
 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับท่ี ๑๖๕๕/๒๕๖๔) 

เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลของหนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน 

............................................................ 

เพ่ือใหระบบบริหารงานบุคคลของหนวยงานวิสาหกิจเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

หนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงสมควรกำหนดหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลของพนักงาน

วิสาหกิจ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๗ (๑) และ (๕) แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.๒๕๕๘ และขอ ๑๒ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หนวยงานวิสาหกิจ

ของสวนงาน พ.ศ.๒๕๖๔  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจ ในคราวประชุมครั ้งท่ี           

๔/๒๕๖๔ วันท่ี ๑๓  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔  จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

ข อ ๑  ประกาศน ี ้ เร ียกว า “ประกาศมหาว ิทยาล ัยขอนแกน (ฉบ ับท่ี ๑๖๕๕/๒๕๖๔)    

เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการบริหารงานบุคคลของหนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน” 

ขอ ๒  ใหยกเลิก ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยขอนแกน        

(ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๒)  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลของพนักงานวิสาหกิจ 

ขอ ๓  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีประกาศเปนตนไป 

ขอ ๔  ในประกาศนี ้

 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “สวนงาน” หมายความวา สวนงานตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 “หนวยงาน” หมายความวา หนวยงานวิสาหกิจตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 

ขอนแกน วาดวย หนวยงานวิสาหกิจของสวน

งาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 “คณะกรรมการประจำ” หมายความวา คณะกรรมการประจำสวนงานตามมาตรา ๙(๔) 

๙ (๕ )  ๙(๖ )  ๙ (๗ )  แห  งพระราชบ ัญญ ั ติ

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.๒๕๕๘ 



๒ 

 “คณะกรรมการนโยบาย” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจ ตามขอบังคับ

มหาว ิทยาล ัยขอนแกน ว าด วย หนวยงาน

วิสาหกิจของสวนงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 “คณะกรรมการบริหาร

หนวยงาน” 

หมายความวา คณะกรรมการบร ิหารหน วยงานว ิสาหกิจ  

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

หนวยงานวิสาหกิจของสวนงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 “ผูบริหารหนวยงาน” หมายความวา ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานวิสาหกิจ 

 “พนักงาน” หมายความวา พนักงานของหนวยงานวิสาหกิจซึ่งจางโดยใช

งบประมาณเงินรายไดของหนวยงาน หรือสวน

งานเพ่ือปฏิบัติงานในหนวยงานวิสาหกิจ 

ขอ ๕  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ และกรณีที่มีปญหาในการตีความหรือปญหา

การปฏิบัติการตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนท่ีสิ้นสุด 

ขอ ๖  การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน ใหดำเนินการตามหลักเกณฑ

และวิธีการท่ีกำหนดไวในประกาศนี้ 

หมวดท่ี ๑  

พนักงาน และผูบริหารหนวยงาน 

ขอ ๗  ผูท่ีจะไดรับการพิจารณาเปนพนักงานตองมีคุณสมบัติท่ัวไป และไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 

ก. คุณสมบัติท่ัวไป 

(๑) มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดปบริบูรณ 

(๒) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริยทรงเปน 

ประมุข 

ข. ลักษณะตองหาม 

(๑) เปนผูดำรงตำแหนงขาราชการการเมือง 

(๒) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถ

หรือเปนโรคท่ีกำหนดในกฎคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ) 

(๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน หรือ

หยุดงานเปนการชั่วคราวตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 

(๕) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

(๖) เปนบุคคลลมละลาย 

(๗) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ได

กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



๓ 

(๘) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน สวน

ราชการหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

(๙) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายอ่ืน

ท่ีเก่ียวของ 

(๑๐) เปนผู เคยกระทำการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานใน

หนวยงานของรัฐ 

กรณีที่มีเหตุผลจำเปนเพื่อประโยชนของหนวยงานและมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร

หนวยงานอาจพิจารณายกเวนหรือกำหนดคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมได  

ขอ ๘  ใหคณะกรรมการบริหารหนวยงาน จัดโครงสรางตำแหนงพนักงานไดตามความเหมาะสม 

ตลอดจนพิจารณากำหนดกรอบอัตรา จำนวน ประเภทตำแหนงและสายงาน รวมท้ังภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ

ของตำแหนง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง  

ขอ ๙  การจางพนักงาน มี ๓ ลักษณะ 

(๑) จางภารกิจประจำ ไดแก พนักงานที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามประกาศนี้ และ

ปฏิบัติงานตามเวลา การทำสัญญาจางใหกำหนดระยะเวลาการจางในสัญญาจางครั้งละไมเกิน ๔ ป โดยใหคณะ

กรรมการบริหารกำหนดตามความเหมาะสมของแตละหนวยงาน 

(๒) จางภารกิจเฉพาะกิจ ไดแก พนักงานท่ีจางใหปฏิบัติงานเฉพาะ เพ่ือทำงานอันมีลักษณะ

เปนการชั่วคราวตามที่ไดรับมอบหมาย การทำสัญญาจางใหกำหนดระยะเวลาการจางในสัญญาจางครั้งละไม

เกิน ๑ ป 

(๓) จางรายวัน ไดแก พนักงานท่ีหนวยงานจางไวปฏิบัติงานที ่มีล ักษณะชั ่วคราว มี

กำหนดเวลาจางเปนรายชั่วโมง หรือรายวัน ใหหนวยงานกำหนดเวลาจาง ทั้งนี้ระยะเวลาการจางครั้งหนึ่งตอง

ไมเกินปงบประมาณ 

ทั้งนี้ แบบสัญญาจางที่ใชสำหรับพนักงาน ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารหนวยงาน

กำหนด 

ขอ ๑๐  การไดมาซึ่งผูบริหารของหนวยงาน ใหคณะกรรมการบริหารหนวยงานเปนผูสรรหา โดย

ใหกำหนดวิธีการสรรหาเพื่อใหไดบุคคลที่เหมาะสม ดวยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายตามวัตถุประสงค 

ประเภท และสถานะของหนวยงานนั้น ๆ 

ขอ ๑๑  ผูบริหารหนวยงานมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

(๑) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ 

(๒) มีประสบการณในการบรหิารของภาครัฐ หรือเอกชน รวมกันแลว เปนเวลาไมนอยกวา 

๒ ป 

(๓) ไมเปนผู ดำรงตำแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ ่น หรือผู บริหารทองถ่ิน 

กรรมการหรือผูดำรงตำแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ี

พรรคการเมือง 



๔ 

(๔) ไมเปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ คนไรความสามารถ หรือคนเสมือน

ไรความสามารถ 

(๕) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักงาน (ราชการ) หรือถูกสั่งใหออกจากงาน (ราชการ) ไว

กอน 

(๖) ไมเปนบุคคลลมละลาย  

(๗) ไมเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิด

ท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน (ราชการ) หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของภาคเอกชน เพราะเหตุทุจริตตอหนาท่ี หรือถือวากระทำการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ 

(๙) ไมเปนผูมีสวนไดสวนเสียในกิจการหรือบรษิัท หรือหางหุนสวนที่กระทำกับหนวยงาน 

หรือท่ีเปนการแขงขันกับกิจการของหนวยงาน 

ขอ ๑๒  กรณีที่มีเหตุผลจำเปนเพื่อประโยชนและประสิทธิภาพในการบริหารของหนวยงานและ

หรือมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารอาจพิจารณากำหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามอยางอื่น เพิ่มเติม

จากขอ ๑๑ ก็ได 

ขอ ๑๓  ใหคณะกรรมการบริหารหนวยงาน กำหนดหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลของ

พนักงานและผูบริหารหนวยงาน โดยจัดทำเปนประกาศของหนวยงาน 

ขอ ๑๔  กระบวนการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคคลเขาเปนพนักงาน ใหหนวยงานกำหนด

หลักเกณฑและวิธีการในการดำเนินการไดตามความเหมาะสม โดยจัดทำเปนประกาศของหนวยงาน 

ขอ ๑๕  การพิจารณาบรรจุ แตงตั้งและถอดถอนรองผูบริหารหรือตำแหนงอื่น ๆ ซึ่งมิใชผูบริหาร

สูงสุดของหนวยงาน ใหออกเปนคำสั่งของหนวยงาน และแจงรายชื่อของพนักงานใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับงาน

บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยทราบ และบันทึกในฐานขอมูลบุคลากรมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๖  ผูบริหารหนวยงานอาจสั่งการใหพนักงานไปปฏิบัติหนาที่อื่นในมหาวิทยาลัยก็ได เพ่ือ

ประโยชนของหนวยงานและมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหนวยงาน  

ขอ ๑๗  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผู บริหารหนวยงาน ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการบริหารกำหนด โดยออกเปนประกาศของหนวยงาน 

ขอ ๑๘  หนวยงานพึงจัดใหมีการพัฒนาพนักงานอยางสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ 

ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม และประสิทธิภาพของพนักงาน 

 

 

 

 



๕ 

หมวดท่ี ๒  

ระบบเงินเดือน คาตอบแทน การจัดสวัสดิการ สิทธิประโยชน และการปฏิบัติงาน 

ขอ ๑๙  การกำหนดระบบเงินเดือน คาตอบแทน ของพนักงาน ผู บริหารหนวยงาน และ

คณะกรรมการบริหารหนวยงาน ใหเปนไปตามวัตถุประสงคการจัดตั้งและศักยภาพของแตละหนวยงาน โดยให

เปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารหนวยงานกำหนด และออกเปนประกาศของหนวยงาน ทั้งนี้ ตองไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย 

ขอ ๒๐  การจัดสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนของพนักงาน ผูบริหารหนวยงาน และคณะกรรมการ

บริหารหนวยงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริหารหนวยงานกำหนด โดยใหออกเปนประกาศ

ของหนวยงาน ท้ังนี้ ตองไมนอยกวากฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 

ขอ ๒๑  หนวยงานอาจจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ เพื่อเปนสวัสดิการและสิทธิประโยชนสำหรับ

พนักงาน ผูบริหารหนวยงาน และคณะกรรมการบริหารหนวยงาน ท้ังนี้ การกำหนดหลักเกณฑในการบริหารและ

การจัดตั ้งกองทุนใหเปนไปตามที ่คณะกรรมการบริหารหนวยงานกำหนด โดยผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจำ  

ขอ ๒๒  วัน เวลาปฏิบัติงาน และการลาใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารหนวยงานกำหนด 

โดยออกเปนประกาศของหนวยงาน 

 

หมวดท่ี ๓ 

วินัย จรรยาบรรณ และการอุทธรณ รองทุกข 

ขอ ๒๓  พนักงานตองรักษาวินัยและจรรยาบรรณตามประกาศของหนวยงานหรือของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๒๔  การดำเนินการทางวนิัย จรรยาบรรณ ตลอดจนโทษทางวินัยและจรรยาบรรณใหออกเปน

ประกาศของหนวยงานหรือของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๒๕  การอุทธรณและรองทุกขใหถือปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยท่ี

เก่ียวของโดยอนุโลม  

 

หมวดท่ี ๔ 

การออกจากงาน และการเลิกจาง 

ขอ ๒๖  พนักงานออกจากงานหรือถูกเลิกจางไดในกรณี ดังนี้ 

(๑) ตาย 

(๒) ไดรับอนุญาตใหลาออก 

(๓) สิ้นสุดตามเง่ือนไขของสัญญา 

(๔) ถูกเลิกจาง 

(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก 



๖ 

(๖) ขาดงานติดตอกัน รวมทั้งวันหยุดราชการไมนอยกวา ๑๕ วัน โดยไมมีเหตุผลอัน

สมควร 

(๗) ขาดคุณสมบัติของการเปนพนักงานวิสาหกิจ ตามขอ ๗ และเง่ือนไขการจาง 

(๘) ไมผานเกณฑการประเมินการปฏิบัติงาน 

(๙) ตำแหนงหรือหนวยงานถูกยุบเลิก 

(๑๐)  คณะกรรมการบริหารหนวยงานมีมติใหออกจากงานหรือเลิกจาง 

กรณีที่ปรากฏในภายหลังวาพนักงานขาดคุณสมบัติตามขอ ๗ หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะ

ตำแหนง หรือเปนผูตองหาอยูกอนวันท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงาน และภายหลังเปนผูขาดคุณสมบัติ

เนื่องจากกรณีที่ตองหานั้น ใหผูบริหารหนวยงานสั่งใหออกจากงานโดยพลัน ทั้งนี้ ไมกระทบถึงการใดที่ผูนั้นได

ปฏิบัติไปตามอำนาจและหนาที่ และการรับคาจางหรือผลประโยชนอื ่นใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจาก

หนวยงานกอนมีคำสั่งใหออกจากงาน 

ขอ ๒๗  ในระหวางสัญญาจาง พนักงานผูใดประสงคจะลาออกหรือถูกใหออกจากงานดวยเหตุผล

ใด ๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการบริหารหนวยงานกำหนด โดยออกเปนประกาศของ

หนวยงาน 

 

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๒๘  ใหหนวยงานปรับเปลี่ยนสถานะของพนักงานที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งกอนประกาศนี้

ใชบังคับเปนพนักงานตามประกาศนี้ โดยใหมีระยะเวลาการจาง สัญญาจาง เงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ 

และสิทธิประโยชนอื่นตามเดิม จนกวาหนวยงานจะมีการกำหนดหลักเกณฑขึ้นใหมตามประกาศนี้ ทั้งนี้ มิให

หมายความรวมถึงผู ปฏิบัติงานที ่เปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางประจำ ตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัย วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ขอ ๒๙  ใหหนวยงานดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลของพนักงานใหเปนไปตามประกาศนี้ ภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันท่ีประกาศนี้มีผลบังคับใช 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๖   สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(รองศาสตราจารยชาญชัย พานทองวิริยะกุล) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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