
(สําเนา) 
ประกาศสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

เรื่อง  ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบรหิารงานบุคคล 
สําหรบัพนักงาน พ.ศ.2543 

------------------- 
     ตามที่คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกาํลงัคนภาครัฐและคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เกี่ยวกับการยบุเลิกอัตราขาราชการที่วางจากการเกษยีณอายุโดยใหทบวงมหาวิทยาลัยใชวิธีการจางบุคคล
เปนพนักงานมหาวิทยาลยัในระบบใหมแทนการบรรจุเปนขาราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยัในตาํแหนง
ที่วางจากการเกษียณอายุ   ตําแหนงวางทีม่ีอยูในปจจุบัน  และตําแหนงที่จะวางตอไป  ตามหนงัสือ
คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกาํลังคนภาครัฐ ที่ นร 0707.1.9/27  ลงวนัที ่5 เมษายน  
พ.ศ.2542  หนังสือสํานกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ที่ นร 0205/11757  ลงวนัที ่6 กนัยายน พ.ศ.2542  
หนงัสือทบวงมหาวิทยาลยั ที่ ทม 0202.4/ว 574  ลงวันที่   10  กันยายน 2542  นัน้  เพื่อใหการดําเนนิการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนกังานมหาวิทยาลัยในระบบใหมดําเนินไปดวยความเรียบรอย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16  แหงพระราชบญัญัติมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2541 
และโดยอนุมติัสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการประชุมคร้ังที ่5/2543  วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2543  
จึงใหวางขอบังคับไวดังตอไปนี ้
 ขอ 1   ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนกังาน พ.ศ.2543” 
 ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2543  เปนตนไป  จนกวา
มหาวิทยาลยัจะปรับเปลี่ยนไปเปนมหาวทิยาลัยในกาํกบั 
 ขอ 3 ในขอบังคับนี ้
  “มหาวิทยาลยั”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  “สภามหาวทิยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  “อธิการบด”ี  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  “พนกังาน”  หมายความวา  พนกังานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  “คณะกรรมการ”หมายความวา  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 ขอ 4 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี ้
 
 
 



-2- 

 

หมวด 1 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน 

 ขอ 5 ใหมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน  ประกอบดวย  อธิการบดีเปน
ประธาน  รองอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการสถาบัน / สํานัก  เปนกรรมการโดยตําแหนง  ทัง้นี้  อธิการบดี
ดวยความเหน็ชอบของกรรมการโดยตําแหนงจะแตงตั้งขาราชการเปนกรรมการอีกจาํนวนไมเกินหาคนก็ได  
กรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหอยูในตําแหนงไดคราวละสองป 
  ใหอธิการบดีแตงตั้งรองอธิการบดีคนใดคนหนึ่งเปนเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนกังาน 
 ขอ 6 คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบคุคลสําหรับพนักงาน  และ
โดยเฉพาะมีอํานาจและหนาที่ดังนี ้
  (1)  ออกระเบยีบหลักเกณฑและวิธีการเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลสาํหรับ
พนกังานรวมทั้งการปรับคาจางและสวัสดิการของพนักงาน 
  (2) กําหนดจาํนวนบุคคลที่จะจางและอัตราคาจาง 
  (3) รับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญาหรือประกาศนยีบัตรวชิาชีพ  เพื่อประโยชนใน
การจางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงาน  และการกําหนดอัตราคาจางที่จะไดรับ 
  (4) ตีความวนิิจฉัยปญหาที่เกิดจากการใชขอบังคับนี ้
  (5) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกสภามหาวทิยาลัยเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคล 
สําหรับพนักงาน 
  (6) รายงานผลการดําเนินงานตอสภามหาวทิยาลัยเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ
การบริหารงานบุคคลสําหรบัพนกังาน 
  (7) แตงตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการเพือ่ทําการใด ๆ อันอยูในอาํนาจหนาที่
ของคณะกรรมการ 
  (8) ปฏิบัติงานอืน่ที่ไดรับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลยั 
 ขอ 7 การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมารวมประชมุไมนอยกวากึ่งหนึง่ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจงึจะเปนองคประชุม 
  ในการประชมุถาประธานไมอยูในที่ประชมุ  หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  
ใหที่ประชมุเลอืกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธาน 
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  ในการประชมุถามีการพิจารณาเรื่องเกีย่วกับตัวกรรมการผูใด  กรรมการผูนั้นไมมี
สิทธิเขาประชมุ 
  การวนิิจฉัยชี้ขาดใหถือเสยีงขางมาก  กรรมการคนหนึง่ใหมีเสียงหนึง่ในการ
ลงคะแนน  ถามีคะแนนเสียงเทากนัใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึง่เปนเสียงชี้ขาด 
 

หมวด 2 
บททั่วไป 

 ขอ 8 คุณสมบัติทั่วไป  ผูที่จะไดรับการจางและแตงตั้งเขาเปนพนกังานจะตองมีคุณสมบติั
ทั่วไปดังตอไปนี ้
  (1)  มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายุไมตํ่ากวา 18 ป 
  (3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
  (4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง  ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง  หรือ
เจาหนาที่ในพรรคการเมือง  
  (5) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏบัิติหนาที่ได  ไรความสามารถหรือ  
จิตฟนเฟอน  ไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามทีก่ําหนดในกฎ ก.พ. 
  (6) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ  หรือถูกสัง่ใหออกจากราชการไวกอน              
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  หรือตามกฎหมายอื่น 
  (7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนทีรั่งเกียจของสงัคม 
  (8) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  (9) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เพราะกระทาํ
ความผิดทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรบัความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
  (10)  ไมเปนผูเคยถกูลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวสิาหกิจ  หรือ
หนวยงานอืน่ของรัฐ 
  (11)  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ  ปลดออก  หรือไลออก  เพราะกระทําผิดวินัย  หรือให
ออกดวยเหตุผลอยางอืน่  ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรอืน  หรือตามกฎหมายอื่น 
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  (12)  ไมเปนผูเคยกระทาํการทุจริตในการสอบเขารับราชการ  หรือเขาเปนพนักงาน 
  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูทีจ่ะไดรับการจางและแตงตั้งเขาเปนพนกังาน  
จะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่คณะกรรมการกําหนด 
 ขอ 9  วนั  เวลา  ทาํงาน  วนัหยุดตามประเพณ ี วนัหยุดประจาํป  และการลาหยุดของ
พนกังานใหเปนไปตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี  และมติ ครม. 

 

หมวด 3 
การกาํหนดตาํแหนง  การจาง  การแตงต้ัง  และอัตราคาจาง 

 ขอ 10   ตําแหนงพนกังานใหแบงเปน 3 สาย  ดังนี ้
  (ก) ตําแหนงซึ่งมหีนาที่สอน  วจิัย  และใหบริการทางวิชาการ  ไดแก 
    (1)  ศาสตราจารย 
   (2) รองศาสตราจารย 
   (3) ผูชวยศาสตราจารย 
   (4) อาจารย 
  (ข) ตําแหนงซึ่งมหีนาที่ใหบริการทางวิชาการ  ไดแก 
   (1) บรรณารักษ 
   (2) โสตทัศนศึกษา 
   (3) แพทย 
   (4) พยาบาล 
   (5) วิจัย 
   (6) ตําแหนงในสายงานวิชาการอื่นที ่ก.ม.กาํหนด 
  (ค) ตําแหนงซึ่งมหีนาทีเ่กี่ยวกับงานบริหารและธุรการ  ไดแก 
   (1) อธิการบด ี
   (2) รองอธิการบด ี
   (3) คณบดี 
   (4) ผูอํานวยการศูนย  สถาบัน  หรือสํานกั 



-5- 
 

   (5) หัวหนาแผนกอิสระ 
   (6) รองคณบดี 
   (7) รองผูอํานวยการศูนย  สถาบัน  หรือสํานกั 
   (8) หัวหนาภาควชิา  หรือหวัหนาแผนกวิชา 
   (9) ผูอํานวยการกอง 
   (10) เลขานุการคณะ 
   (11) หัวหนากอง 
   (12) หัวหนาแผนก 
   (13) ตําแหนงอื่นที่ ก.ม.กําหนด 
 ขอ 11  การกาํหนดจาํนวนตาํแหนงที่จะจาง  หนวยงานใดจะมพีนกังานตําแหนงใด  จาํนวน
เทาใดใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกาํหนด  ภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงบประมาณ 
                   * * ขอ 12  การจางและการแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนกังาน  ผูที่จะไดรับการจางและแตงตั้งเปน 
พนกังานจะตองเปนผูที่ผานกระบวนการสรรหาจากคณะกรรมการดวยวิธกีารคัดเลอืกทุกตาํแหนง 
  * “ ใหพนกังานทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งตามกาํหนดเวลาและ
วิธีการทดลองปฏิบัติงานที่คณะกรรมการกําหนด  เปนเวลา 1 ป  โดยอาจขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน
ตอไปไดอีกไมเกิน 6 เดือน  ซึ่งรวมระยะเวลาทดลองปฏบัิติงานทัง้สิ้นไมเกิน 1 ป 6 เดือน  ทั้งนี้  เมือ่ผานการ
ทดลองปฏิบัติงานแลวใหมหาวทิยาลยัจัดทําสัญญาจางตอไป  จนกวามหาวิทยาลยัจะปรับเปลี่ยนไปเปน
มหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐบาล” 
 ขอ 13  อัตราคาจางใหจางในอัตราเงนิเดอืน 1.5 เทาของอัตราเงนิเดอืนขาราชการ   
ตามบัญชีทายพระราชบัญญติัเงินเดือนและเงนิประจําตาํแหนง พ.ศ.2538  เปนการชั่วคราว  ไปพลางกอน
จนกวาการจัดทําโครงสรางบัญชีคาจางระบบคาตอบแทนตามผลงานจะแลวเสร็จ  และมีผลบังคบัใชภายใน
วงเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ  และไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
 ขอ 14   การสิ้นสุดสภาพการเปนพนักงาน  ส้ินสดุตามขอตกลงในสัญญาจาง 
 
------------------------------------- 
* แกไขเพิ่มเตมิโดยประกาศสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  เร่ือง ขอบังคับมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนกังาน พ.ศ.2543 (ฉบับที ่2) ประกาศ ณ วนัที ่31 มกราคม พ.ศ. 2545 
* * แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ขอบังคับมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
วาดวยการบรหิารงานบุคคลสําหรับพนักงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 ประกาศ ณ วนัที่ 24 เมษายน  พ.ศ. 2546 
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บทเฉพาะกาล 
 ขอ 15  ในระหวางที่ยงัมิไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน  
ตามขอบังคับนี้ให อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ตามกฎทบวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2519)  ออกตามความ 
ในพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยั พ.ศ.2507  ทําหนาที่เปนคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนกังานตามขอบังคับนี ้
 ขอ 16  ในกรณทีี่คณะกรรมการบรหิารงานบุคคลสําหรับพนักงานตามขอบังคับนี้  ยังมิได
กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑและวิธกีารเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลสําหรับพนกังานในเรื่องใดไว   
ใหนาํมติ ก.ม.กฎทบวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2519)  และที่แกไขเพิ่มเติม  ซึง่ออกตามความในพระราชบญัญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวทิยาลัย พ.ศ.2507  และมติคณะรัฐมนตรี  กฎระเบียบอื่นที่เกีย่วของ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
        
      ประกาศ  ณ  วันที่    24      พฤษภาคม  พ.ศ. 2543 
 
    (ลงนาม)                        อําพล  เสนาณรงค 
            (นายอาํพล  เสนาณรงค) 
                นายกสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
 


