
 
 ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวยการบริหารงานบุคคล  

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีการปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารงาน

บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการปรับเปลี่ยน          

การบริหารงานบุคคล (Human Resource Management Transformation)  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๖) มาตรา ๒๓ (๓) มาตรา ๓๑ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๕๖ 

แห งพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน  พ .ศ . ๒๕๕๘  ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ มติคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

และมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จึงใหออก

ขอบังคับไวดังตอไปนี ้ 

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕” 

ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป    

บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดอ่ืนใดท่ีกําหนดไวแลว ท่ีขัดหรือแยงกับ

ขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ ๓  ใหยกเลิก 

๓.๑  ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓.๒  ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓.๓  ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบรหิารงานบุคคล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔  

ขอ ๔  ในขอบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

“สวนงาน”  หมายความวา  สวนงานตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน           

พ.ศ. ๒๕๕๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

“ก.บ.ม.”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน 

“อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 



๒ 
 

“ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัย ขาราชการ ลูกจางของสวนราชการ 

พนักงานหนวยงานในกํากับ พนักงานวิสาหกิจ และลูกจางของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ใหหมายความรวมถึง พนักงาน

หรือลูกจางท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีไดรับการจางจากมหาวิทยาลัย 

“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ไดรับคาตอบแทนจาก

เงินงบประมาณแผนดิน หรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  

“ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“ลูกจางของสวนราชการ”  หมายความวา  ลูกจางประจําตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย

ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

“พนักงานหนวยงานในกํากับ”  หมายความวา  พนกังานท่ีไดรับคาจางจากเงินรายไดของสวนงาน 

“พนักงานวิสาหกิจ”  หมายความวา พนักงานวิสาหกิจ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

หนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

“ลูกจางของมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  ลูกจางของมหาวิทยาลัย ซ่ึงไดรับการจางตามสัญญาจาง

ใหปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะชั่วคราว และมีกําหนดเวลาจาง โดยไดรับคาจางจากเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายได 

ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่ง เพ่ือปฏิบัติให

เปนไปตามขอบังคับนี้  

 หากมีปญหาในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ หรือจําเปนตองตีความขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเสนอ ก.บ.ม. 

วินิจฉัย คําวินิจฉัยชี้ขาดของ ก.บ.ม. ถือเปนท่ีสุด 

หมวด ๑ 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน (ก.บ.ม.) 

  

ขอ ๖  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง ก.บ.ม. โดยมีองคประกอบ วธิีการไดมา และอํานาจหนาท่ี ดงันี้ 

๖.๑ องคประกอบของ ก.บ.ม. มีดังนี้ 

(๑) อธิการบดี    เปนประธานกรรมการ  

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนกรรมการ 

  ท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย จํานวน  ๒ คน    

(๓) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๖ คน   เปนกรรมการ 

(๔) รองอธิการบดี จํานวน ๒ คน  เปนกรรมการ 

(๕) หัวหนาสวนงานระดับคณะ   เปนกรรมการ  

 วิทยาลัย สถาบัน และสํานัก จํานวน ๔ คน   

(๖) ประธานกรรมการสภาพนักงาน   เปนกรรมการ 

(๗) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  เปนกรรมการ 

(๘) รองอธิการบดีท่ีรับผิดชอบดานการบริหารงานบุคคล  เปนกรรมการและเลขานุการ 

(๙) หัวหนาหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการบริหารงานบุคคล   เปนผูชวยเลขานุการ 

และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม 



๓ 
 

กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป เวนแตกรรมการตามขอ ๖.๑ (๑) (๒) (๖) ใหมีวาระ

การดํารงตําแหนง ตามวาระการดํารงตําแหนงนั้น แลวแตกรณี 

๖.๒  หลักเกณฑและวิธีการไดมาของ ก.บ.ม. 

ก.บ.ม. จะตองไมเปนบุคคลเดียวกันกับคณะกรรมการอุทธรณ รองทุกข และพิทักษระบบคุณธรรม 

ประจํามหาวิทยาลัย  

(๑) กรรมการตามขอ ๖.๑ (๓) ใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนเลือกจากบุคคล    

ท่ีมีความรูและความเชี่ยวชาญดานการบริหารงานบุคคล ดานกฎหมาย และดานการบริหารจัดการภาครฐัหรอืเอกชน  

(๒) กรรมการตามขอ ๖.๑ (๔) ใหอธิการบดีเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี จํานวน ๒ คน  

(๓) กรรมการตามขอ ๖.๑ (๕) ใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนเลือกจาก   

ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน และสํานัก จํานวน ๔ คน ดังนี ้

(๓.๑) เลือกจากผูดํารงตําแหนงคณบดี จํานวน ๓ คน 

                  (๓.๒)  เลือกจากผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน สํานัก และผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงาน

ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาสถาบัน หรือสํานัก จํานวน ๑ คน 

๖.๓  ก.บ.ม. มีหนาท่ีและอํานาจ ดังนี ้  

(๑) เสนอแนะนโยบาย กลยุทธ และแผนดานการบริหารงานบุคคล แผนพัฒนาผูปฏิบัติงาน        

ในมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย 

(๒) กําหนดอัตรากําลัง กรอบตําแหนง มาตรฐานตําแหนง อัตราเงินเดือนคาตอบแทน สิทธิประโยชน

และสวัสดิการ รวมท้ังภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง 

(๓) กํากับดูแล ตดิตามและประเมินผลการบรหิารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

(๔) พิจารณากลั่นกรอง ขอบังคับ และระเบียบ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลท่ีตองไดรับ

ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

(๕)  ออกประกาศ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการกําหนดตําแหนง การจาง การบรรจุ

และแตงตั้ง การใหไดรับคาจางและคาตอบแทน เงินเพ่ิมและสวัสดิการ การเลื่อนตําแหนง การเปลี่ยนตําแหนง

และการโอนยายตําแหนง การลา การออกจากงาน และการอ่ืนท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน

มหาวิทยาลัยและลูกจางของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

(๖) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกอธิการบดี เก่ียวกับนโยบายและกลยุทธการบริหารงานบุคคล

ของมหาวิทยาลัย 

(๗) แตงตั้งคณะทํางาน คณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคล เพ่ือชวยเหลืองานของ ก.บ.ม. ไดตาม

ความจําเปนและเหมาะสม 

(๘) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ตามท่ีมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

           ขอ ๗  ให ก.บ.ม. ดํารงตําแหนงตามวาระการดํารงตําแหนงท่ีกําหนดไวในขอ ๖.๑ และอาจไดรับ 

การแตงตั้งอีกได หากสภามหาวิทยาลัยยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการดังกลาวใหม ใหประธานกรรมการและ

กรรมการผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะไดมีการแตงตั้งใหม 



๔ 
 

กรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหมีการแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงท่ีวาง และ     

ใหกรรมการผูนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาระยะเวลาท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน เวนแตวาระท่ีเหลืออยูนั้น     

นอยกวาหกสิบวันอาจไมแตงตั้งก็ได 

นอกจากการพนจากตําแหนงกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองดังกลาวแลว ใหกรรมการพนจาก

ตําแหนงในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังนี้ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ครบวาระการดํารงตําแหนง 

(๔) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการประเภทนั้น 

 กรณีกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระใหดําเนินการไดมาซ่ึงกรรมการแทนกอนสิ้นสุดวาระของ

กรรมการไมนอยกวาสามสบิวนั 

  ขอ ๘  องคประชุมของ ก.บ.ม. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งจึงจะเปนองคประชุม   

โดยใหประธานกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการประชุม และเพ่ือรักษาความเรียบรอยในการประชุม ใหประธาน

กรรมการมีอํานาจออกคําสั่งใด ๆ ตามความจําเปนได และในกรณีตําแหนงประธานกรรมการหรือกรรมการ    

วางลงไมวาดวยเหตุใด และยังมิไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงประธานกรรมการหรือกรรมการแทนตําแหนงท่ีวาง      

ใหองคประกอบของ ก.บ.ม. ประกอบดวยจํานวนกรรมการเทาท่ีมีอยู  

ในการประชุมถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหกรรมการ       

ที่ไดรับมอบหมายทําหนาที่แทน และในกรณีที่ไมไดมอบหมายใหกรรมการผูใดทําหนาที่แทนใหกรรมการ

ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งข้ึนทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมแทน  

กรณีการพิจารณาเรื่องเก่ียวกับกรรมการผูใดโดยเฉพาะ หรือกรรมการผู มีสวนไดเสียในเรื่อง            

ท่ีพิจารณา เม่ือกรรมการผูนั้นไดชี้แจงขอเท็จจริงและตอบขอซักถามแลว ตองออกจากท่ีประชุม และใหถือวา

องคประชุมของคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการทุกคนท่ีเหลืออยู 

กรณีการพิจารณาหรือวินิจฉัยเก่ียวกับเรื่องลับ ใหประธานในท่ีประชุมกําหนดประเด็นและในกรณี  

ตองขอใหท่ีประชุมลงมต ิการลงมติของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก    

การลงมติของท่ีประชุมจะกําหนดใหกระทําโดยการออกเสียงลงคะแนนแบบเปดเผย หรือออกเสียง

ลงคะแนนแบบลับก็ได แลวแตกรณี  

กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียง

เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  

เรื ่องใดถาไมมีผู คัดคาน ใหประธานในที่ประชุมถามที่ประชุมวามีผู เห็นเปนอยางอื่นหรือไม    

เม่ือไมมีผูเห็นเปนอยางอ่ืนใหถือวาท่ีประชุมใหความเห็นชอบในเรื่องนั้น 

 

 

 

 

http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99


๕ 
 
        หมวด ๒ 

พนกังานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย  

  

 ขอ ๙  ผู ท่ีจะไดรับการพิจารณาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัยตองมี

คุณสมบัติท่ัวไป และไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 

(ก) คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ 

(๒) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๓) หากเปนชายจะตองเปนผูผานการเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวนการเปนทหาร 

(ข) ลักษณะตองหาม 

(๑) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 

(๒) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคท่ีกฎ ก.พ.อ. หรือ ก.บ.ม. กําหนด 

(๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน หรือหยุดงาน

เปนการชั่วคราวตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 

(๕) เปนกรรมการบรหิารพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

(๖) เปนบุคคลลมละลาย หรือเคยถูกศาลสั่ งให เปนผู เสมือนไรความสามารถ หรือ               

ไรความสามารถ 

(๗) เคยถูกตองโทษโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) เปนบุคคลท่ีหลบหนีคดีอาญาหรือหลบท่ีคุมขัง  

(๙) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการ

มหาชนหรือหนวยงานอ่ืนของรฐั หรือเคยกระทําผิดวินยัรายแรงตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(๑๐) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 

การพิจารณาวาบุคคลใดเปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคท่ีกฎ ก.พ.อ. 

หรือ ก.บ.ม. กําหนด หรือเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี ตาม (๒) และ (๔) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 

และเง่ือนไขท่ี ก.บ.ม. กําหนด 

ในกรณีมีเหตุจําเปนเพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัย ก.บ.ม. อาจยกเวน หรือกําหนดคุณสมบัติและ

ลกัษณะตองหามอยางอ่ืนเพ่ิมเติมได 

 ขอ ๑๐  พนักงานมหาวิทยาลัย มี ๔ ประเภท ไดแก 

๑๐.๑ ประเภทบริหาร (Administrator) 

๑๐.๒ ประเภทวิชาการ (Academic Faculty)  

๑๐.๓ ประเภทวิจัย (Research Staff)  

๑๐.๔ ประเภทสนับสนุน (Supporting Staff)  



๖ 
 

ขอ ๑๑  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร (Administrator) ไดแก 

๑๑.๑ อธิการบดี 

๑๑.๒ รองอธิการบดี 

๑๑.๓ คณบดี 

๑๑.๔ ผูอํานวยการสํานัก 

๑๑.๕ หัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

๑๑.๖ ผูชวยอธิการบดี 

๑๑.๗ รองคณบดี 

๑๑.๘ รองผูอํานวยการสํานัก 

๑๑.๙ รองหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

๑๑.๑๐ ผูชวยคณบดี 

๑๑.๑๑ ผูชวยผูอํานวยการสํานัก 

๑๑.๑๒ ผูชวยหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

๑๑.๑๓ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

๑๑.๑๔ ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

๑๑.๑๕ ผูอํานวยการกอง 

๑๑.๑๖ หัวหนาสํานักงานคณบดี 

๑๑.๑๗ หัวหนาหนวยงานอ่ืน หรือตําแหนงอ่ืน ตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด 

การสรรหาและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.บ.ม. กําหนด หรือใหเปนไปตามคําสั่ง ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีกําหนดไว 

การกําหนดกลุมตําแหนง ระดับตําแหนง และวาระการดํารงตําแหนง ของพนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทบริหาร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วธิีการ และเง่ือนไขท่ี ก.บ.ม. กําหนด 

ขอ ๑๒  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ (Academic Faculty) มี ๕ กลุม ดังนี้ 

๑๒.๑ คณาจารยประจํา (Regular Rank Faculty) 

๑๒.๒ คณาจารยทางวิชาชีพ (คลินิก) (Clinical Faculty) 

๑๒.๓ คณาจารยท่ีสอนและวิจัยระดับตํ่ากวาอุดมศึกษา 

๑๒.๔ คณาจารยวุฒิคุณ (Adjunct Faculty) 

๑๒.๕ คณาจารยอาคันตุกะ (Visiting Faculty) 

ขอ ๑๓  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิจัย (Research Staff) มี ๓ กลุม ดังนี้ 

๑๓.๑ นักวิชาการวิจัย (Research Scholar) 

๑๓.๒ นักวิชาการวิจัยอาคันตุกะ (Visiting Research Scholar) 

๑๓.๓ นักวิจัยสมทบ (Affiliated Researcher) 

ขอ ๑๔  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน (Supporting Staff) ใหมีกลุมลักษณะงาน      

(Job Family) ตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม.  



๗ 
 

ขอ ๑๕  พนกังานมหาวิทยาลัย ประเภทวชิาการ กลุมคณาจารยประจํา มีเสนทางความกาวหนา ดังนี้ 

๑๕.๑ อาจารย 

๑๕.๒ ผูชวยศาสตราจารย 

๑๕.๓ รองศาสตราจารย 

๑๕.๔ ศาสตราจารย  

ขอ ๑๖  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ กลุมคณาจารยทางวิชาชีพ (คลินิก) มีเสนทาง

ความกาวหนา ดังนี ้

๑๖.๑ แพทยผูเชี่ยวชาญ ทันตแพทยผูเชี่ยวชาญ หรือสตัวแพทยผูเชี่ยวชาญ 

๑๖.๒ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  

๑๖.๓ รองศาสตราจารยพิเศษ  

๑๖.๔ ศาสตราจารยคลนิิก 

ขอ ๑๗  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ กลุมคณาจารยท่ีสอนและวิจัยระดับตํ่ากวา

อุดมศึกษา มีเสนทางความกาวหนา ดังนี้ 

๑๗.๑ อาจารย 

๑๗.๒ อาจารยชํานาญการ 

๑๗.๓ อาจารยเชี่ยวชาญ 

๑๗.๔ อาจารยเชี่ยวชาญพิเศษ 

ขอ ๑๘  คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ           

ตามขอ ๑๕ - ๑๗ ใหเปนไปตามคําสั่ง ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ กรณีศาสตราจารย    

ท่ีไดรับการแตงตั้งมาจากตางประเทศ ใหมหาวิทยาลัยจางในตําแหนงศาสตราจารยแหงมหาวิทยาลัยขอนแกน  

ขอ ๑๙  พนกังานมหาวิทยาลัย ประเภทวิจัย กลุมนักวิชาการวิจัย มีเสนทางความกาวหนา ดังนี้ 

๑๙.๑ นักวิชาการวิจัย ระดับ ๑  

๑๙.๒ นักวิชาการวิจัย ระดับ ๒  

๑๙.๓ นักวิชาการวิจัยอาวุโส 

การแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิจัย กลุมนักวิชาการวิจัย ใหดํารงตําแหนง ตาม            

ขอ ๑๙.๑ - ๑๙.๓ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.บ.ม. กําหนด  

ขอ ๒๐  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนบัสนุน มีกลุมตําแหนงและเสนทางความกาวหนา ดังนี้ 

๒๐.๑ กลุมตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ไดแก  

(๑) ระดับปฏิบัติการ 

(๒) ระดับชํานาญการ 

(๓) ระดับชํานาญการพิเศษ 

(๔) ระดับเชี่ยวชาญ 

 



๘ 
 

๒๐.๒ กลุมตําแหนงปฏบิัติงานท่ัวไป ไดแก 

(๑) ระดับปฏิบัติงาน 

(๒) ระดับชํานาญงาน 

(๓) ระดับชํานาญงานพิเศษ 

การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน ตามขอ ๒๐.๑ – ๒๐.๒ 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.บ.ม. กําหนด 

 ขอ ๒๑  ลูกจางของมหาวทิยาลัย มี ๒ ประเภท ไดแก  

๒๑.๑ ประเภทวิจัย (Research Staff) 

๒๑.๒ ประเภทสนับสนุน (Supporting Staff)  

ขอ ๒๒ ลูกจางของมหาวิทยาลัย ประเภทวิจัย (Research Staff) มี ๒ กลุม ดังนี้ 

๒๒.๑ ผูชวยนักวิจัย (Research Assistant) 

๒๒.๒ นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellow/Research Fellow) 

ขอ ๒๓  ลูกจางของมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน (Supporting Staff) ใหมีกลุมลักษณะงาน    

(Job Family) ตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. 

การกําหนดใหลูกจางของมหาวิทยาลัยมีชื่อตําแหนงใด หรือการบริหารงานบุคคลอ่ืนใดใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.บ.ม. กําหนด 

 ขอ ๒๔  การกําหนดกรอบตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจางของมหาวิทยาลัย ใหมี                      

ในสวนงานใด จํานวนเทาใด ประเภทใด ตําแหนงใด ใหเปนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.บ.ม. 

กําหนด 

ขอ ๒๕ การกําหนดภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง และสมรรถนะ

ของตําแหนง ของพนักงานมหาวิทยาลัย  หรือลูกจางของมหาวิทยาลัย ใหเปนตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ี ก.บ.ม. กําหนด  

 ขอ ๒๖  ลักษณะการจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ กลุมคณาจารยประจํา ใหมีรูปแบบ

สญัญาจาง ดังนี้ 

๒๖.๑  สญัญาระยะยาว (Tenure Track) ไดแก ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงรองศาสตราจารย 

และตําแหนงศาสตราจารย โดยใหทําสัญญาจางจนถึงวันสิ้นปงบประมาณท่ีมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ และ   

ใหมีภาระงานหลักและภาระงานรองอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

(๑) ดานการวิจัย : ภาระงานหลัก คือ ดานวิจัยหรือนวัตกรรม สวนภาระงานรอง คือ 

ดานการสอน ดานบริการวิชาการ/วิชาชีพ หรือดานบริหาร  

(๒) ดานการสอน  : ภาระงานหลัก คือ ดานการสอน สวนภาระงานรอง คือ ดานวิจัยหรือ

นวัตกรรม ดานบริการวิชาการ/วิชาชพี หรือดานบริหาร  

(๓) ดานบริการวิชาการ : ภาระงานหลัก คือ ดานบริการวิชาการ/วิชาชีพ สวนภาระงานรอง 

คือ ดานการสอน ดานการวิจัยหรือนวัตกรรม หรือดานบริหาร 



๙ 
 

๒๖.๒  สัญญาระยะสั้น (Non - Tenure Track) ไดแก ตําแหนงอาจารย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

ตําแหนงรองศาสตราจารย และตําแหนงศาสตราจารย โดยใหทําสัญญาจางไมเกิน ๗ ป ท้ังนี้  ตําแหนง     

ผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงรองศาสตราจารย และตําแหนงศาสตราจารย สามารถตอสัญญาจาง ไดคราวละ   

ไมเกิน ๗ ป ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และใหมีภาระงานหลักและภาระงานรองอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

(๑) ดานการวิจัย : ภาระงานหลัก คือ ดานวิจัยหรือนวัตกรรม สวนภาระงานรอง คือ       

ดานการสอน ดานบริการวิชาการ/วิชาชีพ หรือดานบริหาร 

(๒) ดานการสอน : ภาระงานหลัก คือ ดานการสอน สวนภาระงานรอง คือ ดานวิจัยหรือ

นวัตกรรม ดานบริการวิชาการ/วิชาชพี หรือดานบริหาร 

(๓) ดานบริการวิชาการ : ภาระงานหลัก คือ ดานบริการวิชาการ/วิชาชีพ สวนภาระงานรอง 

คือ ดานการสอน ดานการวิจัยหรือนวัตกรรม หรือดานบริหาร 

(๔) ดานบริหาร : ภาระงานหลัก คือ ดานบริหาร สวนภาระงานรอง คือ ดานการสอน     

ดานวิจัยหรือนวตักรรม หรือดานบริการวิชาการ/วิชาชีพ 

(๕) ดานเชี่ยวชาญการปฏิบัติ   (Practice Track) : ภาระงานหลัก คือ ดานการสอน        

สวนภาระงานรอง คือ ดานวิจัยหรือนวัตกรรม หรือดานบริการวิชาการ/วิชาชีพ 

ทั้งนี้ การกําหนดกรอบจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยในแตละดานและสัดสวนภาระงานหลักหรือ

ภาระงานรองในแตละดาน ตามขอ ๒๖.๑ และขอ ๒๖.๒ ใหเปนไปตามความตองการของสวนงานและมหาวิทยาลัย 

ขอ ๒๗  กรณีการจางอาจารยใหม ตามขอ ๒๖.๒ ของขอบังคับนี้ ใหทําสัญญาจางไมเกิน ๗ ป หากไดรับ

การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป สามารถขอเปลี่ยนสัญญาจางเปนสัญญาระยะยาวได ท้ังนี้ 

ระยะเวลาการทําสัญญาจางไมเกิน ๗ ป ไมใหนับรวมระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัติใหลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย  

 ขอ ๒๘  ลักษณะการจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ คณาจารยทางวิชาชีพ (คลินิก)      

ใชสําหรับการจางผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (คลินิก) ท่ีสําเร็จการฝกอบรมผู เชี่ยวชาญสาขาหรืออนุสาขา         

ซ่ึงเทียบเทาระดับปริญญาเอก โดยใหมีภาระงานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และใหมีรูปแบบสัญญาจาง ดังนี้ 

๒๘.๑ สัญญาระยะยาว (Tenure Track) ไดแก ตําแหนงแพทยผูเชี่ยวชาญ ตําแหนงทันตแพทย

ผูเชี่ยวชาญ ตําแหนงสัตวแพทยผูเชี่ยวชาญ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ตําแหนงรองศาสตราจารยพิเศษ 

และตําแหนงศาสตราจารยคลินิก โดยใหทําสัญญาจางจนถึงวันสิ้นปงบประมาณท่ีมีอายคุรบหกสิบปบริบูรณ 

๒๘.๒ สัญญาระยะสั้น (Non-Tenure Track) ไดแก ตําแหนงแพทยผูเชี่ยวชาญ ตําแหนงทันตแพทย

ผูเชีย่วชาญ ตําแหนงสัตวแพทยผูเชี่ยวชาญ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ตําแหนงรองศาสตราจารยพิเศษ 

และตําแหนงศาสตราจารยคลินิก โดยใหทําสัญญาจางไมเกิน ๗ ป และสามารถตอสัญญาจางไดคราวละ

ไมเกิน ๗ ป ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

ขอ ๒๙  ลักษณะการจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ กลุมคณาจารยท่ีสอนและวิจัยระดับ

ตํ่ากวาอุดมศึกษา โดยใหมีภาระงานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และใหมีรูปแบบสัญญาจาง ดังนี้ 

๒๙.๑ สัญญาระยะยาว (Tenure Track) ไดแก  ตําแหนงอาจารย  ตําแหนงอาจารยชํานาญการ    

ตําแหนงอาจารยเชี่ยวชาญ และตําแหนงอาจารยเชีย่วชาญพิเศษ โดยใหทําสัญญาจางจนถึงวันสิ้นปงบประมาณท่ีมี

อายุครบหกสิบปบริบูรณ 



๑๐ 
 

๒๙.๒ สัญญาระยะสั้น (Non-Tenure Track) ไดแก ตําแหนงอาจารย ตําแหนงอาจารยชํานาญการ 

ตําแหนงอาจารยเชี่ยวชาญ และตําแหนงอาจารยเชี่ยวชาญพิเศษ โดยใหทําสัญญาจางไมเกิน ๗ ป และสามารถ

ตอสญัญาจางไดคราวละไมเกิน ๗ ป ตามท่ีมหาวทิยาลยักําหนด 

 ขอ ๓๐  ลักษณะการจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ตามขอ ๒๖.๒ ขอ ๒๘.๒ และ      

ขอ ๒๙.๒ ใหสามารถจางไดท้ังแบบเต็มเวลา (Full time) และแบบไมเต็มเวลา (Part time) ท้ังนี้ ไมใหรวมถึง

การจางอาจารยใหมตามขอ ๒๗ 

ขอ ๓๑  ลักษณะการจางหรือการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ กลุมคณาจารยวุฒิคุณ 

(Adjunct Faculty) ใชสําหรับการจางหรือแตงตั้งบุคคลท่ีมีตนสังกัดหลักหรือเคยมีตนสังกัดหลักอยู        

นอกมหาวิทยาลัย และสามารถท่ีจะปฏิบัติงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ไดแก ตําแหนงรองศาสตราจารย

วุฒิ คุณ ตําแหนงศาสตราจารยวุฒิคุณ โดยเทียบกับตําแหนงของตนสังกัดเดิมหรือตนสังกัดหลักท่ีเคย

ปฏิบัติงาน หรือตําแหนงอาจารยวุฒิคุณ ในกรณีท่ีมาจากหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีไมมีการแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ โดยใหมีภาระงานหลักดานการสอน ดานวิจัยหรือนวัตกรรม หรือ  ดานอ่ืน ๆ ตามท่ีสวนงาน 

หรือมหาวิทยาลัยกําหนด และใหมีรูปแบบสญัญาจางหรือการแตงตั้งแบบระยะสั้น (Non - Tenure Track) ดังนี้ 

๓๑.๑ กรณีไมมีคาตอบแทน ใหมหาวิทยาลัยทําสัญญาจางหรือแตงตั้ง โดยมีระยะเวลาไมเกิน ๒ ป 

และสามารถตอสัญญาจางหรือแตงตั้งใหมได 

๓๑.๒ กรณีมีคาตอบแทน ใหทําสัญญาจางตามระยะเวลาท่ี ก.บ.ม. เห็นชอบ โดยมีระยะเวลา   

อยางนอยไมนอยกวา ๓ เดือน และสามารถตอสัญญาจางได  

ขอ ๓๒  ลักษณะการจางหรือการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ กลุมคณาจารย

อาคันตุกะ (Visiting Faculty) ใชสําหรับการจางหรือแตงตั้งบุคคลท่ีมีตนสังกัดหลักหรือเคยมีตนสังกัดหลัก   

อยูนอกมหาวิทยาลัย และจะตองมาปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัย ไดแก ตําแหนงรองศาสตราจารยอาคันตุกะ 

ตําแหนงศาสตราจารยอาคันตุกะ โดยเทียบกับตําแหนงของสถาบันตนสังกัดเดิมหรือตนสังกัดหลักท่ีเคย

ปฏิบัติงาน หรือตําแหนงอาจารยอาคันตุกะ ในกรณีท่ีมาจากหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีไมมีการแตงตั้ง    

ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยใหมีภาระงานหลักดานการสอน ดานวิจัยหรือนวัตกรรม หรือดานอ่ืน ๆ  ตามท่ีสวนงาน 

หรือมหาวิทยาลัยกําหนด และใหมีรูปแบบสัญญาจางหรือการแตงตั้งแบบระยะสั้น (Non - Tenure Track) ดังนี้ 

๓๒.๑ กรณีไมมีคาตอบแทน ใหมหาวิทยาลัยทําสัญญาจางหรือแตงตั้ง โดยมีระยะเวลาอยางนอย      

ไมนอยกวา ๓ เดือน แตไมเกิน ๑ ป และสามารถตอสัญญาจางหรอืแตงตั้งใหมได แตรวมระยะเวลาแลวตองไมเกิน ๒ ป 

๓๒.๒ กรณีมีคาตอบแทน ใหทําสัญญาจางตามระยะเวลาท่ี ก.บ.ม. เห็นชอบ โดยมีระยะเวลา    

อยางนอยไมนอยกวา ๓ เดือน และสามารถตอสัญญาจางได 

 ขอ ๓๓  ลักษณะการจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิจัย มีดังนี้ 

๓๓.๑ นักวิชาการวิจัย ระดับ ๑ (Research Associate) ใชสําหรับการจางบุคลากรประเภทนักวิจัย

ท่ีตองการทํางานวิจัยภายใตการกํากับของคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย หรือสําหรับผูเชี่ยวชาญ       

ทางวิชาชีพ (คลินิก) ไดแก แพทย ทันตแพทย หรือสัตวแพทย ท่ีตองการทํางานวิจัยภายใตการกํากับของ

คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย และใหมีสิทธิ์เปนนักวิจัยหลัก โดยใหรับสมัครจากผูท่ีสําเร็จการศึกษา      



๑๑ 
 
ในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีประสบการณในการเปนนักวิจัยและผลงานวิจัยตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด และใหมีรูปแบบสัญญาจาง ดังนี้ 

(๑) สัญญาระยะยาว (Tenure Track) โดยใหทําสัญญาจางจนถึงวันสิน้ปงบประมาณท่ีมีอายุครบ

หกสิบปบริบูรณ และสามารถแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการวิจัย ระดับ ๒ ได หากมีประสบการณในการ

เปนนักวิจยัและผลงานวิจัยตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

(๒) สัญญาระยะสั้น  (Non-Tenure Track) โดยให ทําสัญญาจาง ๑  ป  และสามารถ        

ตอสญัญาจางได ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และสามารถเปลี่ยนเปนสัญญาระยะยาวได 

๓๓.๒ นักวิชาการวิจัย ระดับ ๒ (Research Scholar) ใชสําหรับการจางบุคลากรประเภทนกัวิจัยท่ีตองการ

ทํางานวิจัยภายใตการกํากับของคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย หรือสําหรับผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (คลินิก) ไดแก 

แพทย ทันตแพทย หรือสัตวแพทย ท่ีตองการทํางานวิจัยภายใตการกํากับของคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย และ

ให มีสิทธิ์ เปนนักวิจัยหลัก โดยใหรับสมัครจากผู ท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา และ                 

มีประสบการณในการเปนนักวิจัยและผลงานวิจัยตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และใหมีรูปแบบสัญญาจาง ดังนี้ 

(๑) สัญญาระยะยาว (Tenure Track) โดยใหทําสัญญาจางจนถึงวันสิ้นปงบประมาณ ท่ีมีอายุ

ครบหกสิบปบริบูรณ และสามารถแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการวิจัยอาวุโสได หากมีประสบการณในการ

เปนนักวิจัยและผลงานวิจัยตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

(๒) สัญญาระยะสั้น  (Non-Tenure Track)  โดยให ทําสัญญาจาง ๕  ป  และสามารถ        

ตอสัญญาจางได ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และสามารถเปลี่ยนเปนสัญญาระยะยาวได 

๓๓.๓ นักวิชาการวิจัยอาวุโส (Senior Research Scholar) ใชสําหรับการจางบุคลากรประเภทนักวิจัย      

ท่ีตองการทํางานวิจัยและมีความสามารถเปนนักวิจัยหลัก และอาจมีความรวมมือดานการวิจัยกับคณาจารยประจํา

ของมหาวิทยาลัย และใหมีสิทธิ์เปนนักวิจัยหลัก โดยใหรับสมัครจากผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา และมีประสบการณในการเปนนักวิจัยและผลงานวิจัยตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และใหมีรูปแบบสัญญาจาง ดังนี้ 

(๑) สัญญาระยะยาว (Tenure Track) โดยใหทําสัญญาจางจนถึงวันสิ้นปงบประมาณท่ีมีอายุ  

ครบหกสิบปบริบูรณ 

(๒) สัญญาระยะสั้น  (Non-Tenure Track)  โดยให ทําสัญญาจาง ๕  ป  และสามารถ        

ตอสัญญาจางได ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และสามารถเปลี่ยนเปนสัญญาระยะยาวได 

๓๓.๔ นักวิชาการวิจัยอาคันตุกะ (Visiting Research Scholar) ใชสําหรับการจางหรือการแตงตั้งบุคลากร

ประเภทนักวิจัยท่ีมีตนสังกัดหลักอยูนอกมหาวิทยาลัย มาทํางานวิจัยรวมกับนักวิชาการวิจัย หรือคณาจารยประจํา

ของมหาวิทยาลัย และไมมีสิทธิ์เปนนักวิจัยหลัก โดยเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ

ตํ่ากวาระดับปริญญาเอกก็ได และใหมีรูปแบบสัญญาจางหรือการแตงตั้งแบบระยะสั้น (Non - Tenure Track) ดังนี้ 

(๑) กรณีไมมีคาตอบแทน ใหมหาวิทยาลัยทําสัญญาจางหรือแตงตั้ง โดยมีระยะเวลาไมเกิน 

๑ ป และสามารถตอสัญญาจางหรือแตงตั้งใหมได แตรวมระยะเวลาแลวตองไมเกิน ๒ ป หากมีการ           

เวนระยะเวลาการจางแลวสามารถจางหรือแตงตั้งใหมไดอีก 

(๒) กรณีมีคาตอบแทน ใหทําสัญญาจางตามระยะเวลาท่ี ก.บ.ม. เห็นชอบ โดยมีระยะเวลา

อยางนอยไมนอยกวา ๓ เดือน และสามารถตอสัญญาจางได 



๑๒ 
 

๓๓.๕ นักวิจัยสมทบ (Affiliated Researcher) ใชสําหรับการจางหรือการแตงตั้งบุคลากรภายนอก

มหาวิทยาลัย ท่ีมาทํางานวิจัยรวมกับนักวิชาการวิจัย หรือคณาจารยประจํามหาวิทยาลัย ไมมีสิทธิ์เปนนักวิจัยหลัก 

โดยเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือตํ่ากวาระดับปริญญาเอกก็ได และใหมี

รูปแบบสัญญาจางหรือการแตงตั้งแบบระยะสั้น (Non-Tenure Track) ดังนี้ 

(๑) กรณีไมมีคาตอบแทน ใหมหาวิทยาลัยทําสัญญาจางหรือแตงตั้ง โดยมีระยะเวลาไมเกิน 

๑ ป และสามารถตอสัญญาจางหรือแตงตั้งใหมได  

(๒) กรณีมีคาตอบแทน ใหทําสัญญาจางตามระยะเวลาท่ี ก.บ.ม. เห็นชอบ โดยมีระยะเวลา

อยางนอยไมนอยกวา ๓ เดือน และสามารถตอสัญญาจางได 

 ขอ ๓๔ ลักษณะการจางพนกังานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน (Supporting Staff) มีดังนี ้

๓๔.๑ การจางแบบปกติ ใหมีภาระงานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และใหมีรูปแบบสัญญาจาง ดังนี้ 

(๑) สัญญาระยะยาว (Tenure Track) ใหทําสัญญาจางจนถึงวันสิ้นปงบประมาณ 

ท่ี มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ  

(๒) สัญญาระยะสั้น (Non - Tenure Track) ใหทําสัญญาจางไมเกิน ๕ ป และสามารถ     

ตอสัญญาจางไดคราวละไมเกิน ๕ ป ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังนี้ สามารถจางไดท้ังแบบเต็มเวลา (Full time) 

และแบบไมเต็มเวลา (Part time) 

๓๔.๒ การจางผูมีความสามารถพิเศษ (Talented Employee) ใหมีภาระงานตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด และใหมีรูปแบบสัญญาจาง ดังนี้ 

(๑) สัญญาระยะยาว (Tenure Track) ใหทําสัญญาจางจนถึงวันสิ้นปงบประมาณท่ีมีอายุครบ 

หกสิบปบรบิูรณ  

(๒) สัญญาระยะสั้น (Non-Tenure Track) ใหทําสัญญาจางไมเกิน ๕ ป และสามารถตอสัญญา

จางไดคราวละไมเกิน ๕ ป ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังนี้ สามารถจางไดท้ังแบบเต็มเวลา และแบบไมเต็มเวลา 

๓๔.๓ การจางหรือการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานอ่ืน (Adjunct Specialist) ใหมีภาระงาน

ตามท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด และใหมีรูปแบบสัญญาจางหรือการแตงตั้งแบบระยะสั้น (Non - Tenure Track) ดังนี้ 

(๑) กรณีไมมีคาตอบแทน ใหมหาวิทยาลัยทําสัญญาจางหรือแตงตั้งภายในระยะเวลาไมเกิน ๑ ป 

และสามารถตอสัญญาจางหรือแตงตั้งใหมได แตรวมระยะเวลาแลวตองไมเกิน ๒ ป หากมีการเวนระยะเวลา

การจางแลวสามารถจางใหมไดอีก  

(๒) กรณีมีคาตอบแทน ใหทําสัญญาจางอยางนอย ๓ เดือน และสามารถตอสัญญาจางได 

ท้ังนี้ ใหจางแบบไมเต็มเวลา 

 ขอ ๓๕ ลักษณะการจางลูกจางของมหาวิทยาลัย ประเภทวิจัย (Research Staff) มีดังนี้ 

๓๕.๑ ผูชวยวิจัย (Research Assistant) ใชสําหรับการจางบุคลากรประเภทนักวิจัยภายใตการกํากับ

ของสวนงานหรือมหาวิทยาลัย โดยใหรับสมัครจากผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับตํ่ากวาปริญญาเอก และใหมี

รูปแบบสัญญาจางระยะสั้น (Non-Tenure Track) โดยใหทําสัญญาจางอยางนอย ๓ เดือน แตไมเกิน ๑ ป และ

สามารถตอสญัญาจางไดแตรวมระยะเวลาแลวตองไมเกิน ๓ ป ท้ังนี้ ไมมีสิทธิ์เปนนักวิจัยหลัก 



๑๓ 
 

๓๕.๒ นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellow/Research Fellow) ใชสําหรับการจาง

บุคลากรประเภทนักวิจัยท่ีตองการทํางานวิจัยภายใตการกํากับของคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย หรือ

สําหรับผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (คลินิก) ไดแก แพทย ทันตแพทย หรือสัตวแพทย ท่ีตองการทํางานวิจัยภายใต

การกํากับของคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย โดยใหรับสมัครจากผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก

หรือเทียบเทา และใหมีรูปแบบสัญญาจางระยะสั้น (Non-Tenure Track) โดยใหทําสัญญาจางอยางนอย 

๓ เดือน แตไมเกิน ๑ ป และสามารถตอสัญญาจางไดแตรวมระยะเวลาแลวตองไมเกิน ๕ ป ท้ังนี้ ใหมีสิทธิ์เปน

นักวิจัยหลักได เม่ือมีประสบการณไมนอยกวา ๓ ป นับแตวันท่ีบรรจุและแตงตั้ง 

 ขอ ๓๖ ลักษณ ะการจ างลู กจ างของมหาวิทยาลัย  ประเภทสนับสนุน  (Supporting Staff)             

ใหมหาวิทยาลัยตกลงวาจางไมเปนการประจํา เพ่ือทํางานอันมีลักษณะเปนการชั่วคราว โดยมีกําหนด

ระยะเวลาจางไวแนนอน 

 ขอ ๓๗ ลักษณะการจางพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจางของมหาวิทยาลัย ในลักษณะอ่ืน ๆ  นอกเหนือจาก 

ท่ีกําหนดไว ตามขอ ๒๖ -  ๓๖ ของขอบังคับนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.บ.ม. กําหนด 

ขอ ๓๘  การสรรหาหรือการคัดเลือก วิธีการจาง เง่ือนไขการจาง การเปลี่ยนประเภทการจาง การเปลี่ยน

ลักษณะการจาง การเปลี่ยนรูปแบบสัญญาจาง การเปลี่ยนตําแหนง และแบบฟอรมสัญญาจางของพนักงาน

มหาวิทยาลัย และลกูจางของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.บ.ม. กําหนด  

ขอ ๓๙  ผูท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจางของมหาวิทยาลัย  

จะตองผานกระบวนการสรรหาหรอืคัดเลือก และใหทําสัญญาจางตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว  

ขอ ๔๐  ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

 ขอ ๔๑  พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดพนจากตําแหนงเพ่ือไปปฏิบัติงานอ่ืน ดวยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

หรือไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ถาผูนั้นแจงความประสงคจะกลับเขาปฏิบัติงาน     

ในมหาวิทยาลัยภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นสุดการปฏิบัติงานดวยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย หรือวันพนจาก

ราชการทหาร แลวแตกรณี ใหบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงอ่ืนท่ีเทียบเทาซ่ึงไมสูงกวาตําแหนงเดิม 

 ขอ ๔๒  เพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัย อาจยาย หรือตัดโอนอัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจาง

ของมหาวิทยาลัยได ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.บ.ม. กําหนด 

ขอ ๔๓  การบริหารงานบุคคลของขาราชการ ลูกจางของสวนราชการ และพนักงานวิสาหกิจ ใหเปนไป

ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย หรือใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของสําหรับผูปฏิบัติงานนั้น ๆ กําหนดไว  

หมวด ๓ 

เงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน และการเล่ือนเงินเดือน 

  

 ขอ  ๔๔  ผูท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย ใหไดรับ

เงินเดือนแรกบรรจุตามบัญชีอัตราเงินเดือนท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ 

ความสามารถ ผลงาน หรือความขาดแคลนในสาขาวิชานั้น 



๑๔ 
 

มหาวิทยาลัยอาจบรรจุและแตงตั้งบุคคลผูมีความรูความสามารถหรือมีประสบการณชํานาญงานเฉพาะ

ดานเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย โดยใหไดรับเงินเดือนแรกบรรจุ สวัสดิการ        

สิทธิประโยชน ท่ีแตกตางจากพนักงานมหาวิทยาลัยอ่ืนได ท้ังนี้ ใหเปนไปตามคําสั่ง ประกาศ ระเบียบ หรือ

ขอบังคับท่ีกําหนดไว 

ขอ ๔๕ เงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิผลประโยชน ของพนักงาน

มหาวิทยาลัย หรือลูกจางของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามคําสั่ง ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีกําหนดไว  

ขอ ๔๖  การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.บ.ม. กําหนด  

หมวด ๔ 

การประเมินทดลองการปฏบัิติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนา 

  

 ขอ ๔๗  ใหสวนงานมีหนาท่ีประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน หรือประเมินผลการปฏิบัติงานและ

ศักยภาพของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เพ่ือใชประกอบการบริหารงานบุคคล โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไขท่ี ก.บ.ม. กําหนด เวนแต กรณีการจางคณาจารยวุฒิคุณ คณาจารยอาคันตุกะ และประเภทวิจัย 

ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  ขอ ๔๘  ผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยตองเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ และทักษะในการทํางาน

เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและไดประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนอยูเสมอ มหาวิทยาลัยและสวนงานควร

สนับสนุนผูปฏิบัติงานให มีการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติ ท่ีดี คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และเพ่ือใชประโยชนในการพัฒนาสวนงานตามความเหมาะสม

ของภาระงานของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ในแตละประเภทตําแหนง  

หมวด ๕ 

วัน เวลาปฏบัิติงาน และการลา 

  

 ขอ ๔๙  วัน เวลาปฏิบัติงาน วันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดนักขัตฤกษ วันหยุดตามประเพณี หรือ

วันหยุดอ่ืนในแตละปปฏิทินของผูปฏบิัติงานในมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามวันหยุดราชการท่ีคณะรฐัมนตรีกําหนด  

  กรณีมหาวิทยาลัยจะกําหนดใหมีวันหยุดพิเศษเฉพาะกรณีเพ่ิมข้ึนตามความจําเปนและความเหมาะสม 

เพ่ือประโยชนมหาวิทยาลัยและสวนงาน ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ขอ ๕๐ การลาของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลยั มี ๑๓ ประเภท ดังนี้ 

(๑) ลาปวย 

(๒) ลาคลอดบุตร 

(๓) ลากิจสวนตัว  

(๔) ลาพักผอน 

(๕) การลาไปชวยเหลอืภริยาท่ีคลอดบุตร 



๑๕ 
 

(๖) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย 

(๗) ลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล 

(๘) ลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 

(๙) ลาติดตามคูสมรส 

(๑๐)  ลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 

(๑๑)  ลาไปปฏิบัติงานในองคกรระหวางประเทศ 

(๑๒)  ลาไปถือศีลปฏิบัติธรรม 

(๑๓)  การลาอ่ืนท่ี ก.บ.ม. กําหนด 

การลา และการไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนอ่ืนๆ ในระหวางลาของพนักงาน

มหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.บ.ม. กําหนด ท้ังนี้ การลา 

และการไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนอ่ืน ๆ ในระหวางลา ของผูปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยอ่ืน ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการลาท่ีเก่ียวของของผูปฏิบัติงานนั้น ๆ  

      หมวด ๖ 

การพนสภาพและส้ินสุดสัญญาจางของพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจางของมหาวิทยาลัย 

  

 ขอ ๕๑ ใหอธิการบดีมีอํานาจสั่งใหพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจางของมหาวิทยาลัย พนสภาพและ

สิ้นสุดสัญญาจางได ในกรณีดังนี ้

(๑) ตาย 

(๒) ไดรับอนุญาตใหลาออก 

(๓) สิ้นสุดสัญญาจาง หรือไมเปนไปตามเง่ือนไขการจางตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

(๔) เกษียณอาย ุตามหลักเกณฑท่ี ก.บ.ม. กําหนด 

(๕) ไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร หรือไปปฏิบัติงานใด ๆ ตาม

ความประสงคของทางราชการ 

(๖) ถูกสั่งใหออก หรือถูกสั่งใหพนสภาพ ตามกระทรวงท่ีเก่ียวของกําหนด หรือตามเหตุผลความ

จําเปนอ่ืนท่ี  ก.บ.ม. ใหความเห็นชอบ 

(๗) ถูกสั่งลงโทษทางวินยัปลดออก  ไลออก 

(๘) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามของการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของ

มหาวิทยาลัย  

(๙) ไมผานการทดลองปฏิบัติงาน หรือไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามท่ี ก.บ.ม. หรือ

สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

(๑๐) ยุบเลิกหนวยงานหรือสวนงาน ยุบเลิกตําแหนง ยุบเลิกโครงการ หรือยุบเลิกภารกิจ เวนแต

มหาวทิยาลัยมีความจําเปนท่ีจะใหปฏบิัติหนาท่ีตอไป 

(๑๑) เจ็บปวยจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีของตนไดอยางสม่ําเสมอ เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 

๙๐ วัน ท้ังนี้ ตองไดรับความเห็นชอบคณะกรรมการประจําสวนงาน 



๑๖ 
 

(๑๒) ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี หรือบกพรองตอหนาท่ี 

(๑๓) ไมรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน เม่ือครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติหรือสําเร็จการศึกษา 

ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย การเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ หรือ       

การปฏิบัติงานบริการวิชาการ 

(๑๔) ขาดการปฏิบัติงานติดตอกันรวมท้ังวันหยุดราชการเปนเวลาไมนอยกวา ๑๕ วัน โดยไมมี

เหตุผลอันสมควร 

(๑๕) หยอนความสามารถในการปฏบิัติงาน   

(๑๖) เหตุอ่ืนตามท่ี ก.บ.ม. ใหความเห็นชอบ 

การพนสภาพและสิ้นสุดสัญญาจาง ตาม (๖) (๑๐) (๑๒) (๑๕) และ (๑๖) ใหมหาวิทยาลัยเสนอ 

ก.บ.ม. พิจารณาวินิจฉัยเปนรายกรณี 

ในกรณีท่ีปรากฏภายหลังวา พนักงานมหาวิทยาลัย และลกูจางของมหาวิทยาลัย ขาดคุณสมบัติตามขอ ๙ 

หรือขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงาน หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หรือเปน

ผูตองหาอยูกอนวันท่ีบรรจุและแตงตั้ง และภายหลังเปนผูขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีท่ีตองหานั้น ใหอธิการบดีหรือ

ผูท่ีไดรับมอบหมายสั่งใหผูนั้นพนสภาพจากการเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ภายในสองวันทําการหลังจาก  

ไดรับทราบการรายงานการขาดคุณสมบัติ ท้ังนี้ ไมกระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจและ

หนาท่ี และการรับเงินเดือน คาจาง หรือผลประโยชนอ่ืนใดท่ีไดรับ หรือมีสิทธิจะไดรับจากมหาวิทยาลัย         

กอนมีคําสั่งใหพนสภาพจากการเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

 ขอ ๕๒  ในระหวางการปฏิบตัิงานหากพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจางของมหาวิทยาลัย ผูใดประสงค

จะลาออกจากงาน ใหยื่นหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกชั้นหนึ่ง โดยยื่นลวงหนากอน          

วันขอลาออกไมนอยกวา ๓๐ วัน และผูบังคับบัญชาจะตองเสนออธิการบดีภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีสวนงาน      

ตนสังกัดไดรับหนังสือลาออก เพ่ือใหอธิการบดีพิจารณาโดยใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน เม่ืออธิการบดีสั่งอนุญาตแลว 

จึงใหออกจากงานได 

ในกรณีท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจางของมหาวิทยาลัย ผูใดประสงคจะขอลาออกจากงานเพ่ือไป

ดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพ่ือไปสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหาร

ทองถ่ินใหยื่นหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา และใหการลาออกมีผลนับตั้งแตวันท่ีผูนั้นขอลาออก 

 นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถาอธิการบดีเห็นวาจําเปนและเพ่ือประโยชนแกงานของมหาวิทยาลัย   

จะยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกิน ๙๐ วันนับแตวันขอลาออก แตตองแจงเหตุผลการยับยั้ง   

เปนลายลักษณอักษรใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยผูนั้นทราบ 

หมวด ๗ 

วินัย จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล การอุทธรณ และการรองทุกข 

  

ขอ ๕๓  ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตองรักษาวินัย ตามคําสั่ง ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับ          

ท่ีกําหนดไว 

 



๑๗ 
 

ขอ ๕๔  โทษทางวนิัยมี ๕ สถาน ดังนี ้

   (๑)  ภาคทัณฑ 

   (๒)  ตัดเงินเดือน 

   (๓)  ลดเงินเดือน 

   (๔)  ปลดออก 

      (๕)  ไลออก 

 โทษทางวนิัยตาม (๔) และ (๕) เปนโทษความผิดวินัยอยางรายแรง 

ขอ ๕๕  การดําเนินการทางวินัยของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามคําสั่ง ประกาศ 

ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีกําหนดไว 

ขอ ๕๖  ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล ตามคําสั่ง 

ประกาศ ระเบียบ หรอืขอบังคับท่ีกําหนดไว  

ขอ ๕๗   การอุทธรณ  การพิจารณาอุทธรณ  การรองทุกข  และการพิจารณาเรื่องรองทุกข              

ของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามคําสั่ง ประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีกําหนดไว 

บทเฉพาะกาล 

  

ขอ ๕๘  ใหพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางของมหาวิทยาลัย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน   

วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ซ่ึงปฏิบัติงานอยูกอนขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ 

เปนพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจางของมหาวิทยาลัย ตามขอบังคับนี้  

กรณีลูกจางของมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการและวิจัย หรือลูกจางของมหาวิทยาลัยท่ีมีลักษณะการจาง

ตาง ๆ เชน การจางบุคคล การจางชาวตางประเทศ การจางผูเกษียณอายุราชการ การจางนักวิจัยท่ีมีสมรรถนะสูง 

การจางผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศท่ีมีสมรรรถนะสูง หรือการจางในลักษณะอ่ืน ๆ ยกเวน ลูกจางของ

มหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน ใหมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย        

ตามลักษณะการจางตามขอบังคับนี้ โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.บ.ม. กําหนด 

  สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ท่ีทําหนาท่ีสอนและวิจัย ระดับอุดมศึกษา ท่ีมีอยู

กอนขอบังคับนี้มีผลใชบังคับใหมีผลผูกพันตอไป สําหรับหลักเกณฑและเง่ือนไขการทําสัญญาจางนั้นใหปฏิบัติ

ตามขอบังคับนี้  

ท้ังนี้ ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ใหแลวเสร็จภายใน ๒ ป นับแตวันท่ี

ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ และใหนับระยะเวลาการจางตอเนื่องจากสัญญาจางเดิม  

ขอ ๕๙  ใหพนักงานหนวยงานในกํากับในสังกัดสวนงานดังตอไปนี้ ไดแก คณะนิติศาสตร วิทยาลัย  

การปกครองทองถ่ิน วิทยาลยับัณฑิตศึกษาการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ เปนพนกังานมหาวิทยาลัย หรือ

ลูกจางของมหาวิทยาลยั ตามขอบังคับนี้  



๑๘ 
 

การสรรหาหรือการคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง การกําหนดกรอบตําแหนงสูงข้ึน เงินเดือน      

การเลื่อนเงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิผลประโยชน ใหเปนไปตามท่ีสวนงาน

ดังกลาวกําหนด โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. และใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเปลี่ยนสถานภาพการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจางของ

มหาวิทยาลัย ตามวรรคหนึ่ง ใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป นับแตวันท่ีขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ ท้ังนี้ ในระหวาง     

การดําเนินการเปลี่ยนสถานภาพดังกลาว ใหการบริหารงานบุคคลของพนักงานหนวยงานในกํากับ เปนไปตาม

ขอบังคับ และประกาศ ท่ีใชบังคับอยูกอนโดยอนโุลม 

ขอ ๖๐  การบริหารงานบุคคลของพนักงานหนวยงานในกํากับในสังกัดคณะสหวิทยาการ และ  

สถาบันภาษา ใหเปนไปตามขอบังคับ หรือประกาศ ท่ีใชบังคับอยูกอนขอบังคับนี้โดยอนุโลม ท้ังนี้ ใหไดรับคาจาง

ในอัตราเดิม จากงบประมาณเงินรายไดของสวนงาน จนกวาจะสิ้นสุดสัญญาจาง เม่ือสิ้นสุดสัญญาจางหรือลาออก 

ใหยุบเลิกอัตราพนักงานหนวยงานในกํากับนั้น 

ขอ ๖๑  การบริหารงานบุคคลใดท่ีอยูในระหวางการดําเนินการ ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ 

ประกาศ หรือคําสั่งเดิม โดยอนุโลม จนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ  

ขอ ๖๒  ในระหวางท่ี ก.บ.ม. ยังไมไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตามขอบังคับนี้ ใหนําหลักเกณฑ

และวิธีการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม      

มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีมีปญหาการดําเนินการตามบทเฉพาะกาล ให ก.บ.ม. วินิจฉัยชี้ขาด และกําหนดหลักเกณฑ

และวิธีการ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบังคับนี้  

ขอ ๖๓  ให ก.บ.ม. ท่ีปฏิบัติหนาท่ีกอนวันท่ีขอบังคับนี้มีผลใชบังคับปฏบิัติหนาท่ีตอไปจนครบวาระ  

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  
 

 

 

 

  (นายณรงคชัย อัครเศรณ)ี  

                                              นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชขอบังคับฉบับนี้ คือ โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงแกไขขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับนโยบาย

ในการปรับ เปลี่ยนการบริหารงานบุคคล (Human Resource Management Transformation) ของ

พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางของมหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดหลักเกณฑการจางงานท่ีหลากหลาย 

เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ เพ่ิมขีดความสามารถและรองรับการดําเนินการ

ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย สมควรปรับปรุงขอบังคับฯ ใหเปนไปตามแนวทางดังกลาว จึงจําเปนตอง

ออกขอบังคับนี้        
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