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ขอบังคับ วิทยาลัยเชียงราย 
วาดวย การบรหิารงานบคุคล 

พ.ศ. 2550 
_______________________________ 

 
 เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยเชียงราย เปนไปดวยความเรียบรอยยุติธรรม เกิดประสิทธิภาพ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 (19) แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 กฎกระทรวง
วาดวยการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน         
พ.ศ. 2549 และมติสภาวิทยาลัยเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550           
ใหวางขอบังคับวาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550 ไวดังตอไปนี้ 
 

หมวด 1 
บทท่ัวไป 

__________________ 
 

 ขอ  1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับวิทยาลัยเชียงราย วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550” 
 ขอ  2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
 ขอ  3 ใหยกเลิกขอบงัคับวิทยาลัยเชียงราย วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2548 
  บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดวางไวแลวในขอบังคับนี้หรือที่
ขัดแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 
 ขอ  4 ในขอบังคับนี ้
  “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามพระราชบญัญัติ 
       สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 
  “สภาวิทยาลยั”  หมายถึง  สภาวิทยาลยัเชียงราย 
  “วิทยาลัย”  หมายถึง  วิทยาลัยเชียงราย 
  “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีวิทยาลัยเชียงราย 
  “คณะกรรมการบริหาร” หมายถึง  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยัเชียงราย 
  “คณะกรรมการคุมครอง” หมายถึง  คณะกรรมการคุมครองการทํางานวิทยาลัยเชียงราย 
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  “บุคลากร”  หมายถึง  ผูปฏิบัติงานประจําของวิทยาลัยเชียงรายโดยไดรับ 
       คาจางจากวิทยาลัย 
  “คาจาง”   หมายถึง  เงินที่วิทยาลัยและบุคลากรตกลงกันจาย 
       เปนคาตอบแทนในการปฏิบตัิงานตามสัญญาจาง 
  “ผูบังคับบัญชา”  หมายถึง  หัวหนาหนวยงานที่วิทยาลัยแตงตั้ง 
  “ปการศึกษา”  หมายถึง  ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน จนถึง 
       วันที่ 31 พฤษภาคม ของปถัดไป 
  “ภาระงาน”  หมายถึง  ภาระการสอน การดูแลนักศกึษา การออกขอสอบ 
       การคุมสอบ การตรวจคําตอบของผูเขาสอบ หรือ 
       งานอื่นใดทีเ่กีย่วของกับหนาที่ตามที่วิทยาลัยมอบหมาย 
  “ภาระการสอน”  หมายถึง  จํานวนชั่วโมงบรรยาย รวมถึงการเตรียมการสอน หรือ 
       การวิจยัคนควาเพื่อการสอนที่กําหนดสําหรับ 
       บุคลากรสายวชิาการ 
 ขอ  5 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจตีความ และวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับ     
การปฏิบัติ รวมทั้งการแกไขเพิ่มเติมและจัดทําคําอธิบายเพื่อใหการปฏิบัติตามขอบังคับนี้เปนไปแนวทาง
เดียวกัน ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการใชขอบังคับใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด 
 

หมวด 2 
บุคลากร 

__________________ 
 

 ขอ  6 บุคลากรแบงออกเปน 2 สาย ไดแก 
6.1 บุคลากรสายวิชาการ ซ่ึงมีภารกิจหลัก คือ การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และ

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
6.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ซ่ึงมีภารกิจหลัก คือ การดําเนินงานสนับสนุนทาง

วิชาการ งานบริการวิชาการ งานบริหารและธุรการ และงานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
 ขอ  7 บุคลากรตามขอ 6 มีตําแหนง ดังนี้ 

7.1 บุคลากรสายวิชาการ  มีตํ าแหนงและตําแหนงทางวิชาการ  คือ  ศาสตราจารย 
ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย     
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ อาจารยและอาจารยพิเศษ 

7.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  มีตําแหนงที่แสดงความเปนผู ชํานาญการ  คือ 
ผูชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญ และผูเชี่ยวชาญพิเศษ 
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 ขอ  8 บุคลากรตามขอ 6 มี 3 ประเภท ดังนี้ 
8.1 บุคลากรทดลองปฏิบัติงาน ไดแก บุคลากรที่วิทยาลัยตกลงจางและอยูระหวาง 

ทดลองปฏิบัติงาน 
8.2 บุคลากรประจําเต็มเวลา ไดแก บุคลากรที่วิทยาลัยตกลงจางและ 

ผานการทดลองปฏิบัติงานแลว 
8.3 บุคลากรประจําไมเต็มเวลา ไดแก บุคลากรที่มาปฏิบัติภารกิจตามเงื่อนไขในสัญญาจาง 

 ขอ  9 ผูที่ไดรับการบรรจุเปนบุคลากร ตองมีคุณสมบัติทั่วไป ดังตอไปนี้ 
9.1 มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณ 
9.2 มีความขยันหมั่นเพียร ซ่ือสัตยสุจริตและมีความประพฤติเรียบรอย 
9.3 มีสุขภาพสมบูรณไมเปนบุคคลทุพพลภาพ ไมเปนโรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะ

ที่ปรากฏอาการเปนที่นารังเกียจแกสังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการ          
เปนที่นารังเกียจแกสังคม โรคติดยาเสพติดใหโทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอื่นที่คณะกรรมการกําหนด 

9.4 ไม เปนคนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ  หรือสติฟนเฟอน              
ไมสมประกอบ หรือมีกาย หรือจิตใจไมเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ได 

9.5 ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือเปนบุคคลลมละลาย 
9.6 ไมเปนผูอยูระหวางถูกพักงาน  พักราชการ  หรือส่ังใหหยุดงานเปนการชั่วคราว            

ในลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ 
9.7 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษ ไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หนวยงานอื่นเพราะกระทําผิดวินัย 
9.8 ไมเคยตองโทษจําคุก เวนแตความผิดที่ไดกระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 ขอ  10 นอกจากคุณสมบัติทั่วไปตามขอ 9 แลว บุคลากรตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่วิทยาลัย
กําหนด 
 ขอ  11 ใหวิทยาลัยจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงงานของแตละตําแหนงไว โดยใหแสดงถึง          
วุฒิการศึกษาและ/หรือประสบการณที่ตองใช ลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรง และหนาที่ที่เกี่ยวของไว
เปนบรรทัดฐาน 
 ขอ  12 การรับบุคคลเขาบรรจุเปนบุคลากร ใหทําโดยวิธีการสอบ สอบคัดเลือก คัดเลือก สรรหาหรือ
คัดสรร ตามหลักเกณฑและวิธีการที่วิทยาลัยกําหนด 
 ขอ  13 ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจออกคําสั่งและแตงตั้งบุคคลที่ผานกระบวนการคัดเลือกตามขอ 12 
เปนบุคลากรของวิทยาลัย 
  ใหอธิการบดีจัดทําสัญญาจางปฏิบัติงานระหวางวิทยาลัยกับบุคคลที่ผานกระบวนการสรรหา
และคัดเลือกเขาเปนบุคลากรตามแบบที่วิทยาลัยกําหนดและใหคูสัญญาถือไวคนละฉบับ 
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 ขอ  14 สัญญาจางปฏิบัติงานใหมีชวงระยะเวลาของอายุสัญญา ดังตอไปนี้ 
14.1 ระยะที่หนึ่ง มีอายุสัญญาจาง 3 เดือนแตไมเกิน 6 เดือน สําหรับบุคลากรทดลองปฏิบัติงาน 
14.2 ระยะที่สอง มีอายุสัญญาจาง 1 ป สําหรับบุคลากรประจําเต็มเวลา 
14.3 ระยะที่สาม มีอายุสัญญาจาง 1 ป สําหรับบุคลากรประจําเต็มเวลา 
14.4 ระยะที่ส่ี มีอายุสัญญาจาง 1 ป สําหรับบุคลากรประจําเต็มเวลา 
14.5 ระยะที่หา มีอายุสัญญาจาง 1 ป สําหรับบุคลากรประจําเต็มเวลา 
14.6 ระยะที่หก มีอายุสัญญาจาง 5 ป สําหรับบุคลากรประจําเต็มเวลา 
14.7 ระยะที่เจ็ด มีอายุสัญญาจาง 10 ป สําหรับบุคลากรประจําเต็มเวลา 

  การนับระยะเวลาสัญญาจางปฏิบัติงานตามวรรคแรก ใหนับระยะเวลาตอเนื่องกันทุกสัญญา 
 ขอ  15 การพิจารณาการตอสัญญาจางในแตละระยะของการจาง ใหพิจารณาจากผลการประเมินและ  
มีระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนบุคลากร โดยมีผลการประเมินการจางจากระยะกอนหนา ตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป
จาก 5 ระดับ 
  การตอสัญญาจางปฏิบัติงานระยะที่เจ็ดจะดําเนินการไดก็ตอเมื่อบุคลากรสายวิชาการมีตําแหนง
ทางวิชาการมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในกรณีที่บุคลากรมีตําแหนงต่ํากวาที่กําหนดไว
ดังกลาวขางตน ใหดําเนินการตอสัญญาจางปฏิบัติตอไปอีกครั้งละ 5 ป 
  บุคลากรที่มีอายุครบ 60 ป การจางจะสิ้นสุดลงแมวาอายุของสัญญาจางตามระยะเวลายัง
เหลืออยู และหากมีความจําเปน วิทยาลัยอาจพิจารณาใหตอสัญญาจางอีกได คร้ังละไมเกิน 5 ป โดยไดรับความ
เห็นชอบจากสภาวิทยาลัย 
 ขอ  16 ในกรณีที่บุคลากรมีตําแหนงทางวิชาการเปนผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย 
ศาสตราจารย หรือที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นวามีผลงานทางวิชาการอื่นที่เทียบเทา ใหตอสัญญาจาง
เปนกรณีพิเศษ ดังนี้ 

16.1 บุคลากรที่มีตําแหนงทางวิชาการหรือเทียบเทาผูชวยศาสตราจารย ใหตอสัญญาจาง       
มีอายุจางคราวละไมเกิน 5 ป 

16.2 บุคลากรที่มีตําแหนงทางวิชาการหรือเทียบเทารองศาสตราจารย ศาสตราจารย            
ใหตอสัญญาจาง มีอายุจางคราวละไมเกิน 10 ป 
 ขอ  17 วิทยาลัยตองจัดทําทะเบียนบุคลากรของวิทยาลัยเปนภาษาไทยโดยใหบันทึกขอมูลบุคคลของ
บุคลากรลงในทะเบียนภายใน 15 วันนับแตวันที่บุคลากรเขารับหนาที่ 
  รายละเอียดขอมูลบุคคลของบุคลากรตามวรรคหนึ่ง มีรายการดังตอไปนี้ 

(1) ช่ือตัว ช่ือสกุล และหมายเลขประจําตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง 
(2) เพศ 
(3) สัญชาติ 
(4) วัน เดือน ปเกิด 
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(5) ที่อยูปจจุบัน 
(6) วุฒิการศึกษา และประสบการณการทํางาน 
(7) วัน เดือน ปที่เร่ิมจางงาน 
(8) ตําแหนงงาน และตําแหนงทางวิชาการหรืองานในหนาที่ 
(9) งานวิจัย 
(10) อัตราจาง 

  ในกรณีที่ขอมูลบุคคลของบุคลากรเปลี่ยนแปลงไป ใหวิทยาลัยแกไขเพิ่มเติมทะเบียนบุคลากร
นั้นใหแลวเสร็จภายใน 15 วันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือภายใน 15 วันนับแตวันที่บุคลากรไดแจงการ
เปลี่ยนแปลงใหวิทยาลัยทราบ 
 

หมวด 3 
การปฏิบตัิงานและการลา 

__________________ 
 

 ขอ  18 วันและเวลาปฏิบัติงานปกตขิองบุคลากร ไดแก วันจนัทรถึงวันศุกร ตั้งแตเวลาแปดนาฬกิาถึง
เวลาสิบหกนาฬิกา โดยจะตองมีเวลาพักกลางวันอยางนอยวันละ 1 ช่ัวโมง และวันหยุด ไดแก วนัเสาร และ    
วันอาทิตย 
  นอกจากเวลาปฏิบัติงานปกติตามวรรคแรกแลว วิทยาลัยอาจกําหนดใหบุคลากรมีเวลา
ปฏิบัติงานในชวงเวลาอื่น ที่เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพของการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานและผูรับบริการเปนสําคัญ   อันจะตองไมกอใหเกดิความเสียหายตอการปฏิบัติงานและ 
การใหบริการของหนวยงาน ทั้งนี้ เวลาปฏบิัติงานตลอดสัปดาหไมเกนิ 48 ช่ัวโมง 
  วิทยาลัยอาจกาํหนดใหบุคลากรมาอยูเวรประจําในวันหยดุไดโดยใหถือวาเปนวันและเวลา
ปฏิบัติงานปกติและใหทําเปนคําสั่งของวิทยาลัย 
 ขอ  19 ใหอธิการบดีออกประกาศวันหยุดตามประเพณีของวิทยาลัย 
 ขอ  20 ใหอธิการบดีกาํหนดภาระงานใหกับบุคลากรสายวิชาการโดยมีภาระการสอนสัปดาหละไม
เกิน 15 ช่ัวโมง 
  วิทยาลัยอาจมอบหมายภาระการสอนใหกบับุคลากรสายวิชาการเกนิสัปดาหละ 15 ช่ัวโมงได
ในกรณีเชนนีใ้หวิทยาลัยจายคาตอบแทนการสอนเพิ่มแกบุคลากรสายวชิาการนั้นตามที่กําหนดไวในขอกําหนด
ของวิทยาลัย 
  ในกรณีที่บุคลากรสายวิชาการดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี คณบด ี ผูอํานวยการ
หลักสูตร หวัหนาสาขาวิชา หรือตําแหนงทางการบริหารอื่น ใหวิทยาลัยเทียบภาระงานในตาํแหนงนั้นใน
ปริมาณที่เทียบไดกับภาระการสอนตามหลักเกณฑที่สภาวิทยาลัยกําหนด 
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 ขอ  21 ในรอบปการศกึษาหนึ่ง บุคลากรมีสิทธิลาหยุดโดยไดรับคาจางเต็มจํานวนดังตอไปนี ้
21.1 ลากิจรวมกนัไดไมเกนิ 10 วัน โดยแจงการลาลวงหนาไมนอยกวา 1 วันสําหรับการลา 

แตละครั้ง เวนแตกรณีจําเปนที่ไมอาจแจงการลาลวงหนาได ใหแจงการลาโดยเร็วทีสุ่ดในโอกาสแรกที่สามารถ
ทําได 

21.2 ลาปวยรวมกันไดไมเกนิ 30 วัน โดยแจงการลาในวนัแรกที่ลาหรือในโอกาสแรก          
ที่สามารถแจงไดหรือในวนัแรกที่มาปฏิบัติงาน การลาปวยตั้งแต 3 วันติดตอกนัตองนําใบรบัรองของแพทย  
แผนปจจุบนัชัน้หนึ่งมาแสดงดวย ในกรณีที่ผูปฏิบัติงานลาปวยครบ 30 วันแลว หากยังปวยไมสามารถ
ปฏิบัติงานได ก็ใหมีสิทธิลาปวยตอโดยไมไดรับคาจางได 

21.3 ลาเพื่อทําหมันตามระยะเวลาที่แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งกําหนดและมใีบรับรอง     
ของแพทย โดยแจงการลาลวงหนาตามสมควร 

21.4 ลาเพื่อคลอดบุตรไดไมเกนิ 90 วัน โดยมีสิทธิไดรับคาจางเต็มจํานวนไมเกนิ 45 วัน  
กรณีนีใ้หแจงการลาลวงหนาตามสมควร เวนแตไมอาจแจงลวงหนาได ใหแจงภายใน 3 วันหลังคลอดก็ได 

21.5 ลาเพื่ออุปสมบท หรือลาเพือ่ไปประกอบพิธีฮัจญไดไมเกิน 120 วัน โดยที่จะตองเปน
บุคลากรในวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา 3 ปติดตอกันและไมเคยลาเพื่ออุปสมบทหรือลาเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ
มากอน ทั้งนี้ ตองแจงการลาลวงหนาไมนอยกวา 90 วนัและหากวิทยาลัยไมสามารถหาบุคลากรทดแทนไดทัน 
วิทยาลัยอาจพจิารณายับยั้งการลาไวกอนเพื่อใหลาในปตอไปก็ได 

21.6 ลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหารหรือเพื่อทดลอง
ความพรั่งพรอมตามจํานวนวนัที่ลาแตไมเกนิ 60 วัน 

21.7 ลาเพื่อฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ ตามหลักเกณฑที่สภาวิทยาลัยกําหนด 
  วันที่บุคลากรหยุดงานหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามปกติได เพราะเจ็บปวยหรือไดรับ
อันตรายเนื่องจากการปฏิบัตงิานในหนาทีต่ามที่วิทยาลัยมอบหมาย ไมนับเปนวันลาตาม 21.2 
 ขอ  22 ในกรณีที่บุคลากรซึ่งเปนหญิงมีครรภหรือแทงบุตร หากมีใบรบัรองของแพทยแผนปจจุบนั
ช้ันหนึ่งมาแสดงวาไมอาจปฏิบัติงานในหนาที่เดิมตอไปได ใหบุคลากรนั้นมีสิทธิขอใหวิทยาลัยเปลี่ยนงานใน
หนาที่เดิมเปนการชั่วคราวได และใหวิทยาลัยพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมใหแกบุคลากรนั้น 
 ขอ  23 วันหยุดพักผอนประจําป มไีวใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานติดตอกันมาแลว 1 ปการศึกษามีสิทธิ
หยุดพักผอนประจําปไดระหวางปดภาคการศึกษา ไมเกิน 6 วัน 
 ขอ  24 การนับวนัลาใหถือเกณฑ ดังนี้ 

24.1 การลาประเภทเดียวกันในแตละครั้ง ใหนับวันหยดุระหวางวันลารวมเปนวันลาประเภท
นั้นๆ ดวย 

24.2 การมาปฏิบัติงานสาย และ/หรือกลับกอนเวลาเลิกงานตามปกตินับรวมได 5 คร้ังถือเปน
วันลากิจ 1 วัน 
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 ขอ  25 ใหบุคลากรลงเวลาเขาปฏิบัติงาน เลิกงาน ดวยเครื่อง ณ ที่ลงเวลาโดยลงลายมือช่ือกํากบั      
ทุกครั้งที่ลงเวลาเขางานและเวลาเลิกงานดวยตนเองเทานัน้ บุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยไมไดลงเวลาปฏิบัติงาน 
เลิกงาน และ/หรือไมไดลงลายมือช่ือ จะตองไดรับอนุมตัิเปนลายลักษณอักษรจากอธิการบดี มิฉะนั้นจะถือวา
เปนการขาดงาน 
 ขอ  26 บุคลากรผูใดไมสามารถปฏิบัติงานไดในวนัปฏิบัติงานดวยสาเหตุใดกต็ามตองยื่นใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาทุกครั้งเสมอไป ถามิไดยื่นใบลาใหถือวาขาดงาน 
 ขอ  26 เพื่อประโยชนในการคํานวณระยะเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากรใหนบัวันหยุด วันลา 
วันหยุดตามประเพณี รวมเปนระยะเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากรดวย 
 

หมวด 4 
การพัฒนาบุคลากร 

__________________ 
 

 ขอ  27 บุคลากรผูใดปฏิบัติงานเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่อยางมีประสิทธิภาพใหถือวาผูนัน้มี
ความชอบ จะไดรับบําเหนจ็ความชอบเปนคําชมเชย เครือ่งเชิญชูเกียรติ รางวัล หรือไดรับการปรับคาจางหรือ
เล่ือนตําแหนงแลวแตกรณ ี
 ขอ  28 ใหอธิการบดีเปนผูส่ังเลื่อนตําแหนง หรือปรับคาจางเฉพาะบุคลากรทีผ่านการประเมิน 
ประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ความประพฤติ และคณุภาพ 
 ขอ  29 ผูบังคับบัญชา มีหนาที่สงเสริม พัฒนาและฝกอบรม ผูใตบังคับบัญชาใหเพิ่มพูนความรู 
ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหปฏิบตัิหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งปจจุบัน
และอนาคต 
 ขอ  30 เพื่อเปนประโยชนในการพฒันาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารกาํหนดใหมี
การพัฒนาบุคลากร ดังนี ้

30.1 การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน 
30.2 การไปปฏิบัติการวิจยั 
30.3 การทําผลงานทางวิชาการ 
30.4 การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ 
30.5 การไปเพิ่มพนูความรูทางวิชาการ 
30.6 การแลกเปลี่ยนบุคลากรสายวิชาการ 
30.7 การอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 

  บุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี นับระยะเวลาตั้งแตที่ไดรับการบรรจุไมเกิน 5 ปจะตองไปศึกษา
ตอในระดับบณัฑิตศึกษา มิฉะนั้นจะไมพจิารณาความดคีวามชอบ 
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  บุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป นบัระยะเวลาตั้งแตที่ไดรับการบรรจุไมเกิน 10 ป    
จะตองไปศกึษาในระดับทีสู่งขึ้นหรือมีตําแหนงทางวิชาการ มิฉะนั้นจะไมพจิารณาความดีความชอบ 
  ใหอธิการบดีออกระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการในการพัฒนาบคุลากร โดยไดรับความ
เห็นชอบจากสภาวิทยาลัย 
 

หมวด 5 
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

__________________ 
 

 ขอ  31 ใหมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อทําหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร โดยมีวัตถุประสงคในการประเมินอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งหมด ดังตอไปนี้ 

31.1 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
31.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
31.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจาง 

  เมื่อประเมินผลการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแลว บุคลากรจะตองไดรับแจงผลการประเมินอยางใด
อยางหนึ่งดังตอไปนี ้

(1) ไดรับทราบผลการประเมิน 
(2) ไดรับการตอสัญญาจาง โดยมีเงื่อนไขเชนเดียวกับสัญญาจางฉบับกอนโดยไมตองเพิ่ม

คาจาง 
(3) ไดรับการตอสัญญาจางโดยมเีงื่อนไขชั่วคราวบางประการ 
(4) ไดรับการตอสัญญาจางโดยเพิ่มคาจาง 
(5) ไดรับการเปลีย่นแปลงสัญญาจางโดยเพิ่มคาจางตามคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นหรือ

เปลี่ยนแปลงไป 
(6) ไดรับการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขของสัญญาจางในการปฏิบัติงาน 
(7) ไมไดรับการตอสัญญาจาง 

  ใหอธิการบดีออกระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการในการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย 
 ขอ  32 ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางตอเนื่องไมนอยกวาปละหนึ่งครั้งและ   
ใหนําผลการประเมินไปใชเปนหลักในการบริหารงานบุคคล ดังตอไปนี้ 

(1) การทดลองการปฏิบัติงาน 
(2) การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
(3) การมอบหมายงาน 
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(4) การพิจารณาความดีความชอบ 
(5) การเลื่อนตําแหนง 
(6) การเปลี่ยนและโอนยายตําแหนง 
(7) การอื่นตามที่วทิยาลัยกําหนด 

  นอกเหนือจากระยะเวลาตามวรรคแรก กรณีที่มีความจําเปนโดยลักษณะหรือสภาพของงาน 
อธิการบดีโดยความเหน็ชอบของสภาวิทยาลัย อาจกําหนดใหมกีารประเมินผลการทํางานของบุคลากรเปน  
อยางอื่นไดตามความเหมาะสม 
 ขอ  33 ในกรณีที่วิทยาลัยเห็นวาบุคลากรไมผานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและจะไมจาง
บุคลากรนั้น ใหวิทยาลัยแจงผลการประเมินใหบุคลากรทราบและบอกเลิกสญัญาจางลวงหนาไมนอยกวา15 วัน 
 ขอ  34 การประเมินผลการปฏิบัติงานมี 5 ระดับ ดงันี้ 
  ระดับ 5 หมายถึง ผลการประเมินดีเยี่ยม 
  ระดับ 4 หมายถึง ผลการประเมินดีมาก 
  ระดับ 3 หมายถึง ผลการประเมินด ี
  ระดับ 2 หมายถึง ผลการประเมินพอใช 
  ระดับ 1 หมายถึง ไมผานเกณฑการประเมนิ 
 ขอ  35 บุคลากรที่ไดรับผลการประเมินระดับ 1 จะถูกยกเลกิสัญญาจางเมื่อส้ินสุดปการศึกษานัน้      
แมจะมีระยะเวลาของสัญญาจางเหลืออยูกต็าม 
 ขอ  36 บุคลากรที่ไดรับผลการประเมินระดับ 2 เปนเวลา 2 ป ติดตอกนัจะไมไดรับการพิจารณา       
ใหตอสัญญาจางในปการศึกษาตอไป 
 

หมวด 6 
คาจาง ผลประโยชนตอบแทน 

__________________ 
 

 ขอ  37 ใหวิทยาลัยกําหนดอัตราคาจางและผลประโยชนตอบแทนไวในขอกําหนดของวิทยาลัย      
ตามกฎหมายวาดวยสถาบันอดุมศึกษาเอกชน และแจงใหบุคลากรทราบ แตจะกําหนดคาจางต่ํากวาอัตราคาจาง
ขั้นต่ําหรือกําหนดผลประโยชนตอบแทนนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานไมได 
 ขอ  38 วิทยาลัยตองจายคาจางหรือผลประโยชนตอบแทนใหแกบุคลากรของวิทยาลัยอยางนอย    
เดือนละหนึ่งครั้งในวนัปฏิบัติงานสุดทายของเดือนเปนอยางชา ทั้งนี้ใหวิทยาลัยประกาศกําหนดวนัเวลา         
ใหบุคลากรทราบโดยเปดเผย 
  ในกรณีที่วิทยาลัยเลิกจางบุคลากร ใหวิทยาลัยจายคาจาง คาลวงหนา คาทํางานในวนัหยดุและ
คาลวงเวลาในวันหยุดตามทีบุ่คลากรมีสิทธิไดรับใหแกบุคลากรภายใน 3 วันนับแตวันที่เลิกสัญญาจาง 
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 ขอ  39 ในกรณีที่บุคลากรไดรับอนญุาตใหศึกษาตอและมีคุณวฒุิเพิ่มขึ้นใหวทิยาลัยบันทกึขอมูลบุคคล
ตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้น และปรับคาจางใหกบับุคลากรที่ไดรับคุณวุฒิสูงขึ้นนับตั้งแตวนัที่บุคลากรไดยื่นคําขอปรบั
คุณวุฒ ิ เวนแตกรณีที่คาจางที่บุคลากรไดรับอยูในขณะทีข่อปรับคุณวฒุินั้นสูงกวาอตัราคาจางตามคณุวฒุ ิ
วิทยาลัยจะไมปรับคาจางก็ได 
 ขอ  40 ในการจายคาจางและผลประโยชนตอบแทนที่จายเปนเงนิใหแกบุคลากร วิทยาลยัตองจัดใหมี
เอกสารแสดงการจายเงนิดังกลาวใหบุคลากรลงลายมือช่ือรับเงินในเอกสารไวดวยทกุครั้ง เวนแตกรณีที่วิทยาลยั
จายเงินใหบุคลากรโดยการโอนเงินเขาบญัชีธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอื่น ใหใชหลักฐานการโอนเงนิ
ดังกลาวเปนเอกสารแสดงการจายเงินแทน 
  เอกสารแสดงการจายเงนิตามวรรคหนึ่ง อยางนอยใหระบุช่ือบุคลากร ประเภทคาจางหรือ
ผลประโยชนอยางอื่น อัตราและจํานวนเงนิที่บุคลากรไดรับ และการหักเงินประเภทตางๆ ตามขอ 41 
  ใหวิทยาลัยเกบ็รักษาเอกสารแสดงการจายเงินไวเปนเวลา 2 ปนบัจากวนัที่จายเงินดังกลาว   
เวนแตกรณีทีบุ่คลากรยื่นอทุธรณหรือเร่ืองรองทุกข ตามสิทธิที่กําหนดไวในขอบังคบันี้ หรือฟองรองคดีตอศาล 
ใหวิทยาลัยเกบ็รักษาไวจนกวาคดีจะถึงที่สุด 
 ขอ  41 คาจางและผลประโยชนตอบแทนที่จายเปนเงิน บรรดาเงินที่บุคลากรไดรับจากวิทยาลัยภายใต
เงื่อนไขของขอบังคับนี้ ใหถือเปนรายไดเพือ่ยังชีพของบคุลากร วิทยาลยัตองจายใหบคุลากรเต็มจํานวนจะหักไว
เพื่อการใดๆ มไิด เวนแตการหักไวเพื่อการดังตอไปนี ้

(1) ชําระภาษเีงินไดตามจํานวนที่บุคลากรตองจาย หรือชําระเงินอื่นตามทีม่ีกฎหมายบัญญัติ
ไวหรือตามคําสั่งศาล 

(2) ชําระหนี้สินสหกรณออมทรพัยหรือสหกรณอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกนักบัสหกรณ        
ออมทรัพยหรือหนี้ที่เปนไปเพื่อสวัสดิการที่เปนประโยชนแกบุคลากรฝายเดียว โดยไดรับความยนิยอมลวงหนา
จากบุคลากร 

(3) เงินประกนั โดยไดรับความยินยอมจากบคุลากร 
(4) ชดใชคาเสียหายใหแกวิทยาลัยในกรณีที่มคีวามเสียหายเกิดขึ้นจากความจงใจ หรือ

ประมาทเลินเลออยางรายแรงของบุคลากร ซ่ึงวิทยาลัยไดทําการสอบสวนขอเท็จจรงิจนไดขอยุติโดยไดรับความ
ยินยอมจากบคุลากร 
  ทั้งนี้ การหักเงินตาม (2) (3) และ (4) ในแตละกรณีหามมิใหหกัเกินรอยละสิบและจะหัก
รวมกันไดไมเกินหนึ่งในหาของคาจางหรือรายไดที่ไดรับในเดือนนั้น เวนแตไดรับความยินยอมจากบุคลากร 
 ขอ  42 วิทยาลัยอาจมอบหมายใหบคุลากรปฏิบัติหนาที่นอกเวลาปฏิบัติงานปกติของวิทยาลยัใน
วันหยุดของวทิยาลัย หรือในวันหยดุประจําสัปดาหของบุคลากรไดโดยไดรับความยนิยอมจากบุคลากร 
 ขอ  43 ในกรณีที่วิทยาลัยไมคืนเงินประกัน หรือไมจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยดุ 
คาชดเชย และคาชดเชยพเิศษภายในเวลาที่กําหนดใหวิทยาลัยเสียดอกเบี้ยใหแกบคุลากรในระหวางเวลาผิดนัด
รอยละ 15 ตอป 
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 ขอ  44 วิทยาลัยอาจมอบหมายใหบคุลากรไปปฏิบัติหนาที่นอกทองที่ปฏิบัติงานปกติของผูนั้นเปนครั้ง
คราวไดโดยวทิยาลัยจายคาใชจายในการปฏิบัติงานนอกทองที่ใหแกบคุลากรตามหลักเกณฑที่สภาวิทยาลัย
กําหนด 
 ขอ  45 การไดรับสิทธิหรือประโยชนตามขอบังคับนี้ ไมตัดสิทธิหรือประโยชนที่บุคลากรพึงไดรับ
ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 
 

หมวด 7 
วินัยและการรักษาวินัย 
__________________ 

 

 ขอ  46 บุคลากรตองรักษาวนิัยและจรรยาบรรณโดยเครงครัดอยูเสมอ ผูใดฝาฝนถือวาผูนั้นกระทํา
ความผิดจะตองไดรับโทษตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี ้
 ขอ  47 วินัยผูปฎิบัติงานมีดังนี ้
  47.1 ตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกษตัริยทรงเปนประมขุ 
  47.2 ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต และเทีย่งธรรม ขยันหมั่นเพยีร และดูแลเอาใจ
ใสรกัษาประโยชนของวิทยาลัย  
  47.3 ตองตั้งใจปฏิบัติหนาทีใ่หเปนไปตามกฎหมาย ขอกาํหนด ขอบังคบั ระเบียบ ประกาศ มติ 
หรือคําสั่งของวิทยาลัยดวยความอุตสาหะเอาใจใส ระมดัระวังรักษาผลประโยชนของวิทยาลัย และใหเกิดผลดี 
หรือความกาวหนาแกวิทยาลยั  
  47.4 ตองรักษาความลับของวิทยาลัย 
  47.5 ตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซ่ึงสั่งในหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย  ขอกําหนด 
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรือคําสั่งของวิทยาลัย โดยไมขัดขดืหรือหลีกเลี่ยง 
  47.6 ตองไมรายงานเท็จ การรายงานโดยปกปดขอความจริงอันควรแจงถือเปนการรายงานเท็จ
ดวย 
  47.7 ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามคัคี ชวยเหลือซ่ึงกันและกันในหนาที่การงาน ตองถือ
และปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของวิทยาลัย และจรรยาบรรณแหงวิชาชพี  
  47.8 ตองอุทิศเวลาของตนใหแกวิทยาลัย และตองไมละทิง้หรือทอดทิ้งหนาที ่
  47.9 ตองไมกระทําการอันทําใหเสื่อมเสยีเกยีรติศักดิ ์  หรือกระทําการใดอันไดช่ือวาเปนผู
ประพฤติตนไมเหมาะสมตอตําแหนงหนาที่  เชน การกระทําความผิดกฎหมายที่มีโทษทางอาญา เวนแตความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรอืเปนความผิดลหุโทษ กระทําผิดศีลธรรมอันดีงาม เลนการพนัน เสพสุราหรือของ
มึนเมาและยาเสพติดรายแรงจนไมสามารถครองสติไดหรือประพฤติตนเปนปฏิปกษแกการทํางานหรือวิทยาลยั 
เปนตน 



 

ขอบังคับวิทยาลัยเชียงราย วาดวย การบริหารงานบุคคลพ.ศ. 2550 
หนา 12 จาก 19 

  47.10 ตองไมกระทําการยั่วยุ  ยุยง ชักชวน หรือสนับสนุนผูปฏิบัติงานหรือนักศกึษากระทําการ
ใด ๆ เพื่อสนับสนุนหรือตอตานวิทยาลัยหรือผูปฏิบัติงาน  หรือนัดหยุดการปฏิบัติงานหรือนัดหยุดเรยีน 
 ขอ  48 กรณีดังตอไปนี้ ถือเปนความผิดวินยัอยางรายแรง  

48.1 ทุจริตตอหนาที่หรือจงใจใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 
48.2 กระทําการโดยจงใจใหเกิดความเสียหายแกวิทยาลัยอยางรายแรง การยั่วยุ ยุยง ชักชวน

หรือสนับสนุนผูปฏิบัติงานหรือนักศึกษากระทําการใด ๆ เพื่อสนบัสนุนหรือตอตาน
วิทยาลัยหรือนดัหยดุการปฏบิัติงานหรือนดัหยดุเรียน ถือเปนการกระทําการโดยจงใจ
ใหเกดิความเสียหายแกวิทยาลัยอยางรายแรงดวย 

48.3 กระทําการโดยประมาทเลินเลอไมใชความระมัดระวังตามสมควรที่พึงกระทํา เปนเหตุ
ทําใหวิทยาลัยไดรับความเสยีหายอยางรายแรง 

48.4 กระทําการฝาฝนขอกําหนด ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งโดยชอบของ
วิทยาลัย และวทิยาลัยไดเคยตักเตือนเปนหนังสือในเรื่องเดียวกันมาแลว 

48.5 ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 
48.6 จงใจละทิ้งหนาที่เปนเวลา 3 วันติดตอกัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
48.7 กล่ันแกลง ดหูมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง บุคลากรวมปฏิบัติงานหรือนักศึกษา 
48.8 รายงานเท็จตอผูบังคับบัญชาหรือการรายงานโดยการปกปดความซึ่งควรแจงอันเปน

เหตุใหเสียหายแกวิทยาลัยอยางรายแรง 
48.9 บุคลากรตองไมกระทําการใดอันเปนการลวงเกนิ คุกคาม หรือกอความเดือดรอน

รําคาญทางเพศตอนักศึกษาหรือบุคลกรรวมปฏิบัติงานหรือคัดลอกหรือแอบอางผลงาน
ทางวิชาการของผูอ่ืนเพื่อประโยชนของตนเอง 

48.10 ไมใหความรวมมือ ขัดขวาง หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งโดยชอบของพนกังานเจาหนาที่
ตามกฎหมายวาดวยสถาบันอดุมศึกษาเอกชนที่ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย 

 ขอ  49 กรณีนอกเหนอืจากขอ 48  เปนความผิดวนิัยไมรายแรง 
 ขอ  50 โทษทางวินยัมีดังนี ้
  50.1  กรณีความผิดวินยัไมรายแรง  อาจไดรับโทษตามความหนักเบาของความผิดไดแก  
           50.1.1 ตักเตือนดวยวาจา 
           50.1.2 ตักเตือนเปนหนงัสือ 
           50.1.3 งดการพิจารณาความดีความชอบ 
  50.2  กระทําวนิัยอยางรายแรง ใหลงโทษบอกเลิกสัญญาจางแรงงาน 
 ขอ  51 การดําเนินการดานวนิัยแกผูปฏิบัติงานที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินยัทีไ่มรายแรง                     
ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตามความเหมาะสมแตจะตองแจงขอกลาวหา และสรปุพยานหลักฐานที่สนับสนุน     
ขอกลาวหาตลอดจนใหโอกาสผูถูกกลาวหาเพื่อใหถอยคําและนําพยานหลักฐานมาหกัลางขอกลาวหาไดดวย
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 ขอ  52 การดําเนินการดานวนิัยแกบคุลากรที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินยัอยางรายแรงใหวทิยาลัย
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทําการสอบสวน การสอบสวนจะตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยาน 
หลักฐานที่สนบัสนุนขอกลาวหา ตลอดจนใหโอกาสผูถูกกลาวหาเพื่อใหถอยคําและนําพยานหลักฐานมาหักลาง
ขอกลาวหาไดดวย 
  ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏเปนที่แนชัดโดยปราศจากขอสงสัยวาบุคลากรที่ไดกระทําผิด
วินัยอยางรายแรง ใหวิทยาลยัส่ังลงโทษบอกเลิกสัญญาจาง 
  บุคลากรที่ถูกลงโทษบอกเลิกสัญญาจางมีสิทธิยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการคุมครองการทํางาน 
ภายใน 30 วันนับแตวนัที่ไดรับทราบการลงโทษบอกเลิกสัญญาจาง 
 ขอ  53 ในระหวางดําเนินการสอบสวนหากวิทยาลยัเหน็วาการใหผูถูกสอบสวนปฏิบัติหนาที่ตอไปจะ
เกิดความเสียหายแกวิทยาลยั อธิการบดีอาจสั่งพักงานบคุลากรผูนั้นเปนการชั่วคราวไดคร้ังละไมเกิน 7 วัน โดย
ใหไดรับคาจางไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของคาจางที่ไดรับอยูกอนพักงาน 
  หากผลการสอบสวนปรากฏวาบุคลากรไมมีความผิด ใหวิทยาลัยจายคาจาง สวนที่เหลือ
ทั้งหมดคืนใหพรอมดอกเบี้ยรอยละสิบหาตอป 
 ขอ  54 บุคลากรตองปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด 
  ในการกําหนดจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการบริหารรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของบุคลากรประกอบดวย 
  จรรยาบรรณทีก่ําหนดขึ้น จะกําหนดวาการประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องใดเปนความผิด
วินัยหรือเปนความผิดวนิัยอยางรายแรงดวยก็ได 
 ขอ  55 บุคลากรผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดวนิัยหรือผิดวินยัอยางรายแรง ให
ดําเนินการทางวินัยตามขอบังคับนี้ ถาการประพฤติผิดจรรยาบรรณนัน้ไมเปนความผิดวินยั ใหผูบังคับบัญชา
ดําเนินการตักเตือน ส่ังใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดหรอืทําทัณฑบน 
  บุคลากรผูใดไมปฏิบัติตามคําตัดเตือน ดําเนนิการใหถูกตองหรือฝาฝนทัณฑบน ใหถือวาเปน
การกระทําผิดวินัย 
  หลักเกณฑและวิธีการในการตักเตือน การมีคําสั่ง หรือการทําทัณฑบนตามวรรคหนึ่ง ให
เปนไปตามขอบังคับนี้ 
 ขอ  56 ผูบังคับบัญชาผูใดเมื่อปรากฏวามีมูลที่ควรกลาวหาวาบคุลากรผูใดกระทําผิดวนิัยละเลยไม
ดําเนินการทางวินัย ใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินยัไมรายแรง 
  ผูบังคับบัญชาผูใดกลั่นแกลงผูใตบังคับบัญชาในการกลาวหาหรือดําเนนิการทางวนิัย ใหถือวา
ผูบังคับบัญชาผูนั้นกระทําผิดวินยัอยางรายแรง 
 ขอ  57 ผูบังคับบัญชา ตองไมกระทําการใดอันเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม หรือกระทําการ
ลวงเกิน คกุคาม หรือกอความเดือนรอนรําคาญทางเพศตอบุคลากรใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินยัอยางรายแรง 
 



 

ขอบังคับวิทยาลัยเชียงราย วาดวย การบริหารงานบุคคลพ.ศ. 2550 
หนา 14 จาก 19 

 

หมวด 8 
การเลิกสัญญา 

__________________ 
 

 ขอ  59 ใหสัญญาจางระหวางวิทยาลัยกับบุคลากรสิ้นสุดลงในกรณีใดกรณหีนึ่ง ดังตอไปนี ้
(1) บุคลากรตาย 
(2) บุคลากรลาออก 
(3) บุคลากรถูกถอดถอนจากตําแหนงคณาจารยตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน พ.ศ. 2546 
(4) บุคลากรไดทดลองปฏิบัติงานครบตามกําหนดในสัญญาแลว แตไมผานการประเมินผล

การปฏิบัติงานตามเกณฑที่วทิยาลัยกําหนด และวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจาง 
(5) วิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจาง 
(6) วิทยาลัยเลิกกจิการ 
(7) รัฐมนตรีมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 ขอ  60 เมื่อวิทยาลยับอกเลิกสัญญาจางดวยเหตุทีม่ิใชความผิดของบุคลากร วิทยาลัยเลิกกจิการ หรือ
รัฐมนตรีมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตและวทิยาลัยมิไดใหบุคลากรปฏิบัติงานตอไป ใหวิทยาลัยจายคาชดเชย
ใหแกบุคลากรดังตอไปนี ้
  60.1 บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานติดตอกันครบ 120 วันแตไมครบ 1 ปใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทาย 30 วัน 
  60.2 บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานติดตอกันครบ 1 ปแตไมครบ 3 ปใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทาย 90วัน 
  60.3 บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานติดตอกันครบ 3 ปแตไมครบ 6 ปใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทาย 180 วัน 
  60.4 บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานติดตอกันครบ 6 ปแตไมครบ 10 ปใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทาย 240 วัน 
  60.5 บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานติดตอกันครบ 10 ปขึ้นไป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 
300 วัน 
  ความในขอนีม้ิใหใชบังคับแกบุคลากรทีม่ีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนและเลิกสัญญา
จางตามกําหนดระยะเวลานัน้ 
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 ขอ  61 ในกรณีที่วิทยาลัยมอบหมายใหบุคลากรไปปฏิบัติหนาที่ ณ ที่ทําการแหงใหมในตางทองที่หรือ
วิทยาลัยยายสถานที่ทําการไปตั้ง ณ สถานที่แหงใหม อันมีผลกระทบสําคัญตอการดํารงชีวิตปกติของบุคลากร
หรือครอบครัว วิทยาลัยตองแจงใหบุคลากรทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วันกอนวันยายสถานทีท่ําการ หรือ
กอนไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ ณ ที่ทําการแหงใหมในการนี ้ ถาบุคลากรไมประสงคไปปฏิบัติงาน ให
บุคลากรมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางไดโดยบุคลากรมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษไมนอยกวารอยละ 15 ของอัตรา
คาชดเชยที่บุคลากรพึงมีสิทธิไดรับตามขอ 60 
 ขอ  62 วิทยาลัยไมตองจายคาชดเชยแกบุคลากรซึ่งบอกเลิกสัญญาจางในกรณีหนึ่งกรณใีด ดังตอไปนี ้

(1) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกวิทยาลัย 
(2) จงใจทําใหวิทยาลัยไดรับความเสียหาย 
(3) กระทําผิดวนิัยอยางรายแรง 
(4) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหวิทยาลัยไดรับความเสียหายอยางรายแรง 
(5) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนด ขอบงัคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอันชอบดวย

กฎหมายและเปนธรรมของวิทยาลัย และวิทยาลัยไดตักเตือนเปนหนังสือในเรื่องเดียวกันมาแลวเกนิ 2 คร้ังใน 1 
ปการศึกษานบัแตวันที่บุคลากรกระทําความผิด เวนแตกรณีที่รายแรงวทิยาลัยไมจําเปนตองตักเตือน 

(6) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันติดตอกันไมวาจะมีวนัหยุดคั่นหรือไมก็ตามโดยไมมีเหตุอัน
สมควร 

(7) ไดรับโทษจําคกุตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(8) ไมใหความรวมมือ ขัดขวาง หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งโดยชอบของพนกังานเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย 
 ขอ  63 การบอกเลิกสญัญาจางโดยไมตองจายคาชดเชยตามขอ 62 วิทยาลัยจะกระทําไดตอเมื่อ
ดําเนินการสอบขอเท็จจริงตามหลักเกณฑและวิธีการที่สภาวิทยาลัยกําหนดและปรากฏจากพยานหลักฐานเปนที่
นาเชื่อถือวาบคุลากรไดกระทําผิดจริง 
  ในกรณีที่วิทยาลัยบอกเลิกสญัญาจางตามที่กําหนดในขอ 62 ใหบุคลากรมีสิทธิยื่นอุทธรณตอ
คณะกรรมการคุมครองภายในสามสิบวันนบัแตวันที่ตนไดรับแจงการบอกเลิกสัญญาจาง 
  การถอดถอนอธิการบดีหรือคณาจารยของวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับ วาดวยการ
สอบสวนอธิการบดีหรือคณาจารย พ.ศ. 2550 
  ในกรณีที่วิทยาลัยดําเนินการสอบสวนเพื่อบอกเลิกสัญญาจางตามขอ 62 และเห็นวาการใหผู
ถูกสอบสวนปฏิบัติหนาที่ตอไประหวางการสอบสวนยังไมเสร็จสิ้นจะเกิดความเสียหายแกวิทยาลยั วิทยาลัยอาจ
ส่ังพักงานผูนัน้ชั่วคราวไดไมเกินเจด็วนัโดยใหไดรับคาจางไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของคาจางที่ไดรับอยูกอนพกั
งานจนกวาการสอบสวนจะเสร็จสิ้น 
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  เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้น หากปรากฏวาผูถูกพักงานระหวางสอบสวนไมมีความผิด ให
วิทยาลัยจายคาจางสวนที่เหลือทั้งหมดคืนใหกับบุคลากร 
 ขอ  64 การบอกเลิกสญัญาจางที่ไมมีกําหนดระยะเวลา ตองทําเปนหนังสือแจงใหคูสัญญาทราบ
ลวงหนากอน หรือ ณ วันถึงกําหนดจายคาจางคราวหนึ่งคราวใด โดยใหมีผลเมื่อครบกําหนดการจายคาจางใน
คราวถัดไปเปนอยางนอย เวนแตการบอกเลิกสัญญาจางตามขอ 59(4) ซ่ึงวิทยาลัยไดแจงผลการประเมินใหทราบ
ลวงหนาแลว 
  การบอกเลิกสญัญาจางตามวรรคหนึ่ง วิทยาลัยอาจจายคาจางใหตามจํานวนทีจ่ะตองจายจนถึง
เวลาเลิกสัญญาตามกําหนดที่บอกกลาวและใหบุคลากรออกจากงานทนัทีได 
 

หมวด 9 
การรองทุกขและการคุมครองการทํางาน 

__________________ 
 

 ขอ  65 บุคลากรมีสิทธิรองทุกขในเรื่องเกี่ยวกับการทํางานหรือการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ โดยทําเปน
หนังสือยื่นตอคณะกรรมการคุมครอง ระบุช่ือและนามสกุล ตําแหนงหนาที่ สถานที่อยูที่สามารถติดตอได และ
เร่ืองราวอันเปนเหตุใหรองทุกข พรอมรายละเอียดขอเท็จจริงหรือพฤติการณ และเหตุผลประกอบการรองทุกข
ตามสมควร โดยที่ผูรองทุกขตองลงลายมือช่ือกํากับไวดวย 
 ขอ  66 ใหมีคณะกรรมการคุมครอง ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

66.1  ประธานกรรมการ ซ่ึงสภาวิทยาลัย มีมติแตงตั้งจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
66.2 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอกวิทยาลัย ซ่ึงเปนผูมีความรูและความเชี่ยวชาญ

ทางกฎหมาย การศึกษา หรือการบริหารงานบุคคล จํานวนสามคน 
66.3 กรรมการซึ่งเปนผูแทนผูบริหารวิทยาลัย จํานวนหนึ่งคน 
66.4 กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายในวิทยาลัย ซ่ึงไดรับเลือกจากผูปฏิบัติงานจํานวน

สองคน 
66.5 กรรมการซึ่งเปนพนักงานเจาหนาที่ จํานวนหนึ่งคน 

  ใหอธิการบดีมอบหมายใหบุคลากรหนึ่ งคน  ทําหนาที่ เปนเลขานุการ  และจะใหมี
ผูชวยเลขานุการดวยก็ได 
 ขอ  67 คณะกรรมการคุมครอง มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป แตอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได 
  ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการคุมครองวิทยาลัยวางลงกอนครบวาระ ใหสภาวิทยาลัยแตงตั้ง
บุคคลที่เหมาะสมที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑเดียวกันดํารงตําแหนงแทน และใหผูนั้นอยูในตําแหนงเพียง
เทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
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 ขอ  68 ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ 66.2 และขอ 66.4 ตองมีคุณสมบัติและไม
มีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

68.1  คุณสมบัติ 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ํากวา 35 ปบริบูรณ 
(3) มีความซื่อสัตยและยุติธรรมเปนประจักษ 

68.2 ลักษณะตองหาม 
(1) เปนบุคคลลมละลาย 
(2) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(3) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ไมวาจะไดรับโทษจําคุกนั้นหรือไมก็ตาม เวนแต

ในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(4) เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ 

 ขอ  69 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการคุมครองพนจากตําแหนงเมื่อ 
69.1 ตาย 
69.2 ลาออก 
69.3 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 68 

 ขอ  70 คณะกรรมการคุมครองมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
70.1 พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามขอ 63 วรรคสอง และเรื่องรองทุกขตามขอ 65 ของบุคลากร

ตามขอบังคับนี้ แลวรายงานผลการวินิจฉัย พรอมทั้งกําหนดแนวทางแกไขใหสภาวิทยาลัยและคณะกรรมการ
ทราบ 

70.2 เรียกเอกสารหลักฐานหรือบุคลากรของวิทยาลัยมาใหถอยคําเพื่อประกอบการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณหรือเร่ืองรองทุกขได 

70.3 แตงตั้งบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อตรวจสอบหรือดําเนินการเฉพาะเรื่อง
แทนในขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการคุมครอง โดยความเห็นชอบของวิทยาลัยและใหวิทยาลัยเปนผูออก
คาใชจาย 
 ขอ  71 การประชุมคณะกรรมการคุมครอง ใหประธานกรรมการเปนผูเรียกประชุม ถาประธาน
กรรมการไมเรียกประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการคุมครองจํานวนไมนอยกวาสามคนเปนผูเรียก
ประชุม 
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  ในการประชุมแตละครั้งตองมีกรรมการคุมครองตามขอ 66.2 หรือ 66.4 ที่มิไดเปนประธานใน
ที่ประชุมมารวมประชุมดวย และตองมีกรรมการคุมครองมาประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ 66.2 หรือกรรมการคุมครองซึ่งเปนพนักงานเจาหนาที่           
ตามขอ 66.5 คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
  การวินิจฉัยของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการออกเสียง
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 ขอ  72 ผูอุทธรณหรือผูรองทุกขมีสิทธิคัดคานกรรมการผูหนึ่งผูใดไดหากกรรมการผูนั้นมีสวนไดเสีย
ในเรื่องที่อุทธรณหรือรองทุกข มีเหตุโกรธเคืองกับผูอุทธรณ หรือผูรองทุกข หรือเปนคูสมรส บุพการี 
ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดาหรือรวมมารดาของบุคคลซึ่งเปนคูกรณีกับผูอุทธรณหรือ 
ผูรองทุกขในเรื่องที่อุทธรณหรือรองทุกขนั้น โดยยื่นคําคัดคานเปนหนังสือแสดงขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับ     
เหตุแหงการคัดคานตอนายกสภาวทิยาลัยภายในเจ็ดวันนับแตวันที่อุทธรณหรือรองทุกข 
  ใหนายกสภาวิทยาลัยวินิจฉัยช้ีขาดคําคัดคานภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําคัดคาน และ 
ใหแจงผูอุทธรณหรือผูรองทุกขทราบคําวินิจฉัยช้ีขาดทันที 
  ในระหวางการวินิจฉัยช้ีขาดของนายกสภาวิทยาลัย กรรมการผูถูกคัดคานจะเขารวมพิจารณา
อุทธรณหรือเร่ืองรองทุกขนั้นมิได 
 ขอ  73 เมื่อคณะกรรมการคุมครองไดรับอุทธรณหรือเร่ืองรองทุกขไวแลวใหดําเนินการตามขั้นตอน 
ดังตอไปนี้ 

(1) แจงและสงสําเนาอุทธรณหรือเร่ืองรองทุกขใหวิทยาลัยทราบ เพื่อใหวิทยาลัยดําเนินการ
ช้ีแจงขอเท็จจริงในกรณีนั้นตอคณะกรรมการคุมครองพรอมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของภายในสิบหาวันนับจาก
วันที่ไดรับแจง ในกรณีที่วิทยาลัยมีความจําเปนที่จะตองใชเวลาในการทําคําชี้แจงมากกวาสิบวัน คณะกรรมการ
คุมครองอาจพิจารณาขยายเวลาการชี้แจงออกไปอีกไดไมเกินสิบวัน 

(2) เมื่อคณะกรรมการคุมครองไดรับคําชี้แจงจากวิทยาลัยแลว ใหสงสําเนาคําชี้แจงของ
วิทยาลัยใหผูอุทธรณหรือผูรองทุกขทราบ เพื่อใหผูอุทธรณหรือผูรองทุกขมีโอกาสชี้แจงหรือสงหลักฐาน
เพิ่มเติมที่สวนที่เห็นวาอุทธรณหรือเร่ืองรองทุกขของตนยังไมชัดเจนพอภายในเจ็ดวัน 

(3) เมื่อพนกําหนดเวลาของการดําเนินการตาม (1) และ (2) แลว คณะกรรมการคุมครอง
จะตองดําเนินการประชุมพิจารณาหาแนวทางเพื่อเปนขอยุติสําหรับกรณีขัดแยงนั้นโดยไมชักชา โดยจะขอให
วิทยาลัย ผูอุทธรณหรือผูรองทุกขมาแถลงชี้แจงเพิ่มเติมตอคณะกรรมการคุมครองกอนก็ได 

(4) เมื่อคณะกรรรมการคุมครองไดแนวทางสําหรับการแกไขกรณีขัดแยงใหยุติลงไดอยาง
เปนธรรมแกทั้งสองฝายแลว ใหคณะกรรมการคุมครองเชิญผูที่เกี่ยวของทั้งสองฝายมารับทราบแนวทางวินิจฉัย
และทําการตกลงกันเพื่อยุติขอขัดแยงนั้น โดยทําบันทึกขอตกลงยุติกรณีขัดแยงเปนหนังสือใหทั้งสองฝาย       
ลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
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(5) ในกรณีที่ไมมีการตกลงกันตาม (4) ใหคณะกรรมการคุมครองมีคําวินิจฉัยและสง        
คําวินิจฉัยใหผูที่เกี่ยวของทั้งสองฝายทราบภายในหกสิบวันแตวันที่ไดรับอุทธรณหรือเร่ืองรองทุกขหากคูกรณี
ฝายหนึ่งฝายใดไมพอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการคุมครองที่เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ตามสัญญาจางหรือตาม
กฎกระทรวง ใหนําคดีขึ้นสูศาลแรงงานไดภายใน 90 วันนับแตวันที่ไดรับคําวินิจฉัย 
 ขอ  74 ในกรณีที่บุคลากรใหความรวมมือหรือปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย
หรือไดอุทธรณหรือรองทุกขตามขอบังคับนี้ หามมิใหวิทยาลัยนํามาเปนเหตุเลิกสัญญาจาง โยกยายหนาที่     
การงาน หรือกระทําการใดในลักษณะที่จะทําใหบุคลากรไมอาจปฏิบัติหนาที่ตอไปได 
 ขอ  75 ในระหวางการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณหรือเร่ืองรองทุกขของคณะกรรมการคุมครอง หามมิให
บุคลากรคนใดกระทําการยั่วยุ ยุยง ชักชวน หรือสนับสนุนใหบุคลากรอื่นหรือนักศึกษากระทําการใด            
เพื่อสนับสนุนหรือตอตานอีกฝายหนึ่ง หรือนัดหยุดปฏิบัติหนาที่หรือนัดหยุดเรียน 
  การกระทําตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการกระทําโดยจงใจใหเกิดความเสียหายแกวิทยาลัย 
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