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บทที่  1
ภูมิหลัง

ก.พ.ไดพิจารณาปรับปรุงระบบราชการและระบบขาราชการตามแนวนโยบายของรัฐ และแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 ซึ่งนับต้ังแต ป พ.ศ. 2435 เปนเวลา 110 ป แลวที่ระบบ

ราชการไทยมี 13 กระทรวง และ 1 ทบวง ซึ่งเปนผลทําใหการทํางานของขาราชการเปนไปดวยความลา

ชา เพราะมีข้ันตอนการปฏิบัติงานคอนขางมาก และสวนราชการตาง ๆ  มิไดกําหนดเปาหมายรวมกัน 

และจัดกลไกการปฏิบัติงานใหมีความสัมพันธกัน จึงเกิดความซ้ําซอน และกระทบตอการใหบริการแก

ประชาชน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคมของ ประชาคมโลก จึงจําเปนตองมี

การปรับปรุงระบบราชการทั้งระบบ โดยการปรับอํานาจหนาที่ของสวนราชการ ปรับปรุงการบริหารงาน 

กําหนดใหมีกลุมภารกิจของสวนราชการตาง ๆ ที่มีงานสัมพันธกัน เพื่อที่จะสามารถกําหนดเปาหมาย

การทํางานรวมกันได และมีผูรับผิดชอบกํากับการบริหารงานของกลุมภารกิจ เพื่อใหงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ รวดเร็ว มีการประสานการปฏิบัติงาน และการใชงบประมาณ เพื่อที่จะใหการบริหารงาน

ของทุกสวนราชการบรรลุเปาหมายของกระทรวงไดอยางมีประสิทธิภาพ และลดความซ้ําซอน โดย

เฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพและความทันสมัย ดวยการปรับโครงสรางและจํานวนขาราชการใหเล็กลง

อยางเหมาะสม ระบบการทํางานสั้น รวดเร็ว ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปลี่ยนบทบาทจากการปกครอง

ควบคุมบังคับไปเปนบริการ สงเสริมและกํากับ สวนอีกวัตถุประสงคหนึ่ง คือ การปรับปรุงระบบ        

ขาราชการเพื่อคุณภาพและคุณธรรม โดยการปรับปรุงระบบเลือกสรร และคัดสรรใหไดเฉพาะ           

ขาราชการที่มีความสามารถ และผลงานดีเดนมากดํารงตําแหนงตาง ๆ เปดโครงสรางตําแหนงระดับสูง

เพื่อสงเสริมความชํานาญและความเปนวิชาชีพเนนความซื่อสัตยสุจริตและเทาทันเหตุการณปรับระบบ

เงินเดือน คาตอบแทน การใหรางวัลและสิ่งจูงใจใหเหมาะสมกับประเภทตําแหนงและลักษณะงาน

ก.พ.นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการปรับปรุงระบบราชการ พอสรุปไดดังนี้

1.  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  7  มกราคม  2535  เห็นชอบมาตรการปรับปรุงระบบ

ราชการ ที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ พอสรุปสาระสําคัญไดดังนี้

     1.1  ใหมีการปรับปรุงการจัดสวนราชการใหทันสมัย มีประสิทธิภาพโดยไมเพิ่มจํานวนสวน

ราชการระดับกอง

     1.2  ควบคุมจํานวนอัตราตําแหนงขาราชการและลูกจางในราชการ โดยใหระงับการเพิ่ม

อัตราตําแหนงขาราชการและลูกจาง
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     1.3  ใหสํานักงาน ก.พ. รวมกับกรมบัญชีกลาง และหนวยงานที่เกี่ยวของ กําหนดมาตรการ

ใหขาราชการออกจากราชการกอนเกษียณอายุโดยสมัครใจ

1.4 มาตรการปรับระบบวิธีปฏิบัติราชการใหส้ัน คลองตัว และทันสมัย

1.4.1  ใหสวนราชการตาง ๆ ลดขั้นการตรวจสอบงานใหเหลือเพียง 2 ระดับกอน

ผูมีอํานาจตัดสินใจ หรืออนุมัติ อนุญาต

1.4.2 สงเสริมใหนําระบบสํานักงานอัตโนมัติมาใชในราชการ และใหทุกสวน

ราชการไดมีการนําวัสดุเครื่องใชสํานักงานที่ทันสมัยมาใช

     1.5  มาตรการสรรหา  บรรจุแตงตั้ง และรักษาเฉพาะขาราชการที่มีคุณภาพดี และมีความ

สามารถสูง

            1.5.1  ใหองคการกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการแตละประเภทปรับปรุงระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการในสังกัดใหไดมาตรฐาน และเกิดผลจริงจังเพื่อสามารถใช

ขอมูลดังกลาวเปนฐานการตัดสินใจดานบริหารงานบุคคลที่สําคัญ

1.5.2  ใหสํานักงาน ก.พ. รวมกับองคการกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการแตละ

ประเภทปรับปรุงระบบใหผูดอยคุณภาพ และหยอนสมรรถภาพ พนจากตําแหนงไดสะดวก

และรวดเร็วขึ้น เพื่อใหกําลังคนในระบบราชการมีคุณภาพอยางแทจริง

     1.6  มาตรการพัฒนาขาราชการเพื่อสรางคุณภาพและคุณธรรม

1.6.1  ใหสวนราชการวางมาตรการ เพื่อปรับทัศนคติของขาราชการใหยอมรับความ

สําคัญ และความจําเปนของการพัฒนา และฝกอบรมขาราชการ ตลอดจนสงเสริมใหขาราชการพัฒนา

ความรูความสามารถเอง

1.6.2  ใหมีการแกไขปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหนงของสายงานตาง ๆ หรือ

เงื่อนไขการดํารงตําแหนง เพื่อกําหนดใหการพัฒนาและฝกอบรมเปนเงื่อนไขหนึ่งในการบรรจุและ

แตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงตาง ๆ

     1.7  มาตรการควบคุมวินัยและจรรยาบรรณขาราชการ เพื่อสรางความภูมิใจ เกียรติและ

ความสําคัญของอาชีพขาราชการ

1.7.1  ใหองคการกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการแตละประเภทรวมกับสวน-

ราชการ เขมงวดกวดขัน เรงรัดดําเนินการทางวินัยอยางรวดเร็ว และเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเครงครัด

1.7.2  ใหสรางมาตรการสงเสริมอาชีพรับราชการเปนอาชีพเปด สามารถบรรจุเขาได

ทุกระดับ ตําแหนง และใหกําลังคนในภาคเอกชนที่มีคุณภาพและความสามารถ มีโอกาสเคลื่อนยาย

เขามาสูอาชีพขาราชการไดคลองตัวขึ้น

2.  คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษา เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ  2537  ลงมติเห็นชอบในหลักการ

ของมาตรการกําหนดขนาดกําลังคนภาครัฐ พอสรุปสาระสําคัญไดดังนี้



3

     2.1  ตรึงจํานวนตําแหนงรวมของขาราชการและลูกจาง ใหมีไมเกินจํานวนอัตราที่มีเงิน ณ

วันที่  1  กุมภาพันธ   2537  และใหสามารถเพิ่มอัตราใหมในกรณีจําเปนไดไมเกินจํานวนรวมที่เกิดจาก

การเกษียณ

      2.2  ใหสวนราชการที่มีตําแหนงขาราชการเกษียณในแตละป ยุบเลิกตําแหนงแรกบรรจุหรือ

ตําแหนงอื่น เทากับจํานวนการเกษียณในแตละป ยกเวนสวนราชการที่มีอัตราตําแหนงมีเงินไมเกิน

1,000 บาท ไมตองยุบเลิกตําแหนงจากผลการเกษียณดังกลาว

     2.3  ใหสวนราชการสามารถเกลี่ยอัตรากําลังภายในกรมไดคลองตัว

     2.4  ใหทุกสวนราชการทบทวนบทบาท ภารกิจ และวิธีการปฏิบัติงาน โดยใหจัดลําดับ

ความสําคัญของงานในหนาที่ และยุบเลิกงานที่มีความสําคัญต่ําสุด

      2.5  ใหกระทรวง  ทบวง กรม มีหนาที่พิจารณาทบทวนภาระงาน และดําเนินการเพื่อถาย

โอนงานใหภาคเอกชน

     2.6  ใหทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัดดําเนิน

การสงเสริมใหภาคเอกชนมีบทบาทในการใหบริการการศึกษา

3.  ในป พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2539  มีการโตตอบ ขอหารือ ขอทบทวน กําหนดวิธีการยุบเลิก

อัตราเกษียณอายุ การขอกําหนดตําแหนงตั้งใหม การขออัตราบรรจุนักเรียนทุน ระหวางมหาวิทยาลัย 

ทบวง คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) สํานักงบประมาณ 

กระทรวงการคลัง พอสรุปได คือ ตามหนังสือ ที่ นร. (คปร.) 0708/ว.1 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2537 

กําหนดวาตําแหนงขาราชการหรือลูกจางประจําจะยุบเลิกแทนตําแหนงที่ผูดํารงตําแหนงเดิมเกษียณ

อายุ จะตองเปนตําแหนงวางที่มีอัตราเงินเดือนหรือคาจาง โดยใชดุลพินิจของสวนราชการที่พิจารณา 

ตอมา คปร. ไดมีหนังสือ ที่ นร 0708/542 ลงวันที่  28 กุมภาพันธ 2538  อนุมัติเปนหลักการให

มหาวิทยาลัยไมตองยุบเลิกตําแหนงขาราชการ สาย ก. ที่เกษียณอายุในปงบประมาณ พ.ศ. 2537 – 

2539  โดยมหาวิทยาลัยจะตองยุบเลิกตําแหนงขาราชการ สาย ข.และ สาย ค. ทดแทน หรือยุบเลิก

ตําแหนงลูกจางประจําเงินงบประมาณทดแทนและ คปร. มีหนังสือที่ นร.0708/1544 ลงวันที่ 13 

มิถุนายน 2538 ตอบขอหารือ แนวทางปฏิบัติการยุบเลิก ตําแหนงวางเนื่องจากเกษียณอายุโดย คปร.

จะพิจารณาใหความยืดหยุนตามความจําเปน และขอเท็จจริงกรณีอัตราบรรจุนักเรียนทุน คปร.ใหขอ

กําหนดอัตราใหมโดยชี้แจงขอเท็จจริงวาเปนการขออัตราที่กําหนดทดแทนอัตราที่ไดบรรจุนักเรียนทุน

รัฐบาล เพื่อ คปร. จะกําหนดอัตราเพิ่มใหมใหสําหรับการจางเหมาเอกชนแทนลูกจางประจํา โดยหลัก-

การงบประมาณสนับสนุนอยูแลว แตมหาวิทยาลัยมีแผนการจางเหมาเอกชนลวงหนา เมื่อวันที่ 11 

กันยายน 2539 ทบวงมหาวิทยาลัยแจงมติ คปร. ตามหนังสือ ที่ นร 0707/699 ลงวันที่ 30  สิงหาคม  

2539 อนุมัติเปนหลักการใหยกเวนการยุบเลิกตําแหนงขาราชการ สาย ก. ที่เกษียณอายุราชการในป 

2539 - 2544
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4.  การปฏิรูประบบราชการ

     4.1  คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่  17 มิถุนายน 2540 เห็นชอบแผนแมบทการปฏิรูป

ระบบราชการ (พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2544) ซึ่งกําหนดวิธีการปฏิรูประบบราชการวิธีหนึ่ง คือ การปรับลด

ขนาดกําลังคนของหนวยงานของรัฐใหลดจํานวนกําลังคนไมนอยกวารอยละ 10 ในชวงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8  และลดลงไมนอยกวารอยละ 20 ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ 9

     4.2  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2540 เห็นชอบกับแผนปฏิบัติการฟนฟู

เศรษฐกิจตามเงื่อนไขของกองทุนการเงินระหวางประเทศ โดยสวนหนึ่งของแผนจะเปนการลดอัตรา

กําลังคนในภาครัฐลง

     4.3  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  14  ตุลาคม  2540  เห็นชอบใหปรับลดงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2541 ลง ซึ่งทําใหงบประมาณรายจายดานบุคคลมีอัตราสวนถึง

รอยละ 42.8 ของงบประมาณทั้งหมด

     4.4  คณะรัฐมนตรีมมีติเมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ  2541  เห็นชอบมาตรการควบคุมคาใช

จายดานบุคคลภาครัฐ  โดยมีหลักการใหควบคุมระดับคาใชจายดานบุคคลภาครัฐไมใหเพิ่มข้ึน

     4.5  คปร. ในการประชุมคร้ังที่ 2/2541  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2541 มีมติดังนี้

(1)  ไมใหเพิ่มอัตราใหมต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2541

(2)  ใหสวนราชการยุบเลิกตําแหนงไมตํ่ากวารอยละ  80  ของจํานวนอัตราที่วางลง

จากการเกษียณอายุต้ังแตบัดนี้เปนตนไป สําหรับที่เหลืออีกรอยละ 20  ใหนํามารวมกันแลวมอบให

คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) พิจารณาจัดสรรใหสวนราชการที่

มีความจําเปน หากจัดสรรไมหมดใหยุบเลิก ทั้งนี้ สวนราชการที่ไดรับการจัดสรรตําแหนงดังกลาวจะ

ตองไมมีตําแหนงวางที่มีเงินเหลืออยู

(3) ในกรณีที่สวนราชการใดยุบตําแหนงวางที่มีเงินใหมีมาตรการจูงใจ เพื่อชวย

สนบัสนุนการทํางานของสวนราชการนั้น    โดยใหสํานักงบประมาณ    กระทรวงการคลังและสํานักงาน

ก.พ. พิจารณากําหนดมาตรการจูงใจดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบโดยดวนตอไป

(4)  เห็นชอบในหลักการตามขอเสนอโครงการทดลองปฏิรูประบบราชการในคณะ

เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยใหสํานักงบประมาณพิจารณารายละเอียดในทางปฏิบัติ

เพื่อประกอบการดําเนินการตามขอ (3) ตอไป

5.  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  7  ตุลาคม  2541  ไดเห็นชอบในหลักการใหรัฐบาลจัดสรร

งบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อใหมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลดําเนนิการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ อิสระและเกิดความคลองตัวในการบริหาร โดยใหมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาลตอง

พัฒนาระบบงบประมาณใหเอื้ออํานวยตอการวางแผน และการประเมินผล ระบบตนทุนที่สามารถ
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ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และความคุมคาอยางเปนรูปธรรม พรอมทั้งมีระบบตรวจ

สอบภายในและภายนอกที่ครอบคลุมดานการเงิน การบริหารและผลงาน

6.  ใหใชวิธีการจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบใหมทดแทนการบรรจุเปน

ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย

     6.1  คปร. มีหนังสือ ที่ นร 0707.1.9/27 ลงวันที่  5  เมษายน  2542  มีมติอนุมัติใหทบวง

มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนเทากับจํานวนรวมของอัตราเงินเดือนของ

ตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2541 เพื่อ

กําหนดเปนอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ในระบบใหมทดแทนตําแหนงที่เกษียณอายุราชการ 

รวมทั้งตําแหนงวางที่มีอยู ณ วันที่ 5 เมษายน 2542 และที่จะวางตอไป และใหทบวงมหาวิทยาลัยรวม

กับหนวยงานที่เกี่ยวของ พิจารณากําหนดวิธีการและการไดรับสิทธิประโยชนเกื้อกูล และสวัสดิการ

ตาง ๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัยใหเหมาะสมแตละมหาวิทยาลัย

     6.2  ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/7384 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 

2542 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2542 อนุมัติในหลักการใหมหาวิทยาลัยของรัฐจางลูก

จาง ในลักษณะการจางพิเศษที่มีวาระการจางที่กําหนดเวลาชัดเจนแทนการบรรจุขาราชการใหม สวน

การจางผูไดรับทุนรัฐบาลตามสัญญาจางใหเปนไปตามเงื่อนไขของทุนตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอ 

โดยใหทบวงมหาวิทยาลัยรวมกับกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงาน ก.พ. พิจารณา

ทําโครงสรางบัญชีอัตราคาจาง และระบบคาตอบแทนตามผลงาน (Performance Payscale System)

รวมทั้งพิจารณากําหนดวิธีการ สิทธิประโยชนเกื้อกูล และสวัสดิการ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป 

และใหสํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายสําหรับพนักงานตามสัญญา

จางในอัตราขาราชการไปพลางกอน ทั้งนี้ ใหรับขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดวยวาในการ

จางบุคลากรทดแทนอัตราขาราชการนั้น เพื่อเปนการบรรเทาปญหาการวางงาน ควรพิจารณาจางผูวาง

งานที่มีประสบการณ และมีความรูความสามารถ

7.  สืบเนื่องจากมติ คปร. ตามหนังสือฉบับลงวันที่ 5 เมษายน 2542 มีการขอหารือของ

มหาวิทยาลัย มีการทบทวนขอเลื่อนเวลาการจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ของทบวง

มหาวิทยาลัย กลับไป กลับมา ระหวาง 3 สวน คือ มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย คปร. สุดทาย

ผลปรากฎ ดังนี้

     7.1  หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202.4/6789 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2542

แจงใหมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทราบวา มหาวิทยาลัยสามารถบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับ

ราชการได ภายในวันที่ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยรับเร่ืองเทานั้น สวนอัตราวางที่มีหลังจากนั้นใหใชวิธีการ

จางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบสัญญาจางทดแทนการบรรจุเปนขาราชการ (หนังสือทบวง

มหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202.4/ว.514 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2542)
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     7.2  หนังสือ คปร. ที่ นร 0707.1.9/76 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2542 คปร. มีมติกรณีนักเรียน

ทุนรัฐบาลหรือทุนอื่น ๆ ซึ่งมีขอผูกพันในสัญญาใหเขารับราชการ และผูประสงคจะบรรจุเปนขาราชการ 

แตถาหากผูรับทุนไมประสงคจะขอบรรจุเปนขาราชการก็ใหดําเนินการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

โดยใหไดรับเงินเดือนในอัตราเทากับขาราชการไปพลางกอน เมื่อทบวงมหาวิทยาลัย ดําเนินการเรื่อง

ของคาจางเสร็จแลว ก็ใหปรับอัตราเงินเดือนยอนหลังได

ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2542  อนุมัติในหลักการให

มหาวิทยาลัยของรัฐจางในลักษณะการจางพิเศษ มีวาระการจางที่กําหนดเวลาชัดเจนแทนการบรรจุ

ขาราชการใหม สวนการจางผูไดรับทุนรัฐบาลตามสัญญาจางใหเปนไปตามเงื่อนไขของทุนตามที่ทบวง

เสนอ โดยใหทบวงมหาวิทยาลัยรวมกับกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงาน ก.พ. 

พิจารณาจัดทําโครงสรางบัญชีอัตราคาจาง และระบบคาตอบแทนผลงาน รวมทั้งพิจารณากําหนดวิธี

การสิทธิประโยชนเกื้อกูล และสวัสดิการ เสนอคณะรัฐมนตรีตอไป และใหสํานักงบประมาณพิจารณา

จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายสําหรับพนักงานตามสัญญาจางในอัตราขาราชการไปพลางกอน

(หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202.4/ว.459 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2542)

     7.3  หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0401/24560 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2542 สํานักงบ

ประมาณเห็นควรกําหนดแนวทางในการดําเนินการจางบุคลากรระบบใหม ทดแทนการบรรจุเปน

ขาราชการ ดังนี้

(1)  เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีความคลองตัวในการจางบุคลากรในระดับหนึ่ง และเพื่อให

สอดคลองกับการที่มหาวิทยาลัยจะออกนอกระบบราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2545 รวมทั้งให

มหาวิทยาลัยสามารถใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัยสมทบได ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายคาจาง

เกินกวางบประมาณที่ไดรับ สํานักงบประมาณ จึงเห็นควรใหเบิกจายงบประมาณคาจางบุคลากรใน

หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัย

มีความจําเปนตองใชเงินรายไดปรับเพิ่มคาจางจากจํานวนที่ไดรับจัดสรรก็ควรปรับเพิ่มไมเกินกวา

จํานวนที่ขอทาํความตกลงกับสํานักงบประมาณ

(2)  เพื่อปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องอัตราคาจาง สํานักงบประมาณเห็นควร

ใหจางพนักงานตามสัญญาจางในอัตราเงินเดือนขาราชการบวกเพิ่มดวยเงินสวัสดิการตาง ๆ เทาที่เคย

ไดรับจากระบบราชการ โดยในระยะแรกนี้ใหบวกเพิ่มจากอัตราเงินเดือนในระบบเดิมไปอีกรอยละ 12

(3)  ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณในการขออนุมัติ

จางพนักงานตามระบบใหม ซึ่งสํานักงบประมาณจะพิจารณาใหจางตามอัตราคาจางตามรายละเอียด

ในขอ (2) ดังนี้
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   (3.1)  อัตราเกษียณอายุราชการจะอนุมัติใหจางตามจํานวนที่คณะกรรมการกําหนด

เปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐอนุมัติ ตามหนังสือคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบาย

กําลังคนภาครัฐ สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.1.9/27 ลงวันที่ 5  เมษายน 2542

     (3.2)  อัตราวางที่มิใชวางจากผลการเกษียณอายุราชการ และอัตรานักเรียนทุน

จะอนุมัติใหจางตามความจําเปนและตามภาระผูกพัน ทั้งนี้ โดยใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด

เปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ไดอนุมัติใหเลื่อนเวลาการจางบุคคลเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย

(4)  โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2543 สํานักงบประมาณไมไดเสนอตั้งงบประมาณ

สําหรับคาจางพนักงาน ตาม (3) ขอใหสํานักงานปลัดทบวงเสนอขอแปรญัตติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2543 เพื่อเปนคาจางพนักงานดังกลาวดวย

     7.4  หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/11757 ลงวันที่ 6 กันยายน

2542 แจงมติคณะรัฐมนตรีใหทราบดังนี้

(1)  เห็นชอบใหปรับปรุงแกไขมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2542 เร่ืองขอ

อนุมัติการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจางบุคลากรทดแทนอัตราขาราชการ โดยใหยกเลิกเฉพาะหลัก-

การที่กําหนดใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายสําหรับพนักงานตามสัญญา

จางในอัตราขาราชการไปพลางกอนตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอ (คณะรัฐมนตรีประชุมปรึกษา เมื่อ

วันที่ 31 สิงหาคม 2542)

(2)  เห็นชอบในหลักการใหสํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ     เพื่อเปน

คาใชจายสําหรับการจางบุคคลตามสัญญาจางในอัตราตอไปนี้ จนกวามหาวิทยาลัยจะปรับเปลี่ยน

สถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ

     (2.1)  บุคลากร สาย ก จางในอัตราขาราชการแรกบรรจุซึ่งเปนอัตราปจจุบันคือ

อัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนตามบัญชีทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 

2538 บวกดวยอัตราเพิ่มอีกรอยละ 70 ของอัตราแรกบรรจุ

     (2.2)  บุคลากรสาย ข และ ค จางในอัตราขาราชการแรกบรรจุ ซึ่งเปนอัตรา

ปจจุบัน คืออัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนตามบัญชีทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจํา

ตําแหนง พ.ศ. 2538 บวกดวยอัตราเพิ่มอีกรอยละ 50 ของอัตราแรกบรรจุ

(3)  ใหสํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการ

จางบุคคลในหมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ตามจํานวนอัตราวางที่เกิดจากการเกษียณอายุ

ราชการ ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2541 เปนตนมา และวางโดยเหตุอ่ืนที่มิใชวางจากผลการเกษียณอายุ

ราชการ ซึ่งวางอยูในปจจุบันและที่วางตอไป และอัตรานักเรียนทุนที่มีขอผูกพักตามสัญญารวมทั้ง

อัตราเพิ่มใหมสําหรับมหาวิทยาลัย/สถาบันที่จัดตั้งขึ้นใหม และอยูระหวางการพัฒนา
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(4)  ใหมหาวิทยาลัย/สถาบันกําหนดจํานวนบุคคลที่จะจาง และอัตราจางไดภายใน

วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร โดยไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน

     7.5  หนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0202.4/ว.574 ลงวันที่ 10 กันยายน 2542 สรุปสาระ

สําคัญเกี่ยวกับมติ คปร. อัตราเกษียณอายุ การเลื่อนกําหนดเวลาการจางพนักงาน และการจัดสรร

งบประมาณเพื่อการจาง ดังนี้

(1)  อัตราเกษียณ อนุมัติเปนหลักการใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให

มหาวิทยาลัย/สถาบันเพื่อเปนคาใชจายสําหรับการจางพนักงานทดแทนการบรรจุขาราชการใหมเทา

จํานวนอัตราวางที่เกิดจากการเกษียณอายุในแตละปงบประมาณ ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2541

(พนราชการตั้งแตวันที่ 1  ตุลาคม 2541) เปนตนไปทุกปงบประมาณ จนกวามหาวิทยาลัยจะปรับ

เปลี่ยนไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ

(2)  อัตราอ่ืน ๆ ใหสํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหแกมหาวิทยาลัย/

สถาบัน เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการจางพนักงานทดแทนการบรรจุขาราชการใหมสําหรับอัตราวาง

กรณีอ่ืน ๆ ในปจจุบัน รวมทั้งอัตราที่จะวางตอไป อัตราเพื่อบรรจุนักเรียนทุนที่มีขอผูกพันตามสัญญา

อัตราเพิ่มใหมสําหรับมหาวิทยาลัย/สถาบันที่จัดตั้งขึ้นใหม และอยูระหวางการพัฒนา

(3)  คาใชจายเพื่อการจาง ใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณในหมวดเงิน

อุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร เปนคาใชจายเพื่อการจางพนักงาน

สําหรับอัตราที่เกษียณอายุและอัตราอ่ืน ๆ ตามขอ (1)  และขอ (2) ใหแกมหาวิทยาลัย/สถาบันเพิ่มข้ึน

จากอัตราเงินเดือนของขาราชการแรกบรรจุ ตามบัญชีทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจํา

ตําแหนง พ.ศ. 2538 จํานวน 1.7 เทา สําหรับตําแหนง สาย ก และ 1.5 เทาสําหรับตําแหนงสาย ข

และ ค เปนการชั่วคราวจนกวามหาวิทยาลัย/สถาบันจะปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัย/

สถาบันในกํากับ

(4)  จํานวนบุคคลที่จะจางและอัตราคาจางใหมหาวิทยาลัย/สถาบัน กําหนดจํานวน

บุคคลที่จะจางและอัตราคาจาง โดยไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบันภายในวงเงิน

งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงบประมาณ

(5)  กรณียกเวนเพื่อบรรจุเปนขาราชการ ใหมหาวิทยาลัย/สถาบัน ใชวิธีการจางบุคคล

เปนพนักงานแทนการบรรจุขาราชการใหมในอัตราวาง ซึ่งมิใชวางจากการเกษียณ แตหากมีความจํา

เปนตองใชอัตราวางดังกลาวบรรจุขาราชการใหมก็ใหดําเนินการได (คําสั่งบรรจุ ตองมีผลภายในวันที่ 

30 กันยายน 2542)  เฉพาะ 2 กรณี คือ

     (1)  กรณีใชอัตราเพื่อบรรจุบุคคลที่มหาวิทยาลัย/สถาบันไดดําเนินการสรรหากอน

ทราบมติ คปร.และ
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     (2)  กรณีใชอัตราเพื่อบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาลหรือทุนอื่น ๆ ซึ่งมีขอผูกพันใน

สัญญาใหเขารับราชการและผูรับทุนยืนยันจะขอบรรจุเปนขาราชการ

     ในการเสนอขอแปรญัตติงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2543 สําหรับเปน

คาใชจายในการจางพนักงานมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัยไดเสนอขอในอัตราเพิ่มข้ึนจากอัตรา

ขาราชการแรกบรรจุ 1.7 เทา สําหรับตําแหนงในสาย ก และ 1.5 เทาสําหรับตําแหนงในสาย ข และ ค 

ซึ่งสํานักงบประมาณไดเสนอใหอัตราเดียวกัน

     อนึ่ง  สําหรับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวขางตน ทบวงมหาวิทยาลัยจะไดทํา

ความตกลงกับ คปร.อีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ และจะแจงใหทราบตอไป

     7.6  ทบวงมหาวิทยาลัยมีหนังสือ ที่ ทม 0202.4/ว.572 ลงวันที่ 10 กันยายน 2542 แจงให

มหาวิทยาลัยทราบวา

ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2542  เห็นชอบในหลักการใหสํานัก

งบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายสําหรับจางบุคคลตามสัญญาจางจนกวา

มหาวิทยาลัย/สถาบันจะปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัย/สถาบันในกํากับ ในหมวดเงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนทั่วไป ในอัตราดังตอไปนี้

1.  บุคลากรสาย ก จางในอัตราขาราชการแรกบรรจุ ซึ่งเปนอัตราปจจุบัน คือ อัตรา

เงินเดือนขาราชการพลเรือนตามบัญชีทายพระราชบัญญัติเงินเดือน และเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 

2538  บวกดวยอัตราเพิ่มอีกรอยละ 70  ของอัตราแรกบรรจุ

2.  บุคลากรสาย ข และ ค จางในอัตราขาราชการแรกบรรจุ ซึ่งเปนอัตราปจจุบันคือ

อัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนตามบัญชีทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 

พ.ศ.2538 บวกดวยอัตราเพิ่มอีกรอยละ 50 ของอัตราแรกบรรจุ

ดังนั้น เพื่อใหมหาวิทยาลัย/สถาบันไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 

2542 ภายในเดือนกันยายนนี้ จึงใครขอใหมหาวิทยาลัย/สถาบันจัดทํารายละเอียดในการขอโอน

เปลี่ยนแปลงเงินเหลือจายจากหมวดรายจายตาง ๆ เพื่อใชในการจางบุคคลตามสัญญาจางมาเปน

หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการคาใชจายบุคลากรโดยใชแทนทาง ดังนี้

1.  อัตราคาจางใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวขางตน

2.  คุณวุฒิที่ใชในการประมาณการงบประมาณทั้งในสวนของอัตราเกษียณ และอัตรา

วางอื่น ๆ

     2.1  บุคลากร สาย ก คํานวณจากคุณวุฒิปริญญาโท : ปริญญาเอก

ในสัดสวน 50 : 50

     2.2  บุคลากร สาย ข และ ค คํานวณจากคุณวุฒิปริญญาตรี : ปริญญาโท

ในสัดสวน 50 : 50
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3.  ระยะเวลาในการประมาณการงบประมาณ

     3.1  อัตราเกษียณ (พนจากราชการ 1 ตุลาคม 2541) ใหคํานวณงบประมาณยอน-

หลังตั้งแต 1 ตุลาคม 2541 เปนตนมา (เปนระยะเวลา 12 เดือน)

     3.2  อัตราวางโดยเหตุอ่ืนที่มิใชวางจากผลการเกษียณอายุราชการ ซึ่งวางอยู ณ 

เดือนกันยายน 2542 ใหคํานวณงบประมาณยอนหลังตั้งแตเดือนเมษายน 2542 เปนตนมา (เปนระยะ

เวลา 6 เดือน)

4.  จํานวนเงินเหลือจายที่จะนํามาโอนเปลี่ยนแปลง ใหระบุจํานวนเงินเหลือจายที่

สามารถนํามาโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อเปนคาใชจายในการจางบุคลากรได โดยจําแนกตามแผนงาน  

หมวดรายจาย และรายการ

8.  คณะรัฐมนตรีประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ

ในการปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในการปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล โดยมี          

ขอสังเกตของสวนราชการดังนี้

     ก.   กระทรวงการคลัง

เสนอแนะใหทบวงมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดแนวทาง  และ

รายละเอียด  ตลอดจนกํากับดูแลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ

โดยเร็ว โดยใหมีผูแทนของสํานักงาน ก.พ. สํานักงบประมาณกระทรวงการคลัง และผูแทนจาก

มหาวิทยาลัย/สถาบันตาง ๆ รวมเปนกรรมการ

ข. สํานักงบประมาณ
เสนอแนะใหกําหนดกิจกรรมหลัก   เร่ือง  การติดตามประเมินผลของการดําเนินงานให

มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลในแตละชวงเวลา รวมทั้งรับทราบปญหา 

อุปสรรค ในการดําเนินการดังกลาว

ค. สํานักงาน ก.พ.

เสนอแนะใหทบวงมหาวิทยาลัยจัดทําระบบในการบริหารงานมหาวิทยาลัย       ซึ่งเปน

ระบบมาตรฐานกลาง เชน การบริหารงานบุคคล ระบบงบประมาณ ระบบการเงินและบัญชี ระบบการ

ตรวจสอบและประเมินผล ใหมหาวิทยาลัยนําไปปรับใช และควรเสนอกลยุทธการดําเนินงานใหบรรลุ

เปาหมายตามแผนปฏิบัติการดวย

ง.  สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ)

     เสนอแนะใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในกํากับ

รัฐบาลที่มีอยูแลว เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในปจจุบัน และการดําเนินงานในขั้นตอนตาง ๆ 

ควรใหความสําคัญกับการมีสวนรวมการสรางความเขาใจ และการรับฟงความคิดเห็น ของประชาคม

มหาวิทยาลัยใหกวางขวาง นอกจากนั้น ยังใหขอเสนอแนะใหทบวงมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
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แสวงหาแนวทางที่จะนําไปสูการพึ่งตนเองไดมากขึ้น โดยใหผูรับประโยชนมีสวนรวมรับภาระคาใชจาย

อยางเปนธรรม

8.1  นายกรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยของรัฐปรับเปลี่ยน

เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล โดยมี นายพิชัย   รัตตกุล  รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน รัฐ-

มนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปนรองประธาน โดยมีหนาที่

กํากับดูแลและดําเนินการใหมหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสูมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล คณะ-

กรรมการไดจัดประชุมคร้ังที่ 1/2542 ผลการประชุมสรุปไดดังนี้

     1.  ใหรัฐบาลยืนยันเจตนารมณที่จะดําเนินการใหมหาวิทยาลัยของรัฐปรับเปลี่ยนเปน

มหาวิทยาลัยของรัฐในกํากับของรัฐบาลใหชัดเจน

     2.  ใหการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการบริหารงานบุคคลเพิ่มข้ึน โดยจัดใหเปนเงินกอน

และไมควรใชระบบ Performance Pay Scale โดยใหสํานักงบประมาณไปจัดทํารายละเอียด แลว

เสนอคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

    3.  สนับสนุนใหเสนอขอแกไขพระราชบัญญัติกองทุนเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการ เพื่อให

ขาราชการของมหาวิทยาลัยที่ปรับเปล่ียนเปนพนักงานของมหาวิทยาลัยสามารถเปนสมาชิกตอไปได 

รวมทั้งเสนอใหปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ

    4.  ไมสนับสนันใหมหาวิทยาลัยที่ปรับเปลี่ยนไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล มี

บุคลากร 2 ประเภท แตถาหากมีความจําเปนใหมีกําหนดระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนภายในไมเกิน

5 ป

8.2  ทบวงมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการสงเสริมใหมหาวิทยาลัย/สถาบันของ

รัฐปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัย/สถาบันในกํากับ โดยมีปลัดทบวงมหาวิทยาลัยเปนประธาน และมี

ประธานที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยหรือผูแทน ประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

หรือผูแทน   และประธานที่ประชุมประธานสภาขาราชการและลูกจาง  หรือผูแทนรวมเปนกรรมการ

โดยมีหนาที่ดังนี้

     1.  จัดทําแผนปฏิบัติการในการสงเสริมใหมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐปรับเปลี่ยนเปน

มหาวิทยาลัย/สถาบันในกํากับ

     2.  เสนอแนะและปรับปรุงระบบการบริหารมหาวิทยาลัย/สถาบันในกํากับประกอบดวย

ระบบบริหารบุคคล ระบบบริหารงบประมาณ ระบบบริหารวิชาการ และระบบการกํากับตรวจสอบ

     3.  ชี้แจงประชาสัมพันธใหประชาคมมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปมีความรูความเขา

ใจในเรื่องการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ

     4.  แตงตั้งคณะทํางานไดตามความเหมาะสม

     5.  หนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
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จุดที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ   คือ   มาตรการของคณะกรรมการกําหนดใหทุกสวน-

ราชการ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ใชการจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบใหม ทดแทน

การบรรจุเปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ต้ังแตวันที่ 5 เมษายน 2542 จึงเปนผลใหทุก

มหาวิทยาลัยตองมีระเบียบ/ขอบังคับเกี่ยวกับระบบพนักงานมหาวิทยาลัยดวยวิธีการบริหารบุคคล

ระบบสัญญาจางพนักงาน บางมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงแกไขไปบางแลว บางมหาวิทยาลัยอยูใน

ระหวางศึกษา ปญหาและหาวิธีการปรับปรุง แกไข เพื่อใหการบริหารบุคคลเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและจุดที่สองมีโครงการประชุมผูอํานวยการกองการเจาหนาที่สถาบัน

อุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2547 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ไดพิจารณาเรื่องการบริหารบุคคลระบบสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐและเห็นควรใหมีการ

ศึกษาเปรียบเทียบระบบการบริหารบุคคลระบบสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยของทุกมหาวิทยาลัย/

สถาบันของรัฐ

ความมุงหมายของการเปรียบเทียบ
1.  เพื่อศึกษากระบวนการบริหารบุคคลระบบสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐใน

ประเด็นสําคัญ คือ

1.1 การกําหนดองคกรการบริหารบุคคล
1.2 การกําหนดประเภทและลักษณะการจาง
1.3 การกําหนดวิธีการบรรจุและแตงตั้ง
1.4 การกําหนดระยะเวลาการจางและการทําสัญญา
1.5 การกําหนดคาจาง
1.6 การกําหนดการทดลองปฏิบัติงาน
1.7 การกําหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
1.8 การกําหนดวันทํางานและการลาประเภทตาง ๆ
1.9 การกําหนดการขอเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ
1.10  การกําหนดการใหไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณทางวิชาการ
1.11  การกําหนดการไปศึกษา ฝกอบรม วิจัยและดูงาน

1.12  การกําหนดการจายเงินสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล
1.13  การกําหนดการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและการเขากองทุนประกันสังคม
1.14  การกําหนดการพนสภาพการเปนพนักงาน
1.15  การกําหนดการลาออก
1.16  การกําหนดเรื่องการอุทธรณและรองทุกข
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2. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะการวิเคราะหจําแนกแจกแจงความเหมือนและความแตกตาง
กระบวนการบริหารบุคคลระบบสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ และเสนอแนะแนวทางใน

การปรับปรุงแกไข

ความสําคัญของการเปรียบเทียบ
เพื่อเปนขอมูลในแนวกวางประกอบการตัดสินใจปรับปรุง แกไข พัฒนา คงไวหรือกําหนดเพิ่ม

เติมในกระบวนการบริหารงานบุคคลระบบสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐแตละแหง

วิธีดําเนินการเปรียบเทียบ
1.  ศึกษาคนควาเอกสาร ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหนังสือเวียนมหาวิทยาลัยของรัฐ

จํานวน  20  แหง

2.  เปรียบเทียบกระบวนการบริหารบุคคลระบบสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ 

จํานวน  20  แหง

3.  นําเสนอขอมูล ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะแกหนวยงานการเจาหนาที่มหาวิทยาลัย

ของรัฐ จํานวน  20  แหง

ขอบเขตของการเปรียบเทียบ
ศึกษาเอกสาร ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หนังสือเวียนมติตาง ๆ มหาวิทยาลัยของรัฐ

จํานวน  20  แหง ที่นําเสนอในการจัดประชุมผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ทั่วประเทศ ณ วันที่  29  มกราคม  2547 ยกเวนมหาวิทยาลัยรามคําแหง



บทที่  2
เอกสารที่เกี่ยวของ

การศึกษาคนควาเอกสารที่เกี่ยวของในการดําเนินการเปรียบเทียบการบริหารบุคคลระบบ

สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐนี้ เปนการศึกษาคันควาจากเอกสารระเบียบ ขอบังคับ 

ประกาศ  หนังสือเวียน   ของมหาวิทยาลัยสถาบันของรัฐ  จํานวน  20  แหง   และหลักการเปรียบเทียบ

ดังตอไปนี้

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. มหาวิทยาลัยขอนแกน
3. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
5. มหาวิทยาลัยทักษิณ
6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
7. มหาวิทยาลัยนเรศวร
8. มหาวิทยาลัยบูรพา
9. บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11. มหาวิทยาลัยมหิดล
12. มหาวิทยาลัยแมโจ
13. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14. มหาวิทยาลัยศิลปากร
15. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
16. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
17. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
18. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
19. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง
20. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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1.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กําหนดการบริหารบุคคลระบบสัญญาจางพนักงาน

มหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้

     1)  ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ืองขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการบริหาร

งานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. 2543 ฉบับลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2543 มีผลบังคับใชต้ังแต

วันที่  5 เมษายน 2543 กําหนดสาระสําคัญ เกี่ยวกับ

1.1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
1.2 คุณสมบัติทั่วไป และวัน เวลา วันหยุดของพนักงาน

1.3 การกําหนดตําแหนง การจาง การแตงตั้งและอัตราคาจาง
2) ประกาศเรื่องขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ. 2543

(ฉบับที่ 2)  ลงวันที่  31  มกราคม  2545  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม  2544  กําหนดใหมีการ

ทดลองปฏิบัติงานของพนักงานจากเวลา 1 ป เปนอาจขยายเวลาทดลองปฏิบัติงานตอไปอีกไมเกิน 6 

เดือน เมื่อผานการทดลองปฏิบัติงานแลวใหมหาวิทยาลัยจัดทําสัญญาจาง

     3)  ประกาศเรื่องขอบังคับวาดวย การบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงาน พ.ศ. 2543

(ฉบับที่ 3) ลงวันที่  24  เมษายน  2546  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  25  เมษายน  2546  กําหนดการจาง

และแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงาน ตองเปนผูที่ผานกระบวนการสรรหาจากคณะกรรมการดวยวิธีการ

คัดเลือกทุกตําแหนง

  4)  ประกาศคณะกรรมการบริหารบุคคลสําหรับพนักงาน เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการคัด

เลือกพนักงาน ฉบับลงวันที่  7  พฤษภาคม  2546  กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

4.1 หลักฐานการสมัคร
4.2 การเก็บคาธรรมเนียมการสมัคร
4.3 องคประกอบของคณะกรรมการคัดเลือก
4.4 ระยะเวลาการขึ้นบัญชี

5) ประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม  2543  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  5  เมษายน  2543 กําหนด

สาระสําคัญเกี่ยวกับ

5.1 องคประกอบของคณะกรรมการประเมินการทดลองฯ
5.2 หลักเกณฑในการประเมิน
5.3 วิธีการประเมิน
5.4 คําอธิบายรายการประเมิน
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     6)  ประกาศ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่  28  กุมภาพันธ  2545  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม  2544 

กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

6.1 ขยายระยะเวลาทดลองการปฏิบัติงาน
6.2 การประเมินครั้งที่ 1 เมื่อปฏิบัติงานครบ  6  เดือน หากต่ํากวาเกณฑตองแจง

แนวทางแกไขปรับปรุง

6.3 การประเมินครั้งที่ 2 เมื่อปฏิบัติงานครบ 1 ป หากผลการประเมินยังไมสามารถ

นํามาใชไดชัดเจนสามารถขยายตอไปอีกไมเกิน  6  เดือน

6.4 การประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงาน คณะกรรมการประเมินจะประเมินผล

รวมเมื่อผูนั้นปฏิบัติหนาที่ราชการครบ  1  ปแลว

7) ประกาศ  เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2545 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  25  มิถุนายน  2545

กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

7.1 วิทยาเขตที่ไมไดแบงสวนราชการเปนกอง ใหหัวหนาหนวยงานเปนกรรมการ
ประเมินแทนผูอํานวยการกอง หากไมมีหัวหนาหนวยงานใหรองอธิการบดีที่

กํากับดูแล เปนผูเสนอชื่อคณะกรรมการประเมิน

7.2 หนวยงานที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ใหหัวหนาหนวยงานเปนผูเสนอชื่อ

คณะกรรมการประเมิน

     8) ประกาศ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการสําหรับพนักงาน

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่  30  มิถุนายน  2546 มีผล

บังคับใชต้ังแตวันที่  11  มีนาคม  2546  กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

8.1 กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ผลงานสอนและผลงานทางวิชาการ
ลักษณะคลายกับขาราชการ

8.2 การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารบุคคลสําหรับพนักงานพิจารณาอนุมัติ แลวให

อธิการบดีเปนผูออกคําสั่ง

9) ประกาศ  เร่ือง ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการใหพนักงาน

มหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม วิจัย และดูงาน พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่  26  มีนาคม  2546  มีผล

บังคับใชต้ังแตวันที่  27  มีนาคม  2546  กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

9.1 หลักการทั่วไป
9.2 เงื่อนไขการลาศึกษา
9.3 เงื่อนไขการลาฝกอบรม วิจัย
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9.4 เงื่อนไขการลาดูงาน
9.5 การทําสัญญาการชดใชและค้ําประกัน

10)  ประกาศ เร่ือง  จรรยาบรรณพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 28

มีนาคม 2546  กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

10.1 จรรยาบรรณตอตนเอง
10.2 จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน

10.3 จรรยาบรรณตอผูมาติดตองานและสังคม
11)  ประกาศ  เร่ือง  ระเบียบวาดวยการกําหนดวันทํางาน การลา และการจายคาจาง

ระหวางลาของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่  31 มีนาคม 2546

มีผลบังคับใช ต้ังแตวันที  1  เมษายน  2546  กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

11.1  เวลาทํางาน วันหยุด ผูมีอํานาจอนุญาต

11.2  ประเภทการลา  7  ประเภท

   12)  ประกาศ เร่ือง ระเบียบวาดวย การเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

และสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2543 ฉบับลง

วันที่  22  กันยายน  2543  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม  2542  กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

การใหพนักงานมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ ลักษณะเดียวกับขาราชการโดยอนุโลม

  13) ประกาศ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่  31  มีนาคม  2546  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  31  มีนาคม 

2546 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับการยื่นหนังสือขอลาออกและผูมีอํานาจอนุญาตการลาออก

2.  มหาวิทยาลัยขอนแกน  กําหนดการบริหารบุคคลระบบสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย

ดังตอไปนี้

1) ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 ฉบับ

ลงวันที่  9  มีนาคม  2543  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม  2542 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

1.1 การบริหารงาน
1.2 คุณสมบัติและประเภทพนักงาน
1.3 การจาง การบรรจุและการแตงตั้ง
1.4 การเลื่อน ตําแหนงการเลื่อนเงินเดือนและการพัฒนา

1.5 การลาและสิทธิประโยชน
1.6 วินัยและการดําเนินการทางวินัย
1.7 การลาออกจากงานและการเลิกจาง
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1.8 การอุทธรณและการรองทุกข
2) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 ฉบับลงวันที่  24  พฤษภาคม  2543  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม

2542  กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

2.1 ชนิดของคาตอบแทน
2.2 หลักการบริหารคาตอบแทน
2.3 เกณฑการกําหนดคาตอบแทน

3) ระเบียบวาดวยคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ฉบับลง

วันที่  21  กุมภาพันธ  2544 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม  2542  กําหนดเกณฑคาตอบแทน

ใหมมีบัญชีแนบทายระเบียบหมายเลข  1  และหมายเลข  2

     4)  ระเบียบ วาดวยการใชจายเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับจางพนักงาน

พ.ศ. 2543  ฉบับลงวันที่  20  กรกฎาคม  2543  มีผลบังคับใชต้ังแตปงบประมาณ  2543  กําหนดวิธี

การใชจายเงินอุดหนุน

     5)  ประกาศ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 1/2543) เร่ือง หลักเกณฑวิธีการจาง การบรรจุ

และแตงตั้ง และการทําสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับลงวันที่  10  มีนาคม  2543  มีผลบังคับ

ใชต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม  2542  กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

5.1 กระบวนการสรรหาดวยวิธีการคัดเลือก
5.2 การทําสัญญาจาง
5.3 การค้ําประกัน

6) ประกาศ  (ฉบับที่ 2/2543) เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่  10  มีนาคม  2543  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม  2542 กําหนด

สาระสาํคัญเกี่ยวกับ

6.1 ภาระงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานหรือตัวชี้วัดและคุณสมบัติที่จําเปนสําหรับ

การปฏิบัติงาน

6.2 องคประกอบคณะกรรมการคัดเลือก
6.3 วิธีการคัดเลือก

7) ประกาศ (ฉบับที่ 3/2543) เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย

เพื่อตอสัญญาจาง ฉบับลงวันที่  10  มีนาคม  2543  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม  2542

กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

7.1 องคประกอบของคณะกรรมการตัดสินผลการประเมิน
7.2 ระยะเวลาการรายงานผลการประเมินและชวงเวลาการประเมิน
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8) ประกาศ (ฉบับที่ 4/2543) เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย

เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่  10  มีนาคม  2543  มีผลบังคับ

ใชต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม  2542  กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

8.1 การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
8.2 จัดทําเปาหมาย วัตถุประสงคและเกณฑการประเมิน

8.3 การจัดทําแฟมสะสมงาน
9) ประกาศ (ฉบับที่ 243/2543) เร่ือง หลักเกณฑแนวปฏิบัติในการจายเงินคาตอบแทน

และสวัสดิการของพนักงาน ฉบับลงวันที่  21  กรกฎาคม  2543  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  1 ตุลาคม

2542  กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

9.1 การจายคาตอบแทนเพิ่มข้ึนจากฐานเงินเดือนระบบราชการ
9.2 การจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม หรือสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

10) ประกาศ (ฉบับที่ 1/2544) เร่ืองหลักเกณฑการสั่งพักงานและการจายเงินเดือนของ

พนักงานมหาวิทยาลัยผูถูกสั่งพักงาน ฉบับลงวันที่  26 กรกฎาคม  2544  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่

27  กรกฎาคม  2544  กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับการจายเงินผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางราย

แรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา

     11)  ประกาศ (ฉบับที่ 2/2544)  เร่ือง หลักเกณฑการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณของ

พนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่  26 มกราคม 2544 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  27  มกราคม  2544

กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับวิธีการอุทธรณและการพิจารณาการอุทธรณ

12)  ประกาศ (ฉบับที่ 3/2544) เร่ือง หลักเกณฑการรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรอง

ทุกขของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่  26  มกราคม  2544  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 27

มกราคม  2544  กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับวิธีการรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข

     13)  ประกาศ (ฉบับที่ 4/2544) เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการใหพนักงานมหาวิทยาลัย

ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานและปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่  26  มกราคม  2544 มีผลบังคับ

ใชต้ังแตวันที่  27  มกราคม  2544  กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

13.1 ประเภทของทุน
13.2 คุณสมบัติของพนักงาน
13.3 การทําสัญญาและเงื่อนไข
13.4 อํานาจการพิจารณา

14) ประกาศ (ฉบับที่ 6/2544)  เร่ือง  การเทียบตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยกับตําแหนง

ขาราชการ ฉบับลงวันที่  25  มิถุนายน  2544  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม  2542  กําหนด

สาระสําคัญเกี่ยวกับ เงินเดือน และระดับที่เทียบเทากับขาราชการ
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     15)  ประกาศ (ฉบับที่ 7/2544) เร่ือง กําหนดจํานวนครั้งของวันเวลาหรือมาทํางานสาย เพื่อ

ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนขั้นคาจางประจํา ฉบับลงวันที่  27  มิถุนายน  2544  มีผล

บังคับใชต้ังแตวันที่  1  เมษายน  2544  กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ จํานวนครั้งการลากิจ ลาปวยและ

การมาทํางานสาย

     16)  ประกาศ (ฉบับที่ 8/2544) เร่ือง หลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2544  มีผลบังคับใชต้ังแตวนัที่  1  ตุลาคม 2543 กําหนด

สาระสําคัญเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้น โดยใชหลักเกณฑของขาราชการโดยอนุโลม

     17)  ประกาศ (ฉบับที่ 25/2544) เร่ือง  ที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 8/2544) ฉบับ

ลงวันที่  18  มิถุนายน 2544  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  19  มิถุนายน  2544  กําหนดใหพนักงาน

มหาวิทยาลัยมีสิทธิลักษณะเดียวกับขาราชการ

     18)  ประกาศ (ฉบับที่ 2/2545) เร่ือง การใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่อยูในระหวางประเมิน

ผลการปฏิบัติงานในปแรกไปศกึษาตอฉบับลงวันที่  31  มกราคม  2545  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1

ตุลาคม  2543  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการลาไปศึกษาและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

3.  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  กําหนดการบริหารบุคคลระบบสัญญาจางพนักงาน

มหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้

1) ระเบียบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2539  ฉบับลงวันที่  27  ธันวาคม  2539  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  28  ธันวาคม  2539 กําหนด

สาระสําคัญเกี่ยวกับ

1.1 องคประกอบของคณะกรรมการจางพนักงานมหาวิทยาลัย
1.2 การกําหนดตําแหนงคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง เงินเดือน
1.3 วัน เวลา และจํานวนชั่วโมงการทํางาน

1.4 การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน
1.5 การปฏิบัติตัวของพนักงาน
1.6 โทษผิดวินัย
1.7 การทําสัญญาจาง
1.8 การทดลองปฏิบัติงาน
1.9 การเลิกจาง
1.10 การดําเนินการทางวินัย
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2) ขอบังคับวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544

ฉบับลงวันที่  10  กรกฏาคม  2544 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 11 กรกฎาคม  2544 กําหนดสาระสําคัญ

เกี่ยวกับ

2.1 องคประกอบของคณะกรรมการประเมิน
2.2 องคประกอบของรายการประเมิน
2.3 ระยะเวลาการประเมิน
2.4 เกณฑการประเมิน เพื่อการปรับอัตราเงินเดือนและตอสัญญาจาง

3) ระเบียบวาดวยบทนิยามคําวาคณาจารย พ.ศ. 2545 ฉบับลงวันที่  29  พฤศจิกายน

2545 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  30  พฤศจิกายน  2545  กําหนดคําวา “คณาจารย” “คณาจารยประจํา” 

หรือคําอื่นใดในลักษณะเดียวกันใหหมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยที่ผานการประเมินทดลอง

ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย

รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย

4) ขอบังคับวาดวย การแตงตั้งอาจารยมหาวิทยาลัยเปนผูชวยศาสตราจารย

รองศาสตราจารย พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่  30  มิถุนายน  2544 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  1

กรกฎาคม  2544  กําหนดสาระสําคัญใหพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการขอเลื่อนตําแหนง

เปน ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย โดยใชหลักเกณฑและวิธีการลักษณะเดียวกันกับขาราชการ

โดยอนุโลม

     5)  ประกาศ เร่ือง การปรับเงินเดือนและการเปลี่ยนสัญญาจางของอาจารยมหาวิทยาลัยที่

ไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ฉบับลงวันที่  16  ตุลาคม  2544 กําหนด

สาระสําคัญเกี่ยวกับ ข้ันเงินเดือนของตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย รวมทั้งการทํา

สัญญาจาง และการปรับเงินเดือนเขาฐานของตําแหนงในแตละป

     6)  ขอบังคับ วาดวยการลาศึกษา ฝกอบรม ของอาจารยมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 ฉบับลง

วันที่  15  มีนาคม  2544  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 16  มีนาคาม  2544 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

6.1 ประเภทของทุน
6.2 คุณสมบัติของผูลา
6.3 การชดใชทุน
6.4 การไดรับเงินเดือนระหวางลา
6.5 แบบสัญญาอนุญาตใหอาจารยมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม และสัญญา

คํ้าประกัน
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7) แนวทางการปฏิบัติ เร่ืองการลา ฝกอบรม ของอาจารยมหาวิทยาลัย หนังสือสวน

บริหารงานบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย ที่ ทม 0301/7299  ลงวันที่  14 สิงหาคม  2544 และ

มติที่ประชุมคณะกรรมการการจางพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2544

กําหนดวิธีการพิจารณาการขอลาไปศึกษา ฝกอบรม

     8)  ขอบังคับ วาดวยการบริหารกองทุนเงินสะสม พ.ศ. 2539 ฉบับลงวันที่ 28 เมษายน

2540 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

8.1 ใหพนักงานมหาวิทยาลัยมีการออมทรัพย
8.2 พนักงานและมหาวิทยาลัยจายสมทบเทากัน
8.3 การจายเงินคืนใหสมาชิก

9)  ประกาศ เร่ือง การกําหนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนเงินสะสม พ.ศ. 2539

ฉบับลงวันที่  28  เมษายน  2540  กําหนดการหักเงินออมทรัพย จํานวนรอยละ 1.5 ของเงินเดือน

และมหาวิทยาลัยจายสมบทเทากับพนักงานมหาวิทยาลัย

10)  ประกาศ เร่ือง การกําหนดอัตราผลประโยชนอันเกิดจากเงินสะสมและเงินสมทบ

กองทุนเงินสะสม พ.ศ. 2539 ฉบับลงวันที่  20  ตุลาคม  2540 กาํหนดการจายดอกเบี้ยอันเกิดจากเงิน

สะสมและเงินสมทบตองไมนอยกวาดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพยของธนาคารพาณิชย

     11)  หนังสือสวนบริหารงานบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย ที่ ทม 0301/2214 ลงวัน

ที่  15 มีนาคม  2544 เร่ือง การขอรักษาสมาชิกภาพกองทุนสะสม กําหนดใหสมาชิกที่ตองออกจากงาน

และไดรับการบรรจุใหมภายใน 3 เดือน ไมวาจะสังกัดหนวยงานใดของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พนักงานสามารถขอรักษาสิทธิการเปนสมาชิกภาพกองทุนสะสมตอเนื่องไวได

     12)  หนังสือสวนบริหารงานบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย ที่ ทม 0301/2154 ลงวัน

ที่  14 มีนาคม 2544 กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่ขอไปตรวจสอบประวัติพิมพลายนิ้วมือโดยไม

ถือเปนวันลา

     13)  ประกาศ เร่ือง การกําหนดเกณฑและอัตราการจายเงินประเภทตาง ๆ พ.ศ. 2540

ฉบับลงวันที่  6  กุมภาพันธ 2540 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  1  เมษายน  2540 กําหนดสาระสําคัญ

เกี่ยวกับ

13.1 คาตอบแทนอาจารยชวยสอน
13.2 คาใชจายในการจัดประชุม หรือสัมมนา

13.3 คาใชจายเกี่ยวกับการเรียนการสอนการสอบ
13.4 คาเบี้ยประชุม คาลวงเวลา และคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
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14) ระเบียบวาดวยเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร พ.ศ. 2543 ฉบับลง

วันที่ 31 ตุลาคม 2543 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  1  พฤศจิกายน  2543  กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

14.1 ใหคณบดีควบคุมดูแลการใชจายเงินอุดหนุน
14.2 ใชบังคับกับกรณีการจางที่มีสัญญาผูกพัน
14.3 ใชบังคับกับการจางที่สอนเปนรายชั่วโมง

15) ระเบียบวาดวย เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2544 ฉบับลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2544 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  24 กุมภาพันธ 2544 กําหนด

คาใชจายบุคลากรหมายถึง คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย คาจางปฏิบัติงานชั่วคราวรายเดือน คาสอน

คาตอบแทนตําแหนงทางวิชาการของพนักงาน และคาใชจายที่เปนเงินสมทบเงินประกันสังคม และเงิน

สมทบกองทุนเงินสะสม

     16)  ระเบียบ วาดวยเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2545

ฉบับลงวันที่ 28 มิถุนายน 2545 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 29 มิถุนายน 2545 กําหนดเพิ่มเติมจากฉบับ

ที่ 2 พ.ศ. 2544 วาคาใชจายที่เปนเงินรางวัลหรือเงินลักษณะอื่นที่เกี่ยวของกับผลการปฏิบัติงาน

     17)  ระเบียบวาดวยสวัสดิการการศึกษาสังเคราะหบุตรบุคลากร พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่

23 กุมภาพันธ 2544 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 24 กุมภาพันธ 2544 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

17.1 การนําบุตรเขาศึกษาในโรงเรียนสาธิต
17.2 การใหเงินอุดหนุนสงเคราะหบุตรที่กําลังศึกษา
17.3 การจายเงินเพิ่มเมื่อพนักงานมหาวิทยาลัย ขาราชการ ลูกจางประจําพนสภาพ

จากการปฏิบัติหนาที่

18) ระเบียบวาดวยสวัสดิการการศึกษาสงเคราะหบุตรบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

ฉบับลงวันที่  27  ธันวาคม  2545  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  28  ธันวาคม 2545 กําหนดเปลี่ยนสาระ

สําคัญของ พนักงานมหาวิทยาลัยดํารงตําแหนงอาจารย ระดับ P7 ข้ึนไป อยูในหนวยงานกลุมภารกิจ

หลักจะตองมีอายุงานครบ  1  ป มาแลว ผานการประเมินไดการตอสัญญาจางไมนอยกวา  3 ป

     19)  ประกาศเรื่องการใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และมีสวนรวมในกระบวนการสรรหาผูดํารง

ตําแหนงตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงอาจารยเปนผูมีสิทธิออก

เสียงเลือกตั้งและมีสวนในการเสนอชื่อและขอมูลในการสรรหา สําหรับการเลือกตั้งและการสรรหา

ผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยทุกกรณี ทั้งนี้ไมรวมถึงลูกจางชาวตางประเทศ
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20) ระเบียบวาดวยสวัสดิการเงินกูเพื่อเคหะสงเคราะห พ.ศ. 2540 ฉบับลงวันที่ 28

พฤศจิกายน  2540 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  29  พฤศจิกายน  2540  กําหนดสาระสําคัญใหพนักงาน

มหาวิทยาลัยมีสิทธิกูยืมเงิน เกี่ยวกับที่อยูอาศัยได

21) ระเบียบวาดวยสวัสดิการเงินกูเพื่อเคหะสงเคราะห (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่

1 มิถุนายน 2544 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 2 มิถุนายน 2544 กาํหนดสาระสําคัญใหกูยืมเงินเพื่อปลูก-

สรางอาคารทดแทนอาคารที่ต้ังอยูบนพื้นที่ที่อยูอาศัยแหงแรกของตนที่ทรุดโทรมมาก และไมสามารถ

อยูอาศัยไดตามปกติ

22) ระเบียบวาดวยสวัสดิการเงินกูเพื่อเคหะสงเคราะห (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545 ฉบับลงวันที่

28  มิถุนายน 2545 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 29 มิถุนายน 2545 กําหนดสาระสําคัญใหครอบคลุมถึง

พนักงานมหาวิทยาลัยใหชัดเจนขึ้น

23) ระเบียบวาดวยสวัสดิการเงินกูเพื่อเคหะสงเคราะห (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่

4 เมษายน 2546 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2546 กําหนดสาระสําคัญของการชําระดอกเบี้ย

เงินกูในอัตรารอยละ 4 ตอป

     24)  ประกาศ เร่ือง เกณฑการใช และอัตราคาบํารุงหอพักจุฬานิเวศน พ.ศ. 2535 ฉบับลง

วันที่ 30 มกราคม 2535 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 30 มกราคม 2535 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับการ

ชวยเหลือพนักงาน ซึ่งมีความจําเปนเรื่องที่อยูอาศัย ใหมีที่พักอันเหมาะสม

     25)  ประกาศ เร่ือง เกณฑการใชและอัตราคาบํารุงหอพักจุฬานิเวศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ฉบับลงวันที่  24  มกราคม  2545 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  25  มกราคม  2545 กําหนดสาระสําคัญให

พนักงานมหาวิทยาลัยที่จางใหปฏิบัติงานภายใตสัญญาจางมีสิทธิไดรับการชวยเหลือใหชัดเจนขึ้น
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4.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม กําหนดการบริหารบุคคลระบบสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 

ดังตอไปนี้

     1)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 ฉบับลงวันที่ 

13 ธันวาคม 2542 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  14  ธันวาคม  2542 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

1.1 กําหนดองคประกอบของการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
“ ก.บ.มหาวิทยาลัย”

1.2 คุณสมบัติทั่วไป
1.3 ประเภทของพนักงาน
1.4 การพันสภาพ
1.5 การทําสัญญาจางและการทดลองปฏิบัติงาน
1.6 วินัย การอุทธรณและการลา

2) ประกาศ  ก.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เร่ือง หลักเกณฑการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่  29  มีนาคม  2543  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 29 มีนาคม 2543  

กําหนดวิธีการสรรหาและการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา

     3)  ประกาศ เร่ือง การจางอัตราคาจาง และการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของ

พนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่  29  มีนาคม  2543  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  29  มีนาคม 2543 

กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

3.1 อัตราคาจาง แนบทายประกาศ
3.2 ระยะเวลาการทดลอง
3.3 องคประกอบคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
3.4 องคประกอบการพิจารณา
3.5 แบบประเมินการทดลอง สัญญาจาง สัญญาค้ําประกัน

4) ประกาศ เร่ือง การจางอัตราคาจางและการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของ

พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) ฉบับลงวันที่  20  มิถุนายน  2546  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  21

มิถุนายน  2546 กําหนดใหยกเลิกแบบประเมินผลการทดลองเดิม และกําหนดแบบประเมินผลการ

ทดลองใหม จํานวน  3  ฉบับ

     5)   ประกาศ เร่ือง  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจําฉบับ-

ลงวันที่  6  พฤษภาคม 2545  กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

5.1 ระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน
5.2 องคประกอบของคณะกรรมการประเมินผล
5.3 ระยะเวลาการรายงานผลการประเมินผล
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5.4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
6) ประกาศ เร่ือง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา

(ฉบับที่ 2) ฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน  2546  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  21  มิถุนายน  2546 กําหนดให

ยกเลิกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเดิม และกําหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานใหม จํานวน      

3  ฉบับ

     7)  ประกาศ เร่ือง วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับลงวันที่ 29

มีนาคม  2543  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  30  มีนาคม  2543  กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

7.1 ขอหามและขอปฏิบัติลักษณะคลายกับของขาราชการ
7.2 การลงโทษ

8) ประกาศ เร่ือง วันทํางาน เวลาทํางาน วันหยุดงาน วันหยุดประจําป และประเภท

การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับลงวันที่  29  มีนาคม  2543  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 30  

มีนาคม  2543  กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

8.1 ประเภทของการลา
8.2 ข้ันตอนวิธกีารลา การอนุญาต

9) ประกาศ เร่ือง วันทํางาน เวลาทํางาน วันหยุด วันหยุดประจําป และประเภทการ

ลาของพนักงาน (ฉบับที่ 2) ฉบับลงวันที่  7  ธันวาคม  2544  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 8 ธันวาคม  

2544  กําหนดเงื่อนไขการลาศึกษาโดยมีสิทธิไดรับคาจางหรือไมรับคาจางระหวางไดรับอนุมัติใหลา

ศึกษาตอ และสัญญาอนุญาตใหพนักงานไปศึกษา สัญญาค้ําประกัน

     10)  ประกาศ เร่ือง  การเลื่อนคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยประจําฉบับลงวันที่  7  

ธันวาคม  2544  กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

10.1 คุณสมบัติของพนักงาน
10.2 เกณฑการเลื่อนคาจาง
10.3 การกําหนดวงเงิน
10.4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนคาจางพนักงาน  

2  ประเภท

11)  ประกาศ เร่ือง ใหพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับคาจางตามวุฒิของผูไดรับวุฒิเพิ่ม

ข้ึน ฉบับลงวันที่  7  มีนาคม  2545  กําหนดใหผูไดรับอนุมัติใหลาศึกษาไดรับวุฒิเพิ่มข้ึนขอปรับวุฒิ 

โดยใชเงินเดือนแรกบรรจุในระบบราชการเพิ่ม 70 % ของพนักงานวิชาการหรือ 50 % ของพนักงาน

ปฏิบัติการ
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5.  มหาวิทยาลัยทักษิณ  กําหนดการบริหารระบบสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ดังตอ

ไปนี้

     1)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการบริหารงานพนักงาน พ.ศ. 2545 ฉบับลงวันที่  

1  ธันวาคม  2545 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  1  ธันวาคม  2545  กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

1.1 องคประกอบของคณะกรรมการบริหารพนักงาน
1.2 สายของพนักงานและตําแหนง
1.3 อัตราคาจาง
1.4 การทําสัญญาจาง
1.5 การลาออก

2) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานพนักงาน ฉบับที่ 1/2546 เร่ือง รายชื่อตําแหนง

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและคุณสมบัติทั่วไปของพนักงาน ฉบับลงวันที่  12  กุมภาพันธ 2546

มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  1  ธันวาคม  2545  กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

2.1 ชื่อตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงทางวิชาการคุณสมบัติทั่วไปของ
พนักงาน ใชลักษณะเดียวกันกับขาราชการโดยอนุโลม

2.2 การจางผูมีอายุเกิน  60  ป หรือจางผูที่ไมมีสัญชาติไทยเปนพนักงาน

3) ประกาศ ฉบับที่ 2/2546 เร่ือง กําหนดวันเวลาทํางาน วันหยุดงานและการลา ฉบับ

ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2546 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  1  ธันวาคม 2545 กําหนดใหเปนไปตามระเบียบ

ราชการโดยอนุโลม และกําหนดรายละเอียดแนบทาย

4) ประกาศ ฉบับที่ 3/2546  เร่ืองหลักเกณฑการไดมาชึ่งพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับ

ลงวันที่  12  กุมภาพันธ  2546  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  1  ธันวาคม  2545  กําหนดใชวิธีการสอบคัด

เลือก คัดเลือก หลักสูตรการคัดเลือก แนบทายประกาศ

5) ประกาศ ฉบับที่ 4/2546 เร่ือง หลักเกณฑเกี่ยวกับการจางและสัญญาจาง ฉบับลง

วันที่ 12 กุมภาพันธ 2546 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  1  ธันวาคม  2545 กําหนดการทําสัญญาจางแบบ

สัญญา แบบสัญญาค้ําประกัน ภาระงานและขอตกลงการปฏิบัติงานแนบทายสัญญา แนบทาย

ประกาศ

6) ประกาศ ฉบับที่ 5/2546 เร่ือง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราคาจาง การเพิ่มคาจาง

และสวัสดิการตาง ๆ ฉบับลงวันที่  12  กุมภาพันธ  2546  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  1 ธันวาคม 2545 

กําหนดอัตราคาจางปกติ อัตราคาจางพิเศษ การเพิ่มคาจาง การจายเงินรางวัลพิเศษ

สวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ (ใหเขาเปนสมาชิกกองทุนประกันสังคม) บัญชีอัตราคาจางแนบ

ทายประกาศ
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7) ระเบียบวาดวย การจัดสวัสดิการ พ.ศ. 2542 ฉบับลงวันที่ 3 กันยายน 2542 มีผล

บังคับใชต้ังแตวันที่  4  กันยายน  2542  กําหนดสาระสําคัญในการจัดสวัสดิการใหกับขาราชการและ

ลูกจางประจํา

8) ประกาศ วาดวยหลักเกณฑการจายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ

พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่  10  กุมภาพันธ  2546 กําหนดสาระสําคัญการจายเงินเปนสวัสดิการ

ใหพนักงานเกี่ยวกับ

8.1 แสดงความยินดี หรือเสียใจ
8.2 การกีฬาและนันทนาการ
8.3 การกุศล
8.4 การรับรอง
8.5 การยืม
8.6 การบริการยานพาหนะ
8.7 การอื่น ๆ

6.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  กําหนดการบริหารระบบสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยมีมติรับหลักการ เมื่อวันที่ 23  ธันวาคม  2542  และใหมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  1  

ตุลาคม  2542 ดังตอไป

     1)  กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการบริหารบุคคลเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัยทด

แทนอัตราขาราชการ เพื่อใชในการจางระหวางที่มหาวิทยาลัย เตรียมการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ

ของรัฐ

1.1 ประเภทสายงาน
1.2 คุณสมบัติทั่วไป
1.3 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1.4 การสรรหาและวิธีการ
1.5 การทดลองปฏิบัติงาน
1.6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1.7 การทําสัญญาจาง
1.8 การกําหนดอัตราคาจาง บัญชีคาตอบแทน
1.9 การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน
1.10  การลา
1.11  การรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัย
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1.12  การพนสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย
1.13  การค้ําประกัน

2) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหนาที่
อาจารย และสายสนับสนุนวิชาการ โดยกําหนดองคประกอบของกรรมการประเมินรายการ

ประเมิน เกณฑการประเมิน วิธีดําเนินการ

7.  มหาวิทยาลัยนเรศวร  กําหนดการบริหารระบบสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ดังตอ

ไปนี้

     1)  ขอบังคับ มหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543 ฉบับลงวันที่  23  กันยายน  2543  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม  

2542  กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

1.1 องคคณะกรรมการบริหารงานบุคคลโดยใหเปนอํานาจของ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย

1.2 คุณสมบัติทั่วไป
1.3 ประเภทของพนักงาน
1.4 การบรรจุ แตงตั้ง การทดลองปฏิบัติงาน
1.5 ประเภทของการลา
1.6 การพัฒนาพนักงาน
1.7 โทษทางวินัย และการอุทธรณ รองทุกข ในลักษณะเดียวกันขาราชการ

1.8 การพนสภาพของพนักงาน
1.9 บัญชีเงินเดือนและสัญญาจางพนักงานแนบทาย

2) ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการจางพนักงานโดยใชเงิน
รายไดมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่  2  ตุลาคม  2544 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม  2544 

กําหนดสาระสําคัญรายละเอียดของหลักเกณฑการจาง และวิธีการจาง

3) เอกสารประกอบการประเมินบุคลากรสายวิชาการ และสายบริหารที่กําหนด
กระบวนการคัดเลือกพนักงาน การกรอกภาระงาน คูมือการใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

     4)  ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร  เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการบรรจุแตงตั้ง

พนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่  24  กันยายน  2545  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม  2545 

กําหนดสาระสําคัญของรายละเอียดหลักเกณฑและวิธีการ
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8.  มหาวิทยาลัยบูรพา  กําหนดการบริหารระบบสัญญาจาง พนักงานมหาวิทยาลัย ดังตอไป

นี้

     1)  ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545 ฉบับลงวันที่ 14 

มิถุนายน 2545 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  15  มิถุนายน  2545  กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

1.1 องคประกอบของคณะกรรมการบริหารพนักงาน
1.2 ประเภทของพนักงาน
1.3 คุณสมบัติทั่วไป
1.4 การพนสภาพของพนักงาน
1.5 โทษทางวินัย และการอุทธรณ รองทุกข

2) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารยสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546 

ฉบับลงวันที่  21  พฤศจิกายน  2546 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  22  พฤศจิกายน  2546 กําหนดสาระ

สําคัญใหใชหลักเกณฑและวิธีการลักษณะเดียวกันกับขาราชการโดยอนุโลม

     3)  หนังสือที่ ศธ.0528/ว.1080  ลงวันที่  17  ตุลาคม 2546 เร่ือง สัญญาจางพนักงาน

มหาวิทยาลัยแบบ  2  ป โดยกําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับการประเมินเพื่อตอสัญญาจาง กระบวนการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน องคประกอบของคณะกรรมการประเมินเกณฑการตัดสิน

9.  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  กําหนดการบริหารระบบสัญญาจาง พนักงาน

มหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้

     1)  ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการจางพนักงาน พ.ศ. 2544 ฉบับ

ลงวันที่  13  พฤศจิกายน  2544  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  14  พฤศจิกายน  2544  กําหนดสาระสําคัญ

เกี่ยวกับ

1.1 องคคณะกรรมการบริหารพนักงาน
1.2 กําหนดใหคณะกรรมการบริหารพนักงานมีอํานาจออกประกาศ

1.2.1    หลักเกณฑแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนง การสรรหา การบรรจุ

            และแตงตั้ง

1.2.2 สัญญาจางและหลักประกันสัญญา

1.2.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

1.2.4 การกําหนดจํานวนวันทํางาน การลา

1.2.5 การปรับอัตราเงินเดือน/คาจาง

1.2.6 การจายเงินสะสม การเบิกคาใชจายในการปฏิบัติงาน
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1.2.7 วินัย การรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย

1.2.8 การพนสภาพจากการเปนพนักงาน

2) ประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เร่ือง อัตรากําลัง อัตราเงินเดือน/

คาจาง คาตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานสถาบันระบบใหม ฉบับลงวันที่  13  พฤศจิกายน  

2544  กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

2.1 อัตรากําลังใหคณะกรรมการบริหารพนักงานกําหนด
2.2 อัตราเงินเดือนสายบริหารใหสภากําหนด สายงานอาจารย และสายงาน

สนับสนุนตามบัญชีแนบทายประกาศ

2.3 อัตราคาตอบแทนการทํางานลวงเวลา
2.4 สวัสดิการ - เขาประกันสังคม

3) ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร เร่ือง การบริหารพนักงานสถาบันระบบ
ใหม ฉบับลงวันที่  30  มกราคม  2545  กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

3.1 สายของพนักงาน 3 สาย

3.2 การสรรหา บรรจุและแตงตั้งและวิธีการ

3.3 สัญญาจางและหลักประกัน
3.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.5 จํานวนวันทํางาน วันหยุด และการลา

3.6 การปรับอัตราเงินเดือน
3.7 การเบิกคาใชจายในการปฏิบัติงานของพนักงาน
3.8 วินัย การรักษาวินัยและการดําเนินทางวินัย ใหใช พ.ร.บ.และกฎทบวงโดย

อนุโลม

3.9 การพนสภาพของพนักงาน
4) ประกาศ เร่ือง การกําหนดอัตราเงินเดือนพนักงานสถาบันระบบใหมผูมีประสบการณ

ฉบับลงวันที่  5  พฤศจิกายน  2546 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

4.1 พนักงานสถาบันระบบใหม  2  กรณี

4.2 การไดรับเงินเดือนของพนักงานแตละกรณีตาม 4.1 สายงาน อาจารยเพิ่มรอยละ 

60 สายงาน สนับสนุนเพิ่มรอยละ 40

5) ประกาศ เร่ือง อัตรากําลังอัตราเงินเดือน/คาจาง คาตอบแทนและสวัสดิการของ

พนักงานสถาบันระบบใหม (ฉบับที่ 2) ฉบับลงวันที่  21  สิงหาคม  2546  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่

1 สิงหาคม  2546 กําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามวุฒิ ต้ังแตปริญญาเอกถึงระดับ ปวช.

6) ประกาศ เร่ือง การแตงตั้งพนักงานสถาบันระบบใหมสายงานอาจารย ใหดํารงตําแหนง
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ทางวิชาการ ฉบับลงวันที่  22  สิงหาคม  2546  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  23  สิงหาคม  2546  กําหนด

สาระสําคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย 

ใหใช ของ ก.ม.โดยอนุโลม รวมทังกําหนดใหไดรับเงินประจําตําแหนงของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ

10.  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กําหนดการบริหารระบบสัญญาจาง พนักงานมหาวิทยาลัย 

ดังตอไปนี้

     1)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543  ฉบับลง

วันที่  29  กุมภาพันธ  2543  มีผลบังคับต้ังแตวันที่  1  มีนาคม  2543  กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

1.1 องคคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “ก.บ.ม.”

1.2 ตําแหนงพนักงานมี 2 กลุม  2  ประเภท

1.3 คุณสมบัติทั่วไปของพนักงาน
1.4 การทดลองปฏิบัติงานและการตอสัญญาจาง
1.5 การพนสภาพของพนักงาน
1.6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1.7 โทษผิดวินัย และการอุทธรณ รองทุกข

1.8 การเปลี่ยนสภาพขาราชการเปนพนักงาน
1.9 คาตอบแทนอัตราแรกบรรจุ เพื่อเปนสวัสดิการและประโยชนอ่ืน ๆ

2) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการบริหารบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546

ฉบับลงวันที่ 18 เมษายน 2546 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 19 เมษายน 2546 กําหนดสาระสําคัญ

คุณสมบัติทั่วไปของพนักงาน เปนมีอายุไมตํ่ากวา  20  ป และไมเกิน 65 ปบริบูรณ และอาจขออนุมัติ

สภาขยายอายุเกิน 65 ป แตไมเกิน 69 ป

     3)  ประกาศ ก.บ.ม.เร่ืองโรครายแรง พ.ศ. 2543 ฉบับลงวันที่  29  กันยายน  2543 มีผล

บังคับใชต้ังแตวันที่ 30 กันยายน 2543 กําหนดรายละเอียดของโรครายแรง จํานวน  6  โรค

     4)  กําหนดแบบสัญญาจางและสัญญาค้ําประกัน หนังสือ ที่ ทม.2201.1(1)/ว.1609 ลงวัน

ที่ 2 สิงหาคม 2543 เร่ือง การทําสัญญาจางเปนพนักงาน

     5)  ประกาศ ก.บ.ม.เร่ือง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน พ.ศ. 2546 ฉบับลง

วันที่  30  พฤษภาคม 2546 มีผลบังคับต้ังแตวันที่  31  พฤษภาคม  2546 กําหนดสาระสําคัญวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําเต็มเวลาสัญญาจางไมเกิน  4  ป พรอมกําหนดแบบประเมิน

และเกณฑการประเมินขั้นตอนการประเมิน แผนการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเงื่อนไขการปฏิบัติงาน

ตามสัญญาจางตามที่หนวยงานมอบหมาย (TOR)
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     6)  ประกาศ ก.บ.ม. เร่ือง ระยะเวลาในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน 

และการดําเนินการจัดทํา TOR ฉบับลงวันที่  29  ธันวาคม  2544  กําหนดสาระสําคัญวิธีการประเมิน

การทดลองปฏิบัติงานและจัดทํา TOR

     7)  ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยมาตรฐาน

ภาระงานขั้นต่ําของพนักงานขาราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 24 

มกราคม 2544 กําหนดรายละเอียดแนบทายวาดวยมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําของพนักงาน ข้ันตอน

การดําเนินงาน เกณฑการคิดภาระงาน

8)  ระเบียบคณะกรรมการวาดวย คาจางและการเพิ่มคาจางของพนักงาน พ.ศ.2544

ฉบับลงวันที่  25  เมษายน  2544  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  26  เมษายน  2544  กําหนดสาระสําคัญ

เกี่ยวกับ

8.1 กําหนดรอบปทํางาน 1 ก.ค. – 30 มิ.ย.

8.2 บัญชีคาตอบแทนและบัญชีการเพิ่มคาจางแนบทาย
8.3 เพิ่มคาจางใหต้ังแต 1 ต.ค.

9) ระเบียบ วาดวยคาจางและการเพิ่มคาจางของพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ฉบับ

ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2546  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  29  พฤษภาคม  2546  กําหนดสาระสําคัญ

ในการแกไขปรับปรุง ระเบียบฉบับลงวันที่ 25  เมษายน  2544

9.1 เปลี่ยนรอบปทํางานเปน  1  ต.ค. – 30  ก.ย.

9.2 เพิ่มคาจางใหปละสองครั้ง เหมือนขาราชการ
10) หนังสือ ที่ ทม 2201.1(1)/ว.761 ลงวันที่  19  เมษายน 2544 มติ ก.บ.ม. คร้ังที่ 8 เมื่อ

วันที่ 30 มกราคม 2544 กําหนดสาระสําคัญใหพนักงานวิชาการวุฒิปริญญาเอกปฏิบัติงานครบ 2 ป 

วุฒิปริญญาโท ปฏิบัติงานครบ  5  ป  ตองมีผลงานทางวิชาการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

หากทําไมไดตองขอยกเวนตอ ก.บ.ม.สําหรับพนักงานวุฒิปริญญาตรี ตองศึกษาระดับสูงขึ้นภายใน  2 

ป หากทําไมไดตองขอยกเวนตอ ก.บ.ม.

     11) ประกาศ ก.บ.ม. เร่ือง การปฏิบัติงาน วันหยุดและการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2543 ฉบับลงวันที่  29  กันยายน 2543 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  30  กันยายน  2543  กําหนด

สาระสําคัญรายละเอียดของประเภทการลา แบบใบลา และบัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน

     12) ประกาศ ก.บ.ม. เร่ืองการลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย พ.ศ. 2544 

ฉบับลงวันที่  14  กุมภาพันธ  2544  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  15  กุมภาพันธ  2544  กําหนดสาระ

สําคัญเกี่ยวกับ

12.1 การศึกษา การฝกอบรม  ดูงาน การปฏิบัติงานวิจัยและทุน

12.2 คุณสมบัติแตละประเภทการพัฒนา
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12.3 หลักเกณฑการจายคาตอบแทนระหวางลา
13) ประกาศ ก.บ.ม. เร่ืองการลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่  21  มกราคม  2546  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  22  มกราคม  2546 กําหนด

สาระสําคัญปรับปรุงการจายคาตอบแทนระหวางลาใหม อยูในระหวาง 3 เดือน ถึง 4 ป

     14) ประกาศ ก.บ.ม. เร่ือง บัตรประจําตัวพนักงานมหาวทิยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2543 

ฉบับลงวันที่  23  ธันวาคม  2543  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  24  ธันวาคม  2543  กําหนดสาระสําคัญ

ของการมีบัตรประจําตัวและแบบคําขอมีบัตร

     15) ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย วาดวยสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. 

2545 ฉบับลงวันที่  19  กรกฎาคม  2545  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  20  กรกฎาคม 2545 กําหนดสาระ

สําคัญเกี่ยวกับ

15.1 จัดระบบสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพ
15.2 จัดระบบสวัสดิการเกี่ยวกับการสะสมทรัพย
15.3 จัดระบบสวัสดิการเกี่ยวกับที่พักอาศัย
15.4 ใหนําวงเงินรอยละ 7 ของงบประมาณแผนดินใชในการจัดสวัสดิการ

     16) ประกาศ ก.บ.ม. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการจัดสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. 2545 ฉบับ

ลงวันที่  22  กรกฎาคม  2545  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2545 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

16.1 ทําประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัย
16.2 จัดระบบสะสมทรัพยรอยละ 3 ของเงินเดือนทั้ง 2 ฝาย

16.3 จัดที่พักอาศัยใหพักไดไมเกิน  7  ป

     17) ประกาศ ก.บ.ม. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.

2546 ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2546 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  25  ธันวาคม  2546 กําหนดสาระ

สําคัญเกี่ยวกับ

17.1 การไดมาซึ่งพนักงาน
17.2 วิธีการสมัคร
17.3 องคประกอบของคณะกรรมการคัดเลือก
17.4 วิธีการคัดเลือก
17.5 เกณฑการตดัสิน
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11.  มหาวิทยาลัยมหิดล  กําหนดการบริหารระบบสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ดังตอ

ไปนี้

     1)  ระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน พ.ศ. 2543 

ฉบับวันที่  4  มิถุนายน  2543 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลพนักงาน

มหาวิทยาลัยโดยใหมีคณะกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย เรียกวา ก.พ.ม. สวนการบริหารงานบุคคล

ใหนําระเบีบบมหาวิทยาลัยวาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2528 มาใชบังคับโดยอนุโลม

     2)  ระเบียบวาดวย พนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 

24 กันยายน 2544 ยกเลิกเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ ตามแบบขาราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 ลงวันที่  

2  พฤศจิกายน  2544  กําหนดใชเงินชวยพิเศษพนักงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 กําหนดใหพนักงาน

มหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุนเกษียณอายุ  60 ป บริบูรณในปงบประมาณนั้น

     3)  ระเบียบวาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2528 ฉบับลงวันที่  20  พฤศจิกายน  2528 

กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

3.1 องคประกอบของคณะกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย ก.พ.ม.

3.2 มีคณะอนุกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย อ.พ.ม.

3.3 พนักงานมี 2 ประเภท พนักงานที่มีตําแหนงและลักษณะงานทางดานวิชาการ 

วิชาชีพ บริหารทั่วไป ประเภทที่ 2 คือพนักงานซึ่งแปรสภาพมาจากลูกจางประจํา

เงินนอกงบประมาณ

3.4 มีพนักงานประจํา พนักงานชั่วคราว พนักงานไมเต็มเวลา

3.5 การบรรจุแตงตั้ง และเลื่อนขั้นเงินเดือน
3.6 ใหใชวิธีการคัดเลือก
3.7 การทดลองปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
3.8 วินัยและการรักษาวินัย กําหนดรายละเอียด

3.9 โทษผิดวินัยมี 3 สถาน

3.10 การออกจากงาน  6  กรณี

3.11 การรองทุกข และการอุทธรณ
4) ระเบียบฯ วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 ฉบับลงวันที่ 31 มีนาคม

2530 แกไขปรับปรุงการออกจากงานเปนครบกําหนดเวลาทํางาน หรือมหาวิทยาลัยเลิกจางกอนครบ

กําหนดเวลาทํางานตามสัญญาการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย เวนแตกรณีเลิกจางระหวางทดลอง

ปฏิบัติงาน เพราะไมผานการทดลองปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 ลงวันที่  13  มิถุนายน  2532

แกไขปรับปรุงสิทธิและการลาหยุดไปเพิ่มพูนความรูและประสบการณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2537 ลงวันที่



36

29 เมษายน  2537 แกไขปรับปรุงการอนุมัติใหเดินทางไปราชการ การลาไปเพิ่มพูนและประสบการณ 

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538 ลงวันที่  22  กันยายน  2538 โดยการนําเอาฉบับที่  3 และฉบับที่ 4 มารวมกัน

เปนฉบับที่ 5

     5)  ระเบียบฯ วาดวยกองทุนเงินสวัสดิการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน 

พ.ศ. 2543 ฉบับลงวันที่ 23 สิงหาคม 2543 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ

และการจายเงินกองทุนใหเปนไปตามหลักเกณฑการจาย

     6)  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นและปรับ

อัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทนและการเลื่อนระดับของพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน พ.ศ. 

2543 ฉบับลงวันที่  6  ตุลาคม  2543  กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

6.1 คุณสมบัติของผูจะไดเลื่อนขั้น
6.2 เลื่อนขั้นตามปงบประมาณ
6.3 บัญชีพนักงานเปนขั้นและมี P.1 – P. 10

     7)  หลักเกณฑและวิธีการบริหารบุคคล เกี่ยวกับเร่ือง

7.1 การคัดเลือกพนักงาน
7.2 การทดลองปฏิบัติงาน
7.3 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
7.4 บําเหน็จและเงินจายพิเศษ
7.5 การลาไปเพิ่มพูนความรูและประสบการณ

12. มหาวิทยาลัยแมโจ  กําหนดการบริหารระบบสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
ดังตอไปนี้

1) ขอบังคับมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการจางพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 ฉบับ

ลงวันที่  26  ธันวาคม  2542  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม  2542  กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

1.1 ให อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเปนคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงาน

มหาวิทยาลัย

1.2 พนักงานมี  2  ประเภท

1.3 การกําหนดตําแหนง การจาง การทดลองปฎิบัติงาน
1.4 วันทํางาน วันหยุด และสวัสดิการ

1.5 วินัย การรักษาวินัย และดําเนินทางวินัย ใหใชของขาราชการ

1.6 การออกและการเลิกจาง
1.7 การอุทธรณและรองทุกข
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2) ระเบียบมหาวิทยาลัยแมโจ วาดวยการบริหารเงินทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543

ฉบับลงวันที่  3  ธันวาคม  2543  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม  2542  กําหนดสาระสําคัญ

เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อบริหารงานบุคคลและสวัสดิการใหแกพนักงาน

มหาวิทยาลัย

3) ระเบียบวาดวยการบริหารเงินทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ฉบับ

ลงวันที่  16  พฤศจิกายน  2546  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  17  พฤศจิกายน  2546  กําหนดสาระสําคัญ

การอนุมัติการจายเงินทุนและการสั่งจายเงินกองทุน โดยตองมีผูรวมลงนามอยางนอย  2  คน (รอง

อธิการบดีผาน ผูอํานวยการกองคลัง)

     4)  ประกาศ อ.ก.ม มหาวิทยาลัยแมโจ เร่ืองกําหนดรายการและอัตราการเบิกจายเงินทุน

พนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 1/2544 การเบิกจายคาจางของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 23 

มกราคม 2544 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม  2542  กําหนดสาระสําคัญใหพนักงานไดรับคา

จางตามบัญชีอัตราคาจางแนบทายประกาศ โดยกําหนดเปนวุฒิการศึกษา ต้ังแต ม.ตน ถึงระดับ

ปริญญาเอก และปริญญาเฉพาะทาง

   5) ประกาศ อ.ก.ม. เร่ือง กําหนดรายการและอัตราการเบิกจายเงินทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ฉบับที่ 2 /2544 การเบิกจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม ฉบับลงวันที่  23  มกราคม 2544 มีผล

บังคับใชต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม  2542  กําหนดสาระสําคัญใหพนักงานมหาวิทยาลัยเขากองทุนประกัน

สังคม และมหาวิทยาลัยจายเงินกองทุนพนักงานเปนเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม

6)  ประกาศ อ.ก.ม. เร่ือง กําหนดรายการและอัตราการเบิกจายเงินทุนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 3/2544 เงินสะสมของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่  23 มกราคม 2544

มีผลบังคับใชต้ังแตวนัที่  1  มกราคม  2544 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

6.1 สงเงินสะสมเขาบัญชีพนักงานแตละคนไมเกินเดือนละ 15,000 บาท

6.2 พนักงานสมทบรอยละ 3 ของอัตราคาจาง

6.3 มหาวิทยาลัยสมทบรอยละ 5 ของอัตราคาจาง

6.4 จายคืนเมื่อครบสัญญาหรือลาออก รอยละ 100  พรอมดอกเบี้ย

7) ประกาศ อ.ก.ม. เร่ืองการตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับลงวันที่ 22

มิถุนายน 2544 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  1  เมษายน  2544  กําหนดสาระสําคัญใหนําผลการประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและอัตราคาจางเดิม มาประกอบการพิจารณาตอ

สัญญาจาง
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8) ประกาศ อ.ก.ม. เร่ือง การเลื่อนขั้นเงินคาจางใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลง

วันที่  22  มิถุนายน  2544  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  1  เมษายน  2544  กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

การเลื่อนคาจางลักษณะเดียวกันกับขาราชการโดยมีการเลื่อนคาจางปงบประมาณละ 2 คร้ัง และ

กําหนดเลื่อนคาจางเปนครึ่งขั้น หนึ่งขั้น

     9)  ประกาศ อ.ก.ม. เร่ืองเลื่อนขั้นเงินคาจางใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2 ฉบับลง

วันที่ 2 สิงหาคม 2544  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่  1  เมษายน  2544  กําหนดสาระสําคัญใหเลื่อนขั้น

คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ตองอยูภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรเทานั้น

     10)  ประกาศ อ.ก.ม. เร่ืองกําหนดรายการและอัตราการเบิกจายเงินทุนพนักงาน

มหาวิทยาลัยฉบับที่ 1/2545 เงินสะสมของพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับลงวันที่  13  พฤษภาคม 2545 มี

ผลบังคบัใชต้ังแตวันที่  1  เมษายน  2544  กําหนดสาระสําคัญ ใหหักเงินคาจางของพนักงานอัตรารอย

ละ 3 ของคาจางและไมเกิน 15,000 บาท และเบิกจายในสวนที่กันไวจัดสวัสดิการ 0.2 ซึ่งเหลือจากสง

สมทบเขากองทุนประกันสังคม เขาบัญชีสะสมของพนักงานมหาวิทยาลัย

     11)  ประกาศ อ.ก.ม. เร่ืองการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และ

ปฏิบัติงานวิจัย พ.ศ. 2545 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่  13  กรกฎาคม  2545  กําหนดสาระสําคัญ

เกี่ยวกับ

11.1 รายละเอียดของการลาศึกษา ไปฝกอบรม ไปดูงาน ไปปฏิบัติงานวิจัย

11.2 การจายคาจางในระหวางลา
ปริญญาตรีใหไดรับคาจางไมเกิน 2 ป

ปริญญาโทใหไดรับคาจางไมเกิน 2 ป

ปริญญาเอกใหไดรับคาจางไมเกิน  4  ป

ปริญญาโท-เอกใหไดรับคาจางไมเกิน  5  ป

ระดับ Post Doctralใหไดรับคาจางไมเกิน  1  ป

ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัยใหไดรับคาจาง  90  วัน

     12)  หนังสือที่ ทม 1401.7.2/ว.167 ลงวันที่  27  พฤศจิกายน  2545  กําหนดหลักเกณฑ

และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อใชประกอบการพิจารณา

เลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากรประจําป กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ
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12.1 แบบฟอรมการประเมิน
12.2 กําหนดคะแนนเต็ม  100  คะแนน

สายวิชาการ ผลสําเร็จของงาน  70  คะแนน

    คุณลักษณะการปฏิบัติงาน  30  คะแนน

สายบริการวิชาการ ผลสําเร็จของงาน  80  คะแนน

คุณลักษณะการปฏิบัติงาน  20 คะแนน

12.3 องคคณะกรรมการประเมินและวิธีการประเมิน
12.4 เกณฑการตัดสิน

ผลการประเมิน 80-100 ดีเดน  เลื่อน  1  ข้ัน

ผลการประเมิน 60-79   ดี-ปกติ เลื่อน  .5 ข้ัน

ผลการประเมินต่ํากวา 60 ตองปรับปรุง ไมควรเลื่อน

ผลการประเมินระดับดีข้ึนไป ไดรับการตอสัญญาจาง

     13)  หนังสือ ที่ ทม 1401.7.2/ว.18 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2546 กําหนดความชัดเจนและ

เปนธรรมในดานการประเมินและตอสัญญาจางในกรณีลาศึกษา

13.1 ตองกรอกแฟมสะสมผลงานเพื่อตอสัญญาจางเปนประจําทุกป
13.2 การเลิกสัญญาจางที่มีอยู แลวจัดทําสัญญาจางใหมไมนอยกวา 3 ป

14) หนังสือที่ ศธ.0523.7.2/ว.26 ลงวันที่  21  สิงหาคม  2546 กําหนดหลักเกณฑและ

วิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เพื่อใชเลื่อนขั้นเงินเดือน คาจางประจํา

และพนักงานมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม

14.1 ผูดํารงตําแหนง รองอธิการบดี คณบดี  ผูอํานวยการ ผูชวยอธิการบดี เปน

อํานาจของอธิการบดี

14.2 ผูดํารงตําแหนง รองคณบดี รองผูอํานวยการ หัวหนาภาควิชา หัวหนาฝาย เปน

อํานาจของคณบดี/ผูอํานวยการ

14.3 ใหทําแบบสรุปการประเมินเสนออธิการบดี ประกอบการพิจารณา พรอมทั้งจัด

ลําดับที่เสนอ
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13.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กําหนดการบริหารระบบสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้

1.  ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2540 ฉบับลงวันที่ 

28 ธันวาคม 2544 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 29 ธันวาคม 2544 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

1.1 องคประกอบของคณะกรรมการบริหารพนักงาน
1.2 มีอนุกรรมการบริหารพนักงาน
1.3 ตําแหนงพนักงาน – ตําแหนงวิชาการ/ตําแหนงสนับสนุนวิชาการ/ตําแหนงบริหาร

1.4 พนักงาน มี 2 ลักษณะ – พนักงานประจํา/พนักงานชั่วคราว

1.5 กําหนดการทําสัญญาจาง และสัญญาค้ําประกัน
1.6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1.7 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
1.8 วันทํางาน การลา และสวัสดิการ

1.9 วินัยและการรักษาวินัย
1.10  การพนสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย
1.11  การอุทธรณ และรองทุกข

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย การจัดสวัสดิการการศึกษาบุตรบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ.2544 ฉบับลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2544 

กําหนดเกี่ยวกับการใหสวัสดิการบุตรของขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานประจํา เขาเรียนใน       

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร่ือง สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการ

ศึกษาของบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2543 ฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2543 กําหนดสาระ

สําคัญเกี่ยวกับ

3.1 จัดสวัสดิการใหกับพนักงานและบุคคลในครอบครัว
3.2 เบิกคารักษาพยาบาลไดทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน
3.3 เบิกคาเลาเรียนบุตรได 2 คน อายุไมเกิน 25 ป

3.4 ตรวจสุขภาพประจําปในอัตราไมเกิน 1,000 บาท

3.5 จัดสวัสดิการใหเปนรายหัวแตละคน ทุกป ๆ ละ 15,000 บาท สะสมไดตลอดเวลา

รับราชการ

4. ประกาศ เร่ือง บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 27 สิงหาคม 

2545 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับการแตงกาย และอายุของบัตรกําหนดตามสัญญาจาง



41

5. ประกาศ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการบรรจุกลับเขาเปนพนักงานเนื่องจากไปรับราชการทหาร 

ฉบับลงวันที่ 27 สิงหาคม 2545 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับการรายงานตัวกลับเขารับราชการ และ

การสงวนอัตรากําลัง

6. ประกาศ เร่ือง กําหนดวันทํางาน เวลาทํางาน วันหยุดงาน วันหยุดประจําป หลักเกณฑและวิธี

การลาของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 27 สิงหาคม 2545 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

6.1 วันทํางาน เวลาทํางาน สัปดาหหนึ่งไมนอยกวา 35 ชั่วโมง

6.2 การลาปวย
6.3 การลาคลอดบุตร
6.4 การลากิจ
6.5 การลาพักผอน
6.6 การลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย

6.7 การลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมผล

7. ประกาศ เร่ือง คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งถอดถอนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ฉบับลงวันที่ 27 สิงหาคม 2545 

กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง หลักเกณฑและวิธีการขอเลื่อนตําแหนงทาง- 

วิชาการ

8. ประกาศ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการจัดสวัสดิการประโยชนเกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2545 ฉบับลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2545 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

8.1 การเทียบตําแหนงใหมีสิทธิเบิกคาใชจาย
8.2 การขอยกเวนเขารับราชการทหาร
8.3 การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ
8.4 ปฏิบัติงานเปนเวลาชดใชทุน
8.5 สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตร
8.6 การจัดสวัสดิการเงินกู แสดงความยินดี แสดงความเสียใจ
8.7 การจัดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

9. ประกาศ เร่ือง หลักเกณฑการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2545 ฉบับลงวันที่ 4 

พฤศจิกายน 2545 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

9.1 การศึกษา/การฝกอบรม/การดูงาน/การปฏิบัติการวิจัย

9.2 คุณสมบัติ
9.3 การพิจารณา การอนุมัติ

9.4 การทําสัญญา
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9.5 การชดใชทุน
9.6 การรายงานตัวกลับเขารับราชการ

10.  ประกาศ เร่ือง การใหพนักงานไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณทางวิชาการ 

พ.ศ.2545 ฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2545 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

   10.1  การไปเพิ่มพูนความรู

   10.2  คุณสมบัติ

   10.3  การพิจารณา การอนุมัติ

               10.4  การรายงานความกาวหนา และสงฉบับสมบูรณ

11.  ประกาศ  เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการยายพนักงานมหาวิทยาลัย  ฉบับลงวันที่ 11 ธันวาคม 

2545 กําหนดความสําคัญเกี่ยวกับการยายสายและตําแหนงของพนักงาน หลักเกณฑและวิธีการ

ดําเนินการ

12.  ประกาศ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการสรรหา การจาง และบรรจุแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2545 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับการประกาศรับสมัคร การดําเนินการสรรหา การบรรจุแตงตั้ง 

การทําสัญญา การทําหนังสือคํ้าประกัน

13.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วาดวย  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัย-        

ศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 4 ตุลาคม 2545 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินการ การบริหาร  

กองทุน

13.1  หักเงินสะสมจากคาจางของสมาชิก รอยละ 5 อัตราคงที่

13.2  การจายสมทบของมหาวิทยาลัยในอัตรากาวหนา
 5 ป มหาวิทยาลัยจายสมทบ  รอยละ  5  ของคาจาง

5 – 10 ป มหาวิทยาลัยจายสมทบ  รอยละ  7  ของคาจาง

10 – 15 ป มหาวิทยาลัยจายสมทบ  รอยละ  8  ของคาจาง

15 ปข้ึนไป มหาวิทยาลัยจายสมทบ  รอยละ  9  ของคาจาง

13.3 การจายคืนสมาชิกกองทุน

ไมถึง 3 ป ไมจาย

ครบ 3 < 4 ป จายรอยละ 20

ครบ 4 < 5 ป จายรอยละ 40

ครบ 5 < 6 ป จายรอยละ 60

ครบ 6 < 7 ป จายรอยละ 80

ต้ังแต 7 ปข้ึนไป จายรอยละ 100
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14.  หนังสือ ที่ ทม 1001(3)/6259 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2543 เร่ือง แบบประเมินการปฏิบัติงาน

พนักงานมหาวิทยาลัย กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

14.1 วิธีการไดขอมูล
14.2 การตรวจสอบขอมูล
14.3 กรอบการประเมิน
14.4 แบบการประเมิน
14.5 การบันทึกแฟมผลงาน (Portfolio)

15.  หนังสือ ที่ ทม 1001(3)/14396  ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545  เร่ือง  เกณฑข้ันต่ําของขอ-

กําหนด (TOR) และการเทียบประสบการณพนักงานมหาวิทยาลัย กําหนดเกณฑข้ันต่ําการจาง

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และการขอเทียบประสบการณ

16.  มติสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 1/2543 เมื่อวันที่  7 มกราคม 2543  อนุมัติใหใชบัญชีคาจาง

พนักงานมหาวิทยาลัย 3 กลุม คือ

16.1 กลุมผูปฏิบัติงาน วุฒิตํ่ากวาปริญญาตรี

16.2 กลุมผูปฏิบัติงาน วุฒิปริญญาตรีข้ึนไป

16.3 กลุมวิชาการ วุฒิปริญญาตรีข้ึนไป
16.4 กําหนดการคํานวณเทียบประสบการณทางตรง และทางออม ต้ังแต 0.3 – 1.5 ป

17.  มติคณะกรรมการบริหารพนักงาน คร้ังที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 กําหนดหลัก

เกณฑการประเมิน และหลักเกณฑการปรับคาจาง

ดีมาก/ดีเยี่ยม/ดีเดน ระดับ 90 – 100 % ปรับคาจาง 4.5 – 5 %

ดี ระดับ 80 – 89 % ปรับคาจาง 3.5 %

พอใช ระดับ 70 – 79 % ปรับคาจาง 2.5 %

ตองปรับปรุง/พัฒนา ระดับ 60 – 69 %  ไมปรับคาจาง แตตอสัญญา

เลิกจาง ระดับตํ่ากวา 60 % ไมปรับคาจาง และไมตอสัญญา

ทั้งนี้  ควรเพิ่มคาจางตองอยูภายในกรอบวงเงินงบประมาณ 3.7 – 5 %
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14. มหาวิทยาลัยศิลปากร
กําหนดการบริหารระบบสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้

1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2546 

ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน 2546 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 18 เมษายน 2546 กําหนดสาระสําคัญ    

เกี่ยวกับ

1.1 องคประกอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย คือ ก.บ.พ.

1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ประเภท คือ วิชาการ บริหารงานและปฏิบัติงานทั่วไป

1.3 กําหนดเปนพนักงานประจํา พนักงานชั่วคราว พนักงานไมเต็มเวลา

1.4 การบรรจุแตงตั้ง และเลื่อนขั้นเงินเดือน และการทดลองปฏิบัติงาน ไมนอยกวา 6 เดือน

1.5 การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางาน เกี่ยวกับ

-  การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน

-  การไปปฏิบัติงานวิจัย

-  การไปปฏิบัติงานบริหารวิชาการ

-  การไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ

-  การแลกเปลี่ยนคณาจารยหรือพนักงาน

1.6 วันทํางาน การลา และสวสัดิการ

1.7 วินัยและการรักษาวินัย
1.8 การออกจากงาน
1.9 การอุทธรณและรองทุกข

2. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง บัญชีคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 

31 มกราคม 2543 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับบัญชีอัตราคาจางพนักงาน 2 กลุม คือ

2.1 บัญชีพนักงานประเภทวิชาการ
2.2 บัญชีพนักงานประเภทบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป

3. ประกาศ ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง หลักเกณฑการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 26 กันยายน 2543 กําหนดสาระสําคัญการสรรหาโดยวิธีการ     

คัดเลือก และสอบแขงขัน การตั้งคณะกรรมการสรรหา การเก็บคาสมัครสอบในอัตราคนละ 200 บาท 

ตอการสอบหนึ่งตําแหนง
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4. ประกาศ ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง หลักเกณฑการบรรจุแตงตั้งและประเมินการ

ปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2541 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

4.1 การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน
4.2 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4.3 เกณฑการตัดสิน
4.4 การตอสัญญาจาง
4.5 การเลื่อนขั้นเงินเดือน

5. ประกาศ ก.บ.พ. เร่ือง หลักเกณฑการบรรจุแตงตั้งและประเมินการปฏิบัติงานพนักงาน

มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2545 กําหนดเกี่ยวกับการตอสัญญาจางเปนพนักงาน

ชั่วคราว ตองไดคะแนนตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป และหากเห็นสมควรใหตอสัญญาจางเปนพนักงาน

ประจํา ผูรับการประเมินจะตองไดคาคะแนนตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป

6. ประกาศ ก.บ.พ. เร่ือง การเบิกคาใชจายในสวนของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 12 

มีนาคม 2544 กําหนดการเทียบเงินเดือนของพนักงานกับเงินเดือนระดับของขาราชการ เพื่อใหมีสิทธิ

เบิกจายคาใชจายจากเงินงบประมาณ

7. ประกาศ ก.บ.พ. เร่ือง สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 12 มีนาคม 2544 กําหนด

สาระสําคัญเกี่ยวกับการเบิกจายคารักษาพยาบาล และการศึกษาของบุตรปละไมเกิน 10,000 บาท 

สามารถสะสมไวในปตอๆ ไปได สิทธิตามแบบขาราชการโดยอนุโลม คือ ตนเองและครอบครัว

8. ประกาศ ก.บ.พ. เร่ือง หลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 26 

กันยายน 2545 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

8.1 เลื่อนขั้นปงบประมาณละ 2 คร้ัง เหมือนขาราชการ

8.2 นําหลักเกณฑการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎ ก.พ. มาบังคับใชโดยอนุโลม

9. ประกาศ ก.บ.พ. เร่ือง วาดวยหลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม

ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ.2544 ฉบับลงวันที่ 12 เมษายน 2544 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

9.1 การไปศึกษา
9.2 การไปฝกอบรม
9.3 การไปดูงาน
9.4 คุณสมบัติ
9.5 ระยะเวลาการไปศึกษา
9.6 การทําสัญญา และการค้ําประกัน

9.7 การชดใชทุน
9.8 การรายงานตัวกลับเขารับราชการ
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10.  มติที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร  คร้ังที่ 1/2544  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2544 มีมติ

อนุมัติเปนหลักการในกรณีพนักงานยังอยูในระหวางการทดลองปฏิบัติงาน จะไมไดรับการพิจารณา

เลื่อนขั้นเงินเดือน ผูไดรับการพิจารณาจะตองมีเวลาปฏิบัติราชการในครึ่งปแรก/คร่ึงปหลัง ไมนอยกวา 

3 เดือน

11.  มติที่ประชุม ก.บ.พ.มหาวิทยาลัยศิลปากร คร้ังที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2547 มีมติ

กําหนดหลักเกณฑการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยผูมีประสบการณ

15.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
กําหนดการบริหารระบบสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้

1.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร พ.ศ.2543 ฉบับลงวันที่ 21 มกราคม 2543 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 22 มกราคม 2543 

กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

1.1  ให อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยทําหนาที่เปนคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงาน

1.2  ระยะเวลาการจางคราวละไมเกิน 1 ปงบประมาณ

1.3  มีขอผูกพันตองปฏิบัติราชการตามสัญญาคราวละไมเกิน 3 ปงบประมาณ

1.4  การทําสัญญาจาง

1.5  การลาออก

1.6 การใดไมไดกําหนดใหใชระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยมาบังคับใช
โดยอนุโลม

2. ระเบียบฯ  วาดวย  การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2544 ฉบับลงวันที่ 24 สิงหาคม 2544 กําหนดแกไขเพิ่มเติม คือ ระยะเวลาการจางพนักงานครั้ง

แรกใหจางครั้งละไมเกิน 1 ป คร้ังที่สองไมเกิน 3 ป ทั้งนี้ตองปฏิบัติงานในการจางครั้งแรกติดตอกันมา

แลวไมนอยกวา 1 ป และครั้งตอไปคร้ังละไมเกิน 5 ป สําหรับการจางพนักงานผูซึ่งมีขอผูกพันที่จะตอง

กลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญา คร้ังแรกใหจางครั้งละไมเกิน 3 ป และครั้งตอไปคร้ังละไมเกิน 5 ป 

เวนแตมีขอผูกพันที่ตองกลับมาปฏิบัติราชการมีระยะเวลานานกวานี้ ก็ใหเปนไปตามขอผูกพัน

3. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เร่ือง กําหนดหลักเกณฑวาดวยการสรรหาและการคัด-

เลือก อัตราคาจาง การออกจากงาน และสิ้นสุดสัญญาจางของพนักงาน (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 2 

ตุลาคม 2543 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2543 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

3.1 องคประกอบคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก
3.2 คุณสมบัติทั่วไปของพนักงาน
3.3 วิธีการสรรหาและคัดเลือก การสอบ
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3.4 แบบประเมินเพื่อคัดเลือก
3.5 เกณฑการตัดสิน
3.6 การเพิ่มคาจาง
3.7 การออกจากงาน และสิ้นสุดสัญญาจาง

3.8 อํานาจการสั่งจาง และสั่งเลิกจางในกรณีตางๆ 7 กรณี

4. ประกาศฯ เร่ือง กําหนดหลักเกณฑวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน ฉบับลงวันที่ 

10 ตุลาคม 2543 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2543

4.1 ระยะเวลาการประเมิน 2 คร้ัง นอยกวา 6 เดือน ประมาณ 1 คร้ัง

4.2 องคประกอบของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4.3 วิธีการประเมิน
4.4 แบบประเมิน 2 ประเภท ตําแหนงวิชาการ ตําแหนงปฏิบัติการวิชาชีพ

4.5 เกณฑการตัดสิน
4.6 การแจงผลการประเมิน

5. ประกาศฯ เร่ือง กําหนดหลักเกณฑวาดวยการพัฒนาพนักงาน ฉบับลงวันที่ 2 ตุลาคม 2543 มี

ผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2543 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

5.1 ประเภทการพัฒนา 6 ประเภท

5.2 คุณสมบัติของพนักงานที่จะไปศึกษาตอ
5.3 ระยะเวลาการไปศึกษาตอ
5.4 การไดรับคาจางระหวางไปศึกษา
5.5 การชดใชทุนตามสัญญา และการรายงานความกาวหนา ตาม 5.2

5.6 คุณสมบัติของพนักงานที่จะไปฝกอบรม ดูงาน

5.7 การชดใชทุนตามสัญญา และการรายงานความกาวหนาตาม 5.6

6. ประกาศฯ เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการลาของพนักงาน ฉบับลงวันที่ 10 ตุลาคม 2543 

มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2543 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

6.1 ประเภทของการลา 6 ประเภท

6.2 หลักเกณฑและวิธีการลา 6 ประเภท

6.3 อํานาจของผูอนุญาตการลา 6 ประเภท

6.4 การใดมิไดกําหนดใหนําระเบียบวาดวยการลาของขาราชการมาใชโดยอนุโลม
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7. ประกาศฯ เร่ือง ใหใชหลักเกณฑการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย วาดวย หลักเกณฑ

เกี่ยวกับวินัย อุทธรณและรองทุกข ฉบับลงวันที่ 9 มีนาคม 2544 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ 

7.1 วินัยและการรักษาวินัย
7.2 การดําเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย
7.3 หลักเกณฑการอุทธรณ และการพิจารณาอุทธรณ
7.4 หลักเกณฑการรองทุกข และการพิจารณาเรื่องรองทุกข

8. ประกาศฯ เร่ือง ใหใชหลักเกณฑการไปฝกอบรมแพทยประจําบานของพนักงาน ฉบับลงวันที่ 

19 กันยายน 2544 กําหนดใหใชระเบียบหลักเกณฑการไปฝกอบรมแพทยประจําบานของขาราชการ

และจัดทําสัญญาตามแบบ

9. ประกาศฯ เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ และเงิน

ประจําตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 

2545 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 6 มิถุนายน 2545 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

9.1 หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาตามของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
9.2 อัตราเงินประจําตําแหนงและการรับเงินประจําตําแหนงของพนักงาน

ผูชวยศาสตราจารย อัตรา 5,600  บาท/เดือน

รองศาสตราจารย อัตรา 9,900  บาท/เดือน

ศาสตราจารย อัตรา           13,000  บาท/เดือน

10.  ประกาศฯ เร่ือง บัตรประจําตัวพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.2543 ฉบับลงวันที่ 

4 พฤษภาคม 2543 กําหนดการแตงกายและอายุของบัตรประจําตัวตามสัญญาจาง

11.  ประกาศฯ เร่ือง มาตรฐานภาระงานขาราชการ สาย ก และพนักงานสายวิชาการ ฉบับลงวันที่ 

3 ตุลาคม 2546 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

11.1 มาตรฐานภาระงานเต็มเวลาของคณะ/ภาควิชา

11.2 ภาระงานเปนรายบุคคล
11.3 ภาระงานอาจารยเปนประเภท/กลุม 4 กลุม

11.4 กําหนดรายละเอียดจํานวนหนวยภาระงาน หรือ Load unit ของลักษณะงานแตละ

ประเภท

11.5 ผลงานทางวิชาการเชิงคุณภาพของผูดํารงตําแหนง ผศ/รศ/ศ

12.  อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2543 กําหนดหลักเกณฑ เร่ือง การ

ปรับวุฒิพนักงาน

13.  อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 12/2545 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 กําหนดชื่อตําแหนง และ

มาตรฐานกําหนดตําแหนง
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14.  สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 24 (8/2543) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2543 กําหนดการเทียบ

ตําแหนงพนักงานเพื่อใหมีสิทธิเบิกคาใชจายตางๆ เทียบเคียงกับขาราชการพลเรือนสามัญ

16. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กําหนดการบริหารระบบสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้

1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ฉบับลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2547 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 20 พฤษภาคม 

2547 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

1.1 องคประกอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
1.2 คุณสมบัติทั่วไปของพนักงาน
1.3 พนักงานมหาวิทยาลัย มี 3 ประเภท คือ ตําแหนงวิชาการ ตําแหนงปฏิบัติการวิชาชีพและ

บริหารทั่วไป ตําแหนงบริหารวิชาการ

1.4 การทําสัญญาจาง การทดลองปฏิบัติงาน
1.5 การประเมินการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 คร้ัง

1.6 การตอสัญญาจาง 4 ระยะ 2 ป 3 ป 5 ป ไมมีกําหนดระยะเวลาการจาง

1.7 เวลาทํางานและประเภทการลา
1.8 การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย
1.9 วินัยและการรักษาวินัย
1.10  โทษทางวินัย
1.11  การดําเนินการทางวินัย
1.12  การออกจากงาน
1.13  การอุทธรณและรองทุกข

2. คูมือพนักงานมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีนาคม 2547 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

2.1 องคกรกลางในการบริหารงานบุคคล
2.2 การจางบุคคลเปนพนักงาน
2.3 การทดลองปฏิบัติหนาที่
2.4 การยายพนักงานมหาวิทยาลัย
2.5 การเพิ่มเงินเดือนประจําป
2.6 การลา
2.7 การพัฒนาบุคลากร
2.8 ประโยชนเกื้อกูลและสวัสดิการ
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2.9 เงินกองทุนเพื่อสวัสดิการ
2.10  วินัยพนักงาน
2.11  การพนสภาพการเปนพนักงาน
2.12  แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน/ผลการปฏิบัติงานรายป

17. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กําหนดการบริหารระบบสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้

1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน พ.ศ.2542 

ฉบับลงวันที่ 14 มกราคม 2543 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 28 ธันวาคม 2542 เปนเวลา 3 ป และฉบับที่ 2 

พ.ศ.2546 ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2546 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 28 ธันวาคม 2542 จนกวา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

1.1 องคประกอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
1.2 กําหนดคุณสมบัติทั่วไปของพนักงาน
1.3 พนักงานมี 3 สาย

1.4 การจางและสรรหา 3 ตําแหนง

1.5 การทดลองปฏิบัติราชการ 6 – 12 เดือน

1.6 อัตราคาจาง สาย ก คูณ 1.7 สาย ข สาย ค คูณ 1.5

2. สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย งานการเจา

หนาที่ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีสาระสําคัญเกี่ยวกับ

2.1 การสรรหา
2.2 สัญญาจาง
2.3 การจาง
2.4 คาจาง
2.5 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
2.6 การเพิ่มคาจางประจําป
2.7 สวัสดิการและสิทธิประโยชน
2.8 การเบิกจายคาใชจายในการปฏิบัติงาน
2.9 ตําแหนงวิชาการ
2.10  การปรับวุฒิ
2.11  การรองทุกขและการอุทธรณ
2.12  การประกันสังคม
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18.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
กําหนดการบริหารระบบสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้

1.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วาดวย การบริหารงานบุคคล 

พ.ศ.2541 ฉบับลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2541 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2541 กําหนดสาระ

สําคัญ เกี่ยวกับ

1.1 องคประกอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
1.2 คุณสมบัติของพนักงาน
1.3 ประเภทของพนักงาน มี 3 ประเภท แบบไมประจํา แบบประจํา ลูกจาง และกําหนด     

รายละเอียดแตละแบบ

1.4 แบงตําแหนงเปน 2 กลุม คือ ตําแหนงวิชาชีพ ตําแหนงบริหาร

1.5 การจาง การบรรจุ การแตงตั้ง และเงินเดือน
1.6 การทดลองปฏิบัติงาน
1.7 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

1.8 การพัฒนาพนักงานและลูกจาง
1.9 วันทํางาน การลา และสวัสดิการ

1.10  วินัยและการรักษาวินัย กําหนดรายละเอียด

1.11  โทษทางวินัย มี 4 สถาน

1.12  การออกจากงาน กําหนดรายละเอียด

1.13  การอุทธรณและรองทุกข กําหนดรายละเอียด
1.14  บัญชีชื่อตําแหนงวิชาชีพ
2. ขอบังคับฯ วาดวย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 ฉบับลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 

2544 กําหนดเพิ่มเติมการลามี 8 ประเภท โดยเพิ่มการลาเพื่อทําหมัน

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วาดวย หลักเกณฑและวิธีการลาของ

พนักงาน พ.ศ.2544 ฉบับลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 กําหนดรายละเอียด ข้ันตอน จํานวนวันลา 

อํานาจการพิจารณาอนุญาตของการลา 8 ประเภท

4. ระเบียบฯ วาดวยการกําหนดเวลาทํางานและการทํางานลวงเวลา พ.ศ.2542 ฉบับลงวันที่ 

10 สิงหาคม 2542 กําหนดรายละเอียดของวันทํางาน เวลาทํางาน วันหยุด และการทํางานลวงเวลา 

การขออนุมัติ อัตราคาลวงเวลา

5. ระเบียบฯ วาดวย การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงานพนักงานตําแหนง

วิชา-การ พ.ศ.2542 ฉบับลงวันที่ 15 มิถุนายน 2542 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ
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5.1 การเปลี่ยนสภาพจากขาราชการเปนพนักงาน
5.2 การสรรหาและการคัดเลือก กําหนดรายละเอียด

5.3 องคประกอบของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก
5.4 การทําสัญญาและการทดลองปฏิบัติงาน กําหนดรายละเอียด

5.5 องคประกอบของคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน
6. ระเบียบฯ วาดวย หลักเกณฑและวิธีการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ ปฏิบัติงาน

ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ.2542 ฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม 2542 กําหนด

สาระสําคัญเกี่ยวกับ

6.1 คุณสมบัติเฉพาะของผูมีความรูความสามารถพิเศษ
6.2 ระยะเวลาการจางและการสิ้นสุดสัญญา
6.3 อัตราคาจาง
6.4 ภาระงาน
6.5 ข้ันตอนการจาง

7. ระเบียบฯ วาดวย การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ.2542 

ฉบับลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2542 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

7.1 ประเภทของทุน
7.2 คุณสมบัติของผูลา
7.3 การชดใชทุน
7.4 การรับเงินเดือนระหวางลา กําหนดรายละเอียด

7.5 การทําสัญญา
8. ระเบียบฯ วาดวย การไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ พ.ศ.2546 (Sabbatical Leave) 

ฉบับลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 กําหนดรายละเอียด ข้ันตอน ระยะเวลา การรายงาน และความรับ-

ผิดชอบของผูไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ รวมทั้งใหนักวิจัยไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการได

9. ระเบียบฯ วาดวย คณะกรรมการสวัสดิการประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ.2542 ฉบับลงวัน

ที่ 19 กุมภาพันธ 2542 กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการสวัสดิการประจํามหาวิทยาลัย โดยมี

ประธานกรรมการรานสหกรณ ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพย เปนกรรมการ และกําหนดหนาที่

ของคณะกรรมการสวัสดิการ

10.  ระเบียบฯ วาดวย สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2542 และฉบับที่ 2 

พ.ศ.2542 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2542 กําหนดรายละเอียดคารักษาพยาบาล คาอวัยวะเทียม อุปกรณ

บําบัด      คาหอง คาอาหาร พรอมวงเงินที่มีสิทธิเบิก
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11.  ขอบังคับฯ วาดวย สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงาน พ.ศ.2544 ฉบับลงวันที่ 18 

พฤษภาคม 2544 กําหนดรายละเอียดคุณสมบัติของพนักงานและของบุตร จํานวนบุตร สถานศึกษา 

และการลงโทษ

12.  ขอกําหนดของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอม-เกลาธนบุรี วาดวย ประเภทและอัตราเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน ฉบับลง

วันที่ 3 สิงหาคม 2544 ฉบับลงวันที่ 10 กันยายน 2545 และฉบับลงวันที่ 7 กุมภาพนัธ 2546 กําหนด

ประเภทอัตราคาบํารุงการศึกษาตั้งแตชั้นอนุบาลถึงอนุปริญญา

13.  ขอบังคับฯ วาดวย เงินบําเหน็จของพนักงาน พ.ศ.2541 ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 

2541 กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจายเงินบําเหน็จใหแกพนักงานเมื่อออกจากงาน การคํานวณ

บําเหน็จ บุคคลผูมีสิทธิรับบําเหน็จ

14.  ขอบังคับฯ วาดวย คาชดเชย พ.ศ.2545 ฉบับลงวันที่ 16 ธันวาคม 2545 กําหนดราย

ละเอียดการจายคาชดเชยใหพนักงาน หรือลูกจาง เมื่อมหาวิทยาลัยเลิกจางหรือใหออกจากงาน

15.  ขอบังคับฯ วาดวย เงินทดแทน  พ.ศ.2542   ฉบับลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2542   

กําหนด        รายละเอียดใหจายคาทดแทนกรณีพนักงานประสบอันตราย เจ็บปวย สูญเสียสมรรถภาพ 

ผูมีสิทธิไดรับคาทดแทน

16.  ขอกําหนดฯ วาดวย อัตราคาทดแทน  ฉบับลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2542  กําหนด

อัตราคา    ทดแทนประเภทของการสูญเสียอวัยวะของรางกายหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทํางาน

ของอวัยวะ พรอมรายละเอียด

17.  ขอบังคับ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ซึ่งจด

ทะเบียนแลว พ.ศ.2541 ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2541 กําหนดรายละเอียดใหสมาชิกมีการออม

ทรัพยเปนสวัสดิการ เมื่อสมาชิกตาย ทุพพลภาพ ปลดเกษียณ ออกจากงาน หรือลาออกจากกองทุน 

โดยมหาวิทยาลัยจายสมทบเปนรายเดือน สมาชิกจายสะสม ระหวางรอยละ 4 – 8 ของคาจางของ

สมาชิก ประโยชนที่สมาชิกจะไดรับ

ตํ่ากวา 5 ป ไมจาย

ต้ังแต 5 ปข้ึนไป แตไมถึง 10 ป จายรอยละ 50

ต้ังแต 10 ปข้ึนไป แตไมถึง 15 ป จายรอยละ 75

ต้ังแต 15 ปข้ึนไป จายรอยละ 100
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19.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
กําหนดการบริหารระบบสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้

1.  ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวย พนักงานสถาบัน 

พ.ศ.2543 ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2543 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

1.1 วันทํางาน วันหยุด การลาหยุด การจายเงินเดือน ใหใชลักษณะเดียวกันกับขาราชการ

โดยอนุโลม

1.2 ให อ.ก.ม.ทําหนาที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงาน

1.3 ใหมีคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
1.4 พนักงาน มี 2 ตําแหนง ตําแหนงวิชาการ ตําแหนงสนับสนุนวิชาการ

1.5 คุณสมบัติของพนักงาน
1.6 พนักงาน มี 3 ประเภท คือ พนักงานทดลอง พนักงานตามสัญญาจาง พนักงานประจํา

1.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
1.8 อัตราคาจางและการเพิ่มคาจาง
1.9 การพัฒนาพนักงาน
1.10  วินัยพนักงาน
1.11  การสิ้นสุดการเปนพนักงาน

2. ระเบียบฯ วาดวย พนักงานสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546 ฉบับลงวันที่ 6 พฤษภาคม 

2546 กําหนดรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติของผูที่จะลาไปศึกษา และเพิ่มการสิ้นสุดการเปน

พนักงาน    อีกหนึ่งขอคือ ไมมาทําสัญญาจางพนักงานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต

วันที่ผานการทดลองปฏิบัติงานหรือผานการประเมินเพื่อตอสัญญาจางแลวแตกรณี โดยไมมีเหตุผลอัน

สมควร

3. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เร่ือง สวัสดิการและ

สิทธิประโยชนอ่ืนของพนักงานสถาบัน ฉบับลงวันที่ 19 มกราคม 2544 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

3.1 สวัสดิการคารักษาพยาบาล คูสมรส บุตร บิดา มารดา

3.2 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
3.3 การศึกษาของบุตร
3.4 สิทธิการเบิกคาใชจายตางๆ
3.5 การขอยกเวนการคัดเลือกเขารับราชการทหาร
3.6 การทําบัตรเจาหนาที่ของรัฐ
3.7 การขอเขาพักอาศัยในบานพักทางราชการ
3.8 การเปนสมาชกิสหกรณออมทรัพยพระจอมเกลาลาดกระบัง
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4. มติสภาสถาบัน หนังสือ ที่ ทม 1501.2(5)/108 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2543 เร่ือง ขอ

อนุมัติเปนหลักการในการจางพนักงานจากผูมีประสบการณ โดยใหไดรับคาจางสูงกวาคุณวุฒิ กําหนด

สาระสําคัญ เพิ่มประสบการณตรงที่จะบรรจุปละหนึ่งขั้น ส่ีปตอหนึ่งขั้น เปนการเพิ่มคาจางไมเกินปละ 

4% จากอัตราคาจางแรกบรรจุในคุณวุฒินั้น และไมนอยกวา 1%

5. มติสภาสถาบัน คร้ังที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2544 กําหนดเกณฑภาระงาน

สอนข้ันต่ําของพนักงาน ตําแหนงอาจารย ดังนี้

- การสอนระดับปริญญาตรี   15 จํานวนหนวยชั่วโมง/สัปดาห

- การสอนระดับบัณฑิตศึกษา    9 จํานวนหนวยชั่วโมง/สัปดาห

- การสอนระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาตรี 7.5
      12

และระดับปริญญาตรี บัณฑิต 4.5 

ทั้งนี้ ใหเทียบสวนจํานวนหนวยชั่วโมงสอนตอสัปดาหของระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑิต-ศึกษา

6. มติสภาสถาบัน คร้ังที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2545 กําหนดปรับปรุงการจัดสวัส

ดิการของพนักงานสถาบัน โดยจายคาคลอดบุตรไมเกินครั้งละ 6,000 บาท คาทันตกรรม คาตรวจสุข

ภาพ ทั่วไป ใหมีสิทธิเบิกจายไดเฉพาะตัว ตามเกณฑของขาราชการโดยอนุโลม การทําประกันอุบัติเหตุ

กลุมใหจายคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุของบิดา-มารดาของพนักงานได หากไมเพียงพอเงินที่กันไวใหจาย

จากเงินรายไดของตนสังกัด

7. มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงาน คร้ังที่ 7/2544 ใหนํากฎ ก.พ. ฉบับที่ 

10 (พ.ศ.2538) กฎ ก.พ. ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2539) ของขาราชการ มาใชโดยอนุโลม เปนเรื่องการกําหนด 

หลักเกณฑและวิธีการเพิ่มคาจางของพนักงาน มีสาระสําคัญดังนี้

เพิ่มคาจางรอยละ 2 ใหเทียบกรณีเลื่อน ครึ่งขั้น

เพิ่มคาจางรอยละ 4 ใหเทียบกรณีเลื่อน หนึ่งขั้น

เพิ่มคาจางรอยละ 5 ใหเทียบกรณีเลื่อน หนึ่งขั้นครึ่ง

เพิ่มคาจางรอยละ 6 ใหเทียบกรณีเลื่อน สองขั้น

8. มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงาน คร้ังที่ 1/2545 อนุมัติเร่ืองใหปรับ

อัตราคาจางพนักงานสถาบันตามคุณวุฒิเฉพาะกรณีผูเปนนักเรียนทุนที่ปฏิบัติงานชดใชทุน โดยดําเนิน

การขอปรับวุฒิใหไดรับคาจางตามวุฒิ ตามวิธีการของขาราชการโดยอนุโลม

9. มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน คร้ังที่ 1/2545 เร่ือง การ

กําหนด     ชื่อตําแหนงพนักงานสถาบัน โดยใหใชชื่อตําแหนงของขาราชการที่ตรงกับงานในหนาที่ โดย

ไมตองมีเลขตอทายชื่อตําแหนง
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10.  มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน คร้ังที่ 8/2545 เร่ือง การ

กําหนดใหปรับอัตราคาจางของพนักงานสถาบันเปนจํานวนเต็มหลักสิบ ในกรณีที่มีเศษต่ํากวา 5 บาท 

ใหปดเศษทิ้ง สวนกรณีเกินกวา 5 บาท ใหปดขึ้นเปน 10 บาท

11.  ประกาศฯ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการทําสัญญาจางพนักงาน ฉบับลง

วันที่ 2 พฤษภาคม 2546 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

11.1 การทําสัญญาจางและสัญญาค้ําประกัน
11.2 เวลาการทําสัญญา
11.3 ผูคํ้าประกัน
11.4 การทําสัญญาค้ําประกันนอกสถาบัน

20.  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
กําหนดการบริหารระบบสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้

1.  ประกาศ อ.ก.ม.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  เร่ือง  การบริหารงาน

บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม 2543 ตามมติสภาสถาบัน คร้ังที่ 2/2543 เมื่อ

วันที่ 19 เมษายน 2543 และมติ อ.ก.ม.สถาบัน คร้ังที่ 8/2543 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2543 กําหนด

สาระสําคัญเกี่ยวกับ

1.1 อ.ก.ม.สถาบันทําหนาที่บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย

1.2 คุณสมบัติทั่วไปของพนักงาน
1.3 วัน เวลา วันหยุด และการลาหยุด ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเหมือนขาราชการ 

โดยอนุโลม

1.4 ตําแหนงพนักงาน 3 กลุม คือ ตําแหนงวิชาการ ตําแหนงสนับสนุนวิชาการ ตําแหนง

บริหาร

1.5 มีหลักประกันสัญญา และการค้ําประกัน

1.6 การทําสัญญา
1.7 ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอยปละ 2 คร้ัง

1.8 การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย มี 5 กรณี

1.9 การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน
1.10  เงินเดือน คาตอบแทน สิทธิประโยชนและสวัสดิการ

1.11  เบิกคาใชจายจากตนสังกัดตามแบบขาราชการโดยอนุโลม
1.12  การลา 7 ประเภท

1.13  การดําเนินการทางวินัยและการรักษาวินัยตามระเบียบทางราชการโดยอนุโลม
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1.14  โทษทางวินัย 3 สถาน

1.15  การพนสภาพพนักงาน
1.16  การอุทธรณ
1.17  การรองทุกข

2. ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เร่ือง หลักเกณฑการให

คณาจารย    ไปปฏิบัติงานนอกสถาบันเต็มเวลา โดยอนุมัติใหคณาจารยประจํา รวมพนักงานไปปฏิบัติ

งานภายนอกสถาบัน ภายในกรอบของกฎหมาย ระเบียบของทางราชการหรือมติคณะรัฐมนตรี 

ประกาศฉบับลงวันที่ 9 กันยายน 2545 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติ ระยะเวลา คลายกับการ

ไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ แตตองทําสัญญาผูกพันกับสถาบัน

3. ประกาศ อ.ก.ม.สถาบัน  เร่ือง  การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย  เร่ือง  เกณฑ

ภาระ

งานของพนักงานสายวิชาการ ฉบับลงวันที่ 26 เมษายน 2544 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 29 กันยายน 2546 

กําหนดรายละเอียดภาระงานของสายวิชาการ

4. ประกาศ อ.ก.ม.สถาบัน เร่ือง การจัดสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลสําหรับครอบ

ครัวพนกังานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน 2545 กําหนดใหครอบครัว บิดา มารดา คูสมรส 

บุตรที่ชอบดวยกฎหมาย อายุไมเกิน 20 ป และยังไมสมรส ยกเวนบุตรบุญธรรม ใหเบิกคารักษา

พยาบาลรวมกันไมเกินปงบประมาณละ 10,000 บาท ทั้งโรงพยาบาลเอกชนและราชการ ประเภทผู

ปวยในและ ผูปวยนอก

5. มติ อ.ก.ม.สถาบัน คร้ังที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2543 ใหพนักงาน

มหาวิทยาลัยเขาประกันสงัคม

6. มติ อ.ก.ม.สถาบัน คร้ังที่ 8/2543 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2543 กําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับ

6.1 ใหใชการคัดเลือกกับตําแหนงวิชาการและตําแหนงสายสนับสนุนในสาขาที่ขาดแคลน
6.2 ใหใชการสอบแขงขันกับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ
6.3 ใหมีการทดลองปฏิบัติงาน 6 เดือน ถึง 1 ป

6.4 ทําสัญญาจางคราวละ 3 ป

6.5 ภาระงานขั้นต่ําของสายวิชาการ ผูบริหาร และสายสนับสนุนวิชาการ
6.6 อัตราเงินเดือนคิดจากฐานขาราชการแรกบรรจุบวกรอยละ 55 สําหรับสายวิชาการ และ

รอยละ 35 สําหรับสายสนับสนุนวิชาการ เงินที่เหลือรอยละ 15 ใหนําเขากองทุนเพื่อ    

สมทบประกันสังคม และจัดสวัสดิการดานอื่นๆ พรอมกับมีบัญชีแนบทาย 2 ประเภท
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7. มติ อ.ก.ม.สถาบัน คร้ังที่ 9/2544 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2544 เร่ือง แนวทางการมา

ปฏิบัติราชการของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ พนักงานพิเศษ/ลูกจางประจํา กําหนดรายละเอียด

ของเวลาเขาปฏิบัติงาน 08.00 น. เลิก 16.00 น. จะตองทํางานใหครบ 8 ชั่วโมงภายใน 1 วัน

8. มติ อ.ก.ม.สถาบัน คร้ังที่ 9/2544 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2544 เร่ือง กําหนดเกณฑการ

พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน มีสาระสําคัญดังนี้

8.1 เลื่อนขั้นปละ 1 คร้ัง

8.2 ตองปฏิบัติตามสัญญามาแลว 1 ป และมีระยะเวลาปฏิบัติงานหลังตอสัญญาจางมาแลว

ไมนอยกวา 8 เดือน

8.3 เกณฑการตัดสิน ไมเลื่อนขั้น เลื่อน 0.5 ข้ัน เลื่อน 1 ข้ัน

8.4 ภายในวงเงินไมเกินรอยละ 5 ของอัตราเงินเดือนรวม

9. มติ อ.ก.ม.สถาบัน คร้ังที่ 7/2545 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2545 เร่ือง กําหนดเงินประจําตําแหนง

ทางวิชาการสายวิชาการ มีสาระสําคัญดังนี้

ศาสตราจารย ระดับ 11 อัตรา 15,600  บาท/เดือน

ศาสตราจารย ระดับ 9 + 10 อัตรา 13,000  บาท/เดือน

รองศาสตราจารย ระดับ 9 อัตรา   9,900  บาท/เดือน

รองศาสตราจารย ระดับ 7 – 8 อัตรา   5,600  บาท/เดือน

ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 อัตรา   5,600  บาท/เดือน

ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 6 – 7 อัตรา   3,500  บาท/เดือน

หลักการเปรียบเทียบ
การคิดเชิงเปรียบเทียบ หมายความวา ความสามารถในการพิจารณาเทียบเคียงความ

เหมือน และ/หรือ ความแตกตางระหวางสิ่งหนึ่งกับส่ิงอื่นๆ รวมทั้งความสามารถในการเปรียบเปรยสิ่ง

หนึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่ง เพื่อใหไดผลลัพธที่พึงประสงคตอบสนองเปาหมายที่ตองการ (เกรียงศักดิ์  เจริญ

วงศศักดิ์.  การคิดเชิงเปรียบเทียบ.  2545 : 16 – 18)

การเปรียบเทียบแบงกวางๆ ไดเปน 2 ลักษณะ คือ

1.  เปรียบเทียบลักษณะวิเคราะห หมายความวา การจําแนกแจกแจงความเหมือน และ

ความแตกตางระหวางวัตถุส่ิงของ คน หรือแนวคิด ต้ังแต 2 ส่ิงขึ้นไป โดยกําหนดเกณฑการวิเคราะห

เปรียบเทียบเกณฑเดียวกัน จะทําใหเมื่อนํามาเปรียบเทียบกันแลวไดเห็นขอเท็จจริงที่กระจางขึ้น เกิด

ความ เขาใจสิ่งที่เกิดขึ้นอยางชัดเจน สามารถอธิบายได และชวยในการประเมินและตัดสินใจคัดเลือก

ส่ิงที่ตรงกับเปาหมาย หรือความตองการของเราได

ข้ันตอนหลักในการเปรียบเทียบลักษณะการวิเคราะห มีดังตอไปนี้
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1.1 กําหนดเปาหมายการคิด
1.2 กําหนดเกณฑการเปรียบเทียบ
1.3 นําขอมูลของสิ่งที่ตองการเปรียบเทียบมาเคียงเคียงตามเกณฑ
1.4 ประเมินผลการเปรียบเทียบ
2. เปรียบเทียบลักษณะสรางสรรค หมายความวา การคิดเปรียบเทียบในลักษณะ 

“อุปมา” โดยใหความสําคัญกับการกระตุนใหเกิดการนําจินตนาการมาใชประโยชน เชน พัฒนาทักษะ

การเปรียบเปรยสิ่งที่เปนนามธรรมกับส่ิงที่เปนรูปธรรม ซึ่งมีมโนทัศนบางอยางรวมกันหรือตรงกันขาม 

ทั้งนี้เพื่อประโยชนการอธิบายสิ่งที่ยาก หรือเร่ืองที่เปนนามธรรมใหผูรับสารเขาใจความหมายสิ่งที่

ตองการสื่อสารไดอยางชัดเจน หรือเพื่อการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่กอใหเกิดภาพ และอารมณ

ความรูสึก นอกจากนั้นสามารถนํามาใชเพื่อสรางสรรคส่ิงใหมโดยใชการเปรียบเปรยเชื่อมโยงสิ่งที่ไม

เคยเชื่อมโยงกันมากอน

ข้ันตอนหลักในการเปรียบเทียบลักษณะสรางสรรค มีดังตอไปนี้

2.1 กําหนดสิ่งที่ตองการเปรียบเทียบและดึงลักษณะเดนออกมา
2.2 เทียบเคียงสิ่งอื่นเพื่อหามโนทัศนรวม
2.3 พิจารณาความเหมาะสมในการแทนที่
2.4 ประยุกตใหเหมาะสมกับเปาหมายในการนํามาใช
การเปรียบเทียบลักษณะการวิเคราะหและลักษณะการสรางสรรคมีความสําคัญใน

กระบวน-การคิดประมวลเหตุผล วาเหตุใดจึงตองเปรียบเทียบ เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ (2545 : 20 – 

33) พบวา มีเหตุตางๆ ดังตอไปนี้

1. เพื่อชวยใหเห็นความแตกตางในความคลาย ส่ิงที่ดูคลายๆกันถาไมนํามาเปรียบเทียบ

กัน เราจะไมสามารถจําแนกแยกแยะความแตกตางระหวางสิ่งเหลานั้นได และอาจตัดสินใจหรือใหขอ

สรุปอยางรวบรัดเปนสิ่งเดียวกัน

2. เพื่อลดความผิดพลาดในการอางเหตุผลเปรียบเทียบเหตุการณแตละเรื่องที่เกิดขึ้น มี

บริบทบางดานแตกตางกัน หากเราไมนํามาเปรียบเทียบลักษณะตางๆ อยางรอบคอบ และไมไดวินิจฉัย

ความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางกัน ถานําเพียงลักษณะบางอยางที่เหมือนกันมาสรุป วาสวนที่เหลือ

ยอมเหมือนกันอาจสรุปที่ผิดได

3. เพื่อชวยใหคนพบขอเท็จจริงที่เปนประโยชน การเปรียบเทียบจะชวยใหไดขอเท็จจริง 

ส่ิงที่เหมือนและแตกตางกันอยางไร จะชวยใหสามารถนําไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงคที่ตองการ

4. การเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเทียบกับปจจุบัน เพื่อใหเห็นความแตกตาง หรือ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น วาสิ่งที่เกิดในปจจุบันเปนผลมาจากอดีตอยางไร สาเหตุอาจจะมาจากที่เคย

เกิดขึ้นในอดีตก็ได จึงเปนประโยชนในการวินิจฉัยเพื่อหาเหตุผลหรือสาเหตุส่ิงที่เกิดขึ้น
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5. การเปรียบเทียบหลักการ/กฎเกณฑ/มาตรฐานกับเหตุการณ เพื่อตรวจสอบวาเหตุ

การณหนึ่งสอดคลองหรือใกลเคียงกับหลักการ/กฎเกณฑ/มาตรฐานที่มีอยูมากนอยเพียงใด อันจะเปน

ประโยชนในการนํามาประเมินพัฒนาสงใดสิ่งหนึ่งใหไปถึงหลักการ/กฎเกณฑ/มาตรฐานนั้นๆ

6. การเปรียบเทียบผลดี/ผลเสียของสิ่งหนึ่งหรือหลายอยาง เพื่อชวยใหเห็นขอเท็จจริง

อยางครบถวน และชวยลดอคติในการตัดสินเพียงบางดาน

7. การเปรียบเทียบสิ่งเดียวกันแตตางปจจัย เพื่อดูวามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นหรือ

ไม อันเปนการหาสาเหตุวาสิ่งนั้นเกิดขึ้นจากปจจัยดังกลาวหรือไม ปจจัยดังกลาวมีผลตอการเปลี่ยน

แปลง    ที่เกิดขึ้นหรือไม

8. การเปรียบเทียบสิ่งเดียวกันในชวงเวลาที่แตกตางกันเพื่อเปรียบเทียบใหเห็นความ

เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นเมื่อเวลาผานไป

9. การเปรียบเทียบสิ่งที่ดูคลายกันเพื่อคนหาความแตกตาง เพื่อชวยชะลอการดวนตัดสิน

ใจ วาเปนสิ่งเดียวกัน ตองสังเกตพิจารณาอยางรอบคอบเพื่อคนหาขอแตกตาง แมเพียงเปนสิ่งเล็กๆ 

นอยๆ ตองนํามาเปรียบเทียบกัน จัดหมวดหมู วิเคราะห สาเหตุที่แทจริงของสิ่งที่เกิดขึ้น

10.  การเปรียบเทียบสิ่งที่ดูแตกตางกันเพื่อคนหาความคลายคลึงกัน ดําเนินการลักษณะ

เดียว-กันกับขอ 9

11.  การเปรียบเทียบตัวแบบกับส่ิงที่มีอยูอยางหลากหลาย    เพื่อการจับคูที่เหมาะสม   ให

เขาพวกกัน โดยมีเกณฑการพิจารณาวาทั้งสองสิ่งเขาคูแลวเหมาะสมที่สุด

12.  การเปรียบเทียบเหตุการที่มีรูปแบบคลายๆ กัน เพื่อคนหาระเบียบหรือความเปนไป

ของสิ่งนั้น เปนการเปรียบเทียบหาขอสรุปเชิงอุปนัยในหลายๆ เหตุการณที่มีรูปแบบคลายๆ กัน เพื่อนํา

ไปสูการหาความนาจะเปน หรือการคาดการณในอนาคต

13.  การเปรียบเทียบทางเลือกที่หลากหลาย  เพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดที่เหมาะสม  สอด

คลองกับเปาหมายที่ตองการเปนการชั่งน้ําหนักในทุกเกณฑการตัดสินใจที่เรากําหนดขึ้น

การเปรียบเทียบจะชวยใหจําแนกแจกแจงเอาขอเท็จจริงมาใสตามเกณฑที่กําหนดในตาราง

เปรียบเทียบ จะชวยใหเทียบเคียงขอเท็จจริงเหลานั้น ทําใหเห็นความเหมือนและความแตกตาง 

ระหวางกันไดอยางชัดเจน จึงมีประโยชนดังตอไปนี้

1. เพื่อทําใหเขาใจเรื่องที่ยาก และซับซอนไดงายขึ้น

2. เพื่อทําใหเขาใจตรงกันในมาตรฐานที่แตกตางกัน
3. เพื่อชวยลดเวลาในการอธิบาย
4. เพื่อจูงใจใหเกิดการคลอยตาม
5. เพื่อจุดประกายความคิดสรางสรรคส่ิงใหม



บทที่ 3
วิธีดําเนินการเปรียบเทียบ

การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการวิเคราะห เร่ือง การเปรียบเทียบการบริหารบุคคลระบบ

สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ คร้ังนี้เพื่อจําแนกแจกแจงความเหมือนและความ  

แตกตางในแนวกวาง ซึ่งไดกําหนดวิธีการศึกษาเปรียบเทียบไวดังตอไปนี้

การเก็บรวบรวมขอมูล
การรวบรวมขอมูลในการเปรียบเทียบลักษณะการวิเคราะหคร้ังนี้ไดรวบรวมขอมูล ระเบียบ  

ขอบังคับ ประกาศ มติตางๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวทิยาลัย/สถาบันของรัฐ ที่ใช

ประกอบการประชุมผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ณ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 และทําหนังสือ ที่ ศธ 0519.1/พิเศษ        

ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2547 เร่ือง ขอเอกสารประกอบการวิเคราะห เร่ือง การบริหารบุคคลระบบสัญญา

จางพนักงานอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ถึงผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ทุกมหาวิทยาลัย/สถาบัน 

จํานวน 21 แหง และมีหนังสือ ที่ ศธ 0519.1/พิเศษ ลงวันที่ 2 เมษายน 2547 เร่ือง ขอเอกสารประกอบ

การวิเคราะห เร่ือง การบริหารบุคคลระบบสัญญาจางพนักงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ 

จํานวน 4 แหง เพื่อติดตามรวบรวมขอมูล ผลปรากฏวา ไดขอมูลประกอบการศึกษาเปรียบเทียบ

ลักษณะการวิเคราะหจากมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐทั่วประเทศ จํานวน 20 แหง ยกเวนมหาวิทยาลัย

รามคําแหง

การศึกษาเปรียบเทียบ
การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการวิเคราะห เร่ือง การเปรียบเทียบการบริหารบุคคลระบบ

สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ คร้ังนี้ผูศึกษากําหนดวิธีการศึกษาเปรียบเทียบใน

ประเด็นสําคัญของการบริหารบุคคล ดังตอไปนี้

1. องคกรการบริหารบุคคล
2. ประเภทและลักษณะการจาง
3. วิธีการบรรจุและแตงตั้ง
4. ระยะเวลาการจางและการทําสัญญา
5. คาจาง
6. การทดลองปฏิบัติงาน
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7. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
8. วันทํางานและการลาประเภทตางๆ
9. การขอเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ
10. การใหไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู และประสบการณทางวิชาการ
11. การไปศึกษา ฝกอบรม วิจัย และดูงาน

12. สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล
13. การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การเขากองทุนประกันสังคม

14. การพนสภาพการเปนพนักงาน
15. การลาออก
16. โทษทางวินัย
17. การอุทธรณและรองทุกข

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษาไดศึกษาคนควาขอมูลรายละเอียดจากระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ มติตางๆ เกี่ยว

กับกระบวนการบริหารงานบุคคลระบบสัญญาจางของแตละมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ แลวนํามา

เปรียบเทียบในแตละประเด็นของทุกมหาวิทยาลัย/สถาบัน ทั้ง 17 ประเด็น เพื่อแจกแจงความเหมือน

และความแตกตางในแนวกวางๆ และนํามาวิเคราะหในแตละประเด็น ทั้ง 17 ประเด็น เพื่อใหไดขอเท็จ

จริง ประกอบการตัดสินใจ ปรับปรุง แกไข พัฒนา คงไว หรือกําหนดเพิ่มเติมในกระบวนการบริหาร

บุคคลระบบสัญญาจางพนักงานของแตละมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ



บทที่  4
การเปรียบเทียบวิเคราะห

    การเสนอผลการเปรียบเทียบวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารบุคคลระบบสัญญา

จางพนักงานมหาวิทยาลัย / สถาบันของรัฐ  ดําเนินการดังตอไปนี้

     ตอนที่  1  เปรียบเทียบวิเคราะหสภาพของขอมูลที่ไดจากมหาวิทยาลัย / สถาบันของ

รัฐ

    ตอนที่ 2 เปรียบเที่ยบวิเคราะหขอมูลประเด็นการบริหารบุคคลระบบสัญญาจาง

พนักงานของทุกมหาวิทยาลัย / สถาบันของรัฐ  ในแตละประเด็น  ทั้ง  17  ประเด็น  โดยแจกแจงความ

เหมือนและความแตกตางในลักษณะแนวกวาง
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 ผลการเปรียบเทียบวิเคราะห
ตอนที่  1  เปรียบเทียบวิเคราะหสภาพของขอมูลที่ไดจากมหาวิทยาลัย / สถาบัน

ของรัฐ  ดังตาราง 1

ตาราง   1  จํานวนขอมูลที่มีความสมบูรณและไมสมบูรณที่ไดจําแนกตามมหาวิทยาลัย / สถาบัน

มหาวิทยาลัย / สถาบัน ขอมูลสมบูรณ ขอมูลไมสมบูรณ

เกษตรศาสตร √ -

ขอนแกน √ -

จุฬาลงกรณ √ -

เชียงใหม √ -

ทักษิณ √ -

ธรรมศาสตร √ -

นเรศวร √ -

บูรพา - √
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร √ -

มหาสารคาม √ -

มหิดล √ -

แมโจ √ -

ศรีนครินทรวิโรฒ √ -

ศิลปากร √ -

สงขลานครินทร √ -

สุโขทัยธรรมาธิราช √ -

อุบลราชธานี √ -

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี √ -

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณลาดกระบัง √ -

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ √ -

รามคําแหง - ไมมีขอมูล

                   21   แหง 19 1(1)

จากตาราง  1   แสดงวา  จํานวนขอมูลที่มีความสมบูรณสามารถนํามาศึกษาเปรียบเทียบวิเคราะห

ได  จํานวน  19  มหาวิทยาลัย / สถาบัน  มีจํานวน 1 มหาวิทยาลัยที่มีขอมูลไมสมบูรณ  และมีจํานวน

1  มหาวิทยาลัยไมเสนอขอมูล    
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   ตอนที่  2  เปรียบเทียบวิเคราะหขอมูลประเด็นการบริหารบุคคลระบบสัญญาจาง

พนักงานของทุกมหาวิทยาลัย / สถาบันของรัฐ  จํานวน  20  แหง ในแตละประเด็น ทั้ง 17 ประเด็น

โดยแจกแจงความเหมือนและความแตกตางในลักษณะกวาง  ดังตาราง 2 – 18

  การกําหนดองคกรการบริหารบุคคลพนักงานสังกัดมหาวิทยาลัย / สถาบันของรัฐ

จํานวน  20  แหง  ผลการศึกษาปรากฏ  ดังตาราง  2

ตาราง  2    การกําหนดองคกรการบริหารบุคคล

ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน องคกรการบริหารบุคคลพนักงาน

1 เกษตรศาสตร 1.  คณะกรรมการบริหารงานสําหรับพนักงาน

     1.1  อธิการบดี                                   เปนประธาน

     1.2  รองอธิการบดี

            คณบดี

            ผูอํานวยการสถาบัน / สํานัก        เปนกรรมการ

     1.3  ผูแทนขาราชการไมเกิน  5  คน     เปนกรรมการ

            อธิการบดี  แตงตั้งรองอธิการบดี  1  คน  เปน

เลขานุการ   กรรมการมีวาระ   2   ป

2.  แตงตั้งคณะกรรมการ หรือ อนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ

อันอยูในอํานาจหนาที่

2 ขอนแกน - ให อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยปฏิบัติหนาที่บริหารงานบุคคล

พนักงานมหาวิทยาลัย

3 จุฬาลงกรณ - ใหมีคณะกรรมการจางพนักงานมหาวิทยาลัย

   อธิการบดี หรือ ผูที่อธิการบดีมอบหมาย   เปนประธาน

    รองอธิการบดี                                        เปนรองประธาน

    ผูทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี  แตงตั้ง 5 -  7 คน  เปนกรรมการ

    ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่                 เปนกรรมการ

                                                                  และเลขานุการ

    กรรมการมีวาระดํารงตําแหนงคราวละ  2  ป
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มหาวิทยาลัย/สถาบัน องคกรการบริหารบุคคลพนักงาน

4 เชียงใหม - ใหมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  เรียกชื่อยอวา

ก.บ.มหาวิทยาลัย

   อธิการบดี                                               เปนประธาน

    กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ                      เปนรองประธาน

    ผูทรงคุณวุฒิภายใน

     - กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ  1  คน           เปนกรรมการ

     - กลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  1  คน       เปนกรรมการ

     - กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 คน  เปนกรรมการ

    ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

     -  ดานกฎหมาย                    1  คน         เปนกรรมการ

     -  ดานบริหารงานบุคคล         1  คน         เปนกรรมการ

     -  ดานพัฒนาองคกรและบริหารจัดการ    1  คน

เปนกรรมการ

     รองอธิการบดีที่รับผิดชอบบริหารงานบุคคล   1  คน

เปนกรรมการและเลขานุการ

     กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกใหนําเสนอ

สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ

     กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนง  2  ป

5 ทักษิณ   ใหมีคณะกรรมการบริหารงานพนักงานซึ่งสภามหาวิทยาลัย

แตงตั้งตามคําแนะนําของอธิการบดี

     อธิการบดี                                              เปนประธาน

      ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงานบุคคล    เปนกรรมการ

      รองอธิการบดีที่ดูแลดานงานบุคคล          เปนกรรมการ

      ผูแทนพนักงาน                                       เปนกรรมการ

      ผูที่เคยดํารงตําแหนง ต้ังแตหัวหนาภาควิชาขึ้นไป

      วาระการดํารงตําแหนง  ไมเกิน  2  ป
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน องคกรการบริหารบุคคลพนักงาน

6 ธรรมศาสตร     ให อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย ปฏิบัติหนาที่บริหารงานบุคคล

พนักงานมหาวิทยาลัย

7 นเรศวร      ให อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย เปนคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลสําหรับพนักงานของมหาวิทยาลัย

8 บูรพา       ใหมีคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย

         อธิการบดี                                          เปนประธาน

         รองอธิการบดี                                     เปนกรรมการ

         หัวหนาหนวยงาน                               เปนกรรมการ

         ตัวแทนพนักงาน   2  คน                     เปนกรรมการ

         รองอธิการบดี  1  คน      เปนกรรมการและเลขานุการ

         กรรมการมีวาระดํารงตําแหนง   2   ป

9 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร      ใหมีคณะกรรมการบริหารพนักงานสถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร   มีวาระ   3  ป

         อธิการบดี                                          เปนกรรมการ

          รองอธิการบดีทุกฝาย                         เปนกรรมการ

          ผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกิน  5  คน             เปนกรรมการ

          หัวหนาฝายการเจาหนาที่                   เปนกรรมการ

และ เลขานุการ

10 มหาสารคาม      ใหมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  เรียกโดยยอวา

ก.บ.ม.  มีวาระ   2   ป

           อธิการบดี                             เปนประธานกรรมการ

           กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ  1 คน     เปนรองประธาน

           ผูทรงคุณวุฒิภายใน

                   -  พนักงานวิชาการ       2  คน

                   -  พนักงานปฏิบัติการ    1  คน     เปนกรรมการ

           ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

                   -  ดานบริหารงานบุคคล   1   คน

                   -  ดานกฎหมาย                1  คน

                   -  ดานพัฒนาองคกรหรือ

                      บริหารจัดการ   1  คน              เปนกรรมการ
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน องคกรการบริหารบุคคลพนักงาน

            รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ

            เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  1  คน        เปน

กรรมการและเลขานุการ

11 มหิดล      ใหมีคณะกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย  เรียกโดยยอวา

ก.พ.ม.

          อธิการบดี                                        เปนประธาน

          รองอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการสถาบันและ

          สํานัก                                              เปนกรรมการ

          ประธาน อ.พ.ม          เปนกรรมการและเลขานุการ

         ขาราชการประจําของมหาวิทยาลัย  จํานวนไมเกิน

          5  คน  มีวาระการดํารงตําแหนง  2  ป  เปนกรรมการ

     ใหมี อ.พ.ม. ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการประจํามหาวิทยาลัย

ประกอบดวย ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ

ตามจํานวนที่  ก.พ.ม.  เห็นสมควร

12 แมโจ    ให อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย  เปนคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคล

13 ศรีนครินทรวิโรฒ 1.  สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารพนักงาน

     1.1  อธิการบดี                                      เปนประธาน

     1.2   ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

             รองอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการสถาบัน / สํานัก

             จํานวน  6  คน                               เปนกรรมการ

     1.3   ผูทรงคุณวุฒิภายใน  จํานวน 3 คน  เปนกรรมการ

     1.4   ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 3 คน  เปนกรรมการ

            คณะกรรมการฯ แตงตั้งกรรมการ  1  คน เปนเลขา

นุการ และแตงตั้งผูอํานวยการ  1  คน  เปนผูชวยเลขานุการ

กรรมการมีวาระ  2  ป

 2.  คณะกรรมการบริหารพนักงาน แตงตั้งคณะอนุกรรมการ

      บริหารพนักงาน

      2.1  รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย        เปนประธาน
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน องคกรการบริหารบุคคลพนักงาน

     2.2  อนุกรรมการจํานวนไมนอยกวา  5  คน  แตไมเกิน

             9  คน                                           เปนอนุกรรมการ

             คณะอนุกรรมการฯ  แตงตั้งอนุกรรมการ  1  คน

เปนเลขานุการ   กรรมการมีวาระ  2  ป

14 ศิลปากร     ใหมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย

เรียกโดยยอวา  ก.บ.พ.

    อธิการบดี                                          เปนประธาน

    รองอธิการบดี   1  คน                         เปนกรรมการ

    กรรมการซึ่งเลือกจาก คณบดี  ผูอํานวยการสถาบัน /

    สํานัก / ศูนย  และหัวหนาหนวยงานภายใน ซึ่งสภา

    มหาวิทยาลัย  จัดตั้งขึ้น  จํานวนไมเกิน 7 คน เปนกรรมการ

    กรรมการซึ่งเลือกจากพนักงานประจํา  ไมเกิน  3  คน

    เปนกรรมการ

    กรรมการซึ่งเลือกตั้ง มีวาระการดํารงตําแหนง  2  ป

15 สงขลานครินทร      ให อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยทําหนาที่คณะกรรมการบริหาร

งานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

16 สุโขทัยธรรมาธิราช      ให อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย ทําหนาที่คณะกรรมการบริหาร

งานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

17 อุบลราชธานี      ใหมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย  ประกอบดวย  อธิการบดี เปนประธาน

รองอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการสถาบัน / สํานัก  เปน

กรรมการโดยตําแหนง  และจะแตงตั้งขาราชการเปนกรรมการ

อีกจํานวนไมเกิน  5  คนก็ได  โดยมีวาระดํารงตําแหนง  2  ป

และใหอธิการบดีแตงตั้งรองอธิการบดี  1  คน เปนเลขานุการ

18 เทคโนโลยีพระจอมเกลา      ใหมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย

ธนบุรี      -  อธิการบดี                                         เปนประธาน

     -   กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ  2  คน    เปนกรรมการและ

                                                                ที่ปรึกษา

     -   รองอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการสถาบัน / สํานัก

         และเจาหนาที่สวนงานที่มีฐานะเทียบเทา
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน องคกรการบริหารบุคคลพนักงาน

          เปนกรรมการโดยตําแหนง

      -   ผูทรงคุณวุฒิดานบริหารงานบุคคลไมเปนบุคลากรของ

          มหาวิทยาลัย  2  คน  เปนกรรมการ

      -   ผูแทนพนักงานผูมีประสบการณดานบริหารงานบุคคล

           จํานวน   1   คน        เปนกรรมการ

      -    ผูแทนสภาคณาจารยและขาราชการ   1  คน

                                                                  เปนกรรมการ

      -    รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานบุคคล เปนกรรมการ

           และเลขานุการ

      -   หัวหนาสวนงานบริหารงานบุคคล เปนกรรมการและ

          ผูชวยเลขานุการ

      -   พนักงานประจําที่เกี่ยวของอีกไมเกิน  2  คน  เปน

           ผูชวยเลขานุการ

      -    ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง  มีวาระ  2  ป

19 เทคโนโลยีพระจอมเกลา      ให อ.ก.ม.สถาบันฯ ปฏบิตหนาที่คณะกรรมการบริหารงาน

เจาคุณทหารลาด บุคคลของพนักงานสถาบันฯ

กระบัง

20 เทคโนโลยีพระจอมเกลา       ให อ.ก.ม.สถาบันฯ  มีอํานาจหนาที่ในการบริหารงาน

พระนครเหนือ บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย  และมีอํานาจแตงตั้ง อ.ก.ม.

เฉพาะกิจ  หรือคณะทํางานเพื่อทําหนาที่เสนอแนะหลักเกณฑ

แนะแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงาน

มหาวิทยาลัยตามความเหมาะสมและจําเปน

จากตาราง  2  แสดงวา  องคกรการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย / สถาบัน  กําหนดให อ.ก.ม.

มหาวิทยาลัยปฏิบัติหนาที่บริหารงานบุคคลพนักงาน จํานวน 8 มหาวิทยาลัย  กําหนดใหมี          

คณะ-กรรมการบริหารพนักงานโดยเฉพาะ  จํานวน  12  มหาวิทยาลัย  กําหนดองคประกอบของ    

คณะกรรมการบริหารพนักงาน  มีกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ   จํานวน   3   มหาวิทยาลัย

มีกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนกรรมการ   จํานวน   4  มหาวิทยาลัย      มีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ภายใน เปนกรรมการ  จํานวน  4  มหาวิทยาลัย  ไมไดแยกผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก จํานวน  

3  มหาวิทยาลัย  และมีผูแทนพนักงานเปนกรรมการ  จํานวน  8  มหาวิทยาลัย
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การกําหนดประเภทและลักษณะการจางพนักงานสังกัดมหาวิทยาลัย / สถาบันของรัฐ จํานวน

20  แหง  ผลการศึกษา ปรากฏดังตาราง  3

ตาราง  3    การกําหนดประเภทและลักษณะการจาง

ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน กําหนดประเภท / ลักษณะการจางพนักงาน

1 เกษตรศาสตร ตําแหนงพนักงาน  มี  3  สาย

        (ก)  ตําแหนงซึ่งมีหนาที่สอน  วิจัย และใหบริการ

ทางวิชาการ

        (ข)  ตําแหนงซึ่งมีหนาที่ใหบริการทางวิชาการ

        (ค)  ตําแหนงซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับงานบริหารและธุรการ

2 ขอนแกน ประเภทพนักงาน   มี  2  ประเภท

         1.  พนักงานสายผูสอน

         2.  พนักงานสายสนับสนุน

              2.1  พนักงานสายบริการวิชาชีพ

              2.2  พนักงานสายบริการสํานักงาน

ลักษณะการจาง   มี  3  ลักษณะ

         1.  พนักงานประจําเต็มเวลา

         2.  พนักงานประจําไมเต็มเวลา

         3.  พนักงานที่มีสัญญาจางเฉพาะกิจ

3 จุฬาลงกรณ ประเภทพนักงาน  มี  2  ประเภท

         1.  พนักงานสายวิชาการ

          2.  พนักงานสายสนับสนุน  มี  3  ระดับ

               2.1  ระดับจัดการ   (P1 – P6)

               2.2  ระดับปฏิบัติการ  (P7 - P8)

               2.3  ระดับแรงงาน   ( P9)

4 เชียงใหม ประเภทพนักงาน   มี  2  ประเภท

          1.  พนักงานประจําเต็มเวลา

          2.  พนักงานประจําไมเต็มเวลา

พนักงาน    มี    2  กลุม

          1.  พนักงานวิชาการ
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน กําหนดประเภท / ลักษณะการจางพนักงาน

               1.1  คณาจารย

               1.2  นักวิจัย

          2.  พนักงานปฏิบัติการ

5 ทักษิณ พนักงาน   มี  2  สาย

          1.  สายวิชาการ

          2.  สายสนับสนุน

               2.1  ตําแหนงบริหาร

               2.2  ตําแหนงปฏิบัติการวิชาชีพ

6 ธรรมศาสตร พนักงาน     มี  2  สาย

          1.  สายวิชาการ

           2.  สายสนับสนุนวิชาการ

7 นเรศวร พนักงาน   มี  2  สาย

           1.  สายวิชาการ

           2.  สายบริหาร

8 บูรพา  พนักงาน   มี  2  ประเภท

           1.  สายผูสอน

           2.  สายสนับสนุน

                2.1  สายบริการวิชาชีพ

                2.2  สายบริการสํานักงาน

9 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  พนักงาน    มี  3  สาย

           1.  สายงานบริหาร

            2.  สายงานอาจารย

            3.  สายงานสนับสนุน

10 มหาสารคาม พนักงาน    มี  2  กลุม

            1.  พนักงานวิชาการ    2.  พนักงานปฏิบัติการ

ประเภทพนักงาน    มี  2  ประเภท

            1.  พนักงานประจําเต็มเวลา

                 1.1 พนักงานประจําเต็มเวลาตามสัญญาจาง

                 1.2 พนักงานประจําเต็มเวลาถาวร
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน กําหนดประเภท / ลักษณะการจางพนักงาน

             2. พนักงานประจําไมเต็มเวลา

11 มหิดล  ประเภทของพนักงาน     มี  2  ประเภท

     ประเภทที่  1  พนักงานซึ่งมิไดแปรสภาพจากลูกจาง

                          ประจําเงินรายได

     ประเภทที่   2  พนักงานซึ่งแปรสภาพจากลูกจางประจํา

                          เงินรายได

 ลักษณะของพนักงาน  มี  3  ลักษณะ

          1.  พนักงานประจํา

          2.  พนักงานชั่วคราว

          3.  พนักงานไมเต็มเวลา

 พนักงาน    มี  3  สาย

           1.  สายงานทางดานวิชาการ

           2.  สายงานทางดานวิชาชีพ

           3.  สายงานทางดานบริหารงานทั่วไป

12 แมโจ  พนักงาน     มี    2   ประเภท

           1.  พนักงานวิชาการ

                1.1  คณาจารย

                1.2  ตามที่ อ.ก.ม.กําหนด

            2.  พนักงานปฏิบัติการ

13 ศรีนครินทรวิโรฒ พนักงาน     มี   3  ประเภท

           1.  ตําแหนงวิชาการ

           2.  ตําแหนงสนับสนุนวิชาการ

           3.  ตําแหนงบริหาร

 การจางพนักงาน     มี   2   ลักษณะ

           1.  พนักงานประจํา

           2.  พนักงานชั่วคราว
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน กําหนดประเภท / ลักษณะการจางพนักงาน

14 ศิลปากร พนักงาน     มี   2  ประเภท

           1.  วิชาการ

           2.  บริหารงานและปฏิบัติงานทั่วไป

พนักงาน      มี   3   ลักษณะ

           1.  พนักงานประจํา

          2.  พนักงานชั่วคราว

          3.  พนักงานไมเต็มเวลา

15 สงขลานครินทร  พนักงาน

          1.  ตําแหนงวิชาการ

          2.  ตําแหนงปฏิบัติการวิชาชีพ

               2.1  กลุมวิชาชีพทั่วไป

               2.2  กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ

               2.3  กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

               2.4  กลุมชวยปฏิบัติการทางวิชาชีพ

16 สุโขทัยธรรมาธิราช  พนักงาน     มี   3  ประเภท

          1.  ตําแหนงวิชาการ

           2.  ตําแหนงปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

           3.  ตําแหนงบริการวิชาการ

17 อุบลราชธานี  พนักงาน     มี   3  สาย

           1.  ตําแหนงซึ่งมีหนาที่สอน  วิจัยและใหบริการ

ทางวิชาการ

            2.  ตําแหนงซึ่งมีหนาที่ใหบริการทางวิชาการ

            3.  ตําแหนงซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับงานบริการและ

ธุรการ
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน กําหนดประเภท / ลักษณะการจางพนักงาน

18 เทคโนโลยีพระจอมเกลา พนักงานและลูกจาง     มี   3   ประเภท

ธนบุรี             1.  พนักงานแบบไมประจํา

                    ก.  พนักงานทดลองงาน

                    ข.  พนักงานไมประจําตามสัญญากําหนดเวลา

             2.  พนักงานแบบประจํา

                     ก. พนักงานทดลองงาน

                     ข. พนักงานประจําตามสัญญาจางกําหนดเวลา

                     ค. พนักงานประจําตามสัญญาจางไมกําหนด

                          เวลา

             3.  ลูกจาง  ทํางานเฉพาะเรื่อง  เฉพาะชวงระยะเวลา

                      ก.  ลูกจางทดลองงาน

                      ข.  ลูกจางตามสัญญาจาง

พนักงานและลูกจาง     มี  2  กลุม

          1.  ตําแหนงวิชาชีพ

               1.1  ตําแหนงวิชาการ

               1.2  ตําแหนงวิชาชีพอื่น ๆ

           2.  ตําแหนงบริหาร

19 เทคโนโลยีพระจอมเกลา  พนักงาน    มี  2  ตําแหนง

เจาคุณทหารลาดกระบัง            1.  ตําแหนงวิชาการ

           2.  ตําแหนงสนับสนุนวิชาการ

                2.1 ตําแหนงที่มีหนาที่บริหารงานทั่วไปและธุรการ

                2.2 ตําแหนงที่มีหนาที่สนับสนุนบริหารทางวิชาการ

 พนักงาน   มี  3   ประเภท

          1. พนักงานทดลอง

          2.  พนักงานตามสัญญาจาง

          3.  พนักงานประจํา

20 เทคโนโลยีพระจอมเกลา พนักงาน     มี  3 กลุม

พระนครเหนือ           1. ตําแหนงวิชาการ

          2. ตําแหนงสนับสนุนวิชาการ

          3. ตําแหนงบริหาร
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จากตาราง  3  แสดงวา มหาวิทยาลัยกําหนดประเภทพนักงานแบงเปน  กลุม  แบงเปน  สาย แบงเปน 

ตําแหนง  และแบงเปนประเภท  กําหนด  3  ประเภท  จํานวน  3  มหาวิทยาลัย  กําหนด  2 ประเภท  

จํานวน  8  มหาวิทยลัย  กําหนด  3  สาย  จํานวน  4  มหาวิทยาลัย  กําหนด  2  สาย จํานวน  3  

มหาวิทยาลัย  กําหนด  3  กลุม  จํานวน  1  มหาวิทยาลัย  กําหนด  2  กลุม  จํานวน  2 มหาวิทยาลัย  

กําหนด  เปน  ตําแหนง  2  ตําแหนง  จํานวน  2  มหาวิทยาลัย
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       การกําหนดวิธีการบรรจุและแตงตั้งพนักงาน  สังกัดมหาวิทยาลัย / สถาบันของรัฐ  จํานวน

20 แหง  ผลการศึกษาปรากฏ  ดังตาราง  4

ตาราง  4    การกําหนดวิธีการบรรจุและแตงตั้ง

ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน วิธีการบรรจุ / และแตงตั้ง

1 เกษตรศาสตร  1.  ตําแหนง สาย  ก. ใหใชวิธีการคัดเลือก

  2.  ตําแหนง  สาย ข – ค จางผูมีวุฒิสาขาวิชาที่ขาดแคลน

ใหใชวิธีการคัดเลือก

 3.  ตําแหนง  สาย ข – ค  ใหใชวิธีการสอบแขงขัน

2 ขอนแกน       ใหคณะ หรือ หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น  แตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและคัดเลือก  จํานวน

ไมนอยกวา  5  คน   โดยผานความเห็นชอบของ

คณะกรรมการประจําหนวยงาน  เฉพาะสายพนักงานผูสอน

3 จุฬาลงกรณ        ใหมีการประกาศรับสมัคร  แลวดําเนินการคัดเลือก

สวนกลางเปนผูดําเนินการคัดเลือก  อาจใหมีการสอบ

ขอเขียนในระดับปฏิบัติการ

4 เชียงใหม         ใหหนวยงานระดับคณะ  สถาบัน  สํานัก  ที่ไดรับ

จัดสรรอัตราแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคล  เพื่อกําหนด

ข้ันตอน วิธีการ  เงื่อนไขตาง ๆ ตามความเหมาะสม  เพื่อใหมี

ความคลองตัว  มีความเปนธรรมและคํานึงถึงประโยชน

ที่หนวยงานจะไดรับเปนหลักสําคัญ

5 ทักษิณ         ใหใชวิธีการ  สอบคัดเลือก หรือ คัดเลือก  โดยการ

ประกาศรับสมัครไมนอยกวา  15  วัน  ใบสมัครและชําระ

คาธรรมเนียมไมเกิน  500  บาท  ผูไดรับการทาบทาม หรือ

เชิญชวนใหมาสมัคร จะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียม

         การสอบคัดเลือก

        -  ภาคความเหมาะสมทั่วไป – ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ

และการใชคอมพิวเตอรไมตํ่ากวารอยละ  50

        -  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง – สายวิชาการ

สอบดานวิชาการ  และดานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน วิธีการบรรจุ / และแตงตั้ง

สายสนับสนุน  สอบดานการใชคอมพิวเตอร  เฉพาะตําแหนง

และดานวิชาชีพ  เฉพาะตําแหนงไมตํ่ากวารอยละ  60

        ทั้งนี้การสอบใหสอบสัมภาษณและวิธีใดวิธีหนึ่ง

หรือหลายวิธีคือ  สอบขอเขียน  สอบปฏิบัติกิจกรรมและ

พิจารณาขอมูลบุคคล

        - การตัดสินผล  คิดเปนสัดสวน  ภาคทั่วไปตอภาค

เหมาะสมกับตําแหนง  เปน  30  ตอ  70

        การคัดเลือก

        - ภาคความเหมาะสม  ไมตํ่ากวารอยละ 60  โดยวิธี

การสัมภาษณ  และวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี  ดวยการสอบ

ขอเขียน  ปฏิบัติกิจกรรม  และพิจารณาขอมูลบุคคล

        การสรรหา

        ใหใชกับการรับบุคคลเปนพนักงานตําแหนงบริหาร

หรือตําแหนงอื่นตามที่อธิการบดีอนุมัติ

6 ธรรมศาสตร 1. สายวิชาการ  ใหหนวยงานเจาของอัตราในระดับคณะ

สํานัก  สถาบัน  ดําเนินการคัดเลือกไดเอง  และผานการ

พิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรอง

การบรรจุอาจารยของมหาวิทยาลัยกอนนําเสนอ อ.ก.ม.

มหาวิทยาลัย

2. สายสนับสนุนวิชาการ  ใหหนวยงานเจาของอัตราแจงให

กองการเจาหนาที่ดําเนินการคัดเลือกกอนนําเสนอ อ.ก.ม.

มหาวิทยาลัย

 3. วิธีการคัดเลือก  อาจมีการสอบสอน  การสอบขอเขียน

และหรือการสอบสัมภาษณก็ได

       ทั้งนี้  คณะกรรมการสรรหาใหมีกรรมการดําเนินการสอบ

กรรมการอออกขอสอบ  กรรมการสอบสัมภาษณ กรรมการ

อ่ืน  ซึ่งเปนไปตามวิธีการคัดเลือกในวิธีที่เหมาะสมที่สุด

ซึ่งอาจมีการสอบสอนแทนการสอบขอเขียนก็ได
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน วิธีการบรรจุ / และแตงตั้ง

 4.  ใหดําเนินการประกาศรับสมัครอยางนอย 7 วัน

  5.  ใหข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือกไวไมเกิน  120 วัน

7 นเรศวร   1.  สายวิชาการ และสายบริหาร  ใหใชวิธีการคัดเลือก

โดยคณะกรรมการคัดเลือก  ประจํามหาวิทยาลัยที่มี

อธิการบดี  เปนประธาน  รองอธิการบดี  หัวหนาสํานักงาน

อธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  หัวหนาหนวยงาน ที่เกี่ยวของ

หัวหนางานการเจาหนาที่ เปนเลขานุการ  บางสาขาวิชา

อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ

เพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม

2.  ใหสงผลการคัดเลือกนําเสนอ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย

พิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือก

8 บูรพา           ไมมีขอมูล

9 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 1. สายบริหาร  ใหเปนไปตามที่สภา  สถาบัน กําหนด

 2. สายงานอาจารย  ใหใชวิธีการคัดเลือก  โดยวิธี

สัมภาษณ  ทดลองปฏิบัติงาน หรือ วิธีการคัดเลือกอยางอื่น

อยางหนึ่งอยางใด  หรือหลายอยางตามที่เห็นสมควร  ซึ่ง

ตองมีกรรมการคัดเลือก  2  ชุด  คือ

     (1)  คณะกรรมการกลางคัดเลือก  จํานวน 5  คน

      (2)  คณะกรรมการคัดเลือกประจํา  คณะ / สํานัก

จํานวนไมนอยกวา  5  คน  โดยใหมีผูทรงคุณวุฒิภายนอก

รวมเปนกรรมการดวยก็ได

           ทั้งนี้การดําเนินการของคณะกรรมการ  ตองมี

กรรมการกลางอยางนอย  3  คน  รวมกับกรรมการประจํา

ของคณะ / สํานัก  ทําหนาที่ในการกลั่นกรองและคัดเลือก

อาจารยรวมกัน

 3.  สายงานสนับสนุน  ใหใชวิธีการสอบแขงขันแตอาจใช

วิธีการคัดเลือก  หรือสอบคัดเลือกได  โดยตองมีคณะ

กรรมการจํานวนไมนอยกวา  5  คน คือ กรรมการจาก

หนวยงาน  1  คน  กรรมการที่ไดรับแตงตั้งอยางนอย  1  คน
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน วิธีการบรรจุ / และแตงตั้ง

กรรมการกลาง  2  คน  เจาหนาที่จากฝายการเจาหนาที่

1  คน เปนกรรมการและเลขานุการ

         หลักสูตรการดําเนินการ  ใหใชระเบียบของทางราชการ

โดยอนุโลม

4.  กําหนดคาธรรมเนียม

         (1)  คาสมัคร

                วุฒิตํ่ากวาปริญญาตรี         30   บาท

                 วุฒิปริญญาตรี                   40   บาท

                 สูงกวาปริญญาตรี               50  บาท

          (2)  เงินสมนาคุณกรรมการสอบ

                 ก. ขอสอบแบบปรนัย  การออกขอสอบ

                   ตําแหนงต่ํากวาปริญญาตรีขอละไมเกิน 20 บาท

                   ตําแหนงวุฒิปริญญาตรีข้ึนไป ขอละไมเกิน

25  บาท

            การตรวจกระดาษคําตอบวิชาละไมเกิน  2  บาท

ตอผูเขาสอบ  1  คน

                 ข. ขอสอบแบบอัตนัย  ทําหนาที่ออกขอสอบ

และตรวจกระดาษคําตอบไดรับเงิน

            ตําแหนงวุฒิปริญญาตรี  วิชาละไมเกิน 15  บาท / คน

            ตําแหนงวุฒิปริญญาตรี วิชาละไมเกิน  15 บาท / คน

                 ค. การสอบสัมภาษณ

                    ตําแหนงวุฒิตํ่ากวาปริญญาตรี ไมเกิน   3

บาท / คน

                    ตําแหนงวุฒิปริญญาตรีข้ึนไป ไมเกิน   4

บาท / คน

                ง. กรรมการสอบครั้งใด กรรมการไดรับเงินรางวัล

คนละไมถึง  300  บาท  ใหไดรับคนละ  300 บาท
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน วิธีการบรรจุ / แ ละแตงตั้ง

10 มหาสารคาม 1. ใชวิธีการคัดเลือกโดยประกาศรับสมัครทั่วไป ในกรณี

ที่ตองการผูมีประสบการณ มีความรูความสามารถและ

มีความประพฤติเหมาะสม  โดยไมประกาศทั่วไป ใหเสนอ

ก.บ.ม พิจารณาอนุมัติ

 2. คาธรรมเนียมในการสมัครตําแหนงละ  100  บาท

  3. ใหมีกรรมการคัดเลือก  จํานวน 3 – 5  คน  โดยมี

หัวหนาหนวยงานเปนประธาน และผูบังคับบัญชาระดับรอง

ลงมาเปนกรรมการ

4.  วิธีการคัดเลือก  ใหใชวิธีการสัมภาษณ สอบขอเขียน

ทดลองปฏิบัติงาน  หรือวิธีการคัดเลือกอยางอื่นใด หรือ

หลายอยางตามที่เห็นสมควร

5.  เกณฑการตัดสินตองไดคะแนนรวมไมตํ่ากวา

รอยละ  60

11 มหิดล 1.  ใหใชวิธีการคัดเลือก  โดยการสอบขอเขียน

สัมภาษณ  ทดลองปฏิบัติงาน  หรือพิจารณาจากประวัติ

การทํางาน

2.  ใหอธิการบดี ประกาศรับสมัคร มีเวลาไมนอยกวา

7  วัน

3.  ใหแตงตั้งกรรมการดําเนินการคัดเลือก โดยมีผูแทน

หนวยงานเจาของอัตราและผูแทนจากมหาวิทยาลัย จํานวน

ไมนอยกวา  3  คน

4.  ใหรายงานผลการคัดเลือก ตอคณะอนุกรรมการบริหาร

พนักงานมหาวิทยาลัย (อ.พ.ม)  กอนเสนอตออธิการบดี

พิจารณา

5.  ผูคัดเลือกไดใหข้ึนบัญชีไวไดไมเกิน  1  ป

12 แมโจ          ใหนําหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลที่ใชกับขาราชการมาใชบังคับโดยอนุโลม

13 ศรีนครินทรวิโรฒ           ใหใชวิธีการคัดเลือก  สอบคัดเลือก หรือสอบแขงขัน

โดยใหอยูในดุลยพินิจของหนวยงานตนสังกัด  ทั้งสาย
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน                     วิธีการบรรจุ / และแตงตั้ง

สนับสนุนวิชาการ และสายวิชาการ

14 ศิลปากร 1. ใหหนวยงานระดับคณะ  ศูนย  สถาบัน  สํานัก สรรหา

บุคคลโดยวิธีคัดเลือก  หรือสอบแขงขัน

 2.  ใหหนวยงานเก็บคาสมัครอัตราคนละ  200 บาท

ตอการสอบหนึ่งตําแหนง

15 สงขลานครินทร  1.  ใหคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ประกอบ

กรรมการ จํานวน  3 – 5  คน  โดยมีผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน

1 – 3  คน  เปนกรรมการ

  2.  ใหพิจารณาจากประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา

ประวัติการทํางาน  และหนังสือแนะนําตัว

  3.  ใชวิธีการ วิธีใด  วิธีหนึ่ง หรือ หลายวิธี

        3.1. แบบประเมินที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

พิจารณากําหนด  โดยวิธีการสอบสัมภาษณ หรือวิธีการอื่นใด

         3.2  สอบขอเขียน

         3.3  สอบปฏิบัติ

         กรณีมีเหตุผลความจําเปนไมอาจดําเนินการตามวิธีการ

ดังกลาวขางตน  อาจกําหนดวิธีการตามความเหมาะสมก็ได

    4.  เกณฑการตัดสินตองผานเกณฑ คะแนนไมตํ่ากวา

รอยละ  70

16 สุโขทัยธรรมาธิราช  1. ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการของขาราชการ

โดยอนุโลม

  2. กําหนด  2  วิธี  คือ

       2.1 สอบแขงขัน

       2.2  การคัดเลือก

               2.2.1 การจางผูไดรับทุน

               2.2.2 การจางสาขาขาดแคลน

               2.2.3  การจางตําแหนงสายวิชาการ

 3.  ใหกองการเจาหนาที่  จัดทําประกาศรับสมัครประมาณ

15  วัน  กรณีของสายปฏิบัติการ  สําหรับ สายวิชาการ
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน วิธีการบรรจุและแตงตั้ง

ใหประกาศรับสมัครประมาณ  1   เดือน

 4.  ใหมีคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน หรือ

คัดเลือก

 5.  หากมีเหตุผลจําเปนพิเศษ ใหดําเนินการคัดเลือก

เปนกรณีพิเศษ  โดยมีกองการเจาหนาที่ เปนหนวยเลขานุการ

เชิญบุคคลมารับการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ

17 อุบลราชธานี การสรรหาบุคคลเขาทํางาน

       1.  ตําแหนงสาย  ก.  ใหใชวิธีการคัดเลือก และดําเนิน

การโดยคณะ

        2.  ตําแหนงสาย  ข / ค ใหสอบคัดเลือก โดยหนวยงาน

               2.1 สอบขอเขียนโดยใชวิธีสอบปรนัยหรืออัตนัย

ตามหนวยงานจะเห็นสมควร และ

               2.2 สอบสัมภาษณ  และ

               2.3  ทดสอบความสามารถพิเศษ ที่เกี่ยวของกับ

ตําแหนง

        3.  เกณฑการตัดสิน

               ก.  ตองไดคะแนน  2.1  และ  2.2  ไมนอยกวา

รอยละ 50  และตองไดคะแนนรวม  2.1 และ 2.2  ไมนอยกวา

รอยละ  60

               ข.  ใหข้ึนบัญชีสํารองไวไมนอยกวา  2  คน

               ค.  ใหสงเอกสารการดําเนินการทุกขั้นตอนให

งานการเจาหนาที่  กองกลาง

18 เทคโนโลยีพระจอมเกลา           การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานตําแหนงวิชาการ

ธนบุรี มี   2  วิธี

          1.  พนักงานแรกเขา

               1.1  ประกาศรับสมัคร

               1.2  ใหพิจารณาวุฒิการศึกษา  ผลการศึกษา

ประสบการณ   ผลงานทางวิชาการ  และสาขาวิชา
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน                     วิธีการบรรจุ / และแตงตั้ง

        วุฒิปริญญาเอก  หากจําเปนตองรรับปริญญาโท

ใหรับไดเฉพาะผูมีศักยภาพที่จะไปศึกษาตอในระดับสูงขึ้น

              1.3  ใหสัมภาษณโดยพิจารณา  ทัศนคติ  ความ

สนใจ  ความจริงจัง  การแสดงออก  มนุษยสัมพันธ และ

บุคลิกภาพอื่น ๆ

               1.4  มหาวิทยาลัยอาจจัดกิจกรรมที่ทําใหรูจัก

ผูสมัครดีข้ึน  ในชวงนี้ใหจางในตําแหนงลูกจางชั่วคราว

               1.5  ผาน  1.3 และ 1.4  รับเขาเปนพนักงาน

 ทดลองงาน

         2.  พนักงานผูมีความรูความสามารถประสบการณ

หรือความชํานาญงาน

             2.1  วุฒิต้ังแตปริญญาโทขึ้นไป  และไดศึกษา อบรม

หรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการ หรือวิชาชีพที่มหาวิทยาลัย

จําเปนตองใช หลังรับปริญญามาแลวไมนอยกวา  3  ป

         กรณีมีวุฒิตํ่ากวาปริญญาโท หรือ ไมมีวุฒิใด ๆ  แต

มีความรู  ความสามารถและความชํานาญสูงมากเปนพิเศษ

ใหพิจารณาเปนราย ๆ ไป

             2.2  ใหคณะกรรมการดําเนินการตาม 1.2 และ 1.3

             2.3  ใหมีการทดลองปฏิบัติงาน มีสัญญาทดลอง

ปฏิบัติงาน  2  ป  สวนผูมีประสบการณสูงมากเปนพิเศษ

ใหบรรจุในฐานะผูทรงคุณวุฒิ  เปนพนักงานประจํา กําหนด

เวลา  3  ป

             2.4  ในกรณีไดบุคคลผูมีตําแหนงทางวิชาการให

มหาวิทยาลัยกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหแลวเสร็จกอน

19 เทคโนโลยีพระจอมเกลา         ในกรณีแรกบรรจุ  ใชวิธีการคัดเลือก หรือ สอบแขงขัน

เจาคุณทหารลาดกระบัง

20 เทคโนโลยีพระจอมเกลา         1. การคัดเลือก  ใชสําหรับตําแหนงสายวิชาการและ

พระนครเหนือ สายสนับสนุนวิชาการในสาขาวิชาที่ขาดแคลน

        2. การสอบแขงขัน ใชกับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ
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จากตาราง  4  แสดงวา  มหาวิทยาลัยกําหนดวิธีการบรรจุและแตงตั้งพนักงานใน  4  วิธี คือ การคัด-

เลือก  การสอบคัดเลือก  การสอบแขงขัน  และการสรรหา  โดยดําเนินการที่สวนกลาง จํานวน 5 

มหาวิทยาลัย  ดําเนินการที่หนวยงานระดับคณะ  สํานัก  สถาบัน  จํานวน  6  มหาวิทยาลัย  ไมไดระบุ

ชัดเจน  จํานวน  9  มหาวิทยาลัย  สําหรับการเก็บคาธรรมเนียบการสมัคร   กําหนดใหมีการเก็บ       

คาธรรมเนียม  จํานวน  4  มหาวิทยาลัย  นอกนั้นไมไดระบุชัดเจน
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   การกําหนดระยะเวลาการจางและการทําสัญญาจางพนักงาน  สังกัดมหาวิทยาลัย / สถาบัน

ของรัฐ  จํานวน  20  แหง  ผลการศึกษาปรากฏ  ดังตาราง  5

ตาราง  5     การกําหนดระยะเวลาการจางและการทําสัญญาการจาง

ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน                   ระยะเวลาการจางและการทําสัญญา

1 เกษตรศาสตร 1.  เมื่อผานการทดลองปฏิบัติงานใหจัดทําสัญญาจาง

จนกวาจะปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล

2 ขอนแกน       1.  สัญญาจางสายผูสอน

            1.1  ตําแหนงอาจารย

                   คร้ังแรก   ทําสัญญา              1   ป

                   คร้ังที่  2   ทําสัญญา              2   ป

                   คร้ังตอไปทําสัญญา คร้ังละ  2  ป ไมเกิน  2 คร้ัง

                   รวมสัญญาจางไมเกิน  7  ป

            1.2  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

                  -  ทําสัญญาจางราย  3  ป  3  คร้ัง

                  -  การจางผูเคยดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

มาแลว

                            ใหทําสัญญา  คร้ังแรก     1   ป

                            คร้ังที่  2  ทําสัญญา     2  ป

                            คร้ังตอไปจางครั้งละ    3  ป ไมเกิน 2 คร้ัง

                   -  รวมทําสัญญาจางในตําแหนงไมเกิน  9  ป

             1.3  ตําแหนงรองศาสตราจารย

                    -  ทําสัญญาจางราย 3 ป 3 คร้ัง

                    -  การจางผูเคยดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย

มาแลว

                        ใหทําสัญญา คร้ังแรก 1 ป

                        คร้ังที่ 2 ทําสัญญา      2 ป

                        คร้ังตอไปทําสัญญา    3 ป ไมเกิน 2 คร้ัง

                     -  คร้ังตอไปทําสัญญาจางครั้งละ 5 ป

จนครบเกษียณอายุ 60 ป พนักงานประจําเต็มเวลา
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน                     วิธีการบรรจุ / และแตงตั้ง

             1.4  ตําแหนงศาสตราจารย

                     -  ทําสัญญาจางราย 5 ป จนครบเกษียณอายุ

60 ป พนักงานประจําเต็มเวลา

                     -  การจางผูเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารย

มาแลว

                         ใหทําสัญญาครั้งแรก  1  ป

                          คร้ังที่ 2 ทําสัญญา      4  ป

                          คร้ังตอไปทําสัญญาครั้งละ  5  ป จนครบ

เกษียณอายุ 60 ป พนักงานประจําเต็มเวลา

      2.  สัญญาจางสายสนับสนุน

                 คร้ังแรก  ทําสัญญา             1 ป

                 คร้ังที่ 2   ทําสัญญา             2 ป

                 คร้ังตอไปทําสัญญา             3 ป ไมเกิน 2 คร้ัง

                 มีการประเมินทุกป เมื่อผานการประเมินให

ทําสัญญาครั้งตอไปคร้ังละ 5 ป จนอายุครบ 60 ป

พนักงานประจําเต็มเวลา

      3.  ใหมีการทําสัญญาค้ําประกันตามกําหนด

3 จุฬาลงกรณ  -  กําหนดการทําสัญญาจางและตอสัญญาจาง คร้ังละ

ไมเกิน 5 ป จนถึงพนักงานมีอายุไมเกิน 60 ป โดยทําการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ๆ ละ 2 คร้ัง ระยะเวลา

หางกันครั้งละไมนอยกวา 4 เดือน

4 เชียงใหม  -  กําหนดสัญญาจางเปนเวลา 3 ป โดยประเมินทุกระยะ

1 ป

5 ทักษิณ  -  กําหนดการทําสัญญาจางครั้งแรกไมเกิน 2 ป

คร้ังตอไปคร้ังละ 3 ป โดยใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ปละ 2 คร้ัง

6 ธรรมศาสตร 1.  สายอาจารย ใหมีระยะเวลาของสัญญาจาง คร้ังแรก 2 ป

คร้ังที่สอง 3 ป

2.  สายสนับสนุนวิชาการ ใหมีระยะเวลาของสัญญาจาง

คร้ังแรก 1 ป คร้ังที่สอง 2 ป และครั้งที่สาม 2 ป
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน                     วิธีการบรรจุ / และแตงตั้ง

7 นเรศวร 1.  สายวิชาการ กําหนดทําสัญญา คร้ังแรก 2 ป

 คร้ังที่สอง 3 ป

2.  สายบริการ กําหนดทําสัญญา คร้ังละ 1 ป

8 บูรพา ครั้งแรก         2  ป

คร้ังที่สอง       3  ป

คร้ังที่สาม       5  ป และครั้งตอไปใหประเมินทุก 5 ป

9 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สัญญาแรก  ไมนอยกวา  1 ป

สัญญาที่สอง                   2 ป

สัญญาที่สาม                  5 ป แตจะตอสัญญาจางคราวละ

                                      5 ป และทุกๆ 5 ป จะประเมินผล

                                      การปฏิบัติงาน

10 มหาสารคาม สัญญาทดลอง  1  ป

สัญญาพนักงานเต็มเวลาไมเกิน 4 ป และใหประเมินผล

การปฏิบัติงานทุกป เมื่อผานประเมินเปนที่พอใจในปที่ 4 แลว

ใหบรรจุเปนพนักงานประจําเต็มเวลาถาวร โดยใหมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 3 ป

11 มหิดล  -  พนักงานประจํา ทําสัญญาจาง 5 ปข้ึนไป

 -  พนักงานชั่วคราว ทําสัญญาจางไมถึง 3 ป

12 แมโจ  -  สัญญาทดลอง  1  ป

 -  ผานทดลองทําสัญญาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

     ไมเกิน 3 ป กําหนดใหมีการประเมินทุกป

13 ศรีนครินทรวิโรฒ เริ่มบรรจุ ทําสัญญา              1  ป

ปที่สอง ทําสัญญา                1  ป

ปที่สาม ทําสัญญา                3  ป

ปที่หา   ทําสัญญา                5  ป

ตอไปทําสัญญา ทุก ๆ           5  ป
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน                     วิธีการบรรจุ / และแตงตั้ง

14 ศิลปากร 1. สัญญาทดลอง                   6 เดือน 1 ป

2. ตอสัญญาจางพนักงานชั่วคราว  1  ป

3. พนักงานประจํา

     3.1 ไมกําหนดระยะเวลา

     3.2 กําหนดเวลา 3 ป

     3.3 ตามที่เห็นสมควร ต้ังแต 3 ปข้ึนไป

15 สงขลานครินทร 1. คร้ังแรกไมเกิน             1 ป

2. คร้ังที่สองไมเกิน           3 ป ทั้งนี้ตองปฏิบัติงานในการ

    จางครั้งแรกติดตอกันมาแลว ไมนอยกวา 1 ป และครั้ง

    ตอไป คร้ังละไมเกิน 5 ป

3. พนักงานผูมีขอผูกพันตองกลับมาปฏิบัติราชการตาม

    สัญญา คร้ังแรกใหจางครั้งละไมเกิน 3 ป และครั้งตอไป

    คร้ังละไมเกิน 5 ป เวนแตมีขอผูกพันตองกลับมาปฏิบัติ

    ราชการ มีระยะเวลานานกวานี้ ใหเปนไปตามขอผูกพัน

16 สุโขทัยธรรมาธิราช 1. ผานการประเมินทดลองปแรกตอสัญญา  2  ป

2. ครบ 1 ตอสัญญาจาง                              3 ป

3. ครบ 2 ตอสัญญาจาง                              5 ป

4. ครบ 3 ตอสัญญาจาง ไมกําหนดระยะเวลาการจาง

และใหจางจนกวาจะครบเกษียณอายุ  60  ปบริบูรณ  เมื่อ

ส้ินปงบประมาณ

17 อุบลราชธานี  ผานการประเมินทดลองทําสัญญาจางครั้งละ  2  ป  จนกวา

มหาวิทยาลัยจะปรรับเปลี่ยนไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ

ของรัฐบาล

18 เทคโนโลยีพระจอมเกลา 1. พนักงานที่เปลี่ยนสภาพจากขาราชการภายในระยะเวลา

ธนบุรี 5   ป

     1.1 สัญญาแรก              3  ป

     1.2 สัญญาตอไป            3  ป  หรือ ไมกําหนดเวลา
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน                     วิธีการบรรจุ / และแตงตั้ง

2. พนักงานที่เปลี่ยนสภาพจากขาราชการหลังเวลา  5  ป

     2.1 สัญญาแรก                  2   ป

     2.2 สัญญาที่สอง               3   ป

     2.3 สัญญาตอไป               3   ป หรือไมกําหนดเวลา

3. พนักงานแรกเขา

    3.1 สัญญาทดลอง              2   ป

    3.2 สัญญาที่สอง                3   ป

    3.3 สัญญาตอไป                 3  ป  หรือ ไมมีกําหนดเวลา

19 เทคโนโลยีพระจอมเกลา 1. ผานทดลองทําสัญญาครั้งที่หนึ่ง       2  ป

เจาคุณทหาร ลาดกระบัง 2. ตอสัญญาครั้งที่สอง                        3   ป

3. พนักงานประจําผาน  1  และ  2  ไมกําหนดเวลาสัญญา

20 เทคโนโลยีพระจอมเกลา     ผานทดลอง ทําสัญญาจางคราวละ   3  ป

พระนครเหนือ

จากตาราง 5  แสดงวามหาวิทยาลัยกําหนดระยะเวลาการจางและการทําสัญญาจางพนักงาน โดย

กําหนดใหมีการทําสัญญาจางเปนพนักงาน กําหนดทําสัญญาจางครั้งละ 2 ป จํานวน 1 มหาวิทยาลัย 

ทําสัญญาจางครั้งละ 3 ป จํานวน 10 มหาวิทยาลัย ทําสัญญาจางครั้งละ 4 ป จํานวน 1 มหาวิทยาลัย 

ทําสัญญาจางครั้งละ 5 ป จํานวน 7 มหาวิทยาลัย ไมไดระบุจํานวน 1 มหาวิทยาลัย
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การกําหนดคาจางพนักงานสังกัดมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ จํานวน 20 แหง ผลการศึกษา 

ปรากฏดังตาราง 6

ตาราง 6   กําหนดคาจางพนักงาน

ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน คาจางพนักงาน

1 เกษตรศาสตร 1. ใหจางในอัตราเงินเดือน 1.5 เทาของอัตราเงินเดือน

    ขาราชการ เปนการชั่วคราว

2 ขอนแกน 1. คาตอบแทน แบงออกเปน 4 ชนิด

     1.1 อัตราเงินเดือนพื้นฐาน

     1.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่ม

     1.3 คาตอบแทนดานสวัสดิการ

     1.4 คาตอบแทนพิเศษอื่นๆ

2. จายคาตอบแทนเงินเดือนพื้นฐานสายผูสอน และสาย

     สนับสนุน อีกรอยละ 25 จากฐานเงินเดือนระบบราชการ

3. จายเปนสวัสดิการใหสายผูสอน และสายสนับสนุน

     อีกรอยละ 12 จากฐานเงินเดือนระบบราชการ

4. จายคาตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่มจากมาตรฐานภาระ

     งานขั้นต่ําที่มีผลระดับดีหรือดีเยี่ยมในอัตรารอยละ 10

     หรือ 20 ของเงินเดือนที่ไดรับตลอดป

5. กําหนดเปนบัญชีแนบทาย วาดวยคาตอบแทนและ

     สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

3 จุฬาลงกรณ 1. สายวิชาการ

    1.1 อาจารยปริญญาโท               13,200  บาท

    1.2 อาจารยปริญญาเอก              18,500  บาท

    1.3 ผูชวยศาสตราจารย                24,200  บาท

    1.4 รองศาสตราจารย                   29,400  บาท
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน                     วิธีการบรรจุ / และแตงตั้ง

2. สายสนับสนุน

     2.1 ปริญญาโท                            9,400  บาท

     2.2 ปริญญาตรี                            7,600  บาท

     2.3 ปวส.                                     6,800  บาท

     2.4 ปวช.                                     5,600  บาท

     2.5 ม.6                                       4,900 หรือ 5,300 บาท

4 เชียงใหม 1. พนักงานวิชาการ

    1.1 ปริญญาเอกทุกสาขา                     18,020  บาท

    1.2 ปริญญาโท สาขาเภสัช สถาปตย

          ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร การแพทยคลิกนิก

          ศิลปะ                                           13,930  บาท

    1.3 ปริญญาทางการแพทย

          ทันตแพทย สัตวแพทย                   13,930  บาท

    1.4 ปริญญาโท อ่ืนๆ                            13,230  บาท

2. พนักงานปฏิบัติการ

    2.1 ปริญญาโท สาขาเภสัช สถาปตย

          ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร

          การแพทยคลินิก ศิลปะ                  12,920  บาท

    2.2 ปริญญาทางการแพทย

          ทันตแพทย สัตวแพทย                   12,920  บาท

    2.3 ปริญญาโท สาขาอื่นๆ                    11,670  บาท

    2.4 ปริญญาตรี สาขาเภสัช

          สถาปตย ศิลปะ                             10,560  บาท

    2.5 ปริญญาตรี สาขาอื่นๆ                      9,540  บาท
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน                     วิธีการบรรจุ / และแตงตั้ง

5 ทักษิณ 1. อัตราคาจางปกติ บัญชีเงินเดือนขาราชการ พนักงาน

สายวิชาการ  บวกเพิ่มไมเกินรอยละ 70  พนักงานสาย

สนับสนุน บวกเพิ่มไมเกินรอยละ 50

2. อัตราพิเศษ กําหนดโดยคํานึงถึงวุฒิการศึกษา

ตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงที่จะปฏิบัติ ประสบการณ

ความรูความสามารถ ความตองการพิเศษเฉพาะราย

เฉพาะเวลา เฉพาะสถานที่ และงบประมาณ คาจาง

6 ธรรมศาสตร 1. สายวิชาการ

    1.1 อาจารยปริญญาตรี             9,860 – 32,120 บาท

    1.2 อาจารยปริญญาโท            12,060 – 44,750 บาท

    1.3 อาจารยปริญญาเอก          16,430 – 46,210 บาท

    1.4 ผูชวยศาสตราจารย            17,240 – 61,090 บาท

    1.5 รองศาสตราจารย               21,200 – 73,920 บาท

    1.6 ศาสตราจารย                    31,990 – 109,260 บาท

2. สายสนับสนุนวิชาการ

    2.1 ปริญญาตรี

          2.1.1 ผูชวยเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

8,590 – 29,160 บาท

          2.1.2 เจาหนาที่ปฏิบัติงาน  12,200 – 42,780 บาท

          2.1.3 อาวุโส – ชํานาญการ 18,470 – 60,660 บาท

          2.1.4 เชี่ยวชาญ                  27,860 – 76,150 บาท

    2.2 ปริญญาโท

          2.1.1 ผูชวยเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

10,500 – 36,150 บาท

          2.1.2 เจาหนาที่ปฏิบัติงาน  15,010 – 41,610 บาท

          2.1.3 อาวุโส – ชํานาญการ และผูเชี่ยวชาญ เทากับ

ปริญญาตรี
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน                     วิธีการบรรจุ / และแตงตั้ง

7 นเรศวร 1. สายวิชาการ – ชั้นสูงสุด                     90,320 บาท

    1.1 ปริญญาตรี 4 ป                           10,630 บาท

    1.2 ปริญญาตรี 5 ป                           11,890 บาท

    1.3 ปริญญาตรี 6 ป                           13,820 บาท

    1.4 ปริญญาตรี 7 ป                           14,600 บาท

    1.5 ปริญญาโท                                  13,050 บาท

    1.6 ปริญญาเอก                                17,880 บาท

2. สายสนับสนุวิชาการ ชั้นสูงสุด             67,390 บาท

    1.1 ม.ตน                                            6,150 บาท

    1.2 ปวช.                                            7,050 บาท

    1.3 ปวส.                                            8,610 บาท

    1.4 ปริญญาตรี                                   9,540 บาท

    1.5 ปริญญาโท                                  11,670 บาท

8 บูรพา 1. ตําแหนงอาจารย นายแพทย ทันตแพทย

    1.1 ปริญญาตรี                                  10,480 บาท

    1.2 ปริญญาโท                                  12,830 บาท

    1.3 ปริญญาเอก                                17,480 บาท

2. สายงานบริการทางวิชาการ

    2.1 ปริญญาโท                                  11,320 บาท

    2.2 ปริญญาตรี                                    9,250 บาท

    2.3 อนุปริญญา                                   7,100 บาท

9 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 1. สายบริหาร ตามที่สภากําหนด

2. สายอาจารย อัตราขาราชการบวกเพิ่มอีกไมตํ่ากวา

    รอยละ 60

3. สายงานสนับสนุน อัตราขาราชการบวกเพิ่มอีกไมตํ่ากวา

    รอยละ 40
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน                     วิธีการบรรจุ / และแตงตั้ง

10 มหาสารคาม 1. พนักงานวิชาการ

    1.1 คาจางแรกบรรจุ เทากับอัตราขาราชการ

          1.1.1 ปริญญาตรี   เพิ่มอีกรอยละ 50

          1.1.2 ปริญญาโท   เพิ่มอีกรอยละ 70

          1.1.3 ปริญญาเอก เพิ่มอีกรอยละ 80

    1.2 คาจางกรณีที่ลาออกจากขาราชการมาบรรจุเปน

พนักงาน ใหไดเทาฐานอัตราขาราชการเดิม

          1.2.1 ปริญญาตรี   เพิ่มอีกรอยละ 40

          1.2.2 ปริญญาโท   เพิ่มอีกรอยละ 50

          1.2.3 ปริญญาเอก เพิ่มอีกรอยละ 60

2. พนักงานปฏิบัติการเทากับอัตราขาราชการ

     2.1 ปริญญาตรี  เพิ่มอีกรอยละ 30

     2.2 ปริญญาโท  เพิ่มอีกรอยละ 40

11 มหิดล 1. สาย ก อัตราขาราชการเพิ่มอีกรอยละ 45

    1.1 ปริญญาตรี   -   9,320 บาท

    1.2 ปริญญาโท   -  11,440 บาท

    1.3 ปริญญาเอก -  15,380 บาท

2. สาย ข และสาย ค อัตราขาราชการเพิ่มอีกรอยละ 25

    2.1 ปริญญาตรี   -    8,000 บาท

    2.2 ปริญญาโท   -    9,850 บาท

    2.3 ปริญญาเอก -  13,360 บาท

3. โครงสรางบัญชีเงินเดือน  แบงออกเปน 10 ระดับ

มีลักษณะใกลเคียงกับขาราชการ เฉลี่ยทั้งบัญชีสูงกวา

อัตราเงินเดือนขาราชการ รอยละ 26.07

12 แมโจ 1. สาย ก อัตราเงินเดือนขาราชการ เพิ่มอีกรอยละ 1.5

2. สาย ข และสาย ค อัตราเงินเดือนขาราชการเพิ่มอีก

    รอยละ 1.3
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน                     วิธีการบรรจุ / และแตงตั้ง

13 ศรีนครินทรวิโรฒ กลุมวิชาการ

ปริญญาตรี               10,200 บาท

ปริญญาโท               12,520 บาท           92,000 บาท

ปริญญาเอก             17,040 บาท

กลุมผูปฏิบัติงาน  ปริญญาตรีข้ึนไป

ปริญญาตรี                 8,900 บาท

ปริญญาโท               10,800 บาท           72,000 บาท

ปริญญาเอก             14,825 บาท

กลุมผูปฏิบัติงาน  ตํ่ากวาปริญญา

ม.6                            5,740 บาท

สูงกวา ม.6                 6,020 บาท            28,000 บาท

ปวช.                          6,580 บาท

ปวส.                          8,120 บาท

14 ศิลปากร 1. พนักงานประเภทวิชาการ กําหนดไว 47 ข้ัน

    สูงสุด 82,930 บาท

    1.1 ปริญญาตรี       9,220 บาท

    1.2 ปริญญาโท      11,280 บาท

    1.3 ปริญญาเอก    15,370 บาท

2. พนักงานประเภทบริหารงาน กําหนดไว 50 ข้ัน

    สูงสุด 58,410 บาท

     2.1 ปวช.               6,110 บาท

     2.2 ปวท.               6,730 บาท

     2.3 ปวส.               7,460 บาท

     2.4 ปริญญาตรี      8,270 บาท

     2.5 ปริญญาโท     10,110 บา

15 สงขลานครินทร 1. ตําแหนงวิชาการ

    1.1 ปริญญาตรี            10,325  บาท

    1.2 ปริญญาโท             12,630  บาท

    1.3 ปริญญาเอก            17,209  บาท
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน                     วิธีการบรรจุ / และแตงตั้ง

2. ตําแหนงปฏิบัติการวิชาชีพ

    2.1 ปริญญาตรี              9,110   บาท

    2.2 ปริญญาโท            11,144   บาท

    2.3 ปริญญาเอก           15,184   บาท

3. กําหนดอัตราคาจางของตําแหนงวิชาการเปน 1.6235 เทา

ของอัตราเงินเดือนขาราชการแรกบรรจุตามคุณวุฒิ  สําหรับ

ตําแหนงปฏิบัติการวิชาชีพ  กําหนดอัตราคาจางเปน 1.4325

ของอัตราขาราชการแรกบรรจุตามวุฒิ

16 สุโขทัยธรรมาธิราช 1. สายวิชาการ  เพิ่มจากอัตราเงินเดือนขาราชการแรกบรรจุ

1.6  เทา

2. สายปฏิบัติการ เพิ่มจากอัตราเงินเดือนขาราชการแรกบรรจุ

1.4  เทา

17 อุบลราชธานี 1. สาย ก. จางในอัตราเงินเดือนขาราชการแรกบรรจุ  บวก

ดวยอัตราเพิ่มรอยละ  70

    1.1 ปริญญาตรี                 10,812   บาท

    1.2 ปริญญาโท                  13,226   บาท

    1.3 ปริญญาเอก                 18,020   บาท

2. สาย  ข  และ  ค  จางในอัตราเงินเดือนขาราชการ

แรกบรรจุ  บวกดวยอัตราเพิ่มรอยละ  50

    2.1 ปวส                  8,610   บาท

    2.2 ปริญญาตรี        9,540   บาท

    2.3 ปริญญาโท       11,670  บาท

    2.4 ปริญญาเอก      15,900  บาท

18 เทคโนโลยีพระจอมเกลา 1. ตําแหนงวิชาการ  อัตราขาราชการแรกบรรจุเพิ่มอีก

ธนบุรี 1.5  เทา

2. ตําแหนงวิชาชีพอื่น  ระดับปริญญาตรีข้ึนไป  อัตรา

ขาราชการแรกบรรจุเพิ่มอีก  1.5 เทา

3. ตําแหนงวิชาชีพอื่นระดับตํ่ากวาปริญญาตรี  อัตรา

ขาราชการแรกบรรจุเพิ่มอีก 1.25  เทา
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน                     วิธีการบรรจุ / และแตงตั้ง

19 เทคโนโลยีพระจอมเกลา 1. ตําแหนงวิชาการ อัตราขาราชการแรกบรรจุเพิ่มอีก 1.5 เทา

เจาคุณทหารลาดกระบัง     1.1 อาจารย   ข้ันสูงสุดระดับ  7 x 1.5

    1.2 ผูชวยศาสตราจารย  ข้ันสูงสุดระดับ  8 x 1.5

    1.3 รองศาสตราจารย  ข้ันสูงสุดระดับ  9 x  1.5

2. ตําแหนงสนับสนุนวิชาการ  อัตราแรกบรรจุเพิ่มอีก 1.3 เทา

    2.1  ปวส.  ข้ันสูงสุดของระดับ     5 x 1.3

    2.2   ปริญญาตรีข้ึนไป  ข้ันสูงสุดของระดับ  6 x1.3

20 เทคโนโลยีพระจอมเกลา 1. กลุมวิชาการ  (สาย ก)

พระนครเหนือ     1.1 ปริญญาตรี                    9,860 -  20,380  บาท

    1.2 ปริญญาโท                  12,060  - 25,050  บาท

    1.3  ปริญญาเอก               16,430 -  30,600  บาท

    1.4  ผูชวยศาสตราจารย     17,240 -  42,640  บาท

    1.5  รองศาสตราจารย        21,200 -  52,620  บาท

    1.6  ศาสตราจารย             31,990  -  74,730  บาท

2. กลุมผูปฏิบัติงาน  (สาย ข / ค ปริญญาตรี ข้ึนไป)

    2.1 ปริญญาตรี                    8,590  - 17,750  บาท

    2.2 ปริญญาโท                   10,500 -  21,820  บาท

    2.3 ปริญญาเอก                 14,310 -  20,650  บาท

3. กลุมผูปฏิบัติงาน   (สาย ข / ค ตํ่ากวาปริญญาตรี)

    3.1 ปวช.                6,350   บาท

    3.2 ปวส.                7,750   บาท

    3.3 ม.6                  5,540   บาท
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จากตาราง  6  แสดงวา  มหาวิทยาลัยกําหนดคาจางพนักงานเปน   4  ลักษณะ  คือ กําหนดเปน เทา 

ของอัตราเงินดือนขาราชการ   กําหนดตามวุฒิของแตละสาย  กําหนดเพิ่มเปนรอยละตามวุฒิที่ทาง

ราชการกําหนด   และกําหนดเทียบระดับของขาราชการ  คูณ  ดวยจํานวนเทาโดยกําหนดเปนเทาของ

อัตราเงินเดือนขาราชการ แบงเปน สายวิชาการ อยูในระหวาง 1.5 – 17 เทา จํานวน  7 มหาวิทยาลัย  

สายสนับสนุนวิชาการอยูในระหวาง 1.25 – 1.5 เทา จํานวน  7 มหาวิทยาลัย กําหนดเพิ่มเปนรอยละ

ตามวุฒิที่ขาราชการกําหนด  จํานวน 1  มหาวิทยาลัย  กําหนดเทียบระดับของขาราชการคูณดวย

จํานวนเทา  จํานวน  1  มหาวิทยาลัย  กําหนดตามวุฒิของสายวิชาการ  วุฒิปริญญาเอก ระหวาง 

15,370 – 18,500  บาท  วุฒิปริญญาโท ระหวาง 11,440 – 13,990  บาท วุฒิปริญญาตรี ระหวาง  

9,220 – 10,812  บาท  สายสนับสนุนวิชาการ  วุฒิ ม ตน ระหวาง  5,540 – 6,500  บาท  วุฒิ ปวช. 

ระหวาง  6,110 – 7,050  บาท  วุฒิ ปวส ระหวาง  6,800 – 8,610  บาท วุฒิปริญญาตร ี ระหวาง  

7,600 – 9,540  บาท  วุฒิปริญญาโท  ระหวาง   9,850 – 12,920  บาท วุฒิปริญญาเอก ระหวาง  

13,360 – 15,900  บาท  จํานวน  11  มหาวิทยาลัย
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การกําหนดการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานสังกัดมหาวิทยาลัย / สถาบันของรัฐ

จํานวน  20  แหง  ผลการศึกษาปรากฏ  ดังตาราง  7

ตาราง  7   การกําหนดการทดลองปฏิบัติงาน

ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน ระยะเวลาทดลอง

1 เกษตรศาสตร 1. สาย  ก,ข,ค  เวลาทดลองปฏิบัติงาน  1  ป

2. หลักเกณฑการประเมินและเกณฑการตัดสิน

    2.1 ความรูที่ใชในการปฏิบัติงาน          30    คะแนน

    2.2 ความสามารถในการปฏิบัติงาน      40    คะแนน

    2.3 ความประพฤติ                               30    คะแนน

     เกณฑการตัดสินคะแนนรวมแตละหมวดไมตํ่ากวา  50  %

และคะแนนรวมทุกหมวดไมตํ่ากวา  60 %

     ทั้งนี้ขยายเวลาการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานได

ไมเกิน  6  เดือน   รวมเวลาทดลองทั้งสิ้นตองไมเกิน  1  ป

6  เดือน

2 ขอนแกน     ไมไดกําหนดระยะเวลาการประเมินผลทดลองการปฏิบัติ

งาน  แตกําหนดใหพนักงานทํารายงานผลการปฏิบัติงาน

อยางนอยปละ  2  คร้ัง  ตอคณะกรรมการประเมินประจํา

หนวยงาน

3 จุฬาลงกรณ     สายสนับสนุนกําหนดใหทดลองปฏิบัติงานมีระยะเวลา

4  เดือน  โดยใหทําการประเมิน  2  คร้ัง  ในระหวางทําการ

ทดลองปฏิบัติงาน  ผลการทดลองไมอยูในเกณฑดี  อาจเลิก

จางกอนครบกําหนดได

    สายวิชาการ  กําหนดใหทดลองปฏิบัติงาน มีระยะเวลา

1  ป

4 เชียงใหม     กําหนดใหทดลองปฏิบัติงาน  1  ป  โดยใหมีการประเมิน

การทดลองปฏิบัติงานทุก  4  เดือน  หรือทุกภาคการศึกษา
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน ระยะเวลาทดลอง

5 ทักษิณ     ไมไดกําหนดใหมีการทดลองปฏิบัติงาน

6 ธรรมศาสตร      สายวิชาการ ใหทดลองปฏิบัติงาน โดยมีเวลาทําการสอน

ไมนอยกวา  120 วัน  หรือ  1  ภาคการศึกษา  แตไมเกิน 1 ป

      สายสนับสนุนวิชาการ ใหทดลองปฏิบัติงานเปนเวลา

ไมเกิน  90 วัน  หากจําเปนตองขยายเวลาทดลองปฏิบัติงาน

เปนการเฉพาะราย  รวมเวลาทดลองปฏิบัติงานทั้งสิ้นตอง

ไมเกิน  120  วัน

7 นเรศวร       สายวิชาการ ใหทดลองปฏิบัติงาน  2  คร้ัง

คร้ังแรก  2  ป  คร้ังที่สอง  3  ป

      สายบริหาร   ใหทดลองปฏิบัติงาน  2  คร้ัง  คร้ังละ  1  ป

8 บูรพา       ไมไดกําหนดใหมีการทดลองปฏิบัติงาน

9 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร       สายงานอาจารย ไมตองมีการทดลองปฏิบัติงาน

      สายงานสนับสนุน  ใหมีการทดลองปฏิบัติงานเปนเวลา

6 เดือน  โดยใหมีการประเมินไมนอยกวา   2  คร้ัง

10 มหาสารคาม       กําหนดใหมีการทดลองปฏิบัติงานเปนเวลา  1  ป  โดย

ใหมีการประเมิน  4  คร้ัง  ทุก  3  เดือน

     พนักงานที่อยูในระหวางลาศึกษาใหพักการประเมินไวกอน

เมื่อกลับจากลาศึกษาแลวใหประเมินตามเกณฑ

11 มหิดล      ระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน  แตละรายใหเปนไปตาม

ความเหมาะสมกับตําแหนงที่ ก.พ.ม. เห็นควร

     กําหนดใหมีการประเมินอยางนอย  1  คร้ัง  กอนการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานขั้นสุดทาย

12 แมโจ      กําหนดระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงาน เปนเวลาไมเกิน

1  ป

13 ศรีนครินทรวิโรฒ      ไมไดกําหนดระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน

แตกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานไมนอยกวา

2  คร้ัง  ในรอบปงบประมาณ หากผลการประเมินต่ํากวา

60 %   จะไมตอสัญญาจาง

14 ศิลปากร     กําหนดใหมีการทดลองปฏิบัติงานเปนเวลาไมกวา 6 เดือน
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน ระยะเวลาทดลอง

    หากจะขยายเวลาทดลอง ขออนุมัติ ก.บ.พ. ขยายเวลา

รวมทั้งสิ้นตองไมเกิน  1  ป

15 สงขลานครินทร      ไมไดกําหนดใหมีการทดลองปฏิบัติงาน

16 สุโขทัยธรรมาธิราช      กําหนดใหมีการทดลองปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลกําหนดตามความจําเปนและเหมาะสม

ตองไมนอยกวา 6  เดือน  ซึ่งกําหนดใหพนักงานทุกสาย

ทดลองปฏิบัติหนาที่ มีกําหนด  1  ป

17 อุบลราชธานี     กําหนดใหพนักงานทดลองปฏิบัติงาน เปนเวลา

6 – 12  เดือน

18 เทคโนโลยีพระจอมเกลา     สัญญาแรกกําหนดทดลองงานเวลา  2  ป

ธนบุรี     สัญญาสอง เปนพนักงานประจํา กําหนดเวลา  3  ป

    กําหนดใหประเมินการทดลองปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง

ทุกภาคการศึกษา

19 เทคโนโลยีพระจอมเกลา     กําหนดใหมีพนักงานทดลองปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอย

เจาคุณทหารลาดกระบัง กวา  6  เดือน  แตไมเกิน  1  ป

20 เทคโนโลยีพระจอมเกลา     กําหนดใหทดลองปฏิบัติงานเปนเวลา  6  เดือน ถึง  1  ป

พระนครเหนือ โดยสายวิชาการตองมีเวลาทําการสอนไมนอยกวา  1

ภาคการศึกษา  และสายสนับสนุน กําหนดไว  6  เดือน

จากตาราง 7  แสดงวา มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการทดลองปฏิบัติงาน กอนการบรรจุเปน

พนักงาน  ทําสัญญาจาง  จํานวน  15  มหาวิทยาลัย  โดยกําหนดใหสายวิชาการทดลองปฏิบัติงาน

1 ป  จํานวน  6  มหาวิทยาลัย  กําหนด  6  เดือน  จํานวน  6 มหาวิทยาลัย  กําหนดใหมีการประเมิน

2  คร้ัง  คือคร้ังแรก  2  ป  คร้ังที่สอง  3  ป  จํานวน  2  มหาวิทยาลัย  ไมตองมีการทดลองปฏิบัติงาน

จํานวน  1 มหาวิทยาลัย  สําหรับสายสนับสนุนวิชาการ  กําหนดการทดลองปฏิบัติงาน  2  ป  จํานวน

1 มหาวิทยาลัย  กําหนด 1 ป จํานวน 5 มหาวิทยาลัย กําหนด  6  เดือน  จํานวน  7  มหาวิทยาลัย

กําหนด  4  เดือน  จํานวน  2 มหาวิทยาลัย  สวนมหาวิทยาลัยที่ไมไดกําหนดใหมีการทดลองปฏิบัติ

งาน  จํานวน  5  มหาวิทยาลัย
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การกําหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสังกัดมหาวิทยาลัย / สถาบันของรัฐ

จํานวน  20  แหง  ผลการศึกษาปรากฏดังตาราง  8

ตาราง   8  การกําหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน                     วิธีการกําหนดแบบประเมินฯ

1 เกษตรศาสตร      ไมไดกําหนดไวเปนการเฉพาะ

2 ขอนแกน 1. มีขอกําหนดการจางพนักงานสายผูสอนและสายสนับสนุน

2. มีแบบรายงานผลการปฏิบัติงานสายผูสอนและสาย

สนับสนุน

3. มีแบบสรุปผลการประเมินสายผูสอนและสายสนับสนุน

3 จุฬาลงกรณ      มีขอบังคับฯ วาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานไวเปนการเฉพาะ

4 เชียงใหม 1. มีประกาศ  เร่ืองการประเมินผลการปฏิบัติงาน

2. มีแบบประเมินสําหรับพนักงานวิชาการ (คณาจารย)

ประเมินโดยคณะกรรมการประเมิน

3. มีแบบประเมินสําหรับพนักงานวิชาการ (คณาจารย)

ประเมินโดยนักศึกษา

4. มีแบบประเมินสําหรับพนักงานปฏิบัติการประเมิน

โดยคณะกรรมการประเมิน

5 ทักษิณ      ไมไดกําหนดไวเปนการเฉพาะ

6 ธรรมศาสตร      ใหหนวยงานกําหนด  โดยยึดหลักความโปรงใสสามารถ

ตรวจสอบได  และใหเปนไปตามหลักเกณฑการใหระบบเปด

ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ

7 นเรศวร 1. มีแบบกรอกภาระงานบุคลากรสายวิชาการและสาย

บริหาร

2. มีวิธีการคิดภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ

3. มีแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ

4. มีคูมือการใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

สายบริการ

5. มีแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน                     วิธีการบรรจุ / และแตงตั้ง

8 บูรพา      ไมไดกําหนดไวเปนการเฉพาะ

9 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร       ไมไดกําหนดไวเปนการเฉพาะ

10 มหาสารคาม 1. มีประกาศ  เร่ืองการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงาน

2. มีแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานวิชาการ

3. มีเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ภาระงานขั้นต่ําของพนักงานวิชาการและของพนักงาน

ปฏิบัติการ

4. มีแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานวิชาการ

และพนักงานปฏิบัติการ

5. มีแบบ  Road Map แผนปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

6. มีแบบ T o R  เงื่อนไขการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่

หนวยงานมอบหมาย

7. มีระเบียบ วาดวยมาตรฐานภาระงานขั้นต่ําของ

พนักงานวิชาการ

8. มีแบบใหกรอกรายละเอียดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา

ของพนักงานวิชาการและพนักงานปฏิบัติการ

11 มหิดล      มีหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานมหาวิทยาลัยไวเฉพาะ

12 แมโจ 1. มีหนังสือเวียนกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

2. มีแบบประเมิน  ขาราชการสาย ก และพนักงานประเภท

ขาราชการไวแบบเดียวกัน

3. มีแบบประเมินขาราชการสาย ข , ค และพนักงานประเภท

ปฏิบัติการ  และลูกจางประจําไวแบบเดียวกัน

13 ศรีนครินทรวิโรฒ 1. มีหนังสือเวียน เร่ืองแบบประเมินการปฏิบัติงานพนักงาน

มหาวิทยาลัย

2. มีคูมือการประเมินการปฏิบัติงานพนักงาน ตําแหนง
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน                     วิธีการบรรจุ / และแตงตั้ง

สายวิชาการ  และตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ

3. มีแบบใหบันทึกภาระงานในหนาที่ของตําแหนงสายวิชา

การ  และตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ

4. มีแบบประเมินการปฏิบัติงานตําแหนงสายวิชาการ และ

ตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ

5. มีแบบใหนิสิตใหขอมูลความคิดเห็นของนิสิตตอการเรียน

การสอน

14 ศิลปากร 1. มีประกาศ  เร่ือง หลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้ง  และ

ประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย

2. มีแบบ ก.บ.พ. 02  ของสายวิชาการและสายบริหารและ

ปฏิบัติงานทั่วไป

15 สงขลานครินทร 1. มีประกาศ  เร่ือง กําหนดหลักเกณฑวาดวยการประเมิน

ผลการปฏิบัติงานพนักงาน

2. มีแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตําแหนงวิชาการ  และ

ตําแหนงปฏิบัติการวิชาชีพ

3. มีหนังสือเวียน  เร่ือง การประเมินผลการปฏิบัติงาน

พนักงานมหาวิทยาลัย  และเรื่อง  แบบประเมินผลการปฏิบัติ

งาน  ตําแหนงวิชาการและตําแหนงปฏิบัติการวิชาชีพ

4. มีแนวทางการใหระดับคะแนนการประเมินตําแหนงวิชา

การ และตําแหนงปฏิบัติการวิชาชีพ

16 สุโขทัยธรรมาธิราช      มีการกําหนดแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและ

ผลการปฏิบัติงานรายป ไวแบบเดียวกัน

17 อุบลราชธานี      กําหนดใหเปนไปแนวทางของขาราชการ

18 เทคโนโลยีพระจอมเกลา      มีแบบประเมิน  8  แบบ  คือ

ธนบุรี 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนระดับ (สายวิชา

การ  สําหรับผูบริหารระดับสูง)

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และเลื่อนระดับ (สายวิชา

การ สําหรับผูบริหารระดับกลาง  ที่เนนในดานธุรการ)
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน                     วิธีการกําหนดแบบประเมินฯ

3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนระดับ (สายวิชา

การ  สําหรับผูบริหารระดับกลางที่เนนในดานวิชาการ)

4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนระดับ (สายวิชา

การสําหรับอาจารยที่ไมดํารงตําแหนงบริหาร)

5. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนระดับ (สําหรับ

นักวิจัยและเจาหนาที่วิจัย)

6. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และเลื่อนระดับ (สายไมใช

วิชาการ  สําหรับผูบริหารระดับสูง)

7. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และเลื่อนระดับ (สายไมใช

วิชาการสําหรับผูบริหารระดับกลาง)

8. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และเลื่อนระดับ (สายไมใช

วิชาการ  ระดับปฏิบัติการ)

19 เทคโนโลยีพระจอมเกลา      มีหนังสือเวียน เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการประเมินผล

เจาคุณทหารลาดกระบัง การปฏิบัติงานของพนักงานสถาบัน เพื่อตอสัญญาจางและ

รายป  โดยใชของขาราชการโดยอนุโลม

20 เทคโนโลยีพระจอมเกลา 1. มีประกาศ  เร่ือง เกณฑภาระงานของพนักงานสายวิชาการ

พระนครเหนือ 2. มีประกาศ   เร่ือง กําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคล

พนักงานมหาวิทยาลัย

    2.1 กําหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน

สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ

จากตาราง  8  แสดงวา มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดย

เฉพาะ  จํานวน  12  มหาวิทยาลัย  ไมไดกําหนดไวเปนการเฉพาะ  จํานวน  5 มหาวิทยาลัย  อนุโลมใช

แบบของขาราชการ  จํานวน  3  มหาวิทยาลัย
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การกําหนดวันทํางาน และการลา ประเภทตาง ๆ ของพนักงานสังกัดมหาวิทยาลัย / สถาบัน

ของรัฐ จํานวน 20 แหง ผลการศึกษาปรากฏ ดังตาราง 9

ตาราง 9   การกําหนดวันทํางาน และการลาประเภทตาง ๆ

ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน การดําเนินการ

1. เกษตรศาสตร 1. เวลาทํางาน 8.30 – 16.30 น. หยุดพักกลางวันเวลา

    12.00 – 13.00 น.

2. ใหหนวยงานกําหนดนอกเหนือไปไดแตตองมีเวลาทํางาน

    รวมไมนอยกวาจํานวนเวลาทํางานใน 1 สัปดาห

3. วันหยุดประจําสัปดาห คือวันเสารและวันอาทิตย

4. วันหยุดประจําปใหเปนไปตามวันหยุดของทางราชการ

    โดยอนุโลม

5. ลาพักผอน ลากิจ ลาปวย ใหนับเฉพาะวันทําการ

6. ลาปวยโดยไดรับคาจางไมเกิน 60 วันทําการลาตอไปได

    แตตองไมเกิน 60 วันทําการ ลาปวย 30 วันขึ้นไปตองมี

    ใบรับรองแพทย

7. ลาคลอดบุตร วันที่คลอดกอนหรือหลังวันที่คลอดก็ได

    รวมเวลาไมเกิน 90 วัน

8. ลากิจสวนตัว โดยไดรับคาจางปละไมเกิน 45 วันทําการ

    ปแรกลาโดยไดรับคาจางไมเกิน 15 วันทําการ

     ลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร เนื่องจากการลาคลอดบุตร

ไดไมเกิน 150 วันทําการ โดยไมไดรับคาจาง

9. ลาพักผอนปหนึ่งลาได 10 วันทําการ วันลาสะสมไมเกิน

    20 วันทําการ ปฏิบัติงานติดตอมาแลวไมนอยกวา 10 ป

    วันลาสะสมไมเกิน 30 วันทําการ

    พนักงานมีวันหยุดภาคการศึกษาเกินวันลาพักผอนไมมี

สิทธิลาพักผอน

10. ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจยใหลาโดยไดรับ

    คาจางไมเกิน 120 วัน โดยจะตองปฏิบัติงานมาแลว

    ไมนอยกวา 12 เดือน
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ที่ มหาวิทยาลัย / สถาบัน การดําเนินการ

11. ลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล

    ใหลาไดเมื่อพนเวลาแลว ตองรายงานกลับเขาปฏิบัติงาน

    ภายใน 7 วัน โดยไดรับคาจาง หากเกิน 7 วัน ใหงดคาจาง

    แตตองไมเกิน 15 วัน

2. ขอนแกน     การลาปวย ลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัว ลาพักผอน

ประจําป ลาอุปสมบท หรือไปประกอบพิธีฮัจย ลาเขารับ

การตรวจเลือก หรือ เขารับการเตรียมพล ใหเปนไปตาม

ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดสําหรับขาราชการพลเรือน โดยอนุโลม

3. จุฬาลงกรณ 1. ใหกําหนดเปนขอบังคับของหนวยงาน โดยพนักงาน

จะตองมีเวลาทํางานปกติสัปดาหละไมนอยกวา  40  ชั่วโมง

2. การลาพักผอนประจําป ตองปฏิบัติงานมาแลวครบ 1 ป

ทั้งนี้วันลาจะเลื่อนไปสะสมในปถัดไปไมได

3. การลากิจ พนักงานผานทดลองแลว ขอลากิจไดปละ

 ไมเกิน 7 วันทําการ วันที่ลาเกินใหหักเงินตามสวน

4. ลาปวย ลาปวยไดปละไมเกิน 15 วันทําการ ลาปวย

ต้ังแต 3 วันทําการติดตอกัน ตองแนบใบรับรองแพทย

5. ลาคลอด พนักงานหญิงลาคลอดครั้งละ 90 วัน โดยไดรับ

เงินเดือนไมเกิน 45 วัน

6. การเขารับการเตรียมพล โดยไดรับเงินเดือนแตไมเกิน

60 วัน

7. วันลาใหใชปการเงินเปนเกณฑ

4. เชียงใหม ป หมายถึงปปฏิทิน

1. การลาปวยโดยไดรับคาจางปละไมเกิน 120 วันทําการ

 และในปแรกที่บรรจุถึงวันสิ้นปมีเวลาไมถึง 1 ปเต็ม  ใหลา

 ปวยไดตามสัดสวน

2. การลาคลอดบุตร โดยไดรับคาจางครั้งหนึ่งไมเกิน 90 วัน

3. การลากิจสวนตัว โดยไดรับคาจางปละไมเกิน 15 วัน

ทําการ และลากิจสวนตัว เพื่อเลี้ยงดูบุตร โดยไมไดรับคาจาง

ไดไมเกิน  30  วันทําการ
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ที่ มหาวิทยาลัย / สถาบัน การดําเนินการ

     ในปแรกที่บรรจุถึงสิ้นปมีเวลาไมถึง 1 ปเต็มใหลากิจได

ตามสัดสวน

4. การลาพักผอนประจําปในปหนึ่งได 10 วันทําการ เวนแต

 อยูในระหวางทดลองไมมีสิทธิลาพักผอนประจําป

     ผูที่ใชวันลาพักผอนไมครบนําวันที่เหลือไปสะสมไมได

5. การลาอุปสมบท หรือไปประกอบพิธีฮัจย ไดไมเกิน 120 วัน

พนักงานอยูในระหวางทดลองไมมีสิทธิ

6. การลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล

ลาไดตามหมายเรียก ตองรายงานตัวกลับภายใน 7 วัน  หาก

มีเหตุจําเปน ขยายเวลาไดรวมแลวไมเกิน 15 วัน

7. การลาไปฝกอบรม ดูงาน หรือ ปฏิบัติงานวิจัย ในหรือ

ตางประเทศ โดยไดรับคาจางปหนึ่งไมเกิน 60 วัน

5. ทักษิณ 1. ทํางานวันละ 7 ชั่วโมง

2. วันหยุดงานตามประเพณี และวันหยุดงานประจําปเปนไป

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี

3. การลาปวยลาได 30 วันทําการ ลาเกิน 120 วันทําการ/ป

ไมไดรับเงินเดือน

4. การลาคลอดบุตร ลาครั้งหนึ่งไดไมเกิน 90 วัน

5. การลากิจสวนตัวลาไดปละไมเกิน 45วันทําการในป

 เร่ิมทํางานลาไดไมเกิน 15 วันทําการ

     ทั้งนี้ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรไดไมเกิน 150 วันทําการ

โดยไมไดรับเงินเดือน

6. การลาพักผอนปหนึ่งลาไดไมเกิน 10 วันทําการ

ผูที่เร่ิมทํางานไมถึง 6 เดือนไมมีสิทธิลา

7. การลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ลาไดไมเกิน

120 วัน โดยจะตองไมเคยอุปสมบท หรือไมเคยไปประกอบ

 พิธีฮัจยมากอน

8. การลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล

เปนไปตามระเบียบของขาราชการ

6. ธรรมศาสตร 1. การลาปวย – ลากิจสวนตัว รวมไมเกิน 30 วันทําการ
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ที่ มหาวิทยาลัย / สถาบัน การดําเนินการ

2. การลาปวยเพราะประสบอันตรายตองพักรักษาตัวเปน

 เวลานานรวมไมเกิน 120 วันทําการ

3. การลาพักผอนประจําปไมเกิน 10 วันทําการ

4. การลาคลอดบุตรไมเกิน 90 วันปฏิทิน

5. การลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ไมเกิน  120

วันปฏิทิน จะลาไดตอเมื่อรับการตอสัญญาจางมาแลวไมนอย

กวา 3 ปติดตอกัน

7. นเรศวร      ใหนําประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรี

ที่เกี่ยวของมาใชบังคับ โดยอนุโลม

8. บูรพา      ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดสําหรับขาราชการ

พลเรือน โดยอนุโลม

9. พัฒนาพัฒนบริหารศาสตร 1. ทํางานปกติสัปดาหละไมนอยกวา 35 ชั่วโมง

2. วันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดตามประเพณี ใหเปน

 ไปตามที่ทางราชการกําหนด

3. การลาปวยลาได 30 วัน ลาปวยโดยไดรับเงินเดือน

 ปงบประมาณไมเกิน 120 วันทําการ

     สําหรับปแรกที่บรรจุ ถึงสิ้นปงบประมาณมีเวลาไมถึง

ปเต็มใหสิทธิลาไดตามสัดสวน

4. การลาคลอดบุตร ลาครั้งแรกไดไมเกิน 90 วัน ยกเวนปแรก

ที่บรรจุลาคลอดบุตร โดยไดรับเงินเดือนไมเกิน 45 วัน

5. การลากิจปงบประมาณละไมเกิน 15 วันทําการ และ

ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรไดอีกไมเกิน 30 วันทําการ โดยไมได

รับเงินเดือน สําหรับปแรกที่บรรจุถึงสิ้นปงบประมาณ  ไมถึง

 1  ปเต็ม ใหมีสิทธิลากิจไดตามสัดสวน

6. การลาพักผอน ผูไดรับการบรรจุครบ 6 เดือน มีสิทธิลา

 ปงบประมาณหนึ่งได 10 วันทําการ โดยไมสามารถสะสม

 วันลาที่เหลือในปตอไปได

7. การลาอุปสมบท หรือไปประกอบพิธีฮัจย ผูไดรับการบรรจุ

มาแลวไมนอยกวา 1 ป มีสิทธิลาไดไมเกิน 120 วัน และ

ใชสิทธิไดเพียงครั้งเดียว



111
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8. ลาเพื่อราชการทหาร ลาไดไมเกินปละ  60 วัน

10 มหาสารคาม 1. วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุดงานประจําสัปดาห  ให

 รองอธิการบดี คณบดี หัวหนาหนวย เปนผูกําหนด ในวันหนึ่ง

 ตองไมตํ่ากวา 8 ชั่วโมง รวมวันหยุดประจําสัปดาหตองไมเกิน

  2 วัน

2. การนับเวลาใหนับตามปงบประมาณ

3. การลาปวยปหนึ่งไมเกิน 60 วัน อธิการบดีจะอนุญาต

ตอไดอีกแตไมเกิน 60 วัน หากครบ 120 วัน ก.บ.ม. อนุญาต

ลาตอไดอีกไมเกิน 60 วัน โดยไมไดรับเงินเดือน  ทั้งนี้ผูปฏิบัติ

 งานยังไมครบ 1 ป ลาปวย โดยไดรับเงินเดือนระหวางได

 ไมเกิน 30 วัน

4. การลาคลอดบุตร คร้ังหนึ่งไดไมเกิน 90 วัน

5. การลากิจสวนตัวลาไดปละไมเกิน 45 วันทําการ ผูที่อยู

ระหวางทดลองปฏิบัติงาน จนถึงวันลาไดเกิน 1 ป  ลาไดปละ

ไมเกิน 20 วันทําการ

6. การลาพักผอนประจําป ผูปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา

1 ป ลาไดปหนึ่ง 10 วัน และสามารถสะสมในปตอ ๆไปได

รวมกับปปจจุบันจะตองไมเกิน 20 วัน

7. การลาอุปสมบท หรือไปประกอบพิธีฮัจย จะไดไมเกิน

120 วัน

8. ลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล

เปนไปตามระเบียบของขาราชการ

11. มหิดล      วัน เวลาทํางาน วันหยุดงานตามประเพณี และวันหยุด

ประจําป ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดสําหรับ

ขาราชการพลเรือน โดยอนุโลม เวนแตพนักงานไมเต็มเวลา

12. แมโจ      วัน เวลาทํางาน วันหยุดงานตามประเพณี และวันหยุด

ประจําป ของพนักงานมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามที่

คณะรัฐมนตรีกําหนดสําหรับขาราชการพลเรือน และการลา

หยุดงานใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ

ที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น โดยอนุโลม
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13. ศรีนครินทรวิโรฒ 1. วันเวลาทํางาน วันหยุด ใหหัวหนาหนวยงานจัดทําเปน

 ประกาศ โดยมีเวลาทํางานรวมกันในสัปดาหหนึ่ง ๆ ตอง

 ไมนอยกวา 35 ชั่วโมง

2. ลาปวย และลากิจ ปงบประมาณหนึ่งไมเกิน 30 วันทําการ

 ผูบรรจุระหวางปงบประมาณลาไดตามสัดสวนหากตอง

รักษาตัวเปนเวลานาน ใหไดรับคาจางปงบประมาณละ

ไมเกิน 120 วัน

3. ลาคลอดบุตร โดยไดรับคาจางครั้งหนึ่งไมเกิน 90 วัน

4. ลากิจสวนตัวโดยไดรับคาจางปงบประมาณหนึ่งไมเกิน

15 วันทําการ ผูบรรจุระหวางปใหลาไดตามสัดสวน

     ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตร

ไดอีกไมเกิน 30 วันทําการ โดยไมไดรับคาจาง

5. ลาพักผอน ปงบประมาณละ 10 วัน ผูบรรจุไมถึง 6 เดือน

 ไมมีสิทธิลา วันสะสมปงบประมาณละไมเกิน 20 วันทําการ

6. ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย โดยไดรับคาจาง

 ไมเกิน 120 วันทําการ ผูบรรจุไมถึง 6 เดือน ไมมีสิทธิลา

7. ลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพลใหลา

ไดเมื่อพนเวลาใหรายงานตัวกลับภายใน 7 วัน แตไมเกิน

15 วัน

14 ศิลปากร       จํานวนวัน  เวลาทํางาน  วันหยุดงาน  และวันหยุด

ประจําป  ใหเปนไปตามที่ ก.บ.พ. กําหนด

15 สงขลานครินทร 1. ป   ใชปงบประมาณ

2. ลาปวย  45  วันทําการ  พนักงานปฏิบัติงาน  ต้ังแต  1  ป

ข้ึนไป

    ลาปวย  15  วันทําการ พนักงานปฏิบัติงานยังไมครบ 1 ป

     ลาปวย  เพราะไดรับอันตราย  ลาปวยไมเกิน  60  วันทํา

การ  หากเกิน  60  วันทําการ  แตไมเกิน  120 วันทําการ  ให

เสนออธิการบดีอนุญาต

3. ลากิจสวนตัวไมเกิน  20  วันทําการ  กรณีปฏิบัติงาน

ต้ังแต  1  ปข้ึนไป
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ที่ มหาวิทยาลัย / สถาบัน การดําเนินการ

        ลากิจสวนตัวไมเกิน  10  วันทําการ  กรณีปฏิบัติงาน

ไมครบ  1  ป

4. ลาพักผอน  ตองปฏิบัติงานติดตอกัน  6  เดือน  ลาได  10

วันทําการ  ในปงบประมาณถัดไป  สะสมวันลาได  10 วัน

แตรวมแลวไมเกิน  20  วัน

5. ลาคลอดบุตร  ลาได  60  วัน  ลากิจเลี้ยงดูบุตรไดอีก

30 วัน  โดยอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา

6. ลาอุปสมบท หรือ ลาไปประกอบพิธีฮัจย  พนักงานตอง

ทํางานมาแลว  3  ปข้ึนไป   ลาไดไมเกิน  120 วัน

7. ลาเขารับการตรวจเลือด  หรือ  เขารับการเตรรียมพล

ลาไดตามระเบียบของขาราชการ

16 สุโขทัยธรรมาธิราช 1. ป  ใชปงบประมาณ

2. ลาปวย    ปละไมเกิน  30  วันทําการ

     ลาปวย  เพื่อรักษาตัวเปนเวลาไมเกิน  120  วันทําการ

ลาไดคร้ังละไมเกิน  60  วันทําการ  หากเกิน  60  วัน

อธิการบดีอนุญาตตอไปอีกไดรวมแลวปหนึ่งไมเกิน  120  วัน

ทําการ  โดยใหจายเงินเดือนระหวางลาไมเกิน  90 วันทําการ

3. ลากิจ    ปละไมเกิน  10  วันทําการ

4. ลาคลอดบุตร  คร้ังหนึ่งลาได  90  วัน  โดยไดรับเงินเดือน

ระหวางลาไมเกิน  60  วัน

5. ลาพักผอนประจําป  ปหนึ่งลาได  10  วันทําการ  สะสมใน

ปตอ ๆ ไปได  รวมปปจจุบันไมเกิน  20  วันทําการ

6.  ลาอุปสมบท  หรือ ลาไปประกอบพิธีฮัจย  ตองปฏิบัติ

หนาที่มาแลวไมนอยกวา  1  ป  ลาไดไมเกิน  120  วัน

7. ลาเขารับการเตรียมพล  จะไดรับเงินเดือนระหวางลา

ไมเกินปละ  60  วัน

17 อุบลราชธานี      วัน  เวลา  ทํางาน  วันหยุดตามประเพณี  วันหยุดประจําป

และการลาหยุดของพนักงานเปนไปตามที่คณะกรรมการ

กําหนด
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18 เทคโนโยพระจอมเกลา 1. เวลาทํางานปกติ วันจันทร ถึงวันศุกร  ต้ังแตเวลา

ธนบุรี 8.30 – 12.00 น.  และ  13.00 – 16.30 น.

2. ป   ใชปงบประมาณ

3. การลาปวย   ปหนึ่งไมเกิน  30  วันทําการ

4. การลาคลอดบุตร  ไมเกินครรภละ  90  วัน

5. การลาเพื่อทําหมัน  ลาไดตามระยะเวลาที่แพทยแผน

ปจจุบันชั้นหนึ่งกําหนดและออกใบรับรอง

6. การลากิจสวนตัว  ปละไมเกิน  15  วันทําการ

      ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอไปอีกไดไมเกิน  150  วันทําการ

โดยไมไดรับเงินเดือนระหวางลา

7. การลาพักผอนประจําป  ตองปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา

1 ป  ลาพักผอนไดปหนึ่ง  10  วันทําการ  สะสมวันลาในป

ตอ ๆ ไปได  รวมปปจจุบันไมเกิน  20  วันทําการ  เวนแตผู

ปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา  10  ป  ใหนําวันสะสมรวมกับ

ปจจุบันไดไมเกิน  30 วันทําการ

8. การลาอุปสมบท หรือ ลาไปประกอบพิธีฮัจย ลาไดไมเกิน

120 วัน  ตองมีอายุการปฏิบัติงานจนถึงวันลาไมนอยกวา 2 ป

9. การลาเขารับการตรวจเลือก หรือ เขารับการเตรียมพล

ใหเปนไปตามกฎหมายขาราชการ

19 เทคโนโลยีพระจอมเกลา       วัน  เวลาทํางาน  วันหยุดราชการตามประเพณี  วันหยุด

เจาคุณทหารลาดกระบัง ราชการประจําปของพนักงานใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรี

กําหนดสําหรับขาราชการพลเรือน โดยอนุโลม

20 เทคโนโลยีพระจอมเกลา       วัน  เวลาทํางาน  วันหยุดประเพณี  วันหยุดประจําปและ

พระนครเหนือ การลาหยุดของพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรี  โดยอนุโลม

จากตาราง  9   แสดงวา  มหาวิทยาลัยกําหนดวันทํางานและการลาประเภทตาง ๆ ของพนักงานไวเปน

การเฉพาะ  จํานวน  10  มหาวิทยาลัย  อนุโลมใชแบบเดียวกับขาราชการ จํานวน  10  มหาวิทยาลัย
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การขอเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย

ศาสตราจารย สําหรับพนักงาน สังกัดมหาวิทยาลัย / สถาบันของรัฐ จํานวน 20 แหง ผลการศึกษา

ปรากฏ  ดังตาราง 10

ตาราง  10     การกําหนดการขอเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ

ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน หลักเกณฑและวิธีการ

1. เกษตรศาสตร 1. กําหนดเหมือนกับขาราชการ โดยกําหนดเฉพาะผูชวย

    ศาสตราจารย และรองศาสตราจารย

2. อาจารยสังกัดโรงเรียนสาธิตตองสอนตามหลักสูตร

    ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย

2. ขอนแกน      กําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการในประเภทพนักงาน

สายผูสอน แตยังไมไดกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการ

ขอเลื่อนเปนการเฉพาะ

3. จุฬาลงกรณ 1. กําหนดเปนขอบังคับ โดยใหใชหลักเกณฑ และวิธีการ

    ของขาราชการโดยอนุโลม

2. ผูชวยศาสตราจารย    24,000  ตามตาราง A

    รองศาสตราจารย       29,400  ตามตาราง A

4. เชียงใหม      ไมไดกําหนด

5. ทักษิณ      กําหนดไวในขอบังคับ แตยังไมไดกําหนดหลักเกณฑ

และวิธีการขอเลื่อนไวเปนการเฉพาะ

6. ธรรมศาสตร      กําหนดบัญชีคาตอบแทน

     ผูชวยศาสตราจารย     17,240  -  61,090  บาท

     รองศาสตราจารย        21,200  -  73,920  บาท

     ศาสตราจารย              31,990  -  109,260  บาท

7. นเรศวร      กําหนดไวในขอบังคับ แตยังไมไดกําหนดหลักเกณฑ

และวิธีการขอเลื่อนไวเปนการเฉพาะ

8. บูรพา      กําหนดเปนระเบียบ  โดยใหใชหลักเกณฑและวิธีการ

ของขาราชการ โดยอนุโลม

9. บัณฑิตพัฒนบริหาร 1. กําหนดเปนประกาศสถาบัน โดยใหใชหลักเกณฑ

ศาสตร     และวิธีการของขาราชการ โดยอนุโลม

2. กําหนดเงินประจําตําแหนงทางวิชาการของพนักงาน
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    ศาสตราจารย         13,000  บาท / เดือน

    รองศาสตราจารย      9,900  บาท / เดือน

    ผูชวยศาสตราจารย    5,600  บาท / เดือน

10. มหาสารคาม      ไมไดกําหนด

11. ลัยมหิดล      ไมไดกําหนด

12. แมโจ      ไมไดกําหนด

13. ศรีนครินทรวิโรฒ 1. กําหนดเปนประกาศ มีหลักเกณฑและวิธีการเหมือน

    ขาราชการ

2. กําหนดใหจายเงินประจําตําแหนงเหมือนขาราชการ

    ตามมติสภา

14. ศิลปากร      ไมไดกําหนด

15. สงขลานครินทร 1. กําหนดเปนประกาศมหาวิทยาลัย โดยใหใชหลักเกณฑ

    และวิธีการของขาราชการ โดยอนุโลม

2. กําหนดใหจายเงินประจําตําแหนงทางวิชาการประจําเดือน

    ผูชวยศาสตราจารย         5,600  บาท

    รองศาสตราจารย            9,900  บาท

    ศาสตราจารย                13,000  บาท

16. สุโขทัยธรรมาธิราช     กําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  แตยังไมไดกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการขอเลื่อนไวเปนการเฉพาะ

17. อุบลราชธานี 1. หลักเกณฑและวิธีการใหอนุโลมใชตามหลักเกณฑ

    เชนเดียวกับขาราชการ

2. การจายเงินประจําตําแหนงใหใชเงินรายไดจายเปน

    รายเดือน

    ผูชวยศาสตราจารย                      3,500  บาท

    ผูชวยศาสตราจารยมาแลว 3 ป      5,600  บาท

    รองศาสตราจารย                          5,600  บาท

    รองศาสตราจารยมาแลว 3 ป         9,900  บาท

18. เทคโนโลยีพระจอมเกลา      กําหนดใหมีตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

ธนบุรี รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
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ที่ มหาวิทยาลัย / สถาบัน หลักเกณฑและวิธีการ

19. เทคโนโลยีพระจอมเกลา กําหนดใหมีตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

เจาคุณทหารลาดกระบัง รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ไวในระเบียบสถาบัน

20. เทคโนโลยีพระจอมเกลา 1. กําหนดเปนมติ อ.ก.ม.สถาบันใหมีตําแหนง

พระนครเหนือ     ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย

2. มติ อ.ก.ม.สถาบัน กําหนดการจายเงินประจําตําแหนง

    ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย

    โดยใหเทียบเคียงจากตําแหนง และระดับเงินเดือน

    ขาราชการเปนหลัก

จากตาราง 10   แสดงวามหาวิทยาลัยกําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการ  

จํานวน 15 มหาวิทยาลัย และกําหนดใหมีการจายเงินประจําตําแหนงทางวิชาการ  จํานวน 6 

มหาวิทยาลัย สําหรับมหาวิทยาลัยที่ไมไดกําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการ 

ไวเปนการเฉพาะ จํานวน 5 มหาวิทยาลัย
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การกําหนดการใหไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู  และประสบการณทางวิชาการของ

พนักงาน  สังกัดมหาวิทยาลัย / สถาบันของรัฐ  จํานวน  20  แหง  ผลการศึกษาปรากฏ ดังตาราง 11

ตาราง  11  การกําหนดการใหไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู  และประสบการณทางวิชาการ

ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน หลักเกณฑและวิธีการ

1. เกษตรศาสตร ไมไดกําหนด

2. ขอนแกน กําหนดไวในขอบังคับ แตไมไดกําหนดรายละเอียด

3. จุฬาลงกรณ ไมไดกําหนด

4. เชียงใหม ไมไดกําหนด

5. ทักษิณ ไมไดกําหนด

6 ธรรมศาสตร ไมไดกําหนด

7. นเรศวร กําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยแตยังไมไดกําหนด

รายละเอียด

8. บูรพา ไมไดกําหนด

9. บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไมไดกําหนด

10. มหาสารคาม ไมไดกําหนด

11. มหิดล กําหนดการไปเพิ่มพูนความรู และประสบการณ  หมายถึง

ไปศึกษา ฝกอบรม ประชุม ดูงาน และปฏิบัติงานวิจัย

ทั้งในและตางประเทศ

12. แมโจ ไมไดกําหนด

13. ศรีนครินทรวิโรฒ 1. การวิจัย

2. แตงหรือเรียบเรียงตํารา หนังสือ

3. เพิ่มพูนความรู และประสบการณ

4. อายุตัวไมเกิน 55 ป

5. ดํารงตําแหนงวิชาการ และปฏิบัติงานมาแลวไมนอย

    กวา 5 ป

6. ระยะเวลาการไป

    6.1 คราวละ 1 – 3  เดือน ชวงปดเทอม
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ที่ มหาวิทยาลัย / สถาบัน การดําเนินการ

    6.2  คราวละ  6 – 12 เดือน  ตามคณะกรรมการบริหาร

พนักงานมหาวิทยาลัยกําหนด

7. ตองสงรายงานความกาวหนา ภายใน 1 เดือน

โดยใหระบุผลที่ไดจากการไป  และวิธีการที่จะนํามาใช

 ในการปฏิบัติในตําแหนงและหนวยงานที่สังกัด

14. ศิลปากร      กําหนดไวในขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการพัฒนา

ใหเปนไปตามที่ ก.บ.พ. กําหนด แตยังไมไดกําหนด

รายละเอียด

15. สงขลานครินทร     กําหนดไวในประกาศ  เร่ือง หลักเกณฑวาดวย

การพัฒนาพนักงาน แตยังไมไดกําหนดรายละเอียด

16. สุโขทัยธรรมาธิราช      กําหนดไวในขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีใหเปน

ไปตามที่สภากําหนด แตยังไมไดกําหนดรายละเอียด

17. อุบลราชธานี ไมไดกําหนด

18. เทคโนโลยีพระจอมเกลา 1. กําหนดไวในขอบังคับ โดยหลักเกณฑและวิธีการ

ธนบุรี     ใหคณะกรรมการกําหนด

2. กําหนดรายละเอียดไวในระเบียบวาดวยการไปเพิ่มพูน

     ความรูทางวิชาการ (Sabbatical Leave) โดยให

    ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย

    อาจารย และนักวิจัย ไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ

    ไดคราวละ 12 เดือน และ 6 เดือน

19. เทคโนโลยีพระจอมเกลา      การลาเพิ่มพูนความรูทางวิชาการใหเปนไปตามที่

เจาคุณทหารลาดกระบัง กําหนดของขาราชการโดยอนุโลม

20. เทคโนโลยีพระจอมเกลา      กําหนดไวในประกาศ อ.ก.ม. เร่ือง การบริหารงาน

พระนครเหนือ บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย แตไมไดกําหนดรายละเอียด

จากตาราง 11  แสดงวามหาวิทยาลัย กําหนดใหพนักงานสายวิชาการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู  

และประสบการณทางวิชาการ จํานวน  10  มหาวิทยาลัย และไมไดกําหนดเกี่ยวกับการไปปฏิบัติงาน

เพื่อเพิ่มพูนความรู และประสบการณทางวิชาการ จํานวน 10 มหาวิทยาลัย
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การกําหนดการไปศึกษา  ฝกอบรม  วิจัย  และดูงานของพนักงานสังกัดมหาวิทยาลัย/
สถาบันของรัฐ  จํานวน  20  แหง ผลการศึกษาปรากฏดังตาราง 12

ตาราง  12   การกําหนดการไปศึกษา  ฝกอบรม  วิจัย  การดูงาน

ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน หลักเกณฑและวิธีการ

1 เกษตรศาสตร 1. คุณสมบัติของพนักงาน  ตองมีวันปฏิบัติงานครบ 1 ป

กอนจะไปศึกษาฝกอบรม หรือวิจัยครั้งใหม ยกเวน

    1.1 คร้ังที่แลวไปมีระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน

    1.2 คร้ังใหมมีระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน

    1.3 คร้ังใหมไดรับทุนรัฐบาลไทย หรือรัฐบาลตางประเทศ

2. พนจากการทดลองปฏิบัติงาน หรือไดรับอนุมัติใหลดหยอน

ระยะเวลาทดลอง

3. มีระยะเวลากลับมาปฏิบัติงานชดใชตามสัญญาเพียงพอ

4. ไมอยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรืออยูใน

ระหวางถูกลงโทษ

5. การไดรับคาจางในระหวางการลาศึกษา

    5.1 ปริญญาโท  ไมเกิน 2 ป

    5.2 ปริญญาเอก ไมเกิน 4 ป

    5.3 ปริญญาโท-เอก  ไมเกิน 5 ป

ขยายเวลาโดยไดรับคาจาง ปริญญาโท ไมเกิน 1 ป สูงกวา

ปริญญาโท ไมเกิน 2 ป

6. ไปทําวิจัย ณ ตางประเทศ ไมเกิน 1 ป เวนแตไดรับอนุมัติ

เปนกรณีพิเศษไมเกิน 2 ป

7. ไปฝกอบรม ทําวิจัย ณ ตางประเทศดวยทุนสวนตัว แตเปน

ประโยชนตอหนวยงาน  ใหลาไดไมเกิน 60 วัน โดยไมไดรับ

คาจาง

8. ไปดูงานดวยทุนสวนตัวใหลาไดไมเกิน 60 วัน โดยไมไดรับ

คาจาง
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน หลักเกณฑและวิธีการ

9. ไปศึกษา ฝกอบรม วิจัย ดูงาน เกินระยะเวลา 60 วัน

ตองจัดทําสัญญาและตองปฏิบัติงานชดใชทุนเปนเวลาไม

นอยกวา 2 เทาของระยะเวลาที่ไป หรือชดใชเงินเปนจํานวน

3 เทา

10. การค้ําประกัน ปฏิบัติเหมือนกับระเบียบขาราชการ

2 ขอนแกน 1. พนักงานที่อยูในระหวางประเมินผลปฏิบัติงานในปแรก

ที่จะลาศึกษาตอในประเทศและตางประเทศ

    1.1 สายผูสอน

    1.2 ไดรับทุนประเภท 1,2,3

    1.3 มีหลักฐานการตอบรับ

    1.4 ใหมีการประเมินตอเมื่อรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน

2. คุณสมบัติเฉพาะการไปศึกษาตอ

    2.1 สายผูสอน

    2.2 สายบริการวิชาชีพ ในสาขาที่ขาดแคลน

    2.3 ปฏิบัติงานมาแลวอยางนอย 1 ป และมีผลการประเมิน

          อยูในเกณฑดี

    2.4 ศึกษาตอข้ันสูงกวาปริญญาตรี ตองมีอายุตัวไมเกิน

          40 ป

3. คุณสมบัติเฉพาะการไปปฏิบัติงานวิจัย

    3.1 มีวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโท

    3.2 ปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา 1 ป

    3.3 หนวยงานตนสังกัดรับรองวามีประสบการณหรือ

          ปฏิบัติงานสอนมาแลว ไมนอยกวา 2 ป

    3.4 มีความรูภาษาตางประเทศ

    3.5 มีผลการประเมินอยูในระดับดี

    3.6 ผูเคยไดรับอนุมัติใหไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติงาน

          วิจัย มาแลว ตองกลับมาปฏิบัติงานไมนอยกวา 1 ป
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน หลักเกณฑและวิธีการ

4. ตองทําสัญญาผูกพันกับมหาวิทยาลัย

    4.1 ไปศึกษา ปฏิบัติงานวิจัย เกิน 30 วัน

    4.2 ไปฝกอบรม เกิน 6 เดือน

    4.3 ไดรับคาใชจายไปฝกอบรม เกินกวา 20,000 บาท

5. การปฏิบัติชดใชตามสัญญา

    5.1 ปฏิบัติงานชดใชเวลา อยางนอย 2 เทา

    5.2 ชดใชเงิน 3 เทา กรณีไปตางประเทศ

    5.3 ชดใชเงิน 3 เทา กรณีไปในประเทศ

6. การรับเงินระหวางลา

    6.1 ไปศึกษาไดรับเงินเดือนและเงินสวัสดิการตามที่กําหนด

          ไวในหลักสูตร ไดรับ 100%

    6.2 ขยายเวลาไดคร้ังละ 1 ภาคการศึกษา ไมเกิน 3 ภาค

          การศึกษา หากเกินจะไมไดรับเงินเดือน

3 จุฬาลงกรณ 1. คุณสมบัติ

    1.1 ไปศึกษาสูงกวาปริญญาตรี

    1.2 อายุไมเกิน 35 ป

    1.3 ปฏิบัติงานเปนอาจารยมาแลวไมนอยกวา 1 ป

    1.4 ไมอยูในระหวางทดลองปฏิบัติงาน

2. ระยะเวลาไปศึกษา ตามที่คณะกรรมการกําหนด

3. การชดใชทุน

    3.1 ชดใชเวลา 2 เทา

    3.2 ชดใชเงิน 3 เทา

4. ผูคํ้าประกันไมไดกําหนดไวเฉพาะ

5. การรับเงินเดือนระหวางลา

    5.1 ใหไดรับรอยละ 65

    5.2 ใชเวลาบางสวนไมเกิน 10 ชั่วโมง รับเต็ม

4 เชียงใหม 1. การรับเงินเดือนระหวางลาและการทําสัญญาชดใชทุน

    1.1 ไมรับคาจาง ไมตองจัดทําสัญญาผูกพัน แตตองกลับ
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน หลักเกณฑและวิธีการ

มาปฏิบัติงานใหครบสัญญาจาง

    1.2 ชดใชเวลา 2 เทา

    1.3 ชดใชเงิน 2 เทา

    1.4 มีเวลาปฏิบัติงานไมครบ 6 เดือน ไมไดรับการเลื่อน

          คาจาง

5 ทักษิณ ไมไดกําหนด

6 ธรรมศาสตร ไมไดกําหนด

7 นเรศวร กําหนดการพัฒนาพนักงานไวในขอบังคับ หลักเกณฑและ

วิธีการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด แตยังไมมี

รายละเอียด

8 บูรพา ไมไดกําหนด

9 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กําหนดไวเปนประกาศวา พนักงานมีสิทธิ์ลาไปศึกษาโดย

ไมไดรับคาจาง สวนลาไปฝกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย

ไดรับเงินเดือนปหนึ่งไมเกิน 60 วัน

10 มหาสารคาม 1. คุณสมบัติ

    1.1 ไมอยูในระหวางทดลองปฏิบัติงาน

    1.2 ไปศึกษาสูงกวาปริญญาตรี อายุไมเกิน 40 ป

    1.3 ตองมีแผนการศึกษา ปริญญาโท หรือปริญญาโท-เอก

          ตองมีแผนการทําวิจัย

2. การชดใชทุนที่มหาวิทยาลัยจัดให

    2.1 ชดใชเวลา 2 เทา

    2.2 ชดใชเงิน 3 เทา

3. การชดใชทุนที่นอกเหนือจาก 2

    3.1 ชดใชเวลาเทากับที่ไป

    3.2 ชดใชเงิน 2 เทา



124

ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน หลักเกณฑและวิธีการ

4. การรับเงินระหวางลา

    4.1 ปริญญาโท ใหไดรับคาจางไมเกิน 3 ป

    4.2 ปริญญาเอก ใหไดรับคาจางไมเกิน 4 ป

    4.3 ปริญญาโท-เอก ใหไดรับคาจางไมเกิน 4 ป

    4.4 ไปฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย เกิน 3 เดือน

          ใหไดรับคาจาง คาตอบแทน ไมเกิน 3 ป หรือ 4 ป

11 มหิดล 1. คุณสมบัติ

    1.1 ทําสัญญา สัญญาจางตั้งแต 1 ปข้ึนไป

    1.2 เปนพนักงานมาแลวไมนอยกวา 3 เดือน และไมอยู

          ระหวางทดลองปฏิบัติงาน

    1.3 มีระยะเวลาทํางานตามสัญญา หลังจากกลับไม

          นอยกวา 3 เทา

    1.4 การลาบางสวน ภาคการศึกษาหนึ่งไมเกิน 6 ชั่วโมง

          ตอสัปดาห

    1.5 ไปปฏิบัติงานวิจัยระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน

2. การทําสัญญาและค้ําประกัน ตามที่ ก.พ.ม. กําหนด

3. การชดใชทุน

    3.1 ชดใชเวลา 2 เทา

    3.2 ชดใชเงิน 2 เทา

12 แมโจ 1. คุณสมบัติ

    1.1 อายุไมเกิน 45 ป

    1.2 เปนพนักงานมาแลวไมนอยกวา 2 ป

    1.3 ใชเวลาบางสวน ภาคการศึกษาหนึ่ง ไมเกิน 6 ชั่วโมง

          ตอสัปดาห

    1.4 อยูระหวางทดลองปฏิบัติงาน ไปดูงาน ไปฝกอบรม

          หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ ไมได

2. ระยะเวลาการศึกษา คร้ังแรกไมเกิน 2 ป และขยายเวลาได

คร้ังละ 1 ป ขยายไดอีกครั้งละไมเกิน 6 เดือน
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน หลักเกณฑและวิธีการ

3. การรับเงินเดือนระหวางลาไปศึกษา ไดรับคาจางไมเกิน

    3.1 ปริญญาตรี   2 ป

    3.2 ปริญญาโท   2 ป

    3.3 ปริญญาเอก   4 ป

    3.4 ปริญญาโท-เอก   5 ป

    3.5 Post Doctoral   1 ป

    3.6 ไปฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ

           รับคาจางเต็ม 1 ป ไมเกิน 90 วัน

4. การชดใชทุน

    4.1 ไปศึกษาเต็มเวลา ชดใชเงิน 2 เทา

    4.2 ไปศึกษาบางสวน ชดใชเงิน 2 เทา

13 ศรีนครินทรวิโรฒ 1. คุณสมบัติของพนักงานตองมีอายุตัวไมเกิน 45 ป กรณีไป

ตางประเทศตองมีอายุตัวไมเกิน 40 ป เวนแตไดรับอนุมัติ

เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

2. ไมอยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือถูก

ฟองรองคดีอาญา

3. ตองมีเวลาปฏิบัติงานไมนอยกวา 1 ป จึงจะไปตออีก

คร้ังหนึ่งได เวนแตตอเนื่องกับสาขาที่เคยไดรับอนุมัติ

    กรณีไปทําวิจัยตองกลับมาปฏิบัติงานไมนอยกวา 2 ป

จึงจะไปใหมได

4. ไปศึกษา ฝกอบรม

    4.1 ปริญญาโท 2 ป ขยายตอ 1 ป หากยังไมสําเร็จ

          ขยายตออีก 1 ป ไมไดรับเงินเดือน

    4.2 ปริญญาเอก 3 ป ขยายตอ 2 ป หากยังไมสําเร็จ

          ขยายตออีก 1 ป ไมไดรับเงินเดือน

    กรณีศึกษาปริญญาโท ครบ 4 ป หรือปริญญาเอก 5 ป

หากยังไมสําเร็จขยายไดอีก คร้ังละ 1 ป แตไมเกิน 2 ป

โดยไมไดรับเงินเดือน
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน หลักเกณฑและวิธีการ

    สําหรับการศึกษาปริญญาโท-เอก ใหนับเวลาการศึกษา

เปนหลักสูตรตอเนื่อง

6. การไปศึกษา ฝกอบรม วิจัย ตองจัดทําสัญญา และสัญญา

คํ้าประกัน ตามแบบขาราชการ

7. การชดใชตามสัญญา ชดใชเวลา จํานวน 2 เทาของระยะ

เวลาที่ไป ชดใชเงินจํานวน 3 เทาของเงินเดือนและทุนหรือ

เงินอื่นใดที่ได

14 ศิลปากร 1. คุณสมบัติ

    1.1 ปริญญาตรี อายุไมเกิน 35 ป สูงกวาปริญญาตรี อายุ

          ไมเกิน 40 ป

    1.2 เปนพนักงานมาแลวไมนอยกวา 1 ป

2. ระยะเวลาไปศึกษา

    2.1 ปริญญาโท ตามหลักสูตรแตไมเกิน 2 ป 6 เดือน

    2.2 ปริญญาโท-เอก-Post doctoral ตามหลักสูตร แต

          ไมเกิน 6 ป

    2.3 ปริญญาเอก หรือ Post doctoral ตามหลักสูตร แต

          ไมเกิน 5 ป

    2.4 American Board หรือระดับ Subspecialty ไมเกิน

          6 ป

3. การชดใชทุน

    3.1 เปนเงิน 3 เทา

    3.2 เปนเวลาเทากับที่ไป

4. การค้ําประกัน เหมือนขาราชการ

15 สงขลานครินทร 1. กําหนดใหใชหลักเกณฑวาดวยการไปฝกอบรมแพทย

ประจําบานของขาราชการโดยอนุโลม กับพนักงาน

2. ใหไดรับคาจางระหวางขยายการลาศึกษาตอไดไมเกิน

6 เดือน

3. คุณสมบัติ
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน หลักเกณฑและวิธีการ

    3.1 ปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา 1 ป

    3.2 มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยูในเกณฑดีมาก

          (ไมตํ่ากวารอยละ 80)

    3.3 ลาไปศึกษาตอระดับปริญญาตรี อายุไมเกิน 35 ป

          และสูงกวาปริญญาตรี มีอายุไมเกิน 40 ป

4. ระยะเวลาการไปศึกษาตองไมเกิน

    4.1 ปริญญาตรี  2 ป

    4.2 ปริญญาโท  2 ป

    4.3 ปริญญาโท-เอก  5 ป

    4.4 ปริญญาเอก  4 ป

    ทั้งนี้ขยายเวลาในแตละระดับไดไมเกิน 1 ป

5. การไดรับเงินระหวางลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน

ตองไมเกินกําหนดเวลาตามขอ 4

6. การชดใชทุน

    6.1 ชดใชเวลา 2 เทา

    6.2 ชดใชเงิน 3 เทา

7. การฝกอบรมดูงาน

    7.1 ตองปฏิบัติงานมาแลว 3 เดือน

    7.2 ไปต้ังแต 1 เดือนขึ้นไป ตองทําสัญญา

16 สุโขทัยธรรมาธิราช 1. คุณสมบัติไปศึกษาตางประเทศ

    1.1 ปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา 1 ป

    1.2 ดํารงตําแหนงในสายงานปริญญาตรีข้ึนไป

    1.3 อายุไมเกิน 40 ป

2. คุณสมบัติไปศึกษาในประเทศ

    2.1 อายุไมเกิน 45 ป

    2.2 พนการทดลองปฏิบัติหนาที่

17 อุบลราชธานี 1. ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการบริหารงานบุคคล

2. ลาศึกษาตอเต็มเวลา ไมไดรับคาจาง
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3. ลาศึกษาตอใชเวลาบางสวน ไมกระทบตองานประจํา

ใหไดรับคาจางเต็มจํานวน

18 เทคโนโลยีพระจอมเกลา 1. คุณสมบัติผูไปศึกษา

ธนบุรี     1.1 ไมเปนพนักงานทดลองงาน

    1.2 ปริญญาตรีมีอายุไมเกิน 35 ป

    1.3 ปริญญาโทมีอายุไมเกิน 40 ป

2. การชดใชทุน

    2.1 ชดใชเวลา 2 เทา

    2.2 ชดใชเงิน 3 เทา

3. การรับเงินระหวางลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติ

งานวิจัย

ในประเทศ

รายการ
ตาง

ประเทศ
เต็ม

เวลา

บางสวน

20 %

สาขาอยูในแผนหรือตรง

ตามความตองการของ

มหาวิทยาลัย

1. ไดรับทุน 65 65 100

2. ไดรับทุนบางสวน 100 100 100

3. ไปทุนสวนตัว 100 100 100

ไมตรงสาขาหรือไมตรง

ความตองการของ

มหาวิทยาลัย

ไดรับทุนเต็ม หรือไดรับทุน 0 0 80

บางสวน หรือไปทุนสวนตัว
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4.  ระยะเวลาการไปศึกษาตามที่คณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลกําหนด

5. การค้ําประกันและสัญญา ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด

19 สถาบันเทคโนโลยี 1. กําหนดการจะไปฝกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย ดูงานหรือการ

พระจอมเกลาเจาคุณทหาร ไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ใหเปนไปตามระเบียบของทาง

ลาดกระบัง ราชการ โดยอนุโลม

2. การไปศึกษาตอ

    2.1 ผานการทดลองปฏิบัติงาน

    2.2 ผานการประเมินตามสัญญาจางครั้งที่ 1 มีกําหนด 2 ป

    2.3 ปริญญาโทมีอายุไมเกิน 35 ป

20 สถาบันเทคโนโลยี 1. กําหนดการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไวใน

พระจอมเกลาพระนครเหนือ ประกาศ อ.ก.ม. เร่ืองการบริหารงานบุคคล พนักงาน

มหาวิทยาลัย แตยังไมไดกําหนดรายละเอียด

2. การไปปฏิบัติงานภายนอกสถาบันเต็มเวลาตองกลับมา

ปฏิบัติงานอยางนอย 2 ปกอน จึงจะลาศึกษาตอหรือไป

เพิ่มพูนความรูทางวิชาการได

จากตาราง 12  แสดงวา มหาวิทยาลัยกําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม

ปฏิบัติงานวิจัย และดูงาน จํานวน 17 มหาวิทยาลัย และไมไดกําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัย

ไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย และดูงานไวเปนการเฉพาะ จํานวน 3 มหาวิทยาลัย
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        การกําหนดการจายเงินสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลพนักงาน สังกัด
มหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ จํานวน  20  แหง ผลการศึกษาปรากฎ ดังตาราง 13

ตาราง 13 การกําหนดการจายเงินสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล

ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล

1 เกษตรศาสตร 1. ระเบียบฯ วาดวยกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร พ.ศ. 2541

ใหสวัสดิการเกี่ยวกับการเสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ

เจ็บปวย

2. ใหสวัสดิการรักษาพยาบาล เปนคนไขในโรงพยาบาลของ

รัฐ หรือเอกชน วันละ 200 บาท ไมเกิน 3,000 บาท ตอป

3.ประกาศเรื่องระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและสวัสดิการเกี่ยวกับการ

ศึกษาบุตรสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2543

โดยใหเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

และสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังของขาราชการ พ.ศ. 2538 โดยอนุโลม

4. กําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร

    4.1 มหาวิทยาลัยจัดเงินรายไดสมทบอัตรา 100 บาท

          ตอคนตอป

    4.2 หนวยตนสังกัดจายสมทบอัตรา 50 บาท ตอคนตอป

          ตามจํานวนบุคลากรในสังกัด

*บุคลากร หมายถึง ขาราชการ พนักงาน ลูกจางประจํา

ลูกจางชั่วคราว  ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได

2 ขอนแกน กําหนดเปนระเบียบวาดวยคาตอบแทนและสวัสดิการของ

พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใหคาสวัสดิการ ครอบคลุมถึง

คารักษาพยาบาล เงินชวยเหลือการศึกษาของบุตร เงินสมทบ

กองทุนประกันสังคม และสงเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

เพิ่มอีกรอยละ 12 จากฐานเงินเดือนระบบราชการ
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3 จุฬาลงกรณ จัดสวัสดิการในรูปแบบตาง ๆ กําหนดเปนระเบียบและ

ประกาศ ดังตอไปนี้

1. จายคาตอบแทนแกอาจารยที่ปฏิบัติราชการพิเศษดาน

บริหารหลายตําแหนง

2. การเบิกจายเงินเพื่อการรับรองและพิธีการ

3. คาตอบแทนการตรวจผลงานทางวิชาการ

4. คาอาหาร ทําการนอกเวลาจากเงินผลประโยชนและ

เงินทุนคณะ

5. การขอใชยานพาหนะหรือกิจการตาง ๆ

6. สวัสดิการการศึกษา สงเคราะหบุตรบุคลากร

    6.1 คาเลาเรียน

    6.2 การเขาศึกษาในโรงเรียนสาธิต

7. การใชสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งและมีสวนรวมในกระบวนการ

สรรหาผูดํารงตําแหนงตาง ๆ

8. สวัสดิการเงินกูเพื่อเคหะสงเคราะห

9. การใชหอพักจุฬานิเวศน

10. การใชหอพักจุฬานิวาศ

11. การตรวจสุขภาพประจําป

4 เชียงใหม ให ก.บ.ม. กําหนดสิทธิประโยชนเกื้อกูลตลอดจนสวัสดิการ

ตาง ๆ เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ ปจจุบัน

ยังไมมีรายละเอียดไวเปนการเฉพาะ

5 ทักษิณ กําหนดเปนระเบียบวาดวยการจัดสวัสดิการตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรี และกําหนดเปนประกาศ วาดวย

หลักเกณฑการจายเงินกองทุนสวัสดิการ

    1. กรณีแสดงความยินดีหรือเสียใจ

    2. เพื่อการกีฬาและนันทนาการ

    3. เพื่อการรับรอง

    4. เพื่อการยืม
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    5. เพื่อการอื่น เปนคาตอบแทนชวยงานสวนรวม

        มหาวิทยาลัย

    6. เพื่อการบริการยานพาหนะ

6 ธรรมศาสตร จัดใหมีการประกันสุขภาพใหแกพนักงานทุกคน

7 นเรศวร หลักเกณฑและวิธีการจัดสวัสดิการประโยชนเกื้อกูล ใหเปน

ไปตามที่คณะกรรมการกําหนด ปจจุบันยังไมมีรายละเอียด

ไวเปนการเฉพาะ

8 บูรพา ใหคณะกรรมการบริหารพนักงานกําหนดเรื่องสวัสดิการ

ปจจุบันยังไมมีรายละเอียดไวเปนการเฉพาะ

9 สถาบันบัณฑิต กําหนดเปนประกาศสถาบัน ใหสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ที่แตละ

พัฒนบริหารศาสตร หนวยงานจัดให และใหสวัสดิการเงินอุดหนุนวิจัยและเงิน

อุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ รวมทั้งกําหนดอัตราการเบิก

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาที่พัก คาพาหนะ

10 มหาสารคาม 1. กําหนดเปนระเบียบฯ วาดวยสวัสดิการพนักงาน โดยให

นําเงินรอยละ 7 ของงบประมาณแผนดิน มาจัดสวัสดิการ

    1.1 สุขภาพ

    1.2 สะสมทรัพย

    1.3 ที่พักอาศัย

    1.4 สวัสดิการอื่น ๆ

2. กําหนดเปนประกาศ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการจัด

สวัสดิการพนักงาน

    2.1 การรักษาพยาบาลการเจ็บปวยและอุบัติเหตุ

    2.2 สะสมทรัพย โดยมหาวิทยาลัยและพนักงานสะสม

          จํานวนรอยละ 3 เทา ๆ กันทุกเดือน

    2.4 ระบบสวัสดิการที่พักอาศัย

11 มหิดล 1. กําหนดให ก.พ.ม. กําหนด หลักเกณฑและวิธีการการ

ประกันสุขภาพ และการออมทรัพยของพนักงาน โดยกําหนด

รายละเอียด คารักษาพยาบาล สถานพยาบาล ผูมีสิทธิ
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ไดรับการประกันสุขภาพ ทั้งพนักงานชั่วคราว และพนักงาน

ประจํา คูสมรส บุตร

2. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับบําเหน็จพนักงาน

3. กําหนดใหจายเงินชวยพิเศษแกพนักงานชั่วคราวและ

พนักงานประจํา

4. กําหนดวงเงินสําหรับคารักษาพยาบาลสําหรับตนเอง

คูสมรส และบุตร บิดามารดา ไดเทาที่จายจริง แตรวมกันแลว

ไมเกิน 10,000 บาท ตอรอบปของสัญญา และสะสมได

ไมเกิน 30,000 บาท

    4.1 ผูปวยใน ไมเกิน 6,000 บาท ตอรอบป

    4.2 ผูปวยนอกไมเกิน 4,000 บาทตอรอบป

12 แมโจ 1. กําหนดใหมีระบบสวัสดิการประโยชนเกื้อกูลแกพนักงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย

2. ประกาศ เร่ือง กําหนดรายการและอัตราการเบิกจายเงินทุน

พนักงานมหาวิทยาลัย เงินสะสมของพนักงาน กําหนดใหหัก

เงินคาจางของพนักงานอัตรารอยละ 3 ไมเกิน 15,000 บาท

และมหาวิทยาลัยที่กันไวจัดสวัสดิการจํานวน 0.2 ซึ่งเหลือ

จากการสงสมทบเขากองทุนประกันสังคม เขาบัญชีเงินสะสม

ของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหจายคืนแกพนักงานที่

ลาออก หรือปฏิบัติครบตามสัญญา และไมมีความเสียหาย

ใหจายเงินทั้งหมด พรอมดอกเบี้ยใหพนักงาน

13 ศรีนครินทรวิโรฒ 1. สถานพยาบาล และสถานศึกษา ใหหมายความถึงของทาง

ราชการและเอกชน

2. ใหสวัสดิการแกบุคคลในครอบครัว บุตร 2 คน อายุไมเกิน

25 ป บริบูรณ

3. คาการศึกษาบุตร ใหเบิกจายตามหลักเกณฑและวิธีการ

ที่กระทรวงการคลังกําหนด
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4. ใหพนักงานมีการตรวจสุขภาพทั่วไปประจําปงบประมาณ

ละหนึ่งครั้ง ในอัตราไมเกิน 1,000 บาท

5. ใหสวัสดิการแตละปงบประมาณ จํานวน ไมเกิน 15,000

บาท หากมิไดใชสิทธิ์ หรือใชไมครบ ใหนําเงินที่คงเหลืออยู

เปนเงินสะสมในปตอ ๆ ไป

6. ใหพนักงานที่ไดรับการตอสัญญาจางติดตอกันมาแลว

ไมนอยกวา 3 ป นําบุตรเขาศึกษาตอในโรงเรียนสาธิตของ

มหาวิทยาลัยได หากตองพนสภาพการเปนพนักงาน ขณะที่

บุตรยังศึกษาในโรงเรียนสาธิต ตองชําระคาธรรมเนียมใหกับ

โรงเรียนสาธิตปการศึกษาละ 60,000 บาทตอบุตร 1 คน

ยกเวนพนสภาพเนื่องจากถึงแกกรรม เกษียณอายุ หรือปฏิบัติ

ราชการมาแลวไมนอยกวา 10 ป

7. กําหนดใหสวัสดิการเกี่ยวกับ

    7.1 การกูยืม

    7.2 แสดงความเสียใจ

    7.3 แสดงความยินดีกรณีเกษียณอายุ

    7.4 ประสบอุบัติเหตุ

    7.5 ประสบภัยพิบัติ

14 ศิลปากร 1. ใหมีระบบสวัสดิการประโยชนเกื้อกูลแกพนักงาน ตามที่

ก.บ.พ. กําหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

2. ประกาศ เร่ือง สวัสดิการพนักงาน

    2.1 ใหจายสวัสดิการคารักษาพยาบาลและการศึกษา

          ของบุตร โดยใหนําพระราชกฤษฏีกา และระเบียบ

          กระทรวงการคลังมาใชโดยอนุโลม

    2.2 จายสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว

    2.3 ใหสวัสดิการปละไมเกิน 10,000 บาท

    2.4 สะสมไวในปตอ ๆ ไปได

    2.5 ใหสิทธิแกพนักงานทําประกันสุขภาพโดยจายเบี้ย
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ประกันจากวงเงินสวัสดิการ

15 สงขลานครินทร     ให อ.ก.ม. กําหนดสิทธิประโยชนเกื้อกูล สวัสดิการแก

พนักงาน

16 สุโขทัยธรรมาธิราช 1. ใหมหาวิทยาลัย จัดใหมีระบบสวัสดิการประโยชนเกื้อกูล

ในลักษณะตาง ๆ แกพนักงาน

2. กําหนดเปนระเบียบวาดวยกองทุนสวัสดิการพนักงาน

    2.1 กองทุนเงินสะสมสมทบ

    2.2 กองทุนเงินทดแทน

    2.3 กองทุนสวัสดิการพนักงาน

3. ใหสวัสดิการ

    3.1 คารักษาพยาบาล กําหนดรายละเอียดประเภท

          ผูปวยนอก และผูปวยใน คาเตียง คาหอง คาอาหาร

          คารักษาพยาบาล

    3.2 หลักเกณฑและอัตราการจายเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ

          ประจําป

    3.3 คาการศึกษาของบุตร

    3.4 คาอาหารทําการนอกเวลา

    3.5 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง

          คาที่พัก คาพาหนะ คารับรอง

    3.6 เปนสมาชิกสโมสร คาบํารุงปละ 50 บาท จัดสวัสดิการ

          3.6.1 มรณกรรมและการฌาปนกิจ

          3.6.2 การสมรส

          3.6.3 ประสบภัยพิบัติ

          3.6.4 การรักษาพยาบาลเบื้องตน

    3.7 พาหนะรับ-สงบุคลากร

17 อุบลราชธานี ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด

โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย



136

ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล

18 เทคโนโลยีพระจอมเกลา กําหนดเปนระเบียบ และขอบังคับมหาวิทยาลัยดังตอไปนี้

ธนบุรี 1. สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

2. สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

3. เงินบําเหน็จของพนักงาน

4. คาชดเชย

5. เงินชดเชย

6. เงินทดแทน

7. อัตราคาทดแทน

19 สถาบันเทคโนโลยี 1. ใหมีระบบสวัสดิการประโยชนเกื้อกูลในลักษณะตาง ๆ

พระจอมเกลาเจาคุณทหาร ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ลาดกระบัง กําหนด

2. ประกาศ เร่ือง สวัสดิการและสิทธิประโยชนของพนักงาน

    2.1 สวัสดิการคารักษาพยาบาล

          2.1.1 จัดทําประกันภัยกลุมกับบริษัทประกัน พนักงาน

                    คูสมรส และบุตรจํานวน ไมเกิน 2 คน

           2.1.2 ซื้อบัตรประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข

                    สําหรับบิดา-มารดาของพนักงาน

    2.2 สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร โดยอาศัย

          ระเบียบและหลักเกณฑของทางราชการโดยอนุโลม

    2.3 การเบิกคาใชจายตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน

          2.3.1 คาตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ

          2.3.2 คาเบี้ยประชุมกรรมการ

          2.3.3 คาสมนาคุณวิทยากร

          2.3.4 เงินรางวัลกรรมการและเจาหนาที่สอบแขงขัน

                   หรือคัดเลือก

          2.3.5 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

20 สถาบันเทคโนโลยี 1. ทําประกันกลุมและประกันรายบุคคลกับบริษัทประกัน

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 2. ประกาศ เร่ือง การจัดสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล
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สําหรับครอบครัวพนักงาน (บิดา มารดา คูสมรส บุตร)

ภายในวงเงินปงบประมาณละไมเกิน 10,000 บาท

3. จัดสวัสดิการสงเคราะหบุคลากร

    3.1 ของที่ระลึกเกษียณอายุไมเกินคนละ 4,000 บาท

    3.2 เยี่ยมไข คร้ังละ 500 บาท ปละไมเกิน 2 คร้ัง

    3.3 เงินขวัญถุง กรณีสมรสรายละ 1,500 บาท

    3.4 ประสบภัยธรรมชาติ (ยกเวนอุทกภัย) ไมเกิน 10,000

          บาท และใหกูโดยไมเก็บดอกเบี้ย วงเงิน 50,000 บาท

          ผอนชําระ 3 ป

    3.5 คาพวงหรีด และคาพิธีศพ ตามอายุงาน

          อายุงานไมถึง 5 ป     =     10,000 บาท

          5 ปแตไมถึง 10 ป     =     20,000 บาท

         10 ปข้ึนไป                =      25,000 บาท

          บุคคลในครอบครัว   =        7,500  บาท

          ผูเกษียณอายุ           =      10,000 บาท

          คาน้ํามันเชื้อเพลิง    =         3,000 บาท

    3.6 โครงการตรวจสุขภาพประจําป

    3.7 โครงการสวัสดิการเงินกูเพื่อที่อยูอาศัย

จากตาราง 13  แสดงวา มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการจายเงินสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลแก

พนักงานมหาวิทยาลัยทั้ง 20 มหาวิทยาลัย
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          การกําหนดการตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ/การเขากองทุนประกันสังคมของพนักงาน

สังกัดมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ จํานวน 20 แหง ผลการศึกษาปรากฏดังตาราง 14

ตาราง 14   การกําหนดการจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การเขากองทุนประกันสังคม

ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล

1 เกษตรศาสตร จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

1. มหาวิทยาลัยจายและสมาชิกจายสมทบฝายละ รอยละ 3

ของคาจาง

2. การจายเงินกองทุน

อายุงาน                               เงินผลประโยชน

ไมถึง 1 ป                                    ไมจาย

1 ป ไมถึง 2 ป                              20 %

2 ป ไมถึง 3 ป                             40 %

3 ป ไมถึง 4 ป                             60%

4 ป ไมถึง 5 ป                             80%

5 ปข้ึนไป                                   100%

2 ขอนแกน 1. เขากองทุนประกันสังคม

2. ต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

3. มหาวิทยาลัย จัดสวัสดิการเพิ่มเงินรอยละ 12 จากฐาน

เงินเดือนขาราชการ เปนคารักษาพยาบาลการศึกษาของบุตร

เงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมและสมทบเขากองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ

3 จุฬาลงกรณ 1. เขากองทุนประกันสังคม

2. ขอบังคับวาดวยการบริหารกองทุนสะสม

    2.1 มหาวิทยาลัยจายและสมาชิกสมทบฝายละ รอยละ

          1.5 ของคาจาง

    2.2 การจายเงินกองทุน

อายุงาน                                          เงินผลประโยชน

4 ป แตไมถึง 7 ป                                        50%
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล

อายุงาน                                          เงินผลประโยชน

7 ป แตไมถึง 10 ป                                   75%

10 ป ข้ึนไป                                           100%

4 เชียงใหม เขากองทุนประกันสังคม

5 ทักษิณ เขากองทุนประกันสังคม

6 ธรรมศาสตร 1. เขากองทุนประกันสังคม

2. จัดประกันสุขภาพใหพนักงานทุกคน

7 นเรศวร กําหนดในขอบังคับใหมีระบบสวัสดิการ ประโยชนเกื้อกูล

ในอัตราไมตํ่ากวาที่ราชการกําหนด ตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานกําหนด

8 บูรพา กําหนดในระเบียบใหคณะกรรมการบริหารพนักงานกําหนด

เร่ืองสวัสดิการ

9 สถาบันบัณฑิต เขากองทุนประกันสังคม

พัฒนบริหารศาสตร

10 มหาสารคาม ประกาศ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการจัดสวัสดิการพนักงาน

โดยจัดเปนระบบสวัสดิการสะสมทรัพย มหาวิทยาลัยจาย

และพนักงานจายสมทบแตละฝายรอยละ 3 ของคาจาง

เขาบัญชีสะสมทรัพย พนักงานที่ลาออกหรือเกษียณอายุ

มีสิทธิไดรับเงินสะสมทรัพย ทั้ง 2 สวนดังกลาว

11 มหิดล 1. ระเบียบวาดวยพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน

กําหนดใหบําเหน็จและเงินชวยพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัย

2. กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับบําเหน็จและ

เงินชวยพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย

    2.1 จายใหพนักงานประจํา และพนักงานชั่วคราว

          2.1.1 ทํางานครบตามสัญญา

          2.1.2 อายุครบเกษียณ 55 ป บริบูรณ

          2.1.3 เจ็บปวยไมสามารถทํางานไดหรือไมสมควร

                   ทํางานตอไป



140

ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล

          2.1.4 ถูกสั่งใหออก เนื่องจากรับโทษ จําคุกในความผิด

                   โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

          2.1.5 ถึงแกกรรม

    2.2 ปฏิบัติงานเกินกวา 1 ป ไดรับบําเหน็จเทากับ

          เงินเดือน ๆ สุดทายคูณดวยจํานวนปที่ทํางาน ถามี

          เวลาทํางาน มีเศษไมถึง 1 ป คํานวณตามสัดสวน

          ของป โดย 1 ป มีสิทธิได 1 เทาของเงินเดือน

    2.3 ปฏิบัติงานนอยกวา 1 ป ไดรับบําเหน็จเทากับ

          เงินเดือน ๆ สุดทายคูณดวยจํานวนปที่ทํางาน

    2.4 เงินชวยพิเศษถึงแกกรรม ใหจายเงินเปนจํานวน 2 เทา

          ของเงินเดือน ๆ สุดทายใหกับผูที่แสดงเจตนาระบุไว

          หรือคูสมรส บุตร บิดามารดา ผูอยูในอุปการะของ

          ผูตาย ผูอุปการะเลี้ยงดู ผูตายมาตั้งแตเยาวฉันท

          บิดามารดา กับบุตร

12 แมโจ 1. เขากองทุนประกันสังคม

2. ประกาศ เร่ือง กําหนดรายการและอัตราการเบิกจายเงินทุน

พนักงานมหาวิทยาลัย เงินสะสมของพนักงาน โดยพนักงาน

จายสะสมรอยละ 3 ของคาจาง และมหาวิทยาลัยจายสมทบ

รอยละ 5 นําฝากธนาคาร จายใหพนักงานทั้งหมดพรอม

ดอกเบี้ยคืนใหพนักงาน ปฏิบัติงานครบตามสัญญา

13 ศรีนครินทรวิโรฒ 1. จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพโดย สมาชิกจายเงินสะสม

รอยละ 5 ของคาจางในลักษณะคาคงที่ทุกเดือน

2. มหาวิทยาลัยจายสมทบ

อายุงาน                                มหาวิทยาลัยสมทบ (รอยละ)

เร่ิมตน – 5 ป                                           5

5 ปข้ึนไป – 10 ป                                     7

10 ปข้ึนไป – 15 ป                                   8

15 ปข้ึนไป                                              9
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล

3. มหาวิทยาลัยจายเงินผลประโยชน เมื่อสภาพสมาชิก

ส้ินสุดลง

อายุงาน                               จายเงินผลประโยชน (รอยละ)

ไมถึง 3 ป                                              ไมจาย

ครบ 3 ป นอยกวา 4 ป                            20

ครบ 4 ป นอยกวา 5 ป                            40

ครบ 5 ป นอยกวา 6 ป                            60

ครบ 6 ป นอยกวา 7 ป                            80

ต้ังแต 7 ปข้ึนไป                                     100

14 ศิลปากร ขอบังคับ กําหนดใหมีระบบสวัสดิการ ประโยชนเกื้อกูล

ในลักษณะตาง ๆ แกพนักงาน ตามความจําเปนเหมาะสม

ตามที่ ก.บ.พ. กําหนดโดยความเห็นชอบของ

สภามหาวิทยาลัย

15 สงขลานครินทร เขากองทุนประกันสังคม

16 สุโขทัยธรรมาธิราช 1. ระเบียบวาดวยกองทุนสวัสดิการพนักงานกําหนดเปน

กองทุนเงินสะสมสมทบ และกองทุนเงินทดแทน

2. กองทุนเงินสะสมสมทบ

    2.1 สมาชิกสงสะสมเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3-5 ของ

          เงินเดือน ตามที่สมาชิกเลือกและมหาวิทยาลัยจาย

          สมทบเทากับสมาชิก

    2.2 การจายเงินกองทุน

         เงินสะสมจายใหสมาชิกเมื่อพนสภาพการเปนบุคลากร

         ของมหาวิทยาลัย หรือมีเวลาสะสมมาแลวไมนอยกวา

         10 ป

          เงินสมทบจายใหสมาชิกเมื่อพนสภาพการเปนบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยและมีเวลาสะสมเงินกองทุนไมนอยกวา 3 ป

3. กองทุนเงินทดแทน

    3.1 มหาวิทยาลัยใหทุนประเดิม 30 ลานบาทและไดจาก
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล

เงินบริจาค

    3.2 กรณีเสียชีวิต

เงินเดือน/คาจาง                               จายทดแทน

ไมเกิน 5,000 บาท                            200,000 บาท

เกิน 5,000 – 9,000 บาท                   250,000 บาท

เกิน 9,000 – 13,000 บาท                 300,000 บาท

เกิน 13,000 บาท                              350,000 บาท

    3.3 บาดเจ็บสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ

          3.3.1 สูญเสียอวัยวะจายไมเกิน 120,000 บาท

          3.3.2 ทุพพลภาพ จายอัตราเดียวกับเสียชีวิต

          3.3.3 บาดเจ็บเขารักษาเปนผูปวยใน

จํานวนวัน                                            คาทดแทน

1-3 วัน                                             1,000 บาท/คน

3-7 วัน                                             1,500 บาท/คน

เกิน 7-15 วัน                                    3,000 บาท/คน

เกิน 15-30 วัน                                  7,500 บาท/คน

เกิน 30 วัน                                      15,000 บาท/คน

17 อุบลราชธานี เขากองทุนประกันสังคม

18 เทคโนโลยีพระจอมเกลา 1. จัดทําเปนขอบังคับ กําหนดเงินบําเหน็จของพนักงาน การ

ธนบุรี จายเงินชดเชย การจายทดแทน พนักงานมหาวิทยาลัย

2. จัดทํากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

    2.1 สมาชิกจายเงินสะสมเปนรายเดือน อัตรา 4-8% ของ

          คาจาง ตามที่สมาชิกกําหนดและมหาวิทยาลัยจาย

          สมทบเทากับสมาชิก

    2.2 การจายเงินกองทุน

อายุงาน                                 เงินสมทบและผลประโยชน

ตํ่ากวา 5 ป                                         ไมจาย

5 ป ไมถึง 10 ป                                    รอยละ 50
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล

อายุงาน                                 เงินสมทบและผลประโยชน

10 ป ไมถึง 15 ป                                รอยละ 75

ต้ังแต 15 ป ข้ึนไป                               รอยละ 100

19 สถาบันเทคโนโลยี จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

พระจอมเกลาเจาคุณทหาร 1. พนักงานจายสะสมอัตรา 3% ของคาจาง และสถาบันจาย

ลาดกระบัง สมทบในอัตรา 6% ของคาจาง

2. การจายเงินกองทุน

อายุงาน                                 เงินผลประโยชน

0 - 6 เดือน                                      0%

6 เดือน – 2 ป 6 เดือน                      50%

2 ป 6 เดือน – 5 ป 6 เดือน               75%

5 ป 6 เดือนขึ้นไป                           100%

20 สถาบันเทคโนโลยี 1. เขากองทุนประกันสังคม

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 2. จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

    2.1 พนักงานจายสะสม และสถาบันจายสมทบฝายละ

          รอยละ 3

    2.2 การจายเงินกองทุน

อายุงาน                                    เงินผลประโยชน

1 ป ไมถึง 2 ป                                รอยละ 20

2 ป ไมถึง 3 ป                                รอยละ 40

3 ป ไมถึง 4 ป                                รอยละ 60

4 ป ไมถึง 5 ป                                รอยละ 80

5 ป ข้ึนไป                                      รอยละ 100

จากตาราง 14 แสดงวามหาวิทยาลัย กําหนดใหจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย จํานวน 7 มหาวิทยาลัย กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยเขากองทุนประกันสังคม

จํานวน 10 มหาวิทยาลัย และกําหนดจายสวัสดิการอยางอื่นเกี่ยวกับการสะสมทรัพย การจาย

บําเหน็จ จํานวน 4 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยแมโจ กําหนดใหเขาประกันสังคมและตั้งกองทุน

สะสมทรัพย)
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          การกําหนดการพนสภาพการเปนพนักงาน สังกัดมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ

จํานวน  20 แหง  ผลการศึกษาปรากฏดังตาราง 15

ตาราง 15  การกําหนดการพนสภาพการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน การพนสภาพการเปนพนักงาน

1 เกษตรศาสตร ไมไดกําหนด ใหนําระเบียบขาราชการมาใชโดยอนุโลม

2 ขอนแกน 1. ตาย

2. ไดรับอนุญาตใหออก

3. ส้ินสุดสัญญา หรือตามเงื่อนไขของสัญญา

4. ถูกสั่งใหออก หรือถูกเลิกจางดวยเหตุผลและความ

จําเปนอื่นที่ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยกําหนด

5. ถูกสั่งลงโทษปลดออก ไลออก

6. ขาดคุณสมบัติของการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยและ

เงื่อนไขการจาง

7. ไมผานการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยกําหนด

3 จุฬาลงกรณ ไมไดกําหนดไวเฉพาะ

4 เชียงใหม 1. ตาย

2. ไดรับอนุญาตใหลาออก

3. ส้ินสุดสัญญาจาง

4. ถูกเลิกจาง

5. ถูกปลดออกเนื่องจากโทษผิดวินัย

5 ทักษิณ ไมไดกําหนดไวเฉพาะ

6 ธรรมศาสตร 1. ตาย

2. ครบเกษียณอายุ

3. ลาออก

4. ยุบเลิกตําแหนง หรือยุบเลิกหนวยงาน

5. ส้ินสุดสัญญาจาง

6. ถูกสั่งใหออกหรือเลิกจาง
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน การพนสภาพการเปนพนักงาน

7 นเรศวร 1. ตาย

2. ไดรับอนุญาตใหลาออก

3. ส้ินสุดสัญญาหรือตามเงื่อนไขของสัญญา

4. ถูกปลดออกหรือเลิกจาง

8 บูรพา 1. ตาย

2. ไดรับอนุญาตใหลาออก

3. ส้ินสุดสัญญาจาง

4. ยกเลิกสัญญาจาง

5. ถูกสั่งลงโทษไลออก

6. ขาดคุณสมบัติการเปนพนักงาน

7. ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน

9 สถาบันบัณฑิต 1. ตาย

พัฒนบริหารศาสตร 2. ลาออก

3. ขาดคุณสมบัติ

4. เกษียณอายุ

5. เลิกจาง

6. ส้ิดสุดสัญญาจาง

10 มหาสารคาม 1. ตาย

2. ไดรับอนุญาตใหลาออก

3. ยกเลิกสัญญาจาง หรือส้ินสุดสัญญาจาง

4. ถูกเลิกจาง เนื่องจากปฏิบัติงานผิดเงื่อนไขสัญญา

5. ถูกเลิกจาง เนื่องจากขาดคุณสมบัติ

6. ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน

11 มหิดล 1. ตาย

2. ครบกําหนดเวลาทํางานตามสัญญา

3. มีอายุครบเกษียณอายุ (55 ปบริบูรณ)

4. ไดรับอนุญาตใหลาออก

5. ถูกสั่งใหออก



146

ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน การพนสภาพการเปนพนักงาน

6. ถูกสั่งลงโทษ ปลดออก

12 แมโจ 1. ตาย

2. ส้ินสุดสัญญาจาง

3. ไดรับอนุญาตใหออก

4. ถูกเลิกจาง

5. ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือขาดคุณสมบัติ

13 ศรีนครินทรวิโรฒ 1. ตาย

2. ลาออก

3. ขาดคุณสมบัติการเปนพนักงาน

4. อายุครบ 60 ปบริบูรณ

5. เลิกจาง

6. ส้ิดสุดสัญญา

7. ปลดออก

14 ศิลปากร 1. ตาย

2. ครบกําหนดเวลาทํางาน หรือเลิกจางกอนครบกําหนดเวลา

ทํางานตามสัญญา

3. ไดรับอนุญาตใหลาออก

4. ถูกสั่งลงโทษปลดออก

15 สงขลานครินทร 1. ตาย

2. ไดรับอนุญาตใหลาออก

3. ยุบหรือเลิกตําแหนงหรือยุบหนวยงาน

4. ส้ินสุดสัญญาจาง

5. เลิกจาง

6. ถูกสั่งลงโทษไลออก

16 สุโขทัยธรรมาธิราช 1. ตาย

2. ครบเกษียณอายุ

3. ไดรับอนุญาตใหลาออก

4. ยุบเลิกตําแหนงหรือยุบหนวยงาน
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน การพนสภาพการเปนพนักงาน

5. ส้ินสุดสัญญา

6. ถูกสั่งใหออก

7. ถูกสั่งลงโทษเลิกสัญญาจางหรือไลออก

17 อุบลราชธานี ไมไดกําหนดไวเปนการเฉพาะในขอบังคับ

18 เทคโนโลยีพระจอมเกลา 1. ตาย

ธนบุรี 2. เกษียณอายุ

3. ไดรับอนุญาตใหลาออก

4. ยุบหรือเลิกตําแหนงหรือยุบหนวยงาน

5. ส้ินสุดสัญญาจาง

6. ถูกสั่งใหออกหรือเลิกจาง หรือตามเหตุผลและความจําเปน

อ่ืนที่คณะกรรมการกําหนด

7. ถูกสั่งลงโทษหรือปลดออก

19 สถาบันเทคโนโลยี 1. ตาย

พระจอมเกลาเจาคุณทหาร 2. อายุครบ 60 ป ในปงบประมาณนั้น

ลาดกระบัง 3. ลาออก

4. ยุบเลิกตําแหนงหรือยุบเลิกหนวยงาน

5. ส้ินสุดสัญญาจางและไมผานการประเมินเพื่อตอสัญญา

จาง

6. ถูกลงโทษไลออก ปลดออก

7. ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งทําเปนรายป

ตามเกณฑที่กําหนดจํานวน 2 คร้ัง ติดตอกัน

8. พิการ ทุพพลภาพ หรือเจ็บปวยจนไมสามารถปฏิบัติงานได

20 สถาบันเทคโนโลยี 1. ตาย

พระเจาเกลาพระนครเหนือ 2. ลาออก

3. ครบเกษียณอายุพนักงาน

4. เลิกจาง

5. ส้ินสุดสัญญาจาง

6. ปลดออก
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จากตาราง 15 แสดงวา มหาวิทยาลัยกําหนดการพนสภาพการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ใน

ลักษณะ 6 สถาน คือ ตาย ไดรับอนุญาตใหออก ส้ินสุดสัญญาจาง ถูกสั่งลงโทษ ขาดคุณสมบัติ

ครบเกษียณอายุ และไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน จํานวน 16 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยที่ไมไดกําหนดการพนสภาพการเปนพนักงานของมหาวิทยาลัยไวเปนการเฉพาะ

จํานวน 4 มหาวิทยาลัย
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          การกําหนดการลาออกของพนักงาน สังกัดมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ จํานวน 20 แหง

ผลการศึกษาปรากฏ ดังตาราง 16

ตาราง 16   การกําหนดการลาออก

ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน หลักเกณฑและวิธีการ

1 เกษตรศาสตร 1. ตองยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวา 30 วัน กรณี

มีเหตุผลจําเปนพิเศษ อาจนอยกวา 30 วันก็ได

2. ตองเสนอความเห็นตามลําดับตอผูอนุญาตภายใน 7 วัน

3. ใหผูมีอํานาจยับยั้งเปนลายลักษณอักษร เปนเวลา 90 วัน

นับแตวันขอลาออกก็ได ไดเพียงครั้งเดียว

2 ขอนแกน ตองยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวา 30 วัน

อธิการบดีจะยับยั้งการอนุญาตไมเกิน 90 วัน นับแตวันขอ

ลาออก พรอมตองแจงเหตุผลเปนลายลักษณอักษร การเสนอ

ตองเสนอผานถึงอธิการบดีภายใน 7 วัน

3 จุฬาลงกรณ ไมไดกําหนดไวเปนการเฉพาะ

4 เชียงใหม ไมไดกําหนดไวเปนการเฉพาะ

5 ทักษิณ ใหยื่นหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชาชั้นตนลวงหนา

ไมนอยกวา 30 วัน กรณีมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ

ยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนานอยกวา 30 วันก็ได และให

อธิการบดียับยั้งการลาออกได ไมเกิน 4 เดือน

6 ธรรมศาสตร ไมไดกําหนดไวเปนการเฉพาะ

7 นเรศวร ตามระเบียบขาราชการโดยอนุโลม

8 บูรพา ไมไดกําหนดไวเปนการเฉพาะ

9 สถาบันบัณฑิต ใหยื่นหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึง

พัฒนบริหารศาสตร อธิการบดีอยางนอย 30 วัน กอนวันลาออก เวนแตในกรณี

จําเปนพิเศษ

10 มหาสารคาม ไมไดกําหนดไวเปนการเฉพาะ

11 มหิดล ไมไดกําหนดไวเปนการเฉพาะ

12 แมโจ ไมไดกําหนดไวเปนการเฉพาะ
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน หลักเกณฑและวิธีการ

13 ศรีนครินทรวิโรฒ ตองยื่นลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน ผานตามลําดับถึงผูมี

อํานาจ เมื่อไดรับอนุญาตแลว จึงถือวาพนักงานพนสภาพ

แตมีเหตุผลและความจําเปน อาจนอยกวา 30 วันก็ได

14 ศิลปากร 1. ตองยื่นลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน ตอผูบังคับบัญชา

เหนือข้ึนไปตามลําดับข้ัน เพื่อใหอธิการบดีเปนผูพิจารณา

กรณีมีเหตุผลและความจําเปน ใหอธิการบดีพิจารณาตาม

ที่เห็นสมควร

2. การลาออกเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือสมัครรับ

เลือกตั้ง ใหการลาออกมีผลนับแตวันที่ผูนั้นขอลาออก

3. อธิการบดีจะยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไม

เกิน 90 วัน

15 สงขลานครินทร ตองยื่นหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชาชั้นตนลวงหนา

กอนวันที่ขอลาออกไมนอยกวา 30 วัน เพื่อใหผูมีอํานาจ

อนุญาตการลาออก กรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ

ผูมีอํานาจจะอนุญาตใหยื่นหนังสือลวงหนานอยกวา 30 วัน

ก็ได

16 สุโขทัยธรรมาธิราช 1. ใหยื่นหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป

ชั้นหนึ่งลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน เพื่อใหอธิการบดีเปนผู

พิจารณา

2. ใหขอลาออกเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือเพื่อสมัคร

รับเลือกตั้ง ใหการลาออกมีผลนับต้ังแตวันที่ผูนั้นขอลาออก

3. อธิการบดีเห็นวาจําเปนเพื่อประโยชนแกงาน มหาวิทยาลัย

จะยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกิน 90 วัน

นับแตวันขอลาออก

17 อุบลราชธานี ไมไดกําหนดไวเปนการเฉพาะในขอบังคับ

18 เทคโนโลยีพระจอมเกลา 1. ใหยื่นหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป

ธนบุรี ชั้นหนึ่ง เพื่อใหอธิการบดีเปนผูพิจารณา

2. ใหขอลาออกจากงานเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมือง
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน หลักเกณฑและวิธีการ

หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ใหการลาออกมีผลนับต้ังแตวันที่

ผูนั้นขอลาออก

3. อธิการบดีเห็นวาจําเปนเพื่อประโยชนแกงานของ

มหาวิทยาลัย จะยับยั้งไวเปนเวลาไมเกิน 90 วัน นับแตวัน

ขอลาออก

19 สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง

1. ใหยื่นหนังสือขอลาออกจากงานตอผูบังคับบัญชา เพื่อให

อธิการบดีเปนผูพิจารณาอนุญาต

2. หลักเกณฑและวิธีการลาออก การพิจารณาอนุญาตให

ออก การยับยั้งการอนุญาต ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ

บริหารบุคคลของพนักงานกําหนด

3. ใหมีการตรวจสอบการมีภาระผูกพันที่ตองใชเงินยืม

ทดลองจาย กอนมีคําสั่งอนุญาตใหลาออก

20 สถาบันเทคโนโลยี ใหยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยให

พระจอมเกลาพระนครเหนือ ผานหัวหนาสวนราชการตามลําดับ เพื่อใหอธิการบดี หรือผู

ที่อธิการบดีมอบหมายเปนผูพิจารณา

จากตาราง 16 แสดงวา มหาวิทยาลัยกําหนดเกี่ยวกับการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัยไวเปน

การเฉพาะ จํานวน 11 มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยที่ไมไดกําหนดเกี่ยวกับการลาออกของ

พนักงานมหาวิทยาลัยไวเปนการเฉพาะ จํานวน 9 มหาวิทยาลัย
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          การกําหนดโทษทางวินัยของพนักงาน สังกัดมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ จํานวน 20 แหง

ผลการศึกษาปรากฏ ดังตาราง 17

ตาราง 17  การกําหนดโทษทางวินัย

ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน โทษทางวินัยของพนักงาน

1 เกษตรศาสตร ไมไดกําหนด ใหนําระเบียบขาราชการมาใชโดยอนุโลม

2 ขอนแกน 1. โทษทางวินัยอยางไมรายแรง

    1.1 ภาคทัณฑ

    1.2 ตัดเงินเดือน

    1.3 ลดขั้นเงินเดือน

2. โทษทางวินัยรายแรง

    2.1 ปลดออก

    2.2 ไลออก

3. มีประกาศ เร่ือง หลักเกณฑการสั่งพักงาน และการจาย

เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ผูถูกสั่งพักงาน กําหนด

รายละเอียดการสั่งพักงาน และกรณีที่ตองงดจายเงินเดือน

หรือตองจายเงินเดือน

3 จุฬาลงกรณ โทษฐานผิดวินัย

1. ภาคทัณฑ

2. ตัดเงินเดือน

3. ยกเลิกการจาง

4 เชียงใหม โทษผิดวินัย

1. ภาคทัณฑ

2. ตัดคาจาง

3. ปลดออก

5 ทักษิณ ไมไดกําหนดไวเปนการเฉพาะ

6 ธรรมศาสตร ตามระเบียบของขาราชการโดยอนุโลม
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน โทษทางวินัยของพนักงาน

7 นเรศวร โทษทางวินัย มี 4 สถาน

1. ภาคทัณฑ

2. งดบําเหน็จความชอบ

3. ลดขั้นเงินเดือน

4. ปลดออก

การลงโทษทางวินัย มี 2 ระดับ

1. โทษผิดวินัยอยางไมรายแรง

2. โทษผิดวินัยอยางรายแรง

8 บูรพา โทษทางวินัยอยางไมรายแรง

1. ภาคทัณฑ

2. ตัดเงินเดือน

3. ลดขั้นเงินเดือน

โทษทางวินัยอยางรายแรง

1. ยกเลิกสัญญาจาง

2. ไลออก

9 สถาบันบัณฑิต ไมไดกําหนดไวเปนการเฉพาะ

พัฒนบริหารศาสตร

10 มหาสารคาม โทษผิดวินัย

1. ตักเตือน

2. ภาคทัณฑ

3. ยกเลิกสัญญาจาง

4. ปลดออกในกรณีเปนพนักงานประจําเต็มเวลาถาวร

11 มหิดล การผิดวินัย

1. การผิดวินัยอยางไมรายแรง

2. การผิดวินัยอยางรายแรง

โทษผิดวินัย

1. วากลาวตักเตือนดวยวาจา หรือภาคทัณฑเปนหนังสือ

2. ตัดเงินเดือน
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน โทษทางวินัยของพนักงาน

3. ปลดออก

12 แมโจ ไมไดกําหนดไวเปนการเฉพาะ

13 ศรีนครินทรวิโรฒ 1. ภาคทัณฑ

2. ตัดเงินเดือน

3. ปลดออก

14 ศิลปากร 1. ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร

2. ภาคทัณฑ

3. ตัดเงินเดือน

4. ปลดออก

15 สงขลานครินทร 1. ภาคทัณฑ

2. ตัดคาจาง

3. เลิกจาง

4. ไลออก

16 สุโขทัยธรรมาธิราช 1. ภาคทัณฑ

2. ลดคาจาง

3. เลิกสัญญาจาง

4. ไลออก

     การกําหนดมาตรฐานการลงโทษทางวินัยในแตละสถาน

ใหเปนไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด

17 อุบลราชธานี ไมไดกําหนดไวเปนการเฉพาะในขอบังคับ

18 เทคโนโลยีพระจอมเกลา 1. ภาคทัณฑ

ธนบุรี 2. งดบําเหน็จความชอบ

3. ตัดเงินเดือน

4. ปลดออก

19 สถาบันเทคโนโลยี วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ

พระจอมเกลาเจาคุณทหาร และการรองทุกขของพนักงาน ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน

ลาดกระบัง กฎหมายระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน โทษทางวินัยของพนักงาน

20 สถาบันเทคโนโลยี โทษผิดวินัย

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 1. ภาคทัณฑ

2. ตัดคาจาง

3. ปลดออก

จากตาราง 17 แสดงวามหาวิทยาลัยกําหนดโทษทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยไว 3 สถาน 

คือ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน และปลดออก จํานวน 5 มหาวิทยาลัย กําหนดโทษทางวินัยของ

พนักงานมหาวิทยาลัยไว 4 สถาน  คือ  ตักเตือน  งดบําเหน็จความชอบ  ยกเลิกสัญญาจาง  ลดขั้น

เงินเดือน ตัดเงินเดือน ปลดออก ไลออก เลิกจาง จํานวน 8 มหาวิทยาลัย  และไมไดกําหนดโทษ

ทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยไวเปนการเฉพาะ จํานวน 7 มหาวิทยาลัย
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          การกําหนดเรื่องการอุทธรณ และรองทุกขของพนักงาน สังกัดมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ

จํานวน 20 แหง  ผลการศึกษาปรากฏดังตาราง 18

ตาราง 18  การกําหนดเรื่องการอุทธรณและรองทุกข

ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน การอุทธรณและรองทุกข

1 เกษตรศาสตร ไมไดกําหนด ใหนําระเบียบทางราชการมาใชโดยอนุโลม

2 ขอนแกน 1. กําหนดเปนประกาศ 2 ฉบับ ในเรื่องหลักเกณฑ การ

อุทธรณ และการพิจารณาการอุทธรณ เร่ือง หลักเกณฑการ

รองทุกข และการพิจารณาการรองทุกข

2. ใหอุทธรณเร่ืองรองทุกข ตอ อ.ก.ม. อุทธรณและรองทุกข

ประจํามหาวิทยาลัยขอนแกน

3. ใชแนวปฏิบัติของขาราชการโดยอนุโลม

3 จุฬาลงกรณ อยูในระหวางการวางขอบังคับ

4 เชียงใหม 1. ใหอุทธรณคําสั่งลงโทษไดภายใน 30 วัน โดยใหอุทธรณ

ตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย

2. จัดทําประกาศ เร่ือง วินัย และการรักษาวินัยของพนักงาน

ไวเปนการเฉพาะ

5 ทักษิณ 1. การอุทธรณไมไดกําหนดไวเปนการเฉพาะ

2. กําหนดโทษทางวินัยไวแนบทายสัญญาจาง

6 ธรรมศาสตร ดําเนินการตามระเบียบของขาราชการโดยอนุโลมและระบุ

ไวในสัญญาจาง

7 นเรศวร ดําเนินการตามระเบียบขาราชการโดยอนุโลม

8 บูรพา หลักเกณฑและวิธีการอุทธรณและรองทุกขของพนักงานให

เปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด

วินัยและการดําเนินการทางวินัยใหนํากฎหมายวาดวย

ระเบียบขาราชการพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม

9 สถาบันบัณฑิต วินัย การรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัยของพนักงาน

พัฒนบริหารศาสตร สถาบันระบบใหมใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน และกฎหมายโดยอนุโลม
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน การอุทธรณและรองทุกข

10 มหาสารคาม 1. มีสิทธิอุทธรณคําสั่งลงโทษไดภายใน 30 วัน ตอคณะ

กรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย

2. กําหนดเรื่องการรองทุกข เมื่อไมไดรับความเปนธรรม

ปฏิบัติตอตนไมถูกตอง ไมถูกตามกฎหมาย

3. กําหนดองคประกอบคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข

ประจํามหาวิทยาลัย และการไดมาของกรรมการ

11 มหิดล 1. การรองทุกข ผูใดเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่

ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตอง

2. การอุทธรณ ผูใดถูกสั่งลงโทษ หรือถูกสั่งใหออกจากงาน

3. หลักเกณฑและวิธีการสอบสวน กรณีกระทําผิดวินัย ให

ดําเนินการตามกฎ ก.พ.

12 แมโจ 1. ใหมีคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา

มหาวิทยาลัย

2. ใหมีการอุทธรณ และรองทุกขไดภายใน 30 วัน

13 ศรีนครินทรวิโรฒ 1. มีสิทธิอุทธรณคําสั่งลงโทษ ภายใน 30 วัน

2. มีสิทธิรองทุกข การใชอํานาจของผูบังคับบัญชาไมถูกตอง

หรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ

ขอบังคับ หรือถูกสั่งใหเลิกจาง ภายใน 30 วัน

3. ใหอุทธรณและรองทุกขตอคณะกรรมการอุทธรณและ

รองทุกขประจํามหาวิทยาลัย

14 ศิลปากร 1. กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณและ

รองทุกข และการไดมาซึ่งกรรมการ

2. กําหนดใหพนักงานมีสิทธิ์อุทธรณและรองทุกขได

15 สงขลานครินทร กําหนดเปนประกาศมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะวาดวย

หลักเกณฑเกี่ยวกับวินัย อุทธรณและรองทุกข

16 สุโขทัยธรรมาธิราช 1. กําหนดใหมีสิทธิอุทธรณ และรองทุกขตอสภามหาวิทยาลัย

ภายใน 30 วัน

2. การพิจารณาการอุทธรณ และรองทุกขสภามหาวิทยาลัย
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ที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน การอุทธรณและรองทุกข

อาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อทําหนาที่แทน

สภามหาวิทยาลัย

3. กําหนดกรณีการดําเนินการทางวินัยไวในขอบังคับ

17 อุบลราชธานี ไมไดกําหนดไวเปนการเฉพาะในขอบังคับ

18 เทคโนโลยีพระจอมเกลา 1. กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการอุทธรณและ

ธนบุรี รองทุกข และการไดมาของกรรมการ

2. กําหนดใหมีคณะอนุกรรมการอุทธรณ และรองทุกข

ดานบริหาร 1 คณะ และใหมีคณะอนุกรรมการการอุทธรณ

และรองทุกขดานวิชาการอีก 1 ชุด

3. กําหนดรายละเอียดของการอุทธรณ และการรองทุกขไว

ในขอบังคับ

19 สถาบันเทคโนโลยี พนักงานไมไดรับความเปนธรรมใหยื่นเรื่องตอคณะกรรมการ

พระจอมเกลาเจาคุณทหาร การอุทธรณและรองทุกขได ภายใน 30 วัน

ลาดกระบัง

20 สถาบันเทคโนโลยี 1. ใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข

พระจอมเกลาพระนครเหนือ ภายใน 30 วัน นับแตวันรับทราบคําสั่ง

2. ใหพนักงานมีสิทธิรองทุกข ภายใน 30 วัน ที่เห็นวามีการใช

อํานาจที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตอง หรือไมปฏิบัติตอตนให

ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับ หรือถูกสั่งใหเลิกจาง

จากตาราง 18  แสดงวา มหาวิทยาลัยกําหนดเรื่อง การอุทธรณและรองทุกขของพนักงาน

มหาวิทยาลัย ไวเปนการเฉพาะ จํานวน 15 มหาวิทยาลัย ไมไดกําหนดเกี่ยวกับการอุทธรณและ

รองทุกขของพนักงานมหาวิทยาลัยไวเปนการเฉพาะ จํานวน 5 มหาวิทยาลัย



บทที่ 5
สรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะ

ความมุงหมายของการเปรียบเทียบ
การเปรียบเทียบการบริหารบุคคลระบบสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ     

คร้ังนี้  มีความมุงหมายของการเปรียบเทียบ  ดังนี้

1.  เพื่อศึกษากระบวนการบริหารบุคคล ระบบสัญญาจางพนักงาน

มหาวิทยาลัยของรัฐ ในประเด็นสําคัญ คือ

1.1  การกําหนดองคกรการบริหารบุคคล

1.2 การกําหนดประเภทและลักษณะการจาง
1.3  การกําหนดวิธีการบรรจุและแตงตั้ง

1.4  การกําหนดระยะเวลาการจางและการทําสัญญา

1.5  การกําหนดคาจาง

1.6  การกําหนดการทดลองปฏิบัติงาน

1.7  การกําหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

1.8  การกําหนดวันทํางาน และการลา ประเภทตาง ๆ

1.9  การกําหนดการขอเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ

1.10 การกําหนดใหไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณ

ทางวิชาการ

1.11 การกําหนดการไปศึกษา ฝกอบรม วิจัยและดูงาน

1.12 การกําหนดการจายเงินสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล

1.13 การกําหนดการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และการเขากองทุนประกันสังคม

1.14 การกําหนดการพนสภาพการเปนพนักงาน

1.15 การกําหนดการลาออก

1.16 การกําหนดโทษทางวินัย

1.17 การกําหนดเรื่องการอุทธรณและรองทุกข

2.  เพื่อเปรียบเทียบลักษณะการวิเคราะห จําแนกแจกแจงความเหมือนและความแตกตาง 

กระบวนการบริหารบุคคลระบบสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ และเสนอแนะแนวทางในการ

ปรับปรุงแกไข
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วิธีดําเนินการเปรียบเทียบ
1.  ศึกษาคนควาเอกสาร ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หนังสือเวียน มหาวิทยาลัยของรัฐ 

จํานวน 20 แหง

2.  เปรียบเทียบกระบวนการบริหารบุคคลระบบสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 20 

แหง

3.  นําเสนอขอมูล ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะแกหนวยงาน  การเจาหนาที่ มหาวิทยาลัย

ของรัฐ จํานวน  20 แหง

การเปรียบเทียบวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 เปรียบเทียบวิเคราะหสภาพของขอมูลที่ไดจากมหาวิทยาลัยสถาบันของรัฐ จํานวน 

21 มหาวิทยาลัย

ตอนที่ 2 เปรียบเทียบวิเคราะหขอมูลประเด็นการบริหารบุคคล ระบบสัญญาจางพนักงานของ

มหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ ที่มีขอมูลเปรียบเทียบวิเคราะหไดจํานวน 20 มหาวิทยาลัย ใน 17 

ประเด็น โดยแจกแจงความเหมือน และความแตกตางในลักษณะกวาง

สรุปผลการเปรียบเทียบวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 เปรียบเทียบวิเคราะหสภาพของขอมูลที่ไดจากมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ ผล

ปรากฏวา จํานวนขอมูลที่มีความสมบูรณ จํานวน 19 มหาวิทยาลัย ขอมูลที่ไมสมบูรณ จํานวน 1 

มหาวิทยาลัย และไมมีขอมูล จํานวน 1 มหาวิทยาลัย ดังนั้นสามารถนําขอมูลไปใชเปรียบเทียบ

วิเคราะหจํานวน 20 มหาวิทยาลัย

ตอนที่ 2 เปรียบเทียบวิเคราะหขอมูลประเด็นการบริหารบุคคล ระบบสัญญาจางพนักงานของ

มหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ จํานวน 20 มหาวิทยาลัย ใน 17 ประเด็น โดยแจกแจงความเหมือนและ

ความแตกตางในลักษณะกวาง ผลปรากฏดังนี้

2.1  การกําหนดองคกรการบริหารบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัยกําหนดให อ.ก.ม. 

(อนุกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยปฏิบัติหนาที่บริหารงานบุคคลพนักงาน 

จํานวน 8 มหาวิทยาลัย กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารพนักงานโดยเฉพาะ จํานวน 12 

มหาวิทยาลัย กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการบริหารพนักงานมีกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิเปน

กรรมการจํานวน 3 มหาวิทยาลัย มีกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนกรรมการ จํานวน 4 

มหาวิทยาลัย มีกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในเปนกรรมการจํานวน 4 มหาวิทยาลัย ไมไดแยกผูทรงคุณ

วุฒิภายในและภายนอก จํานวน 3 มหาวิทยาลัย และมีผูแทนพนักงานเปนกรรมการ จํานวน 8 

มหาวิทยาลัย
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2.2  การกําหนดประเภทพนักงานและลักษณะการจางพนักงานมหาวิทยาลัย

กําหนดประเภทพนักงานแบงเปนกลุม แบงเปนสาย แบงเปนตําแหนง และแบงเปนประเภท โดย

กําหนดเปน 3 ประเภท จํานวน 3 มหาวิทยาลัย กําหนดเปน 2 ประเภท จํานวน  8 มหาวิทยาลัย 

กําหนดเปน 3 สาย จํานวน 4 มหาวิทยาลัย กําหนดเปน 2 สาย จํานวน 3 มหาวิทยาลัย กําหนดเปน 3 

กลุม จํานวน 1 มหาวิทยาลัย กําหนดเปน 2 กลุมจํานวน 2 มหาวิทยาลัย กําหนดเปน 2 ตําแหนง 

จํานวน 2 มหาวิทยาลัย

2.3 การกําหนดวิธีการบรรจุและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย  กําหนดใหใชใน  4 วิธี

คือ การคัดเลือก การสอบคัดเลือก การสอบแขงขัน และการสรรหา โดยดําเนินการที่สวนกลาง จํานวน 

5 มหาวิทยาลัย ดําเนินการที่หนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน จํานวน 6 มหาวิทยาลัย ไมไดระบุ 

ชัดเจน จํานวน 9 มหาวิทยาลัย สําหรับการเก็บคาธรรมเนียมการสมัคร กําหนดใหมีการเก็บคาธรรม

เนียมจํานวน 4 มหาวิทยาลัย นอกนั้นไมไดระบุชัดเจน

2.4  การกําหนดระยะเวลาการจางและการทําสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 

กําหนดใหมีการทําสัญญาจางเปนพนักงานครั้งละ 1 ป จํานวน 1 มหาวิทยาลัย กําหนดใหทําสัญญา

จางครั้งละ 3 ป จํานวน 10 มหาวิทยาลัย กําหนดใหทําสัญญาจางครั้งละ 4 ป จํานวน 1 มหาวิทยาลัย 

กําหนดใหทําสัญญาจางครั้งละ 5 ป จํานวน 7 มหาวิทยาลัย ไมไดระบุระยะเวลาการทําสัญญา จํานวน 

1 มหาวิทยาลัย

2.5  การกําหนดคาจางของพนักงานมหาวิทยาลัย กําหนดเปนเทาของอัตราเงินเดือน

ขาราชการ กําหนดเพิ่มเปนรอยละตามวุฒิที่ทางราชการกําหนด กําหนดเทียบระดับของขาราชการคูณ-

ดวยจํานวนเทา กําหนดเพิ่มเปนรอยละตามวุฒิของแตละรายที่ทางราชการกําหนด โดยกําหนดเปนเทา

ของอัตราเงินเดือนขาราชการแบงเปนรายวิชาการอยูในระหวาง 1.5 – 1.7 เทา จํานวน 7 มหาวิทยาลัย  

สายสนับสนุนวิชาการอยูในระหวาง 1.25 – 1.5 เทา จํานวน 7 มหาวิทยาลัย กําหนดเพิ่มเปนรอยละ

ตามวุฒิที่ทางราชการกําหนด จํานวน 1 มหาวิทยาลัย กําหนดเทียบระดับของขาราชการคูณดวย

จํานวนเทา จํานวน 1 มหาวิทยาลัย กําหนดตามวุฒิของสายวิชาการ วุฒิปริญญาเอกคาจางอยู-

ระหวาง 15,370 - 18,500 บาท วุฒิปริญญาโท คาจางอยูระหวาง 11,440 – 13,990 บาท วุฒิปริญญา

ตรี คาจางอยูระหวาง 9,220 – 10,812 บาท สายสนับสนุนวิชาการ วุฒิมัธยมศึกษาตอนตน คาจางอยู-

ระหวาง 5,540 – 6,500 บาท วุฒิ ปวช.คาจางอยูระหวาง 6,110 – 7,050 บาท วุฒิปวส. คาจาง       

อยูระหวาง 6,800 – 8,610 บาท วุฒิปริญญาตรีคาจางอยูระหวาง 7,600 – 9,540 บาท วุฒิปริญญาโท 

คาจางอยูระหวาง 9,850 – 12,920 บาท วุฒิปริญญาเอก คาจางอยูระหวาง 13,360 – 15,900 บาท 

จํานวน 11 มหาวิทยาลัย

2.6  การกําหนดการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย กําหนดใหมีการ

ทดลองปฏิบัติงานกอนการบรรจุเปนพนักงานทําสัญญาจาง จํานวน 15 มหาวิทยาลัย โดยกําหนดให
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สายวิชาการทดลองปฏิบัติงาน 1 ป จํานวน 6 มหาวิทยาลัย กําหนดใหทดลองปฏิบัติงาน 6 เดือน 

จํานวน 6 มหาวิทยาลัย กําหนดใหมีการประเมิน 2 คร้ัง คร้ังแรก 2 ป คร้ังที่สอง 3 ป จํานวน 2 

มหาวิทยาลัย ไมไดกําหนดใหมีการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 1 มหาวิทยาลัย สําหรับสายสนับสนุน

วิชาการ กําหนดใหมีการทดลองการปฏิบัติงาน 2 ป จํานวน 1 มหาวิทยาลัย กําหนดใหมีการทดลอง

ปฏิบัติงาน 1 ป จํานวน 5 มหาวิทยาลัย กําหนดใหมีการทดลองการปฏิบัติงาน 6 เดือน จํานวน 7 

มหาวิทยาลัย กําหนดใหมีการทดลองการปฏิบัติงาน 4 เดือน จํานวน 2 มหาวิทยาลัย สวน

มหาวิทยาลัยที่ไมไดกําหนดใหสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการ ตองมีการทดลองปฏิบัติงาน 

จํานวน 5 มหาวิทยาลัย

2.7  การกําหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย กําหนดให

มีแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานไวเปนการเฉพาะ จํานวน 12 มหาวิทยาลัย ไมไดกําหนด

ใหมีแบบประเมินผลการปฏิบัติงานไวเปนการเฉพาะ จํานวน 5 มหาวิทยาลัย และอนุโลมใหใชแบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ จํานวน 3 มหาวิทยาลัย

2.8  การกําหนดวันทํางานและการลาประเภทตาง ๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัย 

กําหนดวันทํางานและการลาประเภทตาง ๆ ของพนักงานไวเปนการเฉพาะ จํานวน 10 มหาวิทยาลัย 

และอนุโลมใหใชแบบเดียวกับของขาราชการ จํานวน 10 มหาวิทยาลัย

2.9  การกําหนดการขอเลื่อนตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย กําหนด

ใหมีตําแหนงทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการ จํานวน 15 มหาวิทยาลัย และกําหนดใหมีการจาย

เงินประจําตําแหนงทางวิชาการกับพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 6 มหาวิทยาลัย สําหรับมหาวิทยาลัย

ที่ไมไดกําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการไวเปนการเฉพาะมีจํานวน               

5 มหาวิทยาลัย

2.10 การกําหนดใหไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณทางวิชาการ

ของพนักงานมหาวิทยาลัย กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูน

ความรูและประสบการณทางวิชาการ จํานวน 10 มหาวิทยาลัยและไมไดกําหนดใหพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายวิชาการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณทางวิชาการ จํานวน 10 

มหาวิทยาลัย

2.11  การกําหนดการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติงานวิจัยและดูงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัย กําหนดเรื่องการไปศึกษาฝกอบรม การปฏิบัติงานวิจัย และดูงานของพนักงานไวเปนการ

เฉพาะ จํานวน 17 มหาวิทยาลัย และไมไดกําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติ

งานวิจัย และดูงานไวเปนการเฉพาะ จํานวน 3 มหาวิทยาลัย

2.12  การกําหนดการจายเงินสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลแกพนักงานมหาวิทยาลัย 

ทั้ง 20 มหาวิทยาลัย   กําหนดใหมีการจายเงินสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลแกพนักงานมหาวิทยาลัย
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2.13  การกําหนด การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและการเขากองทุนประกันสังคม 

สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยกําหนดใหจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

จํานวน 7 มหาวิทยาลัย กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยเขากองทุนประกันสังคม จํานวน 10 

มหาวิทยาลัย และกําหนดการจัดสวัสดิการอยางอื่นเกี่ยวกับการสะสมทรัพย การจายบําเหน็จ จํานวน 

4 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยแมโจ กําหนดใหเขากองทุนประกันสังคมและตั้งกองทุนสะสมทรัพย)

2.14  การกําหนดการพนสภาพการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย กําหนดการพนสภาพ

การเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในลักษณะ 6 สถาน คือ ตาย ไดรับอนุญาตใหออก ส้ินสุดสัญญาจาง 

ถูกลงโทษ ขาดคุณสมบัติ ครบเกษียณอายุ และไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน จํานวน 16 

มหาวิทยาลัย มีจํานวน 4 มหาวิทยาลัยที่ไมไดกําหนดการพนสภาพการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย     

ไวเปนการเฉพาะ

2.15  การกําหนดการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย กําหนดการลาออกของ

พนักงานมหาวิทยาลัยไวเปนการเฉพาะจํานวน 11 มหาวิทยาลัย และไมไดกําหนด เร่ืองการลาออก

ของพนักงานมหาวิทยาลัยไวเปนการเฉพาะ จํานวน 9 มหาวิทยาลัย

2.16  การกําหนดโทษทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยมีการกําหนดโทษทางวินัย

ของพนักงานมหาวิทยาลัยไว 3 สถาน คือ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน และปลดออก จํานวน 5 

มหาวิทยาลัย กําหนดโทษทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยไว 4 สถาน คือ ตักเตือน งดบําเหน็จ

ความชอบ ยกเลิกสัญญาจาง ลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน ปลดออก ไลออก เลิกจาง จํานวน 8 

มหาวิทยาลัย และไมไดกําหนดโทษทางวินัยของพนักงานไวเปนการเฉพาะ จํานวน 7 มหาวิทยาลัย

2.17  การกําหนด เร่ือง การอุทธรณและรองทุกขของพนักงานมหาวิทยาลัย มีการ

กําหนดเกี่ยวกับการอุทธรณและรองทุกขของพนักงานมหาวิทยาลัยไวเปนการเฉพาะ จํานวน 15 

มหาวิทยาลัย และไมไดกําหนดเกี่ยวกับการอุทธรณและรองทุกขของพนักงานมหาวิทยาลัยไวเปนการ

เฉพาะ จํานวน 5 มหาวิทยาลัย
อภิปรายผล

จากการเปรียบเทียบวิเคราะหขอมูลการบริหารบุคคลระบบสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย/

สถาบันของรัฐ จํานวน 20 มหาวิทยาลัย ใน 17 ประเด็น ปรากฏวามีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปราย

ดังตอไปนี้

1.  องคกรการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย การกําหนดให อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยทําหนา

ที่บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 8 มหาวิทยาลัย อาจเปนเพราะผูบริหารมหาวิทยาลัย 

ต้ังแตอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสาํนัก ผูแทน อ.ก.ม. 

มหาวทิยาลยั สาย ก และมผูีแทน อ.ก.ม. มหาวทิยาลยั สาย ข และสาย ค เปนคณะกรรมการทําหนาที่

บริหารงานบุคคลของขาราชการในมหาวิทยาลัยอยูแลว จึงใหทําหนาที่บริหารบุคคลพนักงาน
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มหาวิทยาลัยอีกหนาที่หนึ่ง แตมีขอจํากัดอยูที่ไมมีผูแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยเขารวมเปน

กรรมการอยูดวย อาจทําใหการสื่อสารทําความเขาใจมีขอจํากัดอยูบาง สวนมหาวิทยาลัยที่กําหนดให

มีคณะกรรมการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ นอกเหนือจากระบบของขาราชการที่

กําหนดให อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเปนองคกรบริหารงานบุคคล อาจเนื่องมาจากระบบพนักงาน

มหาวิทยาลัยเปนระบบใหมที่จะเปนรากฐานของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปนมหาวิทยาลัยนอกระบบ

ราชการ แตอยูในกํากับของรัฐบาล ซึ่งตองการความคลองตัวมีความอิสระ ที่ตองมีทั้งผูทรงคุณวุฒิภาย

ในและภายนอก รวมทั้งผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหความเห็น ขอเสนอแนะ ในการดําเนินการ

บริหารบุคคลระบบพนักงานมหาวิทยาลัย โดยไมพยายามผูกติดอยูกับระบบขาราชการที่ทําใหเกิด

ความไมคลองตัวในการดําเนินการ

2.  การกําหนดประเภทของพนักงานและลักษณะการจางพนักงานมหาวิทยาลัย มีการกําหนด

ประเภทของพนักงานเปนกลุม แบงเปนสาย แบงเปนตําแหนง และแบงเปนประเภทซึ่งอยูภายใต 3 

ลักษณะ คือ พนักงานสายวิชาการ พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ และพนักงานบริหาร โดยมีลักษณะ

การจางอยูภายใต 2 ลักษณะ คือพนักงานประจํา และพนักงานชั่วคราวทั้งประเภทของพนักงานและ

ลักษณะการจาง ยังอยูภายใตเงินงบประมาณแผนดิน หมวดเงินอุดหนุน และงบประมาณเงินรายได

ของแตละมหาวิทยาลัย ที่ยังอยูในลักษณะของราชการที่กําหนดใหมีขาราชการ 3 ประเภท คือ ขาราช

การสาย ก  ขาราชการสาย ข  ขาราชการสาย ค และผูบริหาร สวนการจางจะเปนทั้งขาราชการ ลูกจาง

ประจํา ไดรับเงินเดือนจากงบประมาณแผนดิน สวนลูกจางชั่วคราวไดรับเงินคาจางจากงบประมาณเงิน

รายได

3.  การกําหนดวิธีการบรรจุและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย กําหนดใหใชวิธีการคัดเลือก การ

สอบคัดเลือก การสอบแขงขันและการสรรหา ซึ่งเปนไปตามระบบราชการ แตมีความคลองตัวกวา

ระบบราชการ เพราะสามารถกําหนดวิธีการบรรจุไดตามเหมาะสมและการกําหนดใหสวนกลาง โดย 

กองการเจาหนาที่ดําเนินการหรือกําหนดใหหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน ดําเนินการทั้งที่เปน

ระบบราชการ หรือระบบพนักงาน สามารถดําเนินการไดอยูแลว  ซึ่งอยูที่การกระจายอํานาจใหดําเนิน

การ สําหรับการกําหนดหลักสูตรการสอบคัดเลือก การสอบแขงขัน เกณฑการตัดสิน ระบบพนักงานมี

ความคลองตัวกวาระบบราชการ ที่สามารถกําหนดไดตามความเหมาะสม แตระบบราชการตองเปนไป

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ทางราชการกําหนด สวนการเก็บคาธรรมเนียมการสมัคร ระบบราชการ

ตองเปนไปตามที่ทางราชการกําหนด สวนระบบพนักงาน การเก็บคาธรรมเนียมการสมัคร เปนไปตาม

ความเหมาะสมของแตละมหาวิทยาลัยจะกําหนด หรือไมกําหนด และจะกําหนดมากนอยเทาไร ก็ข้ึน

อยูกับสถานการณของแตละมหาวิทยาลัย

4.  การกําหนดระยะเวลาการจาง และการทําสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สวนใหญกําหนดระยะเวลาการจางจนอายุครบ 60 ปบริบูรณ สวนการทําสัญญาจางมหาวิทยาลัย
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กําหนดใหทําสัญญาจางครั้งละ 3 ป จํานวน 10 มหาวิทยาลัย กําหนดใหทําสัญญาจางครั้งละ 5 ป 

จํานวน 7 มหาวิทยาลัย กําหนดใหทําสัญญาจางครั้งละ 2 ป, กําหนดใหทําสัญญาจางครั้งละ 4 ป และ

ไมไดระบุระยะเวลาการทําสัญญาจาง มีจํานวนอยางละ 1 มหาวิทยาลัย เหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมา-

จากระบบสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยเปนไปตามความเหมาะสมและตามสถานการณของแตละ

มหาวิทยาลัยจะกําหนดไดเองแตละปจะกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอย 2 คร้ัง 

สวนมหาวิทยาลัยที่ไมระบุระยะเวลาการจางในสัญญานั้นจะกําหนดวาจนกวาจะเปลี่ยนไปเปน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล สาเหตุอีกประการหนึ่งของการทําสัญญาแสดงถึงความมั่นคงในการ

ปฏิบัติงาน และอีกประการหนึ่งในระบบราชการปจจุบัน กําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด

ภาระหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงคราวละ 4 ป (พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษที่ 70 ก. ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 

2547) ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงกําหนดใหทําสัญญาจางอยูในระหวาง 3 – 5 ป พรอมทั้งมอบหมายภาระ

หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงแนบทายสัญญาแตละครั้ง

5.  การกําหนดคาจางของพนักงานมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยจะกําหนดคาจางของ

พนักงานมหาวิทยาลัยภายในวงเงินงบประมาณ หมวดอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให สายวิชาการ 

จํานวน 1.7 เทาของเงินเดือนขาราชการ และสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1.5 เทาของเงินเดือน      

ขาราชการ ทั้งนี้ใหรวมเปนเงินสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลแกพนักงานมหาวิทยาลัยดวย ดังนั้น    

ทุกมหาวิทยาลัยจึงกําหนดคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยไดเอง ตามความเหมาะสมและความจําเปน

ของแตละมหาวิทยาลัย แตอยูภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับ คาจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชา

การอยูในระหวาง 1.5 – 1.7 เทา ของเงินเดือนขาราชการ และสายสนับสนุนวิชาการอยูในระหวาง 1.25 

– 1.5 เทาของเงินเดือนขาราชการ จําแนกรายละเอียดไดดังนี้

สายวิชาการ

ปริญญาเอก 15,370 – 18,500 บาท

ปริญญาโท 11,440 – 13,990 บาท

ปริญญาตรี   9,220  - 10,812 บาท

สายสนับสนุนวิชาการ

มัธยมศึกษาตอนตน  5,540  -  6,500 บาท

ปวช.  6,110  -  7,050 บาท

ปวส.  6,800  -  8,610 บาท

ปริญญาตรี  7,600  -  9,540 บาท

ปริญญาโท  9,850  - 12,920 บาท

ปริญญาเอก 13,360 – 15,900 บาท
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สวนการจางผูมีประสบการณแตละมหาวิทยาลัยสามารถกําหนดคาจางไดสูงกวาที่กําหนดไว

ดังกลาวขางตนเพิ่มเติมอีกตามความเหมาะสมและความจําเปนของแตละมหาวิทยาลัย แตอยูภายใน

วงเงินงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให ซึ่งถือวาเปนความคลองตัวในระบบสัญญาจางพนักงาน

มหาวิทยาลัย

6.  การกําหนดใหมีการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยจํานวน    

15 แหง กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยตองทดลองปฏิบัติงานและมหาวิทยาลัย จํานวน 5 แหง ไมได

กําหนดใหมีการทดลองปฏิบัติงาน อาจเนื่องมาจากในระบบราชการกําหนดใหสายวิชาการ ตอง

ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเปนระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือนแตไมเกิน 1 ป โดยใหมีเวลาทําการสอน

ไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา และหากประสงคจะขยายเวลาตอไปอีกใหขยายเวลาตอไปไดตามความ

จําเปน สวนขาราชการสายสนับสนุนวิชาการกําหนดใหมีการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเปนเวลา 6 

เดือน และหากประสงคจะขยายเวลาตอไปอีกใหขยายเวลาตอไปไดตามความจําเปน (หนังสือทบวง

มหาวิทยาลัยที่ ทม.0202/ ว 10 เร่ือง การมอบอํานาจการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2541)

สําหรับมหาวิทยาลัยที่ไมไดกําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยตองทดลองปฏิบัติงาน

อาจเนื่องมาจากมีการกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป หากไมผานการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานก็สามารถเลิกจางได

7.  การกําหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจํานวน 

12 แหง กําหนดใหมีแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยไวเปนการเฉพาะ 

มหาวิทยาลัยที่อนุโลมใหใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการในการประเมินผลการปฏิบัติ

งานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 3 แหง และไมไดกําหนดใหมีแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานมหาวิทยาลัยไวเปนการเฉพาะ จํานวน 5 มหาวิทยาลัย อาจเปนเพราะระบบพนักงาน

มหาวิทยาลัยตองเปนไปตามสัญญาจางตองมีขอกําหนด ขอตกลงในการปฏิบัติงาน (TOR) จึงตองมี

การประเมินผลการปฏิบัติงานไวเปนการเฉพาะ ประกอบกับระบบพนักงานมหาวิทยาลัยตองมีการตอ-

สัญญาจาง และเลื่อนคาจาง รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร จึงตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน สวน

มหาวิทยาลัยที่กําหนดอนุโลมใหใชแบบประเมินของขาราชการ อาจเปนเพราะตองการใหเปนระบบ

เดียวกันทั้งขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย และอีกประการหนึ่งอาจจะอยูในระหวางการเตรียม

เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล จึงอยูในขั้นเตรียมตัวจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

สําหรับมหาวิทยาลัยที่ยังไมไดกําหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานไวเปนการเฉพาะ อาจเนื่องมา

จากอยูในระหวางการเตรียมการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล แตไดกําหนดไวกวาง ๆ ให
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หนวยงานในสังกัดกําหนดโดยยึดหลักความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และใหเปนไปตามหลัก-

เกณฑระบบเปดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ

8.  การกําหนดวันทํางานและการลาประเภทตาง ๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

จํานวน 10 แหง กําหนดวันทํางานและการลาประเภทตาง ๆ ของพนักงานไวเปนการเฉพาะ และ

มหาวิทยาลัย จํานวน 10 แหง อนุโลมใหใชระเบียบปฏิบัติเชนเดียวกับของราชการ อาจเนื่องมาจากอยู

ในชวงการปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ จึงไมไดกําหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภท

ตาง ๆ ไวเปนการเฉพาะ จึงใหใชระเบียบปฏิบัติของราชการไปพลางกอน สวนมหาวิทยาลัยที่กําหนด

ระเบียบประกาศไวเปนการเฉพาะ อาจเนื่องมาจากเพื่อตองการความชัดเจนและเปนการเตรียมการ

เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล จึงกําหนดแยกใหเห็นความแตกตางระบบขาราชการกับระบบ

พนักงานใหชัดเจนยิ่งขึ้น

9.  การกําหนดการขอเลื่อนตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย     กําหนดใหมี

ตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จํานวน 15 มหาวิทยาลัยและกําหนดใหมี

การจายเงินประจําตําแหนงทางวิชาการกับพนักงานมหาวิทยาลัยจํานวน 6 มหาวิทยาลัย อาจเปน

เพราะมหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสําคัญของตําแหนงทางวิชาการ ประกอบกับตําแหนงทางวิชาการเปน

การแสดงถึงความรูความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งถือเปนหนาที่หลักของมหาวิทยาลัย รวม

ถึงตําแหนงทางวิชาการเปนตําแหนงที่แสดงถึงความกาวหนาในวงขาราชการและของบุคลากรสายวิชา

การ สําหรับมหาวิทยาลัยที่ยังไมไดกําหนดใหมีหลักเกณฑและวิธีการขอดํารงตําแหนงทางวิชาการ    

ไวเปนการเฉพาะ อาจเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยนั้นมีพนักงานสายวิชาการจํานวนนอยและยังมี       

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและประสบการณยังไมครบ จึงยังไมไดสรางหลักเกณฑและวิธีการไวเปนการ

เฉพาะ

10.  การกําหนดใหไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณทางวิชาการของ  

พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจํานวน 10 แหง กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการไป

ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณทางวิชาการ อาจเนื่องมาจากระบบขาราชการกําหนด

ใหขาราชการสายวิชาการมีสิทธิ์ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณทางวิชาการได เพื่อ

นําความรูความสามารถตามหลักวิชาการไปปฏิบัติจริงเปนประสบการณแลวนําความรู ประสบการณ

จริงมาปรับปรุงในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย จึงกําหนดใหมีหลักเกณฑและวิธีการไวเปนการ

เฉพาะใหชัดเจนในทางปฏิบัติ สําหรับมหาวิทยาลัยจํานวน 10 แหง ยังไมไดกําหนดใหมีหลักเกณฑและ

วิธีการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณทางวิชาการไวเปน

การเฉพาะ อาจเปนเพราะมหาวิทยาลัยยังขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน และระบบพนักงาน

มหาวิทยาลัยตามสัญญาจางยังเปนระบบใหม จึงยังไมเปดใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับเงินคาจาง
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สูงกวาขาราชการไปปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัยที่ทําสัญญาและมีขอตกลง (TOR) ในการปฏิบัติ

งาน

11.  การกําหนดการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติงานวิจัยและดูงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

กําหนดเรื่องการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย และดูงานของพนักงานไวเปนการเฉพาะ จํานวน 

17 มหาวิทยาลัย อาจเปนเพราะมหาวิทยาลัยสวนใหญคํานึงถึงเรื่องการพัฒนาบุคลากรเปนประการ

สําคัญ จึงกําหนดใหมีหลักเกณฑและวิธีการไวเปนการเฉพาะ

12.  การกําหนดการจายเงินสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลแกพนักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยทั้ง 20 แหง กําหนดใหมีการจายเงินสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลแกพนักงาน

มหาวิทยาลัย เปนเพราะวารัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนใหแตละมหาวิทยาลัยเปน

วงเงินที่เปนคาจางและสวัสดิการประโยชนเกื้อกูลดวย และกําหนดวาพนักงานมหาวิทยาลัยตองไดรับ 

สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลไมนอยกวาขาราชการ และอีกประการหนึ่งเปนขวัญกําลังใจของ

บุคลากรในการปฏิบัติงาน ที่แสดงถึงความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยทุกแหงจึงให

ความสําคัญกับระบบสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลแกพนักงานมหาวิทยาลัย

13.  การกําหนดการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและการเขากองทุนประกันสังคม สําหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัยกําหนดใหจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 7 

มหาวิทยาลัย กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยเขากองทุนประกันสังคม จํานวน 10 มหาวิทยาลัยและ

กําหนดการจัดสวัสดิการอยางอื่นเกี่ยวกับการสะสมทรัพย การจายบําเหน็จ จํานวน 4 มหาวิทยาลัย 

เหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก ระบบการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและการเขากองทุนประกันสังคม

ถือเปนการจัดสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลแกพนักงานมหาวิทยาลัย อีกประการหนึ่งถือวาเปนหลัก

ประกันความมั่นคงในการปฏิบัติงานและการออกจากงาน และอีกประการหนึ่งพนักงานประจํา

มหาวิทยาลัย จะไดรับการยกเวนไมตองอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติประกันสังคม ตามหนังสือ

สํานักงานประกันสังคมที่ รง 0607/7822 เร่ือง ตอบขอหารือ กรณีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอ  

ยกเวนการเปนผูประกันตนของพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2547 ทั้งนี้ทุกมหาวิทยาลัย

ตองจัดสวัสดิการใหครอบคลุมประโยชนทดแทนกรณีตาย กรณีทุพพลภาพ กรณีคลอดบุตร กรณี    

ชราภาพ และกรณีวางงาน ซึ่งถือวาเปนสิทธิประโยชนเกื้อกูล

14.  การกําหนดการพนสภาพการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย กําหนดการพนสภาพการเปน

พนักงานมหาวิทยาลัยในลักษณะ 6 สถาน คือ ตาย ไดรับอนุญาตใหออก ส้ินสดุสัญญาจาง ถูกลงโทษ 

ขาดคุณสมบัติ ครบเกษียณอายุ และไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน จํานวน 16 มหาวิทยาลัย    

มีจํานวน 4 มหาวิทยาลัยที่ไมไดกําหนดการพนสภาพการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยไวเปนการเฉพาะ  

สําหรับการกําหนดการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัยมีการกําหนดการลาออกของพนักงาน

มหาวิทยาลัยไวเปนการเฉพาะ จํานวน 11 มหาวิทยาลัย และไมไดกําหนดเรื่องการลาออกไวเปนการ
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เฉพาะ จํานวน 9 มหาวิทยาลัย สวนการกําหนดโทษทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย มีการกําหนด

โทษทางวินัยไว 3 สถาน คือ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน และปลดออกจํานวน 5 มหาวิทยาลัย กําหนดโทษ

ทางวินัยไว 4 สถาน คือ ตักเตือน งดบําเหน็จความชอบ ยกเลิกสัญญาจาง ลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน 

ปลดออก ไลออก เลิกจาง จํานวน 8 มหาวิทยาลัย แตไมไดกําหนดโทษทางวินัยไวเปนการเฉพาะ 

จํานวน 7 มหาวิทยาลัย และการกําหนดเรื่อง การอุทธรณและรองทุกขของพนักงานมหาวิทยาลัยมีการ

กําหนดไวเปนการเฉพาะจํานวน 15 มหาวิทยาลัยและไมไดกําหนดไวเปนการเฉพาะจํานวน 5 

มหาวิทยาลัย เหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก เร่ืองการพนสภาพการเปนพนักงาน การลาออก การ   

ลงโทษทางวินัย และการอุทธรณรองทุกขเปนกระบวนการที่สําคัญของการบริหารบุคคลที่เกี่ยวของกับ

กฎหมาย ความยุติธรรม ความโปรงใส ที่มีผลกระทบตอขวัญกําลังใจ สิทธิเสรีภาพของบุคคลที่ตองมี

ความยุติธรรมและชัดเจน จึงมีการกําหนดไวเปนการเฉพาะ สําหรับมหาวิทยาลัยที่ยังไมไดกําหนดเปน

ตัวบทกฎหมายไวเปนการเฉพาะ อาจเปนเพราะระบบพนักงานมหาวิทยาลัยยังเปนระบบใหม ยังไมมี

กรณีเชนนี้เกิดขึ้นในระบบ หากมีกรณีเชนนี้เกิดขึ้นอาจจะตองนําเสนอที่สภามหาวิทยาลัย หรือคณะ-

กรรมการบริหารงานบุคคล เปนกรณี ๆ ไป ซึ่งคงตองอนุโลมใหใชแนวทางของทางราชการเปนจําเพาะ

กรณี จึงยังไมไดกําหนดไวเปนการเฉพาะ

ขอเสนอแนะ
ผูบริหารที่มีหนาที่ความรับผิดชอบ ควบคุมกํากับดูแลเกี่ยวกับบริหารบุคคลระบบสัญญาจาง

พนักงานมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ โดยเฉพาะกองการเจาหนาที่หรืองานการเจาหนาที่ รวมทั้ง        

ผูปฏิบัติที่มีหนาที่รับผิดชอบ ตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบบริหารงานบุคคล ระบบสัญญา

จางพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยที่สังกัดเปนอยางดี และตองศึกษาวิเคราะหในแนวลึกของ

มหาวิทยาลัยอื่นในระบบเดียวกัน เพื่อศึกษาจุดออน จุดแข็ง นํามาปรับปรุง แกไขระบบการบริหาร

บุคคลของหนวยงานที่สังกัด หรือจะคงไว หรือเพิ่มเติมสวนที่ขาดไปใหสมบูรณยิ่งขึ้นในการเตรียมการ

เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล รวมทั้งตองมีการจัดประชุมสัมมนาผูที่ใชหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารบุคคล ต้ังแตผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง และผูปฏิบัติงาน เพื่อระดมความคิดนํามา

ปรับปรุงแกไข และหาวิธีการปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในการบริหารบุคคลระบบสัญญา

จางพนักงานมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ ใหเหมาะสมกับสภาพของแตละมหาวิทยาลัย/สถาบันตอไป 

โดยคํานึงถึงหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ 

หลักความคุมคา และประโยชนสูงสุดที่มหาวิทยาลัย/สถาบันจะไดรับ
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ขอเสนอแนะในการศึกษาตอไป
การศึกษาเปรียบเทียบครั้งนี้เปนลักษณะทําการเปรียบเทียบวิเคราะหในแนวกวาง โดยจําแนก

แจกแจงความเหมือนและความแตกตางของระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หนังสือเวียน และมติที่ประชุม 

เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณานําไปศึกษาคนควาในแนวลึก เฉพาะเรื่องทั้ง 17 ประเด็น เพื่อใหได

ขอมูลรายละเอียดในการนํามาปรับปรุงแกไข พัฒนา ดํารงไว หรือกําหนดเพิ่มเติมในกระบวนการ

บริหารบุคคลระบบสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐแตละแหงตอไป




