหนงในสายงาน หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

และคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงไวดวย 
 

ขอ ๒๓  ตาํแหนงพนักงานมหาวิทยาลยัจะมีในสวนงานใด จํานวนเทาใด และเปน

ตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด  ใหเปนไปตามที่ ก.น.บ. กาํหนด  โดยตองคํานึงถึงความจําเปน

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไมซ้าํซอนและประหยัด เปนหลกั 

การดําเนินการตามความในวรรคหนึง่สําหรับตําแหนงลกูจางของมหาวิทยาลัย ใหเปนไป

ตามที ่ก.บ.ม. กําหนด 
 

 ขอ ๒๔  ใหพนักงานมหาวทิยาลยัไดรับเงินเดือนตามตาํแหนงในแตละประเภทตามที่

กําหนดไวในบญัชีเงินเดือนขัน้ต่ําขั้นสงูของพนกังานมหาวิทยาลัยทายขอบังคับนี ้

 ผูดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะไดรับเงินเดือนเทาใดตามบัญชี

เงินเดือนขั้นต่าํขั้นสูงของพนักงานมหาวทิยาลยัทายขอบังคับนี้ ใหเปนไปตามที่ ก.น.บ. กาํหนด 

 พนกังานมหาวิทยาลัยอาจไดรับเงินประจาํตําแหนงตามบัญชีอัตราเงินประจาํตําแหนง

ของพนกังานมหาวิทยาลยัทายขอบงัคับนี้ และเงื่อนไขตามที่สภามหาวทิยาลยักาํหนด 

 

 



 ๙ 
 

 ผูดํารงตําแหนงประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะไดรับเงินประจาํตําแหนงในอัตราใด 

ตามบัญชีอัตราเงนิประจาํตําแหนงของพนักงานมหาวทิยาลยัทายขอบังคับนี้ ใหเปนไปตามที่ ก.น.บ. 

กําหนด  

 เงินประจําตําแหนงตามความในขอนี ้ไมถือเปนเงินเดือน 
 

 ขอ ๒๕  สภามหาวิทยาลยัอาจพิจารณาออกประกาศปรับเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสงูหรอืเงิน

ประจําตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลยัใหเหมาะสมยิง่ขึ้นตามความจําเปนก็ได  และใหถือวาเงนิเดือน

ข้ันต่ําขั้นสงูหรอืเงินประจาํตาํแหนงตามประกาศดังกลาว เปนเงนิเดือนขั้นต่ําขัน้สูงหรือเงนิประจาํตําแหนง

ของพนกังานมหาวิทยาลยัทายขอบงัคับนี ้

 เมื่อมีการปรับเงินเดือนขั้นต่าํขั้นสูงหรือเงนิประจําตาํแหนงของพนักงานมหาวทิยาลยัตาม

ความในวรรคหนึง่  ใหการปรับเงินเดือนหรือเงินประจาํตําแหนงของพนกังานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอยูเดิม

เขาสูอัตราในบัญชีใหม  เปนไปตามที่ ก.น.บ. กาํหนด 

 
หมวด  ๔ 

การสรรหา การบรรจ ุการแตงต้ัง และการพนสภาพ 
 

            ขอ ๒๖  การสรรหาเพื่อใหไดบุคคลมาบรรจุเปนพนกังานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของ

มหาวิทยาลยั ตองเปนไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถงึพฤตกิรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาว 

ตลอดจนประโยชนตอการปฏิบัติภารกิจของมหาวทิยาลัย  
 

  ขอ ๒๗  การบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรอืลูกจางของมหาวิทยาลัย ให

บรรจุและแตงตั้ง หรือจางจากผูที่ผานกระบวนการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑและวิธกีารที่   

ก.น.บ. กาํหนด 
 

ขอ ๒๘  การบรรจุและแตงตั้งพนักงานมหาวทิยาลยัใหดํารงตาํแหนงใดตําแหนงหนึง่เปน

คร้ังแรก ใหบรรจุเปนพนักงานทดลองปฏิบัติงาน ยกเวนผูอยูในขายที่ไมตองทดลองปฏิบัติงานตามมาตรา 

๖๖  แหงพระราชบัญญัติมหาวทิยาลยัทกัษิณ  พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตามความเหน็ชอบของ ก.บ.ม. 

พนกังานทดลองปฏิบัติงานจะตองทาํสัญญาจางปฏิบัติงาน กาํหนดครั้งแรกไมเกินสองป  

คร้ังตอไปสามป และหลงัจากสัญญาจางทดลองปฏบิัติงานสิ้นสุดลง ใหมกีารประเมินเพือ่บรรจุเปน

พนกังานประจําหลงัจากการบรรจุเปนพนกังานประจาํใหถือวาพนักงานดังกลาวเปนพนักงานประจํา

นับต้ังแตวนัแรกที่เร่ิมปฏิบัติงาน 

 

 



 ๑๐ 
 

                      พนกังานประจําจะตองทําสญัญาจางปฏบิัติงาน โดยกําหนดระยะเวลาของสัญญาจาง

จนถงึวนัสิ้นปงบประมาณทีพ่นกังานมหาวิทยาลัยมีอายุครบเกษียณตามความในขอ ๓๕  แตมหาวทิยาลยั

อาจเลิกจางไดหากมีเหตุอันควร  ทัง้นี ้ตองไดรับความเห็นชอบจาก ก.น.บ. 

  หลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขเกี่ยวกับการทําสัญญาจาง  การทดลองปฏิบัติงาน และ

การประเมนิผลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามที ่ก.น.บ. กําหนด 
 

              ขอ ๒๙  ใหอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบอํานาจเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

พนกังานมหาวิทยาลัยและลูกจางของมหาวทิยาลยั เวนแตตําแหนงประเภทบริหารและประเภทอํานวยการ 

ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลยัทักษิณ  พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตามระเบียบหรือ

ขอบังคับของมหาวิทยาลยั 
 

        ขอ ๓๐ เพื่อประโยชนแหงการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจสัง่ให

พนกังานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวทิยาลยั ไปปฏิบัติงานนอกเหนอืจากเงื่อนไขที่กําหนดไวใน

สัญญาจางได โดยไมเปนเหตุใหพนักงานมหาวทิยาลยัหรือลูกจางของมหาวทิยาลัยอางขอเลกิสัญญาจาง

หรือเรียกรองประโยชนตอบแทนใด ๆ  ในการนี้มหาวทิยาลัยอาจกาํหนดใหคาลวงเวลาหรือคาตอบแทนอื่น

จากการสั่งใหไปปฏิบัติงานดังกลาวก็ได 
 

  ขอ ๓๑  สวนงานใดในมหาวทิยาลยัมีเหตุผลและความจําเปนที่จะจาง บรรจุและแตงตั้ง

บุคคลที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ หรือความชาํนาญงานดานใดเปนพิเศษ เปนพนักงาน

มหาวิทยาลยั  ลูกจาง หรือผูทรงคุณวุฒ ิ ของมหาวิทยาลัย  ใหเสนอ ก.น.บ. พิจารณา  เมื่อ ก.น.บ. 

พิจารณาใหความเหน็ชอบใหจาง บรรจุและแตงตั้ง และไดกําหนดตําแหนง อัตราเงนิเดือนหรือคาตอบแทน

แลว ใหผูมีอํานาจสัง่จาง บรรจุและแตงตั้งไดตามหลกัเกณฑและวธิีการที่ ก.น.บ. กาํหนด 
 

ขอ ๓๒ การยาย การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงนิเดือน การเปลี่ยนตําแหนงของพนกังาน

มหาวิทยาลยัและลูกจางของมหาวทิยาลยั  ใหเปนไปตามหลกัเกณฑและวิธีการที่ ก.น.บ. กาํหนด 
 

ขอ ๓๓  การพนสภาพของพนักงานมหาวทิยาลยัและลกูจางของมหาวิทยาลัย ม ี๖ กรณี 

ดังนี ้

(๑)  ตาย 

(๒)  ครบเกษยีณอายุตามความในขอ ๓๕ หรือขอ ๓๖ 

(๓)  ลาออก 

(๔)  ส้ินสุดสัญญาจาง หรือไมผานการประเมินเพื่อบรรจุเปนพนกังานประจํา หรือผลการ

ปฏิบัติงานประจําปไมผานการประเมินตามเกณฑที่ ก.น.บ. กําหนด  

 



 ๑๑ 
 

 (๕)  ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับนี ้ 

  (๖)  ถูกสั่งใหออก ปลดออก    
 

  ขอ ๓๔  พนกังานมหาวทิยาลัยหรือลูกจางของมหาวทิยาลัยผูใดประสงคจะลาออก ใหยืน่

หนงัสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชาชั้นตนลวงหนากอนวนัที่ขอลาออกไมนอยกวาสามสิบวนั เพือ่ให  

อธิการบดีพิจารณาอนุญาต   

กรณีที่มีเหตุผลและความจาํเปน อธกิารบดีอาจอนุญาตใหพนักงานมหาวิทยาลัยหรอื

ลูกจางของมหาวทิยาลยัซึ่งประสงคจะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนานอยกวาสามสิบวนัก็ได 

  กรณีที่พนักงานมหาวทิยาลยัหรือลูกจางของมหาวทิยาลัยขอลาออกเพื่อดํารงตําแหนง

ทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเพือ่ดํารงตําแหนงทางการเมือง ใหการลาออกมีผลต้ังแตวนัที่ผูนั้น

ขอลาออก 

    อธิการบดีมีอํานาจยับยั้งการลาออกไดไมเกินเกาสิบวัน 

  การลาออก การอนุญาตใหลาออก และการยับยัง้การลาออก ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ

และวิธีการที่ ก.น.บ. กาํหนด 
 

ขอ ๓๕  พนกังานมหาวทิยาลัยหรือลูกจางของมหาวทิยาลัยที่มีอายุครบหกสิบป ใหพน

สภาพกรณีครบเกษียณอายเุมื่อส้ินปงบประมาณ 
 

ขอ ๓๖  พนักงานมหาวทิยาลัยที่ดํารงตําแหนงประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการที่มี

วาระการดํารงตําแหนงเมื่อมอีายุครบหกสบิปบริบูรณในสิ้นปงบประมาณ อธิการบดีอาจสั่งใหพนกังาน

มหาวิทยาลยัผูนั้นปฏิบัติหนาที่ตอเนื่องตอไปจนครบวาระการดํารงตาํแหนงก็ได  กรณีที่พนกังาน

มหาวิทยาลยัดังกลาว เปนผูดํารงตําแหนงอธิการบดีใหสภามหาวทิยาลัยเปนผูใชอํานาจตามวรรคนี้   

เมื่อพนักงานมหาวิทยาลยัที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาทีต่อเนื่องตอไปตามความวรรคหนึง่ 

ออกจากการปฏิบัติหนาที่โดยไมมีความผดิหรือไดปฏิบัติหนาที่จนครบวาระและไมไดรับการแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงตอไปอีก ใหถือวาพนักงานมหาวทิยาลยัผูนัน้พนสภาพพนักงานมหาวทิยาลัยกรณีครบ

เกษียณอาย ุ

 
หมวด ๕ 

วันและเวลาการทาํงาน  วันหยุด  และการลา 
 

  ขอ ๓๗  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมีเวลาทํางาน 

ในชวงเวลาทีเ่หมาะสมกับลักษณะหรือสภาพของการทาํงาน โดยคาํนงึถึงประสทิธิภาพ ผลสัมฤทธิข์องงาน 

หรือผูรับบริการจากมหาวิทยาลัยเปนสําคญั  



 ๑๒ 
 

  ขอ ๓๘  วันหยุดและวันหยดุประจําปของผูปฏิบัติงานในมหาวทิยาลยั ใหเปนไปตามมติ

คณะรัฐมนตรี  สวนวนัหยุดอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่อธกิารบดีกําหนด 
 

ขอ ๓๙  อธกิารบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายมีอํานาจอนุญาตใหผูปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลยัลาการทํางานโดยไดรับเงินเดือนหรือคาจางได 

การลาตามวรรคหนึ่ง มี  ๘  ประเภท ดังนี ้

  (๑)  ลาปวย 

(๒)  ลาคลอดบุตร 

(๓)  ลากจิสวนตัว 

(๔)  ลาพักผอน 

(๕)  ลาอุปสมบท ลาบวชช ี ลาเพื่อปฏิบัตธิรรม หรือลาไปประกอบพิธฮีัจย 

(๖)  ลาเขารับการตรวจเลือกทหาร หรือเขารับการเตรียมพล 

(๗)  ลาเพื่อพฒันาและเสริมสรางประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน 

(๘)  ลาประเภทอื่นตามที ่ก.น.บ. กาํหนด 

หลักเกณฑ จาํนวนวันลา  และวิธีการลาใหเปนไปตามที่ ก.น.บ. กาํหนด 
 

  ขอ ๔๐ เพื่อการพัฒนาและเสริมสรางประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลยั  ก.น.บ. อาจกาํหนดหลกัเกณฑและวิธกีารเกี่ยวกบัการลาตามขอ ๓๙ (๗)  ดังนี ้ 

(๑)  ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน 

(๒)  ไปปฏิบัติงานวิจยั 

    (๓)  ไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ 

   (๔)  ไปเพิ่มพนูความรูทางวชิาการ 

  (๕)  การอืน่ใดที่จําเปนหรือเหมาะสมเพื่อการพัฒนาพนกังานมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๖ 
การประเมินผลการปฏิบติังาน 

 
ขอ ๔๑  ใหผูบงัคับบัญชามหีนาที่ประเมนิผลการปฏิบัติงานของผูอยูใตบังคับบัญชาเพื่อ

ใชพิจารณาแตงตั้งและเลื่อนเงนิเดือน ทัง้นี้ตามหลักเกณฑและวิธกีารที่ ก.น.บ. กําหนด 

ผลการประเมนิตามวรรคหนึ่ง ใหนําไปใชเพื่อประโยชนในการพัฒนาและเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดวย 

 

 



 ๑๓ 
 

          ขอ ๔๒  ในระหวางสัญญาจาง ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมกีารประเมนิผลการปฏิบัติงาน         

ของพนกังานมหาวิทยาลยั  ดังนี ้

(๑)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทดลองปฏิบัติงาน ประกอบดวยการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปเพื่อเลือ่นเงนิเดือน การประเมินเพือ่ตอสัญญาจาง และการประเมินเพื่อ

บรรจุเปนพนักงานประจํา 

   (๒)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจํา ประกอบดวยการประเมนิผลการ

ปฏิบัติงานประจําปเพื่อเลื่อนเงนิเดือนและการประเมนิเพื่อพิจารณายกเลิกสัญญาหรือเลิกจาง  การ

ประเมินเพื่อพจิารณายกเลิกสัญญาหรือเลกิจางกระทําเมื่อพนกังานมหาวิทยาลัยไดรับผลการประเมินการ

ปฏิบัติงานประจําปไมผานตามเกณฑที ่ก.น.บ. กาํหนดติดตอกันสองป  หรือเมื่อมีเหตุอันเชื่อไดวาการ

ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวทิยาลยัอาจกอใหเกิดความบกพรองหรือเสียหายกับมหาวิทยาลยั 

 (๓)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานพิเศษ  ใหกระทําเพื่อประเมินความสําเร็จ

ของงานตามชวงเวลาที่กาํหนดไวในสัญญาจาง กรณีชวงเวลาทีก่ําหนดไวในสัญญาจางมากกวาหรือ

เทากับหนึ่งป  ก.น.บ. อาจกาํหนดใหมกีารประเมินการปฏิบัติงานเชนเดียวกับพนกังานประจาํก็ได 

(๔)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของลกูจาง ใหกระทาํเพื่อประเมินความสาํเร็จของงานตามชวงเวลาที่

กําหนดไวในสญัญาจาง  กรณีชวงเวลาที่กาํหนดไวในสญัญาจางมากกวาหรือเทากบัหนึง่ป  ก.น.บ. อาจ

กําหนดใหมีการประเมินการปฏิบัติงานเชนเดียวกับพนกังานประจาํกไ็ด 

  การประเมนิผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวทิยาลยัและลูกจางของมหาวทิยาลัย

ตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที ่ก.น.บ. กาํหนด 

 
หมวด ๗ 

วินัย การรักษาวินยั การดําเนินการทางวินยั การอุทธรณ และการรองทุกข 
 

ขอ ๔๓  พนกังานมหาวทิยาลัยและลูกจางของมหาวทิยาลัยตองรักษาวนิัยและจรรยา 

ตามที่บัญญัตไิวในกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะในเรื่อง

ดังตอไปนี้ 

(๑) การยึดมัน่และยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง 
(๒) ความซื่อสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ 

(๓) การปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
(๔) การปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

(๕) การมุงผลสมัฤทธิ์ของงาน 

 

 



 ๑๔ 
 

  ขอ ๔๔   พนักงานมหาวทิยาลัยหรือลูกจางของมหาวทิยาลัยผูใดถูกกลาวหาโดยมี

หลักฐานตามสมควรวาไดกระทําผิดวนิัย หรือความปรากฏตอผูบังคับบัญชาวาพนักงานมหาวทิยาลัยหรือ

ลูกจางของมหาวทิยาลยัผูใดกระทาํผิดวินยั ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวนิัย  ตามหลกัเกณฑและ

วิธีการที่ ก.น.บ. กาํหนด 
 

ขอ ๔๕   พนักงานมหาวทิยาลัยหรือลูกจางของมหาวทิยาลัยผูใดถูกลงโทษทางวนิัย หรือ

ถูกสั่งใหออกจากงาน  มีสิทธอุิทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลยัไดภายใน

สามสิบวนันับแตวันไดรับทราบคําสั่ง 
 

ขอ ๔๖ พนกังานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวทิยาลยัผูใดเห็นวาตนไมไดรับความ

เปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทําหรือคําสั่งของผูบงัคับบัญชา  ยกเวนกรณีการสั่งลงโทษ

หรือการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ใหผูนัน้มีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข

ประจํามหาวิทยาลัยภายในสามสิบวนันับแตวันไดรับทราบถึงการกระทําหรือไดรับคําสั่ง 
 

ขอ ๔๗  การอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ การรองทกุขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข  

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที ่ก.น.บ.กาํหนด 
 

ขอ ๔๘  โทษทางวนิัยสาํหรบัพนกังานมหาวทิยาลยัหรือลูกจางของมหาวทิยาลยั ม ี๔ 

สถาน คือ 

(๑) ภาคทัณฑ 
(๒) ตัดเงินเดือน 

(๓) ลดเงินเดือน 

(๔) ปลดออก 
 

ขอ ๔๙  ใหมีคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวทิยาลัย  ที่สภามหาวิทยาลัย

แตงตั้ง ประกอบดวย   

(๑) กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ  เปน  ประธาน  

   (๒)  รองอธิการบดี หรือหัวหนาสวนงานจํานวนสองคน เปน  กรรมการ  

(๓)  ผูแทนพนกังานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ  เปน กรรมการ 

      สายคณาจารยทีม่ิไดดํารงตําแหนงบริหารจํานวนหนึ่งคน    

   (๔)  ผูแทนพนกังานมหาวิทยาลัยประเภททั่วไปหรือ เปน กรรมการ 

       ประเภทวชิาการสายสนบัสนุน จํานวนหนึง่คน       

(๕) ผูทรงคุณวุฒภิายนอกมหาวิทยาลัยจาํนวน  เปน กรรมการ 

ไมเกินสองคน 



 ๑๕ 
          

(๖)  ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน         เปน  กรรมการ 

(๗)  พนักงานมหาวิทยาลยัสายคณาจารย        เปน กรรมการและเลขานุการ 

       ที่มีความรูดานกฎหมาย  จาํนวนหนึง่คน        

ใหอธิการบดีแตงตั้งนิติกรไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานกุาร  

               ประธานและกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับ

แตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกนิสองวาระติดตอกันไมได 

กรณีที่ตําแหนงประธานหรือกรรมการวางลงกอนครบวาระ ใหดําเนนิการแตงตั้งประธาน

หรือเลือกกรรมการแทนภายในกาํหนดสามสิบวนั นับแตวันที่ตาํแหนงวางลง ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งเปน

ประธานหรือผูซึ่งไดรับเลือกเปนกรรมการแทนตาํแหนงทีว่างอยูในตาํแหนงไดเพียงเทากาํหนดเวลาของผูซึ่ง

ตนแทน        

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึง่เปนบุคคลผูมีสวนไดเสียกับบุคคลหรือเร่ืองที่มีการ

อุทธรณหรือรองทุกข  ใหกรรมการผูนัน้งดการปฏิบัตหินาที่ในเรื่องดังกลาว  และใหกรรมการมีจํานวนเทาที่

เหลืออยู 

  กรณีประธานและกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้งประธานหรอืเลือก 

กรรมการใหม ใหประธานและกรรมการปฏบิัติหนาที่ไปกอนจนกวาจะไดแตงตั้งประธานและเลือกกรรมการ

ใหม 

กรณีกรรมการตาม (๒) พนจากตําแหนง หรือกรรมการตาม (๓) ไดรับแตงตั้งใหดํารง 

ตําแหนงบริหาร ใหพนจากตาํแหนงกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
 

ขอ ๕๐  คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลยั มีหนาที่พิจารณาวินจิฉัย   

อุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินยัและการรองทุกขตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทาํ

การใด ๆ  อันอยูในอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลยั 

  คําวินจิฉัยของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลยั ใหถือเปนที่สุด 

           การประชุมคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลยัใหเปนไปตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษณิ วาดวยการประชุมและวิธกีารประชุมของสภามหาวิทยาลัยโดยอนุโลม 

 
บทเฉพาะกาล 

 

ขอ ๕๑ ในระหวางทีย่งัไมมีหลกัเกณฑ วิธกีาร แนวปฏิบัติ หรือประกาศ เพื่อการปฏิบัติ

ตามขอบังคับนี้  ใหอนุโลมใชหลักเกณฑ วิธกีาร แนวปฏิบัต ิ หรือประกาศที่ออกตามความในขอบังคับ

มหาวิทยาลยัทักษิณ วาดวยการบริหารงานพนกังาน พ.ศ. ๒๕๔๕   หรือขอบังคับมหาวทิยาลัยทกัษิณ     

วาดวยการบรหิารงานพนักงาน (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๗  ทัง้นี้เทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี ้



 ๑๖ 
 

 

ขอ ๕๒ ในระยะแรกใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลยัทักษิณ ซึ่ง

ดํารงตําแหนงอยูในวนัที ่๖ กุมภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๕๑ ปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการบริหารทรัพยากร

บุคคลประจํามหาวิทยาลยั  ตามขอบังคับนี้จนกวาจะไดมีคณะกรรมการบริหารทรพัยากรบุคคลประจํา

มหาวิทยาลยัตามขอบังคับนี ้
 

ขอ ๕๓ หลังจากมกีารประกาศใชขอบังคับนี้ใหถือวาระยะเวลาการปฏิบัติงานของ

พนกังานมหาวิทยาลัยที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งกอนวนัประกาศใชขอบังคับนี้ เปนการปฏิบัติงาน        

ตอเนื่องกับการปฏิบัติงานตามขอบังคับนี ้
 

ขอ ๕๔ ในระหวางทีย่งัไมมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกีย่วกับวินยั  การรักษา

วินัย  และการดําเนนิการทางวนิัย  ตามความในขอ ๔๔  ใหนาํพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน

ในสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  มาบงัคับใชโดยอนโุลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้  

 

  ประกาศ  ณ  วันที่    ๘    มนีาคม    พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

            
(ศาสตราจารย ดร.สุจินต  จินายน) 

           นายกสภามหาวิทยาลัยทกัษิณ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงประเภทบริหาร 

 บาท บาท 
ขั้นสูง 

 
ขั้นต่ํา 

 
ขั้นต่ําชั่วคราว 

๙๓,๒๙๐  
 

๗๐,๖๑๐   
 

๓๓,๖๘๐  
 

๙๖,๓๙๐  
 

๗๗,๘๕๐  
 

๔๑,๓๙๐  
 

ระดับ ตน สูง 
 

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงประเภทอํานวยการ 

 บาท บาท 
ขั้นสูง 

 
ขั้นต่ํา 

 
ขั้นต่ําชั่วคราว 

๗๓,๒๙๐ 
 

๓๒,๔๙๐ 
 

๒๔,๒๐๐ 
 

๘๖,๖๖๐ 
 

๔๐,๐๓๐ 
 

๒๙,๗๓๐ 
 

ระดับ ตน สูง 

๑๗ 



 ๑๘ 
 

 
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงประเภทวิชาการ  สายคณาจารย 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
ขั้นสูง 

 
 

ขั้นต่ํา 
 
 

 
ขั้นต่ํา
ชั่วคราว 

๓๒,๒๑๐ 
 
 

๑๑,๕๑๐ 
 
 

๙,๘๖๐ 
 

๕๒,๒๒๐ 

 
 

๒๐,๗๗๐ 
 
 

๑๘,๑๖๐ 
 

๗๓,๒๙๐ 

 
 

๓๐,๕๖๐ 
 
 

๒๗,๔๑๐ 
 

๘๖,๖๖๐ 
 
 

๔๓,๓๕๐ 
 
 

๓๓,๖๘๐ 
 

๙๖,๓๙๐ 
 
 

๖๐,๔๙๐ 
 
 

๔๑,๓๙๐ 
 

ระดับ ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการ 
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒ ิ

 
 
 
 
 
 



 ๑๙ 
 

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงประเภทวิชาการ  สายสนับสนุน 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
ขั้นสูง 

 
 

ขั้นต่ํา 
 
 

 
ขั้นต่ํา
ชั่วคราว 

๒๘,๔๔๐ 
 
 

๑๐,๑๖๐ 
 
 

๘,๗๐๐ 
 
 

๔๖,๑๐๐ 

 
 

๑๘,๓๔๐ 
 
 
 

๑๖,๐๓๐ 
 

๖๔,๗๐๐ 
 
 

๒๖,๙๘๐ 
 
 

๒๔,๒๐๐ 
 

๗๖,๕๐๐ 
 
 

๓๘,๒๗๐ 
 
 

๒๙,๗๓๐ 

 

๘๕,๐๙๐ 
 
 
 

๕๓,๔๐๐ 
 
 

๓๖,๕๔๐ 
 

ระดับ ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการ 
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒ ิ

 
 
 
 
 
 



 ๒๐ 
 

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงประเภททั่วไป    

 
 บาท บาท บาท บาท 

ขั้นสูง 
 
 

 
ขั้นต่ํา 

๒๓,๒๘๐ 
 
 

๕,๙๒๐ 
 

๔๒,๙๓๐ 

 
 

๑๓,๐๔๐ 
 

๖๐,๗๓๐ 
 

 

๑๙,๗๒๐ 

 

๗๖,๕๐๐ 
 
 

๖๑,๗๒๐ 
 

ระดับ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑ 
 

บัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

๑. ประเภทบริหาร 
ระดับ อัตรา (บาท/เดอืน) 

ระดับสูง 
 
ระดับตน 

๒๑,๐๐๐  
๑๔,๕๐๐  
๑๐,๐๐๐  

 
๒. ประเภทอํานวยการ   

ระดับ อัตรา (บาท/เดอืน) 
ระดับสูง 
ระดับตน 

๑๐,๐๐๐  
๕,๖๐๐  

 
๓.  ตําแหนงประเภทวิชาการ  

ระดับ อัตรา (บาท/เดอืน) 
ทรงคุณวุฒ ิ
 
เชี่ยวชาญ 
ชํานาญการพิเศษ 
ชํานาญการ 

๑๕,๖๐๐  
๑๓,๐๐๐  
๙,๙๐๐  
๕,๖๐๐  
๓,๕๐๐  



 ๒๒ 
 

๔. ประเภททัว่ไป   
ระดับ อัตรา (บาท/เดอืน) 

ทักษะพิเศษ ๙,๙๐๐  
 

___________________________________________________________________ 


