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บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่1111    
รูจกัรูจกัรูจกัรูจกัวลยัลักษณวลยัลักษณวลยัลักษณวลยัลักษณ    

    

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐท่ีไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานชื่อวา “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ” อันเปนสรอยพระนาม     
ในสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ (Comprehensive University)       
ท่ีจัดการเรียนการสอนครอบคลุมท้ังดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    
โดยไดพัฒนาสภาพแวดลอม ใหเปนเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University ท่ีมีระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมท้ังส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นๆ เชน โรงอาหาร 
รานคา ไปรษณีย สถานพยาบาล สนามกีฬา และสถานพักผอนหยอนใจ เปนตน รวมท้ังจัดภูมิทัศน   
ใหมีส่ิงแวดลอมท่ีดี รมรื่น เขียว สะอาด ปราศจากมลพิษ เปนแหลงเรียนรูภายใตส่ิงแวดท่ีดี (Green 
Campus) 
 

ความเปนมาของมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณความเปนมาของมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณความเปนมาของมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณความเปนมาของมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ    
พพพพ....ศศศศ. . . . 2510251025102510  ชาวนครศรีธรรมราชเริ่มกอตัวรณรงคเรียกรองใหมีการจัดต้ังมหาวิทยาลัย 
พพพพ....ศศศศ. . . . 2522252225222522     ส.ส.นครศรีธรรมราช เริ่มเสนอรางพระราชบัญญัติจัดต้ังมหาวิทยาลัยท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พพพพ....ศศศศ. . . . 2527252725272527     ประชาชนรวมตัวกันจักต้ังคณะกรรมการรณรงคใหมีมหาวิทยาลัยท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการใหมีการจัดต้ังมหาวิทยาลัยใหมท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
13 13 13 13 กักกัักันยายนนยายนนยายนนยายน    พพพพ....ศศศศ. . . . 2531253125312531    

คณะรัฐมนตรีมีมติใหมีการจัดต้ังมหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช สังกัด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพ่ือยกฐานะใหเปนมหาวิทยาลัยเอกเทศตอไป 

4 4 4 4 เเเเมษายนมษายนมษายนมษายน    พพพพ....ศศศศ. . . . 2533253325332533    
        คณะรับมนตรียกเลิกมติเดิมและอนุมัติใหจัดต้ังมหาวิยาลัยท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
20 20 20 20 สิสสิิสิงหาคม พงหาคม พงหาคม พงหาคม พ....ศศศศ. . . . 2534253425342534    
          คณะรัฐมนตรีไดมติอนุมัติโครงการจัดต้ังมหาวิทยาลัยท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
8 8 8 8 กุกกุุกุมภาพันธ พมภาพันธ พมภาพันธ พมภาพันธ พ....ศศศศ. . . . 2535 2535 2535 2535     
         พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลเดชมหาราช พระราชทานชื่อวา  

“มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ”   
29 29 29 29 มีมมีีมีนาคมนาคมนาคมนาคม พ พ พ พ....ศศศศ. . . . 2535253525352535    
         พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภู มิพลอดุลเดชมหาราชทรงลงพระปรมาภิไธยใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พุทธศักราช 2535 และมหาวิทยาลัยถือเอาวันนี้เปนวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 



 2 

เมษายน พเมษายน พเมษายน พเมษายน พ....ศศศศ.... 2535 2535 2535 2535    
ประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2535 ในราชกิจจานุเบกษา    

8 8 8 8 เเเเมษายน พมษายน พมษายน พมษายน พ....ศศศศ. . . . 2535253525352535    
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  พุทธศักราช 2535 มีผลบังคับใช 
8 8 8 8 เเเเมษายน พมษายน พมษายน พมษายน พ....ศศศศ. . . . 2536253625362536    

สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารีทรงพระราชทานพระอนุญาตให
อัญเชิญตราพระนามของพระองคทานเปนตราประจํามหาวิทยาลัย 

24 24 24 24 มิมมิิมิถนุายน พถนุายน พถนุายน พถนุายน พ....ศศศศ. . . . 2536253625362536    
จัดต้ังสํานักงานอธิการบดีและหนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพมหานคร 

10 10 10 10 มมมมกรกรกรกราคม พาคม พาคม พาคม พ....ศศศศ. . . . 2539253925392539    
รัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติโครงการอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 
ในวโรกาสเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ป 

21 21 21 21 มมมมกราคม พกราคม พกราคม พกราคม พ....ศศศศ. . . . 2539253925392539    
 สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลเดชมหาราชพระราชทานชื่อ“อุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ” 
29 29 29 29 มีมมีีมีนาคม พนาคม พนาคม พนาคม พ....ศศศศ. . . . 2539253925392539    

สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี เสด็จพระดําเนินเปนองคประธาน 
ในพิธีวางศิลาฤกษ อาคารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1 1 1 1 กกกกรกฎาคม พรกฎาคม พรกฎาคม พรกฎาคม พ....ศศศศ. . . . 2540 2540 2540 2540     
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเขาดําเนินงาน ณ ท่ีต้ังมหาวิทยาลัย อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

23 23 23 23 พพพพฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พ....ศศศศ. . . . 2541254125412541    
เปดดําเนินการรับนักศึกษารุนแรกข้ึนทะเบียน 

28 28 28 28 พพพพฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม พ....ศศศศ. . . . 2541254125412541    
 เปดสอนวันแรก 
 

วันสถาปนามหาวทิยาลัยวลยัลกัษวันสถาปนามหาวทิยาลัยวลยัลกัษวันสถาปนามหาวทิยาลัยวลยัลกัษวันสถาปนามหาวทิยาลัยวลยัลกัษณ ณ ณ ณ 29 29 29 29 มนีามนีามนีามนีาคมคมคมคม    
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พุทธศักราช 2535 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2535 มหาวิทยาลัยจึงถือเอา       
วันดังกลาวเปนวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
 

ตราตราตราตรา    / / / / สีสสีีสี    / / / / ตนไม ประจาํมหาวทิยาลยัตนไม ประจาํมหาวทิยาลยัตนไม ประจาํมหาวทิยาลยัตนไม ประจาํมหาวทิยาลยั    
ตราสญัลกัษณตราสญัลกัษณตราสญัลกัษณตราสญัลกัษณ    

ตราตราตราตรา  เปนตราท่ีอัญเชิญพระนามยอ “จภ” ภายใตจุลมงกุฏ ซ่ึงเปนตราพระนามท่ีสมเด็จ
พระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี ประดิษฐานท่ีกึ่งกลางอักษร “จ” 
เปนสีแสด และ “ภ” เปนสีขาว มีพ้ืนสีมวงรองรับและมีแพรแถบพ้ืนสีขาวขอบสีทองรองรับ
อยูเบ้ืองลาง พรอมอักษรสีมวงคําวา “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ” ประดับอยูภายในแพรแถบ    
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        สี  สี  สี  สี      
สีแสดสีแสดสีแสดสีแสด  สีประจําวันพฤหัสบดี ซ่ึงเปนวันประสูติของสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจฬุาภรณวลัยลักษณ 
                                อัครราชกุมาร ี
สีมวงสีมวงสีมวงสีมวง     สีประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงเปนสีประจําพระรัตนธัชมุนี (มวง รัตนธัชโชเปรียญ)   
                            เจาอาวาสวัดทาโพธ์ิ และผูอํานวยการจัดการศึกษามณฑลนครศรีธรรมราช และมณฑล  
       ปตตานี (ในสมัยรัชกาลท่ี 5) ท่ีชาวนครศรีธรรมราช นับถือยกยองวาเปนผูจัดการศึกษา 
       สมัยใหมของเมืองนี้ 

 ตนไมตนไมตนไมตนไม        ตนไมประจํามหาวิทยาลัย คือ ตนประดู Pterocarpus Indices Wild 
   

อักษรยออักษรยออักษรยออักษรยอ 

                                        

 

วิสัยทัศนวิสัยทัศนวิสัยทัศนวิสัยทัศน    
 - เปนองคการธรรมรัฐ 
 - เปนแหลงเรียนรู 
 - เปนหลักในถ่ิน 
 - เปนเลิศสูสากล 
 

ปณิธานปณิธานปณิธานปณิธาน 
 มหาวิทยาลัยมีจุดมุงหมายหลักในการบุกเบิกแสวงหา บํารุงรักษา และถายทอดความรูเพ่ือ
สรางสรรคจรรโลงความกาวหนา และความเปนเลิศทางวิชาการอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาบุคคล
ใหเปนผูมีความเรืองปญญาและคุณธรรม รวมท้ังเอื้ออําอวยตอความเจริญของสังคมและของมนุษยชาติ  
มิมีวันเส่ือมสูญท่ีมุงสรางบัณฑิตใหเปนท้ัง ““““คนดีและคนเกงคนดีและคนเกงคนดีและคนเกงคนดีและคนเกง” ” ” ”  โดยเนน 
 1. ความเปนคนท่ีทันสมัยในฐานะพลเมืองและพลโลก ท่ีมีอุดมการณประชาธิปไตย รูรอบ และมี
ทัศนคติท่ีกวางไกล 
 2. ความเปนนักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงและมีความรูความสามารถและทักษะในสาขาท่ีศึกษา
ลึกซ้ึงและประยุกตไปสูการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. ความเปน ““““ศึกษิตศึกษิตศึกษิตศึกษิต”””” ท่ีมีมโนธรรม คุณธรรม และจรรยาวิชาชีพ 
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ภารกิจภารกิจภารกิจภารกิจ    
มหาวิทยาลัยมีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ 

1. ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูง ใหมีมาตรฐานท่ีสอดคลองกับความตองการในการพัฒนา
เศรษฐกิจและ สังคมภาคใตและของประเทศ  
 2. ดําเนินการศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาองคความรูใหมใหสามารถนําไปใชในการผลิตใหมี 
คุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือความสามารถในการพ่ึงตนเองและการแขงขันในระดับนานาชาติ 
 3. ใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานตางๆ ท้ังรัฐและเอกชนในดานการใหคําปรึกษา และ
แนะนําการวิจัยและพัฒนา การทดสอบ การสํารวจ รวมท้ังการฝกอบรมและพัฒนาอันกอใหเกิดการ
ถายทอดเทคโนโลยีท่ีจําเปนและเหมาะสม เพ่ือการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมภาคและ
ประชาชาติ 
 4. การอนุรักษและฟนฟูศิลปะและวัฒนธรรมอันเปนจารีตประเพณี รวมท้ังศิลปบริสุทธ์ิและศิลป
ประยุกตเพ่ือใหมหาวิทยาลัยเปนศูนยรวมของชุมชนและเปนแบบอยางท่ีดีของสังคม 
 

ปรัชญาการทาํงานในมหาวทิยาลยัปรัชญาการทาํงานในมหาวทิยาลยัปรัชญาการทาํงานในมหาวทิยาลยัปรัชญาการทาํงานในมหาวทิยาลยั1111        
4 4 4 4 รู  ภาพ รู  ภาพ รู  ภาพ รู  ภาพ 3 3 3 3 หวงัหวงัหวงัหวงั 7  7  7  7 หลกัหลกัหลกัหลกั    
4 4 4 4 รู รู รู รู :::: ขอความรูขอ ขอความรูขอ ขอความรูขอ ขอความรูของชาว มวลงชาว มวลงชาว มวลงชาว มวล....    
 1. รูจักและเขาใจในองคกรอยางถองแท เชื่อม่ัน ถึงข้ันศรัทธา 
 2. รูจักเพ่ือนรวมงาน บุคลากร ถึงข้ันรวมชีวิตรวมชุมชนกัน 
 3. รูระบบงาน 
 4. รูตัวเองวาอยูตรงไหน ทําอะไรในองคกร ในระบบทามกลางเพ่ือนรวมงาน 
4 4 4 4 ภภภภาพ าพ าพ าพ :::: พึงประสงคของมหาวทิยาลัย พึงประสงคของมหาวทิยาลัย พึงประสงคของมหาวทิยาลัย พึงประสงคของมหาวทิยาลัย    
 1. สมรรถภาพ    - คน  มวล.  มีสมรรถภาพ 
 2. มิตรภาพ      - บรรยากาศ  มวล.  เต็มไปดวยมิตรภาพ 
 3. ประสิทธิภาพ  - งาน มวล. มีประสิทธิภาพ 
 4. คุณภาพ       - ผลงานของ มวล. มีคุณภาพ 
 
3 3 3 3 หหหหวงัวงัวงัวงั :  :  :  : ตัง้ใจตัง้ใจตัง้ใจตัง้ใจ    
 1. ให มวล. เปนชุมชนวิชาการท่ีแกกลา เปนขุมวิชาของสังคม 
 2. ให มวล. เปนแหลงสรางสรรคจรรโลงและแสวงหาความรู 
 3. ให มวล. เปนประภาคารปญญาสูสังคมและประชาชน 
 

                                                        

1
 ปรัชญาการทํางานในมหาวิทยาลัย กลาวโดย รองศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน สรุปความโดย นพ.บัญชา พงษพานิช ในสารสัมพันธ           

  วลัยลกัษณ 2538 
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7 7 7 7 หหหหลกั  ที่ลกั  ที่ลกั  ที่ลกั  ที่ควรควรควรควรยดึเปนแนวปฏบิตัิ ยดึเปนแนวปฏบิตัิ ยดึเปนแนวปฏบิตัิ ยดึเปนแนวปฏบิตัิ ----    วฒันธรรมองคกรวฒันธรรมองคกรวฒันธรรมองคกรวฒันธรรมองคกร    
 1. ใฝสรางสรรค กลาเปล่ียนแปลงไมติดกับความเคยชินจําเจ : อยูนอกระบบ 

2. ทุมเท เสียสละ อุทิศตัว : บุกเบิกตั้งองคกรใหม 
 3. สามัคคี น้ําใจไมตรี เอื้ออาทรตอกัน : กําลังตั้งถ่ินฐานตั้งเมืองมหาวิทยาลัย 
 4. เพาะบมและพัฒนาความแตกตางหลากหลาย แตไมขัดแยง / เสียสามัคคี 
 5. มีชีวิตและวัฒนธรรมท่ีสมดุลท้ังศาสตรและศิลป (Humanistic and Scientific) : เปนแบบอยาง 
           ทางวัฒนธรรม 
 6. สูงดวยสํานึกบริการ : บริการ คือ งานของเรา 
 7. ทํางานเปนทีม : สรางทีมและพัฒนาตอเนื่อง 
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บทบทบทบทที ่ที ่ที ่ที ่2222    
การสรรหาและคดัเลอืกพนกังานการสรรหาและคดัเลอืกพนกังานการสรรหาและคดัเลอืกพนกังานการสรรหาและคดัเลอืกพนกังาน    

 

การสรรหาและการสรรหาและการสรรหาและการสรรหาและการการการการคดัเลอืกคดัเลอืกคดัเลอืกคดัเลอืก    
 มหาวิทยาลัยไดยึดหลักการคัดเลือกพนักงาน ดังนี้ 
 1. ใชระบบคุณธรรม (Merit System) 
 2. ใชระบบการสรรหาท่ีเปนระบบเปดและพิถีพิถัน ““““เขายาก ออกงายเขายาก ออกงายเขายาก ออกงายเขายาก ออกงาย”””” 
 3. คัดเลือกบุคคลเขาสูตําแหนงตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

1111. . . . กกกการสรรหา การเลอืการสรรหา การเลอืการสรรหา การเลอืการสรรหา การเลอืกสรรสรรสรรสรร และการคดัเลอืกพนกังาน ประเภทตาํแหนงวชิาการ และการคดัเลอืกพนกังาน ประเภทตาํแหนงวชิาการ และการคดัเลอืกพนกังาน ประเภทตาํแหนงวชิาการ และการคดัเลอืกพนกังาน ประเภทตาํแหนงวชิาการ    
  จะดําเนินการโดยวิธีการและข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 1111....1 1 1 1 กกกการคดัเลอืการคดัเลอืการคดัเลอืการคดัเลอืก  ประเภทตําแหนงวิชาการในระดับแรกเขามี 2  ข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนที่ ที่ ที่ ที่ 1111        พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ ผลงานทาง
วิชาการ และสาขาวิชาของผูสมัครใหตรงกับลักษณะงานวิชาการของตําแหนงท่ี
บรรจุ กรณีท่ีผูสมัครมีคุณวุฒิปริญญาโทใหพิจารณาถึงหลักศักยภาพท่ีจะไป
ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนดวย 

ขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนที่ ที่ ที่ ที่ 2222    เม่ือผูสมัครผานข้ันตอนท่ี 1 แลว จะดําเนินการประเมินศักยภาพของผูสมัคร
ตามวิธีการและหลักเกณฑ ดังนี้  
(1) กําหนดใหผูสมัครนําเสนอผลงานวิจัยหรืองานวิชาการท่ีเชี่ยวชาญเพ่ือ

พิจารณาประเมินความสามารถในการนําเสนอ การถายทอดความรู
ความสามารถดานวิชาการและศักยภาพในการเปนนักวิชาการท่ีดี ในกรณีท่ี
ผูสมัครมีประสบการณและผลงานท่ีประจักษชัด อาจยกเวน ไมตองนําเสนอ
ผลงานวิจัยหรืองานวิชาการดังกลาวได โดยพิจารณาเฉพาะกรณีไป 

(2) ดําเนินการสัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ทัศนคติ  
ความสนใจทางวิชาการ ความจริงจัง การแสดงออก มนุษยสัมพันธและ
บุคลิกภาพอื่นๆ เปนตน 

1111....2 2 2 2 กกกการสรรหาและการเลือกสรรารสรรหาและการเลือกสรรารสรรหาและการเลือกสรรารสรรหาและการเลือกสรร ประเภทตําแหนงทางวิชาการซ่ึงตองการผู ท่ีมีความรู 
ความสามารถ ประสบการณ หรือความชํานาญงานจะพิจารณาตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

((((1111) ) ) ) คุคคุุคุณวุฒิณวุฒิณวุฒิณวุฒิ ตองเปนผูท่ีมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาข้ึนไป ในกรณีผูท่ีมีคุณวุฒิ   
ตํ่ากวาปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือผู ท่ีไมมีคุณวุฒิใดๆ แตมีความรู 
ความสามารถ และความชํานาญสูงมากเปนพิเศษในสาขาวิชาการหรือ
วิชาชีพท่ีมหาวิทยาลัยจําเปนตองใช ใหพิจารณาเปนกรณีพิเศษเปนรายๆ ไป   

  ((((2222) ) ) ) วิววิิวิธีการคัดเลือกธีการคัดเลือกธีการคัดเลือกธีการคัดเลือก ดําเนินการตามขอ 1.1 หรือวิธีการอื่นๆท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนด 
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  ((((3333) ) ) ) กกกการกําหนดอัตราเงินเดือนและารกําหนดอัตราเงินเดือนและารกําหนดอัตราเงินเดือนและารกําหนดอัตราเงินเดือนและการการการการทดลองปฏิบัติงานทดลองปฏิบัติงานทดลองปฏิบัติงานทดลองปฏิบัติงาน  พิจารณาจากคุณวุฒิ   
ประสบการณ หรือความชํานาญงานท่ีตรงกับความตองการของมหาวิทยาลัย ตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด โดยใหมีการ
ทดลองปฏิบัติงาน มีสัญญาจางทดลองปฏิบัติงาน 3 ป 

2222. . . . กกกการสรรหา การเลอืกสรรและการคดัเลือกพนกังาน ประเภทตําแหนงปฏบิตัิารสรรหา การเลอืกสรรและการคดัเลือกพนกังาน ประเภทตําแหนงปฏบิตัิารสรรหา การเลอืกสรรและการคดัเลือกพนกังาน ประเภทตําแหนงปฏบิตัิารสรรหา การเลอืกสรรและการคดัเลือกพนกังาน ประเภทตําแหนงปฏบิตัิการการการการวชิาชีพและบรหิารทั่วไปวชิาชีพและบรหิารทั่วไปวชิาชีพและบรหิารทั่วไปวชิาชีพและบรหิารทั่วไป    
 จะดําเนินการโดยวิธีการและข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
 2222....1 1 1 1 กกกการคดัารคดัารคดัารคดัเลอืกเลอืกเลอืกเลอืก ในกรณีระดับแรกเขามี 2 ข้ันตอน 
     ขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนที่ ที่ ที่ ที่ 1111 พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา สาขาวิชาท่ีศึกษาใหตรงกับ                                                                                

ลักษณะงานและตําแหนงท่ีบรรจุ 
ขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนที ่ที ่ที ่ที ่2222    เม่ือเปนผูผานข้ันตอนท่ี 1  แลว จะดําเนินการ  ดังนี้ 

(1) ทดสอบความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี โดยวิธีสอบขอเขียน
หรือทดสอบปฏิบัติตามกิจกรรมท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนดหรือวิธีอื่นวิธีใด
หรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับความรูความสามารถ
ท่ีตองการตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

(2) ดําเนินการสัมภาษณเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ทัศนคติ 
ความสนใจ ความจริงจัง การแสดงออก มนุษยสัมพันธและบุคลิกภาพอื่น  ๆเปนตน                                                               

2222....2 2 2 2 ใใใในกรณทีี่ตองการพนกังานในสาขาที่ขาดแคลนนกรณทีี่ตองการพนกังานในสาขาที่ขาดแคลนนกรณทีี่ตองการพนกังานในสาขาที่ขาดแคลนนกรณทีี่ตองการพนกังานในสาขาที่ขาดแคลน  จะพิจารณาตามวิธีการและข้ันตอนดังนี้ 
ขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนที ่ที ่ที ่ที ่1 1 1 1 พิจารณาประเมินวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา สาขาวิชาท่ีศึกษาใหตรงกับ  

 ลักษณะงานและตําแหนงท่ีบรรจุ 
ขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนที ่ที ่ที ่ที ่2222        เม่ือผูสมัครผานข้ันตอนท่ี 1 แลวจะดําเนินการสัมภาษณเพ่ือพิจารณาความ   
                เหมาะสมในดานตางๆ เชน ทัศคติ ความสนใจ ความจริงจัง การแสดงออก   
    มนุษยสัมพันธและบุคลิกอื่นๆ เปนตน 
ขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนที ่ที ่ที ่ที ่3333    เม่ือผูสมัครผานข้ันตอนท่ี 2 แลว จะดําเนินการทดสอบตามกิจกรรมท่ี 
            คณะกรรมการกําหนด 

2222....3 3 3 3 ใใใในกรณทีีต่องการพนกังานทีม่ีความรู ความสามารถประสบการณหรอืความชาํนาญงานนกรณทีีต่องการพนกังานทีม่ีความรู ความสามารถประสบการณหรอืความชาํนาญงานนกรณทีีต่องการพนกังานทีม่ีความรู ความสามารถประสบการณหรอืความชาํนาญงานนกรณทีีต่องการพนกังานทีม่ีความรู ความสามารถประสบการณหรอืความชาํนาญงาน    จะ
พิจารณาตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
  ((((1111) ) ) ) คุคคุุคุณวุฒิณวุฒิณวุฒิณวุฒิ ตองเปนผูท่ีไดรับปริญญาต้ังแตปริญญาตรีหรือเทียบเทาข้ึนไป และไดศึกษา
อบรมหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพท่ีมหาวิทยาลัยจําเปนตองใชภายหลังจากไดรับปริญญา
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 3 ป จนมีความรู ความสามารถ และความชํานาญงานเปนพิเศษ 
  ในกรณีผูท่ีมีคุณวุฒิตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาหรือผูท่ีไมมีคุณวุฒิใดๆ แตมีความรู
ความสามารถ และความชํานาญสูงในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพท่ีมหาวิทยาลัยจําเปนตองใชใหพิจารณาเปน
กรณีพิเศษเปนรายๆ ไป 
  ((((2222) ) ) ) วิววิิวิธีการธีการธีการธีการ  ดําเนินการตามขอ 2.1 หรือ 2.2 หรือวิธีการอื่นตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 
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  ((((3333) ) ) ) กกกการกําหนดเงินเดือนและทดลองปฏิบัติงานารกําหนดเงินเดือนและทดลองปฏิบัติงานารกําหนดเงินเดือนและทดลองปฏิบัติงานารกําหนดเงินเดือนและทดลองปฏิบัติงาน  พิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ 
หรือมีความชํานาญงานท่ีตรงกับความตองการของมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานบุคคลกําหนด โดยใหมีการทดลองปฏิบัติงานมีสัญญาจางทดลอง
ปฏิบัติงาน 2 ป 
  ในกรณีผูมีประสบการณและมีความชํานาญสูงมาก ใหบรรจุในฐานะผูทรงคุณวุฒิใน
ตําแหนงและอัตราเงินเดือนท่ีสูงกวากําหนดไว โดยไมตองมีการทดลองปฏิบัติงานก็ได 
 
การบรรจแุละแตงตัง้การบรรจแุละแตงตัง้การบรรจแุละแตงตัง้การบรรจแุละแตงตัง้    
 1. ผู ท่ีไดรับการบรรจุและแตงต้ังเขาเปนพนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัย จะตองมี
คุณสมบัติท่ัวไป คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง และคุณสมบัติอื่นๆ ดังนี้ 

1.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
 ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติท่ัวไปตามขอ 9 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวย

การบริหารบุคคล พ.ศ. 2535 ดังตอไปนี ้
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการบรหิารงานบุคคลกําหนด แตตองไมต่ํากวา 18 ป  
    และไมเกิน 60 ป 
(3) ไมเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว 
(4) ไมเปน หรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
(5) ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสีย  หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
(6) ไมเปนผูไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือสติฟนเฟอง 

ไมสมประกอบหรือมีกายหรือมีจิตไมเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหนาทีได 
(7) ไมเปนโรคเรื้อนในระยะติดตอ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีนารังเกียจแกสังคม       

วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะท่ีปรากฏอาการเปนท่ีนารังเกียจแกสังคม   
โรคติดยาเสพติดใหโทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคอื่นท่ีคณะกรรมการนโยบายการ 
บริหารงานกําหนด 

(8) ไมเปนผูอยูระหวางถูกพักงาน พักราชการ หรือส่ังใหหยุดงานเปนการชั่วคราวใน 
ลักษณะเดียวกันกับพักงาน หรือพักราชการ 

(9) ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ 
สําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(10) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
หนวยงานอื่น เพราะกระทําผิดวินัย 
ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปน คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานบุคคล 

อาจพิจารณาอนุมัติใหบรรจุแตงต้ังพนักงานและลูกจางท่ีขาดคุณสมบัติ (1) ได 
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1.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
       ผูสมัครจะตองสําเร็จการศึกษาในวุฒิและสาขาวิชาท่ีตรง และหรือมีประสบการณ
เหมาะสมกับตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  1.3 คุณสมบัติอื่นๆ 
      ก. พนักงานสายวิชาการ 
   (1) ผูสมัครมีคุณสมบัติตอไปนี้จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

- มีประสบการณการสอนในระดับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา 
  และหรือวิจัยในสาขาท่ีกําหนด 

    - มีตําแหนงทางวิชาการ หรือมีผลงานทางวิชาการ 
 (2) ผูสมัครมีวุฒิปริญญาโทควรมีผลการศึกษาท่ีดีมาก เชน GPA ไมต่ํากวา 3.50 
 (3) มีความรูภาษาอังกฤษในระดับท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 (4) มีทักษะความสามารถทางคอมพิวเตอร 
 (5) มีความเขาใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 (6) ใฝรู ทุมเท และอุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 
 (7) มีความเขาใจและยอมรับเกณฑการประเมินประสิทธิภาพการทํางานและ 
     เง่ือนไขตางๆ ตามมหาวิทยาลัยกําหนด 
 (8) สามารถปฏิบัติงานประจําเต็มเวลาและนอกเวลาทําการท่ีไดรับมอบหมายได 
 (9) กรณีอื่นใดใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี 

 

          ข. พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป 
   (1) ผูสมัครมีวุฒิปริญญาตรี และหรือวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือเทียบเทา  

จะตองมีผลการเรียน (GPA) ไมตํ่ากวา 2.50 ยกเวนตําแหนงท่ีตองการผูมี
ประสบการณตรงหรือมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะดานในการทํางานนั้นๆ 
หรือเปนสาขา/วิชาชีพท่ีหายากหรือขาดแคลน 

   (2) มีความรูภาษาอังกฤษในระดับท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
   (3) มีทักษะความสามารถทางคอมพิวเตอร 
   (4) มีความเขาใจในปรัชญา ปณิธาน ภารกิจของมหาวิทยาลัย 
   (5) ใฝรู ทุมเท และอุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 
   (6) มีความเขาใจและยอมรับเกณฑการประเมินประสิทธิภาพการทํางานและ 

เง่ือนไขตางๆตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
   (7) สามารถปฏิบัติงานประจําเต็มเวลา และนอกเวลาทําการตามท่ีไดรับมอบหมายได 
   (8) กรณีอื่นใดใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี 
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2. ผู ท่ีไดรับการบรรจุและแตงต้ังเขาเปนพนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัย  จะตอง
ดําเนินการดังตอไปนี้ 
  (1) รายงานตัวเขาปฏิบัติงานท่ีงานบรรจุและแตงต้ัง สวนการเจาหนาท่ี ตามกําหนด
วันท่ีไดแจงไวในแบบรายงานตัว พรอมย่ืนใบรับรองแพทย สําเนาเอกสารท่ีขอเพ่ิมเติม และเอกสารฉบับ
จริงของเอกสารตางๆ ทีไดย่ืนสําเนาไวในตอนสมัคร เพ่ือทําการตรวจสอบ 
  (2) ติดตอขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐหรือบัตรประจําตัวลูกจางชั่วคราว, ขอตัด
เครื่องแตงกายในงานพิธี (ชุดสูท) ของมหาวิทยาลัย, ขอใชบริการรถรับสงพนังงาน (กรณีขอใชบริการ), 
กรอกประวัติการรับพระราชประทานเครื่องราชอิริยาภรณ (ถามี) และขอรับแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ท่ีสวนการเจาหนาท่ี 
  (3) ติดตอขอมี Internet Account Name ประจําตัวบุคลากร ท่ีศูนยคอมพิวเตอร 
  (4) ติดตอขอมี User Name เพ่ือใชในระบบบรรณอิเล็กทรอนิกส และระบบจัดเก็บ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส ท่ีสวนสารบรรณและอํานวยการ 
  (5) ติดตอขอสมัครเปนสมาชิกศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา ท่ีศูนยบรรณสารและ
การส่ือการศึกษา 
  (6) เปดบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาทาศาลา กรณีปฏิบัติงานท่ี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  หรือสาขาอนุสาวรียชัยสมรภูมิ กรณีปฏิบัติท่ีหนวยงานประสานงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพมหานคร  หรือ   สาขาตลาดใหม กรณีปฏิบัติงานท่ีศูนยวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดสุราษฏรธานี  พรอมถายสําเนาเลขบัญชี ไปย่ืนท่ีสวนการเงินและบัญชี 
  (7) ติดตอขอกรอกรายเอียดคาลดหยอนผูเสียภาษีอากร และสมัครเปนสมาชิกกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ  ท่ีสวนการเงินและบัญชี 
  (8) ติดตอขอสมัครเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด ท่ี
สํานักงานสหกรณฯ  
 

กกกการกาํหนดอัตราเงนิเดอืนพนักงานารกาํหนดอัตราเงนิเดอืนพนักงานารกาํหนดอัตราเงนิเดอืนพนักงานารกาํหนดอัตราเงนิเดอืนพนักงาน    
 1. ผูท่ีไมมีประสบการณการทํางานตรงตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  มหาวิทยาลัยบรรจุโดยให
ไดรับเงินเดือนในข้ันตนตามวุฒิการศึกษาของตําแหนงนั้นๆ  ตามบัญชีอัตราเงินเดือนของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ 
 2. ผูท่ีมีประสบการณทํางานตรงตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  มหาวิทยาลัยจะบรรจุโดยบวกเพ่ิม
คาประสบการณการทํางานใหเฉพาะประสบการณท่ีตรงตามตําแหนงท่ีจะบรรจุ  ดังนี้ 
  ก. พนักงานสายวิชาการ 
   (1) ใหนับคาประสบการณการทํางานใหเฉพาะตําแหนงสาขาขาดแคลน  และ
หรือผูมีประสบการณในงานตรงกับความตองการของมหาวิทยาลัย 
   (2) การนับคาประสบการณการทํางาน ใหนับ 1 ป ตอ 1 ข้ัน 
   (3) กรณอีื่นใดใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี 
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  ข.  พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป 
   (1) ใหนับคาประสบการณการทํางานใหเฉพาะตําแหนงระดับหัวหนาสวนข้ึนไป  
ยกเวนตําแหนงท่ีตองการประสบการณโดยเฉพาะ  และหรือสาขาขาดแคลนท่ีหายาก 
   (2) ในการนับคาประสบการณการทํางานใหผูสมัครตามขอ (1)  ผูสมัครจะตอง
มีประสบการณการทํางานไมนอยกวา 4 ป และตองเปนประสบการณที่ตรงกับลักษณะงานของตําแหนงท่ีจะบรรจุ 
   (3) การนับคาประสบการณการทํางานใหนับ 2 ป ตอ 1 ข้ัน ยกเวนเปนลักษณะ
งานท่ีหายากอาจนับใหปละ 1 ข้ัน 
   (4) กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีผานการสรรหาหรือคัดเลือกในตําแหนงสูงข้ึน  
หรือเปล่ียนสายงานจากพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป เปนพนักงานสายวิชาการ หาก
คํานวณอัตราเงินเดือนแลวอัตราเงินเดือนท่ีจะไดรับตํ่ากวาท่ีไดรับอยูในปจจุบัน ก็ใหไดรับอัตราเงินเดือนเดิม  
ท้ังนี้เพ่ือไมใหพนักงานเสียประโยชนและเปนไปตามระบบการบริหารงานบุคคล 
   (5) กรณีอื่นใดใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี  นอกจากเกณฑเหลานี้แลว หาก
พนักงานรายใดท่ีมหาวิทยาลัยเห็นวามีคุณวุฒิและประสบการณพิเศษอันเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
ในหนาท่ีและเปนประโยชนในการเจรจาตอรองใหอยู ในดุลยพินิจของอธิการบดี ท่ีจะนําเสนอ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานบุคคลพิจารณากําหนดเง่ือนไขการบรรจุแตงต้ัง  และอัตรา
เงินเดือน  ตามความเหมาะสมเปนรายๆ ไป 
 

กกกการกาํหนดสาขาขาดแคลนารกาํหนดสาขาขาดแคลนารกาํหนดสาขาขาดแคลนารกาํหนดสาขาขาดแคลน    
 มหาวิทยาลัยไดกําหนดสาขาขาดแคลน โดยอิงตามแนวทางการกําหนดสาขาขาดแคลน ทุน
โครงการพัฒนาอาจารย (สาขาขาดแคลน) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 16 สาขา ดังนี้ 
 (1) แพทยศาสตร  (2) เภสัชศาสตร 
 (3) ทันตแพทยศาสตร  (4) อุตสาหกรรมเกษตร 
 (5) สถาปตยกรรมศาสตร (6) พยาบาลศาสตร 
 (7) ครุศาสตรอุตสาหกรรม (8) สัตวแพทยศาสตร 
 (9) สหเวชศาสตร ไดแก เทคนิคการแพทย กายภาพบําบัด อาชีวบําบัด กิจกรรมบําบัด อรรถบําบัด 
 (10) วิศวกรรมศาสตร  (11) คณิตศาสตร 
 (12) อัญมณีและเครื่องประดับ (13) วิทยาศาสตร 
 (14) คอมพิวเตอร  (15) ภาษา 
 (16) บัญชี 
 

การขอปรบัวฒุิการศกึษาการขอปรบัวฒุิการศกึษาการขอปรบัวฒุิการศกึษาการขอปรบัวฒุิการศกึษา    
 พนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยผูใดจะขอปรับวุฒิการศึกษา จะตองดําเนินการดังนี้ 
 1. กรณีขอปรับวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ ใหย่ืนสําเนาวุฒิการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษา 
(Transcript) ท่ีแสดงวาไดสําเร็จการศึกษาท่ีครบสมบูรณแลวท่ีงานบรรจุและแตงต้ัง สวนการเจาหนาท่ี 
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 2. กรณีขอปรับวุฒิการศึกษาและปรับอัตราเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาสูงสุด ใหทําหนังสือขอ
อนุมัติปรับวุฒิการศึกษา พรอมแนบสําเนาวุฒิการศึกษา ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ท่ีแสดงวา
ไดสําเร็จการศึกษาท่ีครบสมบูรณแลวและภาระงานในหนาท่ีรับผิดชอบ ถึงอธิการบดี (ผานหัวหนาการ
เจาหนาท่ี) โดยจะตองผานความเห็นชอบในการขอปรับวุฒิการศึกษาและปรับอัตราเงินเดือนตามวุฒิ
การศึกษาสูงสุดจากผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นแลว 
 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาปรับวุฒิการศึกษาและปรับอัตราเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาสูงสุดใหกับ
พนักงานท่ีมีวุฒิสูงข้ึน ซ่ึงปฏิบัติงานตรงตามลักษณะงานหรือตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ี
ครองอยู และไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหศึกษาเพ่ือเพ่ิมวุฒิ หากอัตราเงินเดือนท่ีไดรับอยูตํ่ากวา
อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิใหมนั้น ก็จะปรับเงินเดือนตามวุฒิใหมน้ันต้ังแตวันท่ีกลับเขาปฏิบัติงานเปนตนไป  
แตจะตองไมกอนวันท่ีไดรับวุฒิใหมนั้น 
 พนักงานท่ีไดรับวุฒิสูงข้ึน โดยมิไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยในการศึกษาเพ่ือเพ่ิมวุฒิ ไมอยูในขาย
ท่ีจะไดรับการพิจารณาปรับเงินเดือนตามวุฒิใหม แมวาวุฒิใหมนั้นจะตรงตามลักษณะงาน หรือตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีครองอยูดวยก็ตาม2 
 

การขอโอนยายสงักดัการขอโอนยายสงักดัการขอโอนยายสงักดัการขอโอนยายสงักดั    
 พนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยผูใดประสงคจะขอโอนยายสังกัดถึงอธิการบดี (ผานหัวหนา
สวนการเจาหนาท่ี) โดยจะตองผานความเห็นชอบในการขอโอนยายสังกัดจากผูบังคับบัญชาหนวยงานตน
สังกัดเดิม และหนวยงานตนสังกัดใหมท่ีจะขอโอนยายไปปฏิบัติงานตามลําดับชั้นแลว 
 
การขอบรรจุกลบัเขาปฏบิัตงิานการขอบรรจุกลบัเขาปฏบิัตงิานการขอบรรจุกลบัเขาปฏบิัตงิานการขอบรรจุกลบัเขาปฏบิัตงิาน    
 พนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยผูใดประสงคจะขอบรรจุกลับเขาปฏิบัติงานจะตองดําเนินการดังตอไปนี้ 
 1. กรณีผูท่ีมหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหพนจากตําแหนง และออกจากงานเพ่ือไปปฏิบัติงานตามความ
ประสงคของมหาวิทยาลัย ใหย่ืนคําขอบรรจุกลับตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานบุคคล
กําหนด ภายใน 30 วัน นับจากวันส้ินสุดกําหนดเวลาท่ีมหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหไปปฏิบัติงานนั้นพรอม
ดวยหนังสือรับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจากหัวหนางานของหนวยงานท่ีตนไปปฏิบัติงานนั้น 
 2. กรณีผูท่ีเคยเปนพนักงานของมหาวิทยาลัย และพนจากสภาพพนักงานโดยมิใชเปนการปลดออก
เพราะความผิดทางวินัย หรือการใหออกเพราะผลการประเมินการปฏิบัติงาน หรือผลการประเมินการ
ทดลองปฏิบัติงานอยูในเกณฑไมผาน ใหทําหนังสือขอบรรจุกลับเขาปฏิบัติงานถึงอธิการบดี (ผานหัวหนา
สวนการเจาหนาท่ี) โดยจะตองผานความเห็นชอบในการขอบรรจุกลับเขาปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา
หนวยงานตนสังกัดเดิม ตามลําดับข้ันแลว3     
                                                                     

                                                        

2
 ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการจายเงินเดือนพนักงานและการใหพนักงานไดรับเงินเดือน พ.ศ.2538 
3
 ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการบรรจุและแตงตั้งผูท่ีเคยเปนพนักงานกลับเขาเปนพนักงาน พ.ศ.2538 
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บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่3333    
การขอกาํหนดตาํแหนงทางวชิาการการขอกาํหนดตาํแหนงทางวชิาการการขอกาํหนดตาํแหนงทางวชิาการการขอกาํหนดตาํแหนงทางวชิาการ 

 

การกาํหนดตําแหนงทางวิชากการกาํหนดตําแหนงทางวิชากการกาํหนดตําแหนงทางวิชากการกาํหนดตําแหนงทางวิชาการาราราร    
1111.... ประเภทตาํแหนงทางวชิาการประเภทตาํแหนงทางวชิาการประเภทตาํแหนงทางวชิาการประเภทตาํแหนงทางวชิาการ    

1.1 ผูชวยศาสตราจารย 
1.2 รองศาสตราจารย 
1.3 ศาสตราจารย 

2222.... คณุสมบตัทิี่จะขอตําแหนงทางวชิาการคณุสมบตัทิี่จะขอตําแหนงทางวชิาการคณุสมบตัทิี่จะขอตําแหนงทางวชิาการคณุสมบตัทิี่จะขอตําแหนงทางวชิาการ    
2222....1 1 1 1 การขอโดยวธิปีกติการขอโดยวธิปีกติการขอโดยวธิปีกติการขอโดยวธิปีกติ    
 1) ผูชวยศาสตราจารย 
  วุฒิปริญญาโท ดํารงตําแหนงอาจารยมาแลวไมนอยกวา 5 ป 
  วุฒิปริญญาเอก ดํารงตําแหนงอาจารยมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
 2) รองศาสตราจารย 
  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวไมนอยกวา 3 ป 
 3) ศาสตราจารย 
  ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
2222....2 2 2 2 การขอโดยวธิีพเิศษ การขอโดยวธิีพเิศษ การขอโดยวธิีพเิศษ การขอโดยวธิีพเิศษ  
    หมายถึง การขอตําแหนงทางวิชาการท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑการขอโดยวิธีปกติ เชน 

ดํารงตําแหนงไมครบตามเวลา การขอตําแหนงขามข้ัน เปนตน 
3333.... เกณฑผลงานทางวชิาการเกณฑผลงานทางวชิาการเกณฑผลงานทางวชิาการเกณฑผลงานทางวชิาการ    

3333....1 1 1 1 การขอโดยวิธปีกติการขอโดยวิธปีกติการขอโดยวิธปีกติการขอโดยวิธปีกติ    
    3333....1111....1 1 1 1 ภาระงานภาระงานภาระงานภาระงาน 
  1) มีชั่วโมงสอนโดยเฉล่ียไมนอยกวา 3 หนวยกิตตอภาคการศึกษา หรือมีชั่วโมง

สอนประจํารายวิชาและควบคุมการปฏิบัติงานของนักศึกษาซ่ึงมีปริมาณงานเทียบคาไดไมตํ่ากวา 9 ชั่วโมง
ตอสัปดาหตอภาคการศึกษา  มีผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอนไมต่ํากวาระดับดีมากระดับดีมากระดับดีมากระดับดีมาก 

  2) รับผิดชอบควบคุมตรวจสอบการวิจัย คนควาวิจัยหรือเปนท่ีปรึกษานักศึกษา
ท้ังดานวิชาการและกิจกรรมนักศึกษาตามท่ีไดรับมอบหมายไมนอยกวา 5 ชั่วโมงตอสัปดาหตอภาค
การศึกษา 

  3) มีผลงานการใหบริการทางวิชาการหรือชวยงานบริหารตามท่ีไดรับมอบหมาย
และมีผลงานวิชาการ ดังนี้ 
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 3333....1111....2 2 2 2 ผลการทางวิชาการผลการทางวิชาการผลการทางวิชาการผลการทางวิชาการ    
ตาํแหนงตาํแหนงตาํแหนงตาํแหนง    ผลงานสอนผลงานสอนผลงานสอนผลงานสอน    ผลงานทางวชิาการผลงานทางวชิาการผลงานทางวชิาการผลงานทางวชิาการ    เกณฑการตดัสนิเกณฑการตดัสนิเกณฑการตดัสนิเกณฑการตดัสนิ    

ผูชวยศาสตราจารยผูชวยศาสตราจารยผูชวยศาสตราจารยผูชวยศาสตราจารย    เอกสารประกอบการ
สอน ไมนอยกวา 1 
รายวิ ช า  และ ได ใ ช
ป ร ะ ก อบก า ร ส อน
มาแลวและ � 

1. งานแตง เรียบเรียง แปลหนังสือ หรือ
เขียนบทความทางวิชาการ ซ่ึงไดรับการ
ตีพิมพเผยแพร หรือ 
2. ผลงานวิจัยซ่ึงไดรับการตีพิมพเผยแพรแลว 
(ไมนับงาวิจัยที่ทําเปนสวนหน่ึงของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ) หรือ 
3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซ่ึงเทียบ
ไดกับขอ 1 หรือ 2  

ผลงานทั้งสองประเภท
ตองมีคุณภาพดีคุณภาพดีคุณภาพดีคุณภาพดี 

รองศาสตราจารยรองศาสตราจารยรองศาสตราจารยรองศาสตราจารย    เอกสารคําขอไมนอย
กวา 1 รายวิชาและได
ใชประกอบการสอน
มาแลวและ �  

1. งานแตง เรียบเรียง แปลตําราหรือหนังสือ
ที่ใชประกอบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
และไดรับการตีพิมพเผยแพรแลว หรือ 
2. ผลงานวิจัยซ่ึงไดรับการตีพิมพเผยแพรแลว 
(ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนหน่ึงของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ) หรือ 
3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซ่ึงเทียบ
ไดกับขอ 1 หรือ 2 

ผลงานทั้งสองประเภท
ตองมีคุณภาพดีคุณภาพดีคุณภาพดีคุณภาพดีมากมากมากมาก  

ศาสตราจารยศาสตราจารยศาสตราจารยศาสตราจารย    
วิธีที่ 1 

เสนอทั้งผลงานสอน
และงานวิจัย 

1.งานแตง เรียบเรียง ตํารา หรือหนังสือที่ใช
ประกอบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยไม
นอยกวา 1 เลม และไดรับการตีพิมพเผยแพร
แลว และ 
2. ผลงานวิจัยซ่ึงไดรับการตีพิมพเผยแพร
แลว (ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนหน่ึงของ
ก า ร ศึ ก ษ า เ พ่ื อ รั บ ป ริ ญ ญ า ห รื อ
ประกาศนียบัตรใดๆ หรือ 
3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซ่ึงเทียบ
ไดกับขอ 2 

ผลงานทั้งสองประเภท
ตองมีคุณภาพดีมากคุณภาพดีมากคุณภาพดีมากคุณภาพดีมาก 

วิธีที่ 2 เสนอผลงานสอนหรือ
งานวิชาการอยางใด
อยางหน่ึง 

1. งานแตง เรียบเรียง ตํารา หรือหนังสือที่
ใชประกอบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยไม
นอยกวา 1 เลม และไดรับการตีพิมพเผยแพร
แลว หรือ 
2. ผลงานวิจัยซ่ึงไดรับการตีพิมพเผยแพร
แลว (ไม นับงานวิจัยที่ เปนสวนหน่ึงของ
ก า ร ศึ ก ษ า เ พ่ื อ รั บ ป ริ ญ ญ า ห รื อ
ประกาศนียบัตรใดๆ) หรือ 
3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซ่ึงมี
คุณภาพอยูในระดับดีเดน 

ผลงานตองมีคุณภาพคุณภาพคุณภาพคุณภาพ
ดีเดนดีเดนดีเดนดีเดน 
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3333....2 2 2 2 การขอโดยวิธีพิเศษการขอโดยวิธีพิเศษการขอโดยวิธีพิเศษการขอโดยวิธีพิเศษ    
  ผูท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย สามารถขอตําแหนง
ทางวิชาการท่ีสูงข้ึนโดยวิธีพิเศษได เชน ดํารงตําแหนงอาจารย แตเสนอขอตําแหนงรองศาสตราจารย 
หรือศาสตราจารยหรือมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงไมครบตามท่ีกําหนดไวตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงนั้น4 เปนตน 
 

ตําแหนง ผลงานสอน ผลงานทางวิชาการ เกณฑการตัดสิน 
ผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย 
ศาสตราจารย 

ผูเสนอขอสามารถนําเสนอ
ผลงานสอนไดทุกประเภท 

ผูเสนอขอสามารถนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการไดทุก
ประเภท 

ผลการปฏิบัติงานและผลงาน
ทางวิชาการตองมีคณุภาพดเีดนคณุภาพดเีดนคณุภาพดเีดนคณุภาพดเีดน 
โดยผ า นการประ เมิ นจ า ก
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จํานวนไมนอยกวา 5 คน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

4
 ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ วาดวยหลักเกณฑและวิธกีารแตงตัง้ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารย พ.ศ.2538 
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ข้ันตอนการขอพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 
 

ขัน้ตอนขัน้ตอนขัน้ตอนขัน้ตอน    การดาํเนนิการการดาํเนนิการการดาํเนนิการการดาํเนนิการ    
1.ผูเสนอ  
(เจาตัว/ผูบังคับบัญชา)    

- กรอกขอมูลตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดพรอมนําสงผลงานทางวิชาการ 

2.คณบดี - ตรวจสอบคุณสมบัติ 
- รายงานผลการปฏิบัติงานของเสนอขอ 
- นําเสนอคณะกรรมการประจําสํานักวิชากลั่นกรองเบ้ืองตนและใหคํารับรองผลงาน  
   (เชิงปริมาณ) 

3.ผูเสนอขอ - นําสงเอกสารจํานวน 10 ชุด ตอสวนการเจาหนาที่ 
4.สวนการเจาหนาที่ - ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร 
5.คณะกรรมการพิจารณา 
  กําหนดตําแหนงทาง 
  วิชาการ 

- พิจารณากําหนดรายชื่อ Readers และผูประสานงานและสรุปผลจาก Readers   
   กระทําเปนความลับ 
- พิจารณาผลการประเมินเชิงคุณภาพของ Readers 

6.สภาวิชาการ - เห็นชอบผลการประเมินเชิงคุณภาพตามที่คณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหนงทาง 
  วิชาการ 

7.คณะกรรมการนโยบาย 
  การบริหารงานบุคคล 

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย 
   - พิจารณาอนุมัติใหแตงต้ัง 
   - อธิการบดีออกคําสั่ง 
   - รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
ตําแหนงศาสตราจารย 
   -เสนอสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อนุมัติ 
   -เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือนําความกราบบังคมทูลฯ 
   -โปรดเกลาแตงต้ัง 
   -รายงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

8.สวนการเจาหนาที่ -แจงผลการพิจารณาตอผูเสนอขอ 
 
หมายเหตุ : สภาวิชาการ คราวประชุมครั้งที่ 1/2540 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2540 มีมติใหนับวันดํารงตําแหนงทาง   

   วิชาการยอนหลังถึงวันที่ผูขอดํารงตําแหนงยื่นเรื่องอยางเปนทางการ (ครบถวน) ตอสวนการเจาหนาที่      
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ลักษณะของผลงานทางวชิาการทีใ่ชประกอบการพจิารณาแตงตั้ลักษณะของผลงานทางวชิาการทีใ่ชประกอบการพจิารณาแตงตั้ลักษณะของผลงานทางวชิาการทีใ่ชประกอบการพจิารณาแตงตั้ลักษณะของผลงานทางวชิาการทีใ่ชประกอบการพจิารณาแตงตั้งตาํแหนงงตาํแหนงงตาํแหนงงตาํแหนงทางวชิาการทางวชิาการทางวชิาการทางวชิาการ    
ตามมตขิอง กตามมตขิอง กตามมตขิอง กตามมตขิอง ก....มมมม....5555    

    
1. เอเอเอเอกสารประกอบการสอนกสารประกอบการสอนกสารประกอบการสอนกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารหรืออุปกรณท่ีใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง

ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีลักษณะเปนเอกสารหรืออุปกรณ ท่ีเกี่ยวของในวิชาท่ีตนสอน 
ประกอบดวยแผนการสอน หัวขอคําบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีส่ิงตางๆ 
เพ่ิมเติมอีกก็ได เชน รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอ เอกสารท่ีเกี่ยวเนื่อง 
แผนภูมิ (Chart) แถบเสียง (Tape) หรือภาพเล่ือน (Slide) ฯลฯ 

2. เอกสารคําสอนเอกสารคําสอนเอกสารคําสอนเอกสารคําสอน หมายถึง เอกสารคําบรรยายหรืออุปกรณท่ีใชสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีเนื้อหาสาระคําสอนท่ีม่ีความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน ถาเปน
เอกสารจะพิมพเปนโรเนียวก็ไดแตตองทําเปนรูปเลม 

3. หนังสือหนังสือหนังสือหนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการหรือกึ่งวิชาการท่ีไดเรียบเรียงอยางมีระบบ เขาปกเย็บ
เลมเรียบรอย มีสารบัญแบงหมวดหมูเนื้อหาอยางชัดเจน ใชอักษรตัวพิมพและมีการเผยแพร 

4. บทความทางวิชาการบทความทางวิชาการบทความทางวิชาการบทความทางวิชาการ หมายถึง เอกสารซ่ึงเรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือ
ของผูอื่นในลักษณะท่ีเปนการวิเคราะหวิจารณหรือเสนอแนวคิดใหมๆ จากพ้ืนฐานทางวิชาการนั้นๆ 
สําหรับบทความทางวิชาการท่ีเขียนข้ึนเพ่ือเปนความรูท่ัวไปสําหรับประชาชนนั้นอาจใชไดบาง หากมีคุณคา
ทางวิชาการเพียงพอ 

5. ตําราตําราตําราตํารา หมายถึง เอกสารท่ีใชในการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะท่ีไดเรียบเรียงอยางมีระบบ 
เชน ประกอบดวย คํานํา สารบัญ เนื้อเรื่อง สรุป และการอางอิงท่ีครบถวนสมบูรณทันสมัย โดยจะตองมี
เนื้อหาสาระอยางละเอียด ครอบคลุมวิชาหรือสวนของวิชาท่ีตนเชี่ยวชาญ โดยมีวัตถุประสงคท่ีใชเปนหลัก
ในการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และตองจัดทําเปนรูปเลมอยางเรียบรอย 

6. ผลงานวิจัยผลงานวิจัยผลงานวิจัยผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานคนควาอยางมีระบบและมีความมุงหมายอยางแนนอนเพ่ือให
ไดมาซ่ึงขอมูลหรือหลักการบางอยางท่ีจะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการหรือการนําวิชาการนั้นมา
ประยุกต มีลักษณะเปนเอกสารท่ีมีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ เชน มีการต้ังสมมติฐานหรือมี
การกําหนดปญหาท่ีชัดเจนสมเหตุสมผล โดยจะตองระบุวัตถุประสงคท่ีชัดเจนแนนอน มีการรวบรวม
ขอมูล พิจารณาวิเคราะหตีความและสรุปผลการวิจัยท่ีสามารถใหคําตอบหรือบรรลุวัตถุประสงคท่ี
ตองการได 

7. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หมายถึง ผลงานอยางอื่นท่ีมิใชเอกสารประกอบการสอน คาํ
สอน หนังสือ บทความทางวิชาการ ตํารา หรือผลงานวิจัย โดยปกติหมายถึงส่ิงประดิษฐหรืองาน
สรางสรรคท่ีมีคุณคา เชน เครื่องทุนแรง ผลงานดานศิลปะ ฯลฯ ผลงานทางวิชาการดังกลาวอาจบันทึก
เปนภาพยนตรหรือแถบเสียง ฯลฯ ก็ได ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นท่ีเสนอมานั้นจะตองผานการ

                                                        

5
 เอกสารแนบทาย ขอบังคับมหาวิทยาลยัวลัยลกัษณ วาดวยหลักเกณฑและวธิกีารแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ  

  ศาสตราจารย พ.ศ.2538 
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พิสูจนหรือมีหลักฐานรายละเอียดตางๆ ประกอบ แสดงใหเห็นคุณคาของผลงานวาไดมาตรฐานของ
ตําแหนงทางวิชาการในระดับศาสตราจารย รองศาสตราจารย หรือผูชวยศาสตราจารย แลวแตกรณี 

8. การตีพิมพเผยแพรการตีพิมพเผยแพรการตีพิมพเผยแพรการตีพิมพเผยแพร หมายถึง การพิมพท่ีมหาวิทยาลัยจัดพิมพข้ึนหรือการพิมพจากโรงพิมพ  
ก็ได แตตองมีลักษณะ ดังนี้  

ก. ถาเปนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน หรือตํารา จะตีพิมพหรือพิมพเปน
โรเนียวก็ได สําหรับหนังสือและตําราจะตองพิมพเปนรูปเลม และเผยแพรอยางกวางขวางในวงวิชการ 

ข. ถาเปนผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ จะตองลงตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ในสาขาวิชาชีพท่ีเผยแพรโดยสมํ่าเสมอหรือในหนังสือรวมบทความทางวิชาการ โดยการนําเสนอตอท่ี
ประชุมสัมมนาก็ได แตตองแนบรายงานการประชุมทางวิชาการท่ีมีเนื้อเรื่องสมบูรณมาประกอบการ
พิจารณาดวย 

สําหรับผลงานวิจัยท่ียาวมาก อาจตีพิมพเผยแพรโดยหนวยงานท่ีเปนท่ียอมรับในวง
วิชาการหรือวงวิชาชีพท่ีเชื่อถือไดในสาขานั้นๆ หากไมสามารถพิมพเผยแพรไดท้ังฉบับก็ใหตีพิมพในรูปของ
รายงานฉบับยอท่ีมีสาระสําคัญครบถวน (ไมใชบทคัดยอ) ลงในวารสารหรือรายงานการประชุมทาง
วิชาการท่ีเชื่อถือได หรือเปนท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวงวิชาชีพสาขานั้น  
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ลักษณะผลงานทางวิลักษณะผลงานทางวิลักษณะผลงานทางวิลักษณะผลงานทางวิชาการจําแนกตามชาการจําแนกตามชาการจําแนกตามชาการจําแนกตามระดบัคณุภาพตามที ่กระดบัคณุภาพตามที ่กระดบัคณุภาพตามที ่กระดบัคณุภาพตามที ่ก....มมมม. . . . กาํหนดกาํหนดกาํหนดกาํหนด    
    

ลักษณะของผลงานทางวิชาการจําแนกตามระดับคุณภาพ ประเภท 
ผลงาน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเดน 
ตํารา เปนตําราที่มี รูปแบบตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด มีเน้ือหา
ส า ร ะท า ง วิ ช า ก า ร ถู ก ต อ ง
สม บู รณ และทั นสมั ย  เ ป น
ประโยชนตอการเรียนการสอน
ในระดับอุดมศึกษาเปนอยางดี 

เปนตําราที่มี รูปแบบตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด มี เ น้ือ
หาทางวิชาการถูกตองสมบูรณ
และทันสมัย โดยจะตองแสดง
ความคิดริเริ่มและประสบการณ
อันกอใหเกิดความรูใหมที่เปน
ประโยชนตอความกาวหนาทาง
วิ ช า ก า ร อ ย า ง เ ห็ น ไ ด ชั ด 
สามารถใชเปนแหลงอางอิงหรือ
นําไปปฏิบัติได 

เ ป น ตํ า ร า ที่ มี รู ป แ บ บ ต า ม ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด มีเน้ือหาสาระทาง
วิชาการถูกตองสมบูรณ และทันสมัย
โดยจะตองมี ลักษณะเปนงานริ เริ่ ม
บุกเบิกทางวิชาการในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
และ เป นผลงานที่ มี ประ โยชนทาง
วิชาการอยางกวางขวางจนเปนที่เชื่อถือ
และยอมรับในวงวิชาการหรือวงวิชาชีพ
ที่เกี่ยวของ  

ผลงานวจิัย เปนงานวิจัยที่มีรูปแบบตามที่
ม ห า วิ ท ย า ลั ย กํ า ห น ด  มี
ความถูกตองเหมาะสมดาน
เ ท ค นิ ค  วิ ธี ก า ร แ ล ะ ก า ร
วิเคราะหผลงานดังกลาวนําไปสู
ความกาวหนาทางวิชาการหรือ
สามารถนําไปประยุกตใช มีการ
ตีพิมพเผยแพรตามหลักเกณฑ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

เปนงานวิจัยที่มีรูปแบบตามที่
ม ห า วิ ท ย า ลั ย กํ า ห น ด  มี
ความถูกตองเหมาะสมดาน
เ ท ค นิ ค  วิ ธี ก า ร แ ล ะ ก า ร
วิเคราะห เปนผลงานวิจัยที่ไม
ซํ้ากับเรื่องที่ทํามาแลวและเปน
ประโยชนอยางกวางขวางหรือ
ผลงานวิ จัยน้ันสามารถนําไป
ประยุกตใชไดอยางแพรหลาย
ตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

เ ป น ง า น วิ จั ย ที่ มี รู ป แ บ บ ต า ม ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด มีความถูกตอง
เหมาะสมดานเทคนิค วิธีการและการ
วิเคราะห เปนผลงานวิจัยที่ไม ซํ้ากับ
เรื่องที่ทํามาแลวและมีลักษณะเปนงาน
ริเริ่ม บุกเบิกที่มีคุณคา ย่ิงทําใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการในระดบสูง 
หรือผลงานวิ จัย น้ันสามารถนํา ไป
ประยุกตใช ไดอยางกว างขวางและ
แพรหลายในวงวิชาการหรือวงวิชาชีพที่
เกี่ยวของและมีการตีพิมพ เผยแพร
ตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ผลงาน 
ทางวชิาการ 

ในลักษณะอ่ืนๆ 

เปนผลงานที่มีลักษณะตามที่
มหาวิทยา ลัยกํ าหนด เป น
ผลงานใหมหรือเปนการนําส่ิงที่
มี อ ยู แ ล ว ม า ปร ะ ยุ กต ด ว ย
เทคนิควิธี วิธีการใหมๆ โดยใช
ความรู ความคิดมากพอสมควร 
และผลงานน้ันไดกอ ให เกิด
ประโยชน ในดานใดดานหน่ึง 
เชน ดานวิชาการ หรือชวยให
เกิดการประหยัดในดานเวลา 
แรงงาน หรือดานทุนการผลิต 
ฯลฯ ตลอดจนมี ผู นําผลงาน
ดังกลาวไปใชอยางแพรหลาย
พอสมควร 

เปนผลงานที่มีลักษณะตามที่
มหาวิทยา ลัยกํ าหนด เป น
ผลงานใหมที่ยังไมมีผูใดเคยทํา
มากอน หรือเปนการนําส่ิงที่มี
อยูแลวมาประยุกตดวยเทคนิค
และวิ ธีการใหมๆ ซ่ึงตองใช
ความรู ความคิดทางวิชาการ
ระดับสูง และผลงานน้ันตอง
เปนประโยชนอย างมากแก
สังคมทางดานใดดานหน่ึงหรือ
หล ายด า นตลอดจนมี ผู นํ า
ผลงาน ดั งกล า ว ไป ใช อย า ง
กวางขวาง 

เ ป น ผ ล ง า น ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ ต า ม ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดเปนผลงานใหมที่
ยังไมมีผูใดทํามากอนหรือเปนการนําส่ิง
ที่มีอยูแลวมาประยุกตดวยเทคนิคและ
วิ ธีการใหมๆ ที่ทันสมัย ซ่ึงตองใช
ความรู  ความสามารถทางวิชาการ
ระดับสูงมาก และผลงานดงกลาวได
กอใหเกิดประโยชนและมีคุณคาอยาง
มากแกสังคมหรือมนุษยชาติในดานใด
ดานหน่ึงหรือหลายดาน ตลอดจนมี
ผู นํ า ผ ล ง า น ดั ง ก ล า ว ไ ป ใ ช อ ย า ง
กวางขวางแพรหลายและเปนที่ยอมรับ
โดยทั่วกันในวงวิชาการหรือวงวิชาชีพที่
เกี่ยวของ 
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บบบบทที ่ทที ่ทที ่ทที ่4444    
ทนุการศกึษาและการลาศกึษา   ทนุการศกึษาและการลาศกึษา   ทนุการศกึษาและการลาศกึษา   ทนุการศกึษาและการลาศกึษา       

        

 ปจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดรับการจักสรรทุนจากหนวยงานภายนอกเพ่ือไปศึกษา 
ฝกอบรมดูงาน ปฏิบัติการวิจัย และทุนมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการจัดสรร ดังนี้ 

1. 1. 1. 1. ทนุหนวยงานภายนอกทนุหนวยงานภายนอกทนุหนวยงานภายนอกทนุหนวยงานภายนอก    
                    1.1 ทุนสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ประกอบดวย 

 (1) ทุนโครงการนํารองเชิงกลยุทธเพ่ือพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา  
       สามารถเขาไปดูขอมูลไดท่ี www.research.mua.go.th 

 (2) ทุนโครงการพัฒนาอาจารย สาขาขาดแคลน เพ่ือศึกษาในประเทศ                         
            และโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย (U.D.C) (ผูรับทุนผูกพันฯ) 

 (3) ทุนกิจกรรมวิชาการเพ่ือไปอบรม ดูงานและปฏิบัติการวิจัย 
 (4) ทุนอื่นๆ 

      1.2 ทุนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    
    สําหรับผูสมัครรับทุนฯ สามารถเขาไปดูขอมูลไดท่ี  http://stscholar.nstda.or.th 

      1.3 ทุนกระทรวงพลังงาน และทุนอื่นๆ                           
2. 2. 2. 2. ทุนมหาวทิยาลยัวลัยลกัษณทุนมหาวทิยาลยัวลัยลกัษณทุนมหาวทิยาลยัวลัยลกัษณทุนมหาวทิยาลยัวลัยลกัษณ    

      2.1 โครงการพัฒนาอาจารย สาขาขาดแคลน ระดับปริญญาโท เพ่ือศึกษาในประเทศ  
  สําหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัย / บุคคลท่ัวไปท่ีมีผลการเรียนดีเดน / เกียรตินิยม                  

     2.2 ทุนสนับสนุนบางสวนเพ่ือการศึกษาตอระดับปริญญาเอกสําหรับคณาจารยมหาวิทยาลัย 
         วลัยลักษณ ประจําป 2551 
     2.3 สนับสนุนใหไปฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย โดยคุณสมบัติและหลักเกณฑ  
         เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และ 
         ปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2545  

 
หมายเหต ุหมายเหต ุหมายเหต ุหมายเหต ุ: : : : สามารถดรูายละเอยีดทีข่อง ดงันี้สามารถดรูายละเอยีดทีข่อง ดงันี้สามารถดรูายละเอยีดทีข่อง ดงันี้สามารถดรูายละเอยีดทีข่อง ดงันี ้
1. ระเบียบ หลักเกณฑ แบบฟอรม มวล. ท่ีเกี่ยวของท่ี : www.wu.ac.th : สวนการเจาหนาท่ี 
2. ขอมูลเกี่ยวกับทุนตางๆของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ี : www.mua.go.th : สํานักงาน 
   สวนสงเสริมและพัฒนาระบบบริหาร และของสํานักงานงานก.พ.ท่ี : www.ocsc.go.th 
 
 
 

 

 

http://www.research.mua.go.th/
http://stscholar.nstda.or.th/
http://www.wu.ac.th/
http://www.mua.go.th/
http://www.ocsc.go.th/
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บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่5555    
ขอมลูเกีย่วกบับุคคลทีค่วรทราบขอมลูเกีย่วกบับุคคลทีค่วรทราบขอมลูเกีย่วกบับุคคลทีค่วรทราบขอมลูเกีย่วกบับุคคลทีค่วรทราบ    

 

กําหนดวนั เวลา ทาํงานกําหนดวนั เวลา ทาํงานกําหนดวนั เวลา ทาํงานกําหนดวนั เวลา ทาํงาน6666    
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กําหนดใหพนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัย ทํางานสัปดาหละ 5 วันๆ 
ละ 8 ชั่วโมง รวมเวลาหยุดพัก 1 ชั่วโมง โดยถือเอาชวงเวลา 08.30–16.30 น. เปนหลัก ท้ังนี้ เพ่ือให
เกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานใหหัวหนาหนวยงานดําเนินการจัดเวลาทํางานของพนักงานได 
 
1. การลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจาง สามารถแบงไดเปน 3 กลุม ดังนี้ 
 กลุมท่ี 1 กลุมตําแหนงปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไประดับตํ่ากวาหัวหนาสวน หรือหัวหนา
หนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทาสวนลงมาตองลงเวลาปฏิบัติงานตามวิธีท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด เนื่องจากงานท่ีปฏิบัติเปนงานท่ีใหบริการจะตองอยูปฏิบัติงานประจํา ซ่ึงหากมีการทํางาน
ลวงเวลาก็สามารถขออนุมัติทํางานลวงเวลา โดยขอหยุดปฏิบัติงานแทนการรับเงินคาตอบแทนสําหรับ
การทํางานลวงเวลา หรือขอเบิกจายคาตอบแทนสําหรับการทํางานลวงเวลาได 
 การขออนุมัติทํางานลวงเวลาโดยขอหยุดปฏิบัติงานแทนการรับเงินคาตอบแทนสําหรับการ
ทํางานลวงเวลาของพนักงานและลูกจาง สามารถดูรายละเอียดไดจากระเบียบมหาวิทยาวลัยลักษณวา
ดวยการจัดเวลาการทํางานและทํางานลวงเวลา พ. ศ. 2543 
 กลุมท่ี 2 กลุมตําแหนงปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป ระดับหัวหนาสวนหรือหัวหนา
หนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทาสวนข้ึนไป ไมตองลงเวลาปฏิบัติงาน เนื่องจากงานท่ีปฏิบัติ
เปนลักษณะงานท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีไมได ใชระยะเวลาการทํางาน ในชวงเวลาปกติของ
มหาวิทยาลัยเปนตัวกําหนดการปฏิบัติงาน อาจมีการปฏิบัติงานนอกเวลาทํางานปกติของมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงไมสามารถเบิกคาทํางานลวงเวลาได 
 กลุมท่ี 3 กลุมตําแหนงวิชาการ/ตําแหนงบริหารวิชาการ ไมตองลงเวลาปฏิบัติงาน เนื่องจากมี
การควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานดวย Load ตามภาระการสอนเปนหลัก โดยไมยึดติด
กับชวงเวลา 08.30–16.30 น. ประกอบกับตองศึกษาคนควาหาความรูนอกสถานท่ีและทําการวิจัยกอน
จะมาปฏิบัติงานสอน ซ่ึงไมสามารถเบิกคาลวงเวลาได 
 
2. การควบคุมการลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจาง 
 2.1 ใหทุกหนวยงานเปนผูควบคุมการลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจางในหนวยงานนั้นๆ เอง 
โดยถือเอาชวงเวลา 08.30–16.30 น. เปนชวงเวลาเริ่มปฏิบัติงานและส้ินสุดการปฏิบัติงาน  
 2.2 ใหพนักงานในกลุมท่ี 1 ลงเวลาเริ่มปฏิบัติงานและส้ินสุดการปฏิบัติงาน ตามแบบท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

                                                        

6
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วันหยุดงานประจําปวันหยุดงานประจําปวันหยุดงานประจําปวันหยุดงานประจําป    
 สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณกําหนดใหมีวันหยุดงานประจําป ดังนี้ 
 -  วันข้ึนปใหม (วันท่ี 31 ธันวาคม และ 1 มกราคม)    2 วัน 
 -  วันมาฆบูชา (วันข้ึน 15 ค่ํา เดือน 3)      1 วัน 
 -  วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชฯ (วันท่ี 6 เมษายน) 1 วัน 
 -  วันสงกรานต (วันท่ี 13,14 และ 15 เมษายน)     3 วัน 
 -  วันฉัตรมงคล (วันท่ี 5 พฤษภาคม)      1 วัน 
 -  วันรัฐพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ     1 วัน 
 -  วันวิสาขบูชา (วันข้ึน 15 ค่ํา เดือน 6)      1 วัน 
 -  วันอาสาฬบูชา (วันข้ึน 15 ค่ํา เดือน 8)     1 วัน 
 -  วันเขาพรรษา (วันแรม 1 ค่ํา เดือน 8)     1 วัน 
 -  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ (วันท่ี 12 สิงหาคม)  1 วัน 
 -  วันปยมหาราช (วันท่ี 23 ตุลาคม)      1 วัน 
 -  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 1 วัน 
     (วันท่ี 5 ธันวาคม) 
 -  วันรัฐธรรมนูญ (วันท่ี 10 ธันวาคม)      1 วัน 
 กรณีวันหยุดงานประจําปวันใดตรงกับวันหยุดงานประจําสัปดาห ใหเล่ือนวันหยุดงานประจําปวัน
นั้นไปหยุดในวันทําการถัดไป โดยใหหยุดชดเชยไดไมเกิน 1 วัน (ตามมติ ครม. เม่ือวันท่ี 1 พ.ค. 2544) 
 

การลาการลาการลาการลา7777    
1. 1. 1. 1. การลาปวยการลาปวยการลาปวยการลาปวย    
 1.1 พนักงานและลูกจางอาจลาปวยโดยไดรับเงินเดือนเต็มในระหวางท่ีลาไดปหนึ่งไมเกิน 60 วัน 
แตถาอธิการบดีเห็นสมควรจะอนุญาตใหลาปวยโดยไดรับเงินเดือนเต็มตอไปอีกกไ็ดแตไมเกิน 60 วัน 
 เม่ือไดรับอนุญาตใหลาปวยครบ 120 วันแลวยังไมหายปวย อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานบุคคล อาจพิจารณาใหลาตอโดยไมไดไมไดไมไดไมไดรับเงินเดือนรับเงินเดือนรับเงินเดือนรับเงินเดือนอีกไมเกิน 60 วัน 
เม่ือครบกําหนดแลวยังไมหายปวยหรือไมสามารถมาทํางานได ใหอธิการบดีส่ังการใหพนักงานและลูกจาง
ผูนั้นออกจากงานโดยใหไดรับเงินชดเชยตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 1.2 พนักงานและลูกจางท่ีปฏิบัติงานยังไมครบ 1 ป นับถึงวันท่ีลา อาจลาปวยโดยไดรับเงินเดือน
เต็มในระหวางลาไดไมเกิน 30 วัน 
 1.3 พนักงานและลูกจางซ่ึงประสงคจะลาปวย ใหย่ืนใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับกอนหรือ  
ในวันท่ีลาเวนแตในกรณีจําเปนจะย่ืนใบลาในวันแรกท่ีมาปฏิบัติงานก็ได 
 1.4 การลาปวยติดตอกันเกินกวา 3 วันทําการข้ึนไป ตองมีใบรับรองแพทยประกอบการลาดวย 
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  ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ืองการมอบอํานาจอนุญาตการลาของพนักงานและลูกจาง ฉบับลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2550 
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2. 2. 2. 2. การลาคลอดบตุรการลาคลอดบตุรการลาคลอดบตุรการลาคลอดบตุร    
 2.1 พนักงานและลูกจางอาจขอลาเพ่ือคลอดบุตรกอนและหลังคลอดบุตรก็ได โดยใหไดรับ
เงินเดือนเต็มในระหวางลาไดครั้งหนึ่งไมเกิน 90 วัน 
 2.2 การลาหยุดเนื่องจากการคลอดบุตรเกินกวาระยะเวลาท่ีกําหนดไวในขอ 2.1 ใหถือเปนการลา
ปวยและจะตองมีใบรับรองแพทยประกอบการลาดวย เวนแต เปนการลากิจสวนตัวเพ่ือเล้ียงดูบุตร 
 2.3 พนักงานและลูกจางท่ีประสงคจะลาคลอดบุตร ย่ืนใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับกอนหรือใน
วันท่ีลาเวนแตไมสามารถลงชื่อในใบลาไดจะใหผูอื่นลาแทนก็ได แตเม่ือสามารถลงชื่อไดแลวใหย่ืนใบลาโดยเร็ว 
 2.4 การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใด ซ่ึงยังไมครบกําหนดวันลาของการลาประเภท
นั้น ใหถือวาการลาประเภทนั้นส้ินสุดลง และใหนับเปนการลาคลอดบุตรต้ังแตวันเริ่มวันลาคลอดบุตร 
 
3. 3. 3. 3. การลากจิสวนตัวการลากจิสวนตัวการลากจิสวนตัวการลากจิสวนตัว    
 3.1 พนักงานและลูกจางอาจลากิจสวนตัว โดยไดรับเงินเดือนเต็มในระหวางลาไดปละไมเกิน 45 วันทําการ 
 3.2 พนักงานและลูกจางซ่ึงอยูระหวางทดลองปฏิบัติงานและไดปฏิบัติงานจนถึงวันลาไมนอยกวา 
1 ป อาจลากิจสวนตัวโดยไดรับเงินเดือนเต็มในระหวางลาไดปละไมเกิน 20 วันทําการ 
 3.3 พนักงานและลูกจางซ่ึงอยูระหวางทดลองปฏิบัติงาน และไดปฏิบัติงานจนถึงวันลาไมเกิน 1 ป 
อาจลากิจสวนตัวไดไมเกิน 10 วันทําการ โดยไมไดรับเงินเดือนระหวางลาโดยไมไดรับเงินเดือนระหวางลาโดยไมไดรับเงินเดือนระหวางลาโดยไมไดรับเงินเดือนระหวางลา 
 3.4 พนักงานและลูกจางท่ีลาคลอดบุตรครบ 90 วันแลว หากประสงคจะลากิจสวนตัวเพ่ือเล้ียงดู
บุตรตอไปอีกอาจใหลาไดไมเกิน 150 วันทําการ โดยไมไดรบัเงนิเดอืนระหวางลาโดยไมไดรบัเงนิเดอืนระหวางลาโดยไมไดรบัเงนิเดอืนระหวางลาโดยไมไดรบัเงนิเดอืนระหวางลา 
 3.5 การลากิจสวนตัว จะตองย่ืนใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ และเม่ือไดรับอนุญาตแลว จึง
หยุดงานได เวนแตมีเหตุจําเปนรีบดวนไมสามารถรอรับอนุญาตไดทัน จะย่ืนใบลาพรอมระบุเหตุจําเปนไว
แลวหยุดงานไปกอนก็ได แตตองชี้แจงเหตุผลใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจทราบโดยเร็ว 
 3.6 ผูท่ีไดรับอนุญาตใหลากิจสวนตัว เวนแต การลากิจสวนตัวเพ่ือเล้ียงดูบุตรตามขอ 3.4 ซ่ึงได
หยุดงานแลวแตยังไมครบกําหนด ถามีงานจําเปนท่ีตองปฏิบัติโดยดวนเกิดข้ึน ผูบังคับบัญชาหรือผูมี
อํานาจจะเรียกตัวมาปฏิบัติงานก็ได 
 
4. 4. 4. 4. การลาพกัผอนประจาํปการลาพกัผอนประจาํปการลาพกัผอนประจาํปการลาพกัผอนประจาํป    
 4.1 พนักงานและลูกจางท่ีปฏิบัติงานจนถึงวันเวลาไมนอยกวา 1 ป อาจลาพักผอนประจําปใน
หนึ่งปได 10 วันทําการ โดยไมถือวาเปนวันลา 
 4.2 การลาพักผอนประจําปจะตองย่ืนใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับกอนและเม่ือไดรับอนุญาต
แลวจึงหยุดงานได 
 4.3 ถาในปใดพนักงานและลูกจางคนใดมิไดลาพักประจําป หรือลาพักผอนประจําปแลวแตไม
ครบ 10 วัน ใหสะสมวันท่ีมิไดลาในปนั้นนั้นรวมเขากับปตอๆไปได แตวันลาพักผอนสะสมกับวันลา
พักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกิน 20 วัน เวนแตไดปฏิบัติงานตอกันมาแลวไมนอยกวา 10 ป ใหนําวันลา
พักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันไดไมเกิน 30 วัน 
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5.  5.  5.  5.  การลาอปุสมบทหรอืการลาไปประกอบพธิีฮจัยการลาอปุสมบทหรอืการลาไปประกอบพธิีฮจัยการลาอปุสมบทหรอืการลาไปประกอบพธิีฮจัยการลาอปุสมบทหรอืการลาไปประกอบพธิีฮจัย    
 5.1 พนักงานประจําหรือพนักงานท่ีผานการทดลองงานแลวโดยไดการปฏิบัติงานจนถึงวันลาไม
นอยกวา 2 ปหากยังไมเคยอุปสมบทและมีความประสงคจะอุปสมบท ใหลาอุปสมบทไดโดยรับเงินเดือน
เต็มในระหวางลาเปนเวลาไมเกิน 120 วัน สําหรับลาอุปสมบทในพรรษา หรือไมเกิน 45 วัน สําหรับการ
ลาอุปสมบทนอกพรรษา โดยอาจลาหยุดกอนวันอุปสมบทไดไมเกิน 10 วัน และเม่ือลาสิกขาบทแลวตอง
กลับเขาปฏิบัติงานภายใน 7 วัน 
 5.2 ใหย่ืนใบลาพรอมแนบหนังสือรับรองของเจาอาวาสยินยอมใหอุปสมบท กอนวันลาไมนอยกวา 
60 วัน หรือไมนอยกวา 30 วัน ในกรณีอุปสมบทนอกพรรษาและเม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงหยุดงานได 
 5.3 ในการกลับเขาปฏิบัติงาน ใหทํารายงานพรอมดวยหนังสือรับรองของเจาอาวาสวาไดทําการ
อุปสมบทวันใด ลาสิกขาวันใด ย่ืนตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ เพ่ือตรวจสอบวันเวลาและเก็บไวเปน
หลักฐาน 
 5.4 พนักงานประจําหรือพนักงานท่ีผานการทดลองงานแลวโดยไดปฏิบัติงานจนถึงวันลาไมนอย
กวา 2 ป หากยังไมเคยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาราเบีย และมีความ
ประสงคจะไปประกอบพิธีดังกลาว ใหลาเพ่ือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยได โดยไดรับเงินเดือนเต็มเปน
เวลาไมเกิน 70 วัน โดยอาจลาหยุดกอนวันเดินทางไดไมเกิน 10 วัน และเม่ือเดินทางกลับประเทศไทย
แลว ตองกลับเขาปฏิบัติงานภายใน 7 วัน 
 5.5 ใหย่ืนใบลาตอผูบังคับบัญชาพรอมแนบหนังสือรับรองของจุฬาราชมนตรี กอนวันลาไมนอย
กวา 60 วัน และเม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงหยุดงานได 
 5.6 ในการกลับเขาปฏิบัติงาน ใหทํารายงานย่ืนตอผูบังคับ พรอมท้ังเอกสารท่ีเชื่อถือไดแสดงวัน
เดินทางกลับถึงประเทศไทย เพ่ือตรวจสอบวันลาและเก็บไวเปนหลักฐาน 
 
6. 6. 6. 6. การลาเขารับการตรวจพลหรือเขารับการเตรีการลาเขารับการตรวจพลหรือเขารับการเตรีการลาเขารับการตรวจพลหรือเขารับการเตรีการลาเขารับการตรวจพลหรือเขารับการเตรียมพล ยมพล ยมพล ยมพล     
 ใหลาไดในกรณีดังตอไปนี้ 

6.1 ลาไปรับการตรวจเลือกเขารับราชการเปนทหารประจําการตามกฎหมายวาดวยการเขารับ
ราชการทหาร 
 6.2 ลาไปเขารับการฝกวิชาการทหาร หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอม หรือเขารับการ
ระดมพลเม่ือถูกเรียกตัวตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
 6.3 ลาไปเขารับการฝกวิชาทหาร ตามหลักสูตรท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด ตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมฝกวิชาทหาร 
 6.4 ลาไปฝกอบรมหรือฝกกองอาสารักษาดินแดนตามกฎหมายวาดวยการรักษาดินแดน 
 6.5 ลาไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
 พนักงานและลูกจางอาจลาเกี่ยวกับราชการทหารตาม 6.1 ถึง 6.4 โดยรับเงินเดือนเต็มระหวางลา
ตามกําหนดเวลาท่ีจําเปนแกทางราชการทหารนับรวมถึงเวลาไปและกลับเทาท่ีจําเปน 
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 การลาจะตองมีเอกสารของทางราชการทหาร หรือสําเนาเอกสารดังกลาว หรือเอกสารหลักฐานอื่น
ท่ีเชื่อถือไดแนบมาพรอมกับใบลาดวย และใหย่ืนเสนอตอผูบังคับบัญชาทันทีท่ีไดรับเอกสารจากทาง
ราชการทหาร และใหปฏิบัติคําส่ังของทางราชการทหารโดยไมตองรอรับคําส่ังอนุญาต ใหผูบังคับบัญชา
เสนอรายงานไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต 
  เม่ือปฏิบัติภารกิจตามท่ีลาเกี่ยวกับราชการทหารเสร็จแลว ใหกลับเขารายงานตัวตอ
ผูบังคับบัญชา ภายใน 7 วัน 
  พนักงานและลูกจางท่ีตองเขารับราชการ (ตามขอ 6.5) ตามกฎหมายวาดวยการรับ
ราชการทหาร ใหลาไดโดยไมไดรับเงินเดือน โดยย่ืนใบลาพรอมเอกสารของทางราชการทหาร หรือ
เอกสารท่ีเชื่อถือไดโดยดวน เม่ือออกจากราชการทหารแลวมีความประสงคจะเขาปฏิบัติงานตามเดิม ให
รายงานตัวและย่ืนคําขอกลับเขาปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชาท่ีตนสังกัดอยูภายใน 7 วัน หลังจากออกจาก
ราชการทหาร มหาวิทยาลัยจะพิจารณาบรรจุกลับเขาปฏิบัติงานในตําแหนงวางตามท่ีเห็นสมควร 
 

บัตรประจําตัวพนักงานบัตรประจําตัวพนักงานบัตรประจําตัวพนักงานบัตรประจําตัวพนักงาน    
 มหาวิทยาลัยจัดทําบัตรประจําตัวใหกับพนักงานและลูกจาง 2 ประเภท ไดแก 

1. บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ8 สําหรับพนักงานและลูกจางประจํา โดยย่ืนคําขอมีบัตร       
ณ สวนการเจาหนาท่ี โดยกรอกรายละเอียดในคําขอมีบัตรใหครบถวน พรอมแนบรูปถายชุดพิธีการ 
ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป ถายไวไมเกิน 6 เดือน  

2. บัตรประจําตัวลูกจางชั่วคราว สําหรับลูกจางชั่วคราว โดยย่ืนคําขอมีบัตร ณ สวนการ
เจาหนาท่ี โดยกรอกรายละเอียดในคําขอมีบัตรใหครบถวน พรอมแนบรูปถายชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว 
จํานวน 1 รูป ถายไวไมเกิน 6 เดือน 

เม่ือพนักงานหรือลูกจางชั่วคราวพนสภาพการเปนพนักงานของมหาวิทยาลัย จะตองคืนบัตร
ประจําตัวใหกับมหาวิทยาลัย โดยสงคืนไดท่ีสวนการเจาหนาท่ี 
    

การแจงการเปลี่ยนแปลงประวัติการแจงการเปลี่ยนแปลงประวัติการแจงการเปลี่ยนแปลงประวัติการแจงการเปลี่ยนแปลงประวัติ    
 เม่ือไดรับการบรรจุแตงต้ังใหเปนพนักงานและลูกจางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณแลว และมีการ
เปล่ียนแปลงประวัติสวนตัว ตองแจงใหสวนการเจาหนาท่ีทราบถึงการเปล่ียนแปลงดวย เพ่ือประโยชน
ของตัวพนักงานเกี่ยวกับสวัสดิการและผลประโยชนตางๆ เชน คารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร เปนตัน 
 วิธีการแจงทะเบียนประวัติ 

1. พนักงานจัดเตรียมเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน สําเนาทะเบียนสมรส, สําเนาสูติบัตร, 
สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประจําตัวของคูสมรส ฯลฯ  

2. จัดทําหนังสือแจงหัวหนาสวนการเจาหนาท่ี พรอมแนบสําเนาเอกสารตางๆ มายังสวนการ
เจาหนาท่ีเพ่ือดําเนินการแกไขประวัติสวนตัวใหถูกตอง และจัดเก็บสําเนาเอกสารตางๆ   
เขาแฟมทะเบียนประวัติ พรอมท้ังแจงสวนการเงินและบัญชี และหนวยงานท่ีเกี่ยวของตอไป 

                                                        

8
 พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2542 
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บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่6666    
การประเมนิผลการปฏบิตัิงานการประเมนิผลการปฏบิตัิงานการประเมนิผลการปฏบิตัิงานการประเมนิผลการปฏบิตัิงาน    

    
     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานอยางตอเนื่อง

ตลอดอายุการทํางาน เพ่ือใหบรรลุปณิธานการประเมินเพ่ือการพัฒนา โดยยึดหลัก “ความยุติธรรม 
โปรงใส และตรวจสอบได”  

 

     ปจจุบันมหาวิทยาลัยใชวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบหลายทาง ในลักษณะ 360 องศา  
เพ่ือใหมีขอมูลจากหลายแหลงใชประกอบการพิจารณาของผู ประเมิน มีการประเมินโดยองคคณะ
บุคคล ใชกลไกการส่ือสารสองทางระหวางผูประเมินและผูรับการประเมินท้ังในกระบวนการทําขอตกลงรวม
กอนการปฏิบัติงานเพ่ือกําหนดวัตถุประสงคการทํางานรวมกัน การติดตามผลการทํางานเพ่ือให
ผูบังคับบัญชาสามารถใหคําแนะนําการทํางานใหพนักงานพัฒนาปรับปรุงวิธีการทํางานอยางตอเนื่อง  
และเม่ือประเมินผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จใหทําการแจงผลการประเมินใหผูรับการประเมินทราบใน
รูปแบบของการปรึกษาหารือผลการปฏิบัติงานดวย ท้ังนี้เพ่ือใหผูรับการประเมินไดทราบจุดออนจุดแข็ง
แลวนําไปพัฒนาปรับปรุงเพ่ือเสริมทักษะและคุณลักษณะท่ีจําเปนตองานตอไป ซ่ึงกระบวนการเหลานี้
นับเปนเครื่องมือท่ีชวยค้ําจุนระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  

 

                      เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยได
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชดําเนินการโดยพัฒนาโปรแกรมประเมินออนไลน  ซ่ึงระบบงานนี้สามารถ
สนับสนุนใหผูใชระบบงานดําเนินการดวยความรวดเร็ว ประหยัดทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อีกท้ังมีระบบ
ฐานขอมูลท่ีดี สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติการประเมินนั้น พนักงาน
สามารถสืบคนขอมูลไดจากโปรแกรมการประเมินออนไลน หรือเว็บไซตสวนการเจาหนาท่ี จึงขอสรุป
ขอมูลพอเปนสังเขป ดังนี้ 

1111. . . . รูปแบบและโครงสรางการประเมินตามองคประกอบของคณะกรรมการรูปแบบและโครงสรางการประเมินตามองคประกอบของคณะกรรมการรูปแบบและโครงสรางการประเมินตามองคประกอบของคณะกรรมการรูปแบบและโครงสรางการประเมินตามองคประกอบของคณะกรรมการ        

 

 

 

 

 

 

 

* เฉพาะพนักงานในบางตําแหนง 
                                

 

 

ผูบังคับบัญชา 1) ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไป 
2) ผูบังคับบัญชาชั้นตน 

ผูรับการประเมิน 
ผูทรงคุณวุฒิ* 

* 

แหลงขอมูลอื่น เชน การ
แสดงความคิดเห็นจาก
นักศึกษาหรือผูใชบริการ 

 

เพ่ือนรวมงาน 

 

ผูใตบังคับบัญช� 
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                 2222. . . . หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน    

หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละกลุมตําแหนง มีการกําหนด
มาตรฐานการประเมินไวอยางชัดเจน ดังนี้ 

     2.1 ปจจัยการประเมิน : มหาวิทยาลัยกําหนดใหพนักงานทุกตําแหนงรับการประเมินผล
สําเร็จของงานและพฤติกรรมบุคคลท่ีเปนคุณลักษณะจําเปนตอการปฏิบัติงาน ซ่ึงแตละกลุมตําแหนงมี  

สัดสวนการประเมินจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน แตกตางกันตามสัดสวนของผลสําเร็จของงานและ 
พฤติกรรรมบุคคล ดังนี้ 

                         1) ตําแหนงบริหารวิชาการ : 70-30 คะแนน 

              2) ตําแหนงคณาจารย และนักวิจัย : 80-20 คะแนน 
             3) ตําแหนงพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป : 70-30 คะแนน 

     2.2 ระดับผลการประเมิน ประกอบดวย 5 ระดับ ไดแก    

                    ระดับดีเย่ียม (90-100 คะแนน) : ปฏิบัติงานไดผลดีเย่ียมสูงกวามาตรฐานมาก 
                    ระดับดีมาก  (80-89 คะแนน) : ปฏิบัติงานไดผลดีมาก รวดเร็วกวาปกติ 
                    ระดับดี  (70-79 คะแนน) : ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
                       ระดับพอใช (60-69 คะแนน) : ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายได แตยังมีขอบกพรองอยูบาง 
                     ระดับไมผาน (ตํ่ากวา 60 คะแนน) : ปฏิบัติงานไดต่ํากวามาตรฐานและมีขอบกพรองอยูเสมอ 
       2.3 รอบระยะเวลาประเมิน ใหมีการประเมินปละ 2 ครั้ง ทุกภาคการศึกษาอยางตอเนื่อง 
                    ครั้งท่ี 1  ประเมินในเดือนมีนาคม เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานท่ีไดปฏิบัติ 
                              ต้ังแตเดือนกันยายน ปท่ีแลว ถึงเดือนกุมภาพันธ ในปปจจุบัน 
                              (ประเมินโดยผูบังคับบัญชา) 

    ครั้งท่ี 2  ประเมินในเดือนกันยายน เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานท่ีไดปฏิบัติ 
       ต้ังแตเดือนมีนาคม ถึงเดือนสิงหาคม (ประเมินโดยคณะกรรมการ)  
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3333. . . . ขัน้ตอนการประเมนิขัน้ตอนการประเมนิขัน้ตอนการประเมนิขัน้ตอนการประเมนิ                           
  
 

 

 

          

 

 

   

               

 

 

        

         

 

 

 

 

 

4. 4. 4. 4. การนาํผลการประเมนิการปฏิบตัิงานไปใชในงานทีเ่กีย่วของการนาํผลการประเมนิการปฏิบตัิงานไปใชในงานทีเ่กีย่วของการนาํผลการประเมนิการปฏิบตัิงานไปใชในงานทีเ่กีย่วของการนาํผลการประเมนิการปฏิบตัิงานไปใชในงานทีเ่กีย่วของ ไดแก 
        4.1 ข้ึนเงินเดือนประจําป 
  4.2 ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน และ/หรือพิจารณาตอสัญญาจาง 
  4.3 พิจารณาเล่ือน/เปล่ียนระดับตําแหนง หรือนโยบายยายหนวยงาน 
  4.4 การพัฒนาบุคลากร 
               4.5 ขอมูลประกอบการพิจารณาพนักงานดีเดน 
  4.6 อื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
  

 

 

 

 

 

 

เริ่ม 
(1) การเสนอรายชือ่คณะกรรมการประเมิน  (2) การทําขอตกลงรวมกอนการปฏิบัติงาน 

(3) กรอกภาระงานท่ีปฏิบัติตามรอบประเมิน 
   ประเมินตนเอง,ประเมินเพือ่นรวมงานและ      
   แสดงความคิดเห็นตอผูบังคับบัญชา (ถามี) 

พนักงานปฏิบัติงาน
ตามรอบประเมิน 

(4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
        

ครั้งท่ี 2 ประเมินโดย
คณะกรรมการ 

หนวยงานสรุปและจัดเกรดผล 
การประเมินพนักงาน 

ครั้งท่ี 1 ประเมินโดย 
ผูบังคับบัญชาหนวยงาน 

หนวยงานแจงผลให 
ผูรับการประเมินทราบ มหาวิทยาลัยนําผลไป

ใชในงานที่เก่ียวของ 
จบ 
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การประเมนิผลการปฏบิตังิานเการประเมนิผลการปฏบิตังิานเการประเมนิผลการปฏบิตังิานเการประเมนิผลการปฏบิตังิานเพือ่ประกอบการพจิารณาความดคีวามชอบหรอืขึน้เงนิเดอืนประจาํป พือ่ประกอบการพจิารณาความดคีวามชอบหรอืขึน้เงนิเดอืนประจาํป พือ่ประกอบการพจิารณาความดคีวามชอบหรอืขึน้เงนิเดอืนประจาํป พือ่ประกอบการพจิารณาความดคีวามชอบหรอืขึน้เงนิเดอืนประจาํป     

หลักเกณฑและข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

 1. กระทําปละ 1 ครั้ง ภายในวงเงินงบประมาณรายจายประจําปของมหาวิทยาลัย 
 2. การพิจารณาการข้ึนเงินเดือนตามระดับผลการปฏิบัติงานในรอบปท่ีแลว ซ่ึงพนักงานจะตองมี

คุณสมบัติตามเกณฑข้ันตํ่าท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และจะตองปฏิบัติงานไมนอยกวา 6 เดือน โดยใหข้ึน
เงินเดือนตามสัดสวนระยะเวลาปฏิบัติงาน 

 3. การข้ึนเงินเดือนเปนระบบเปอรเซ็นตตามโครงสรางบัญชีเงินเดือนของมหาวิทยาลัยท่ีใชกับ
พนักงานสายนั้นๆ 
 4. ในการประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามข้ันตอนการประเมินท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดแลว
ใหผู บังคับบัญชาข้ันตนหรือผู ท่ีไดรับมอบหมายจัดทํารายงานสรุปผลการประเมินในรอบปเสนอ
ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปตามลําดับ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นแลวแตกรณี และเสนอผูมีอํานาจส่ังข้ึน
เงินเดือนในเดือนตุลาคมของทุกป 

สรุปคณุสมบตัแิละหลักเกณฑการพิจารณาขึ้นเงนิเดอืนประจําปสรุปคณุสมบตัแิละหลักเกณฑการพิจารณาขึ้นเงนิเดอืนประจําปสรุปคณุสมบตัแิละหลักเกณฑการพิจารณาขึ้นเงนิเดอืนประจําปสรุปคณุสมบตัแิละหลักเกณฑการพิจารณาขึ้นเงนิเดอืนประจําป9999    
กรณทีี ่กรณทีี ่กรณทีี ่กรณทีี ่1 1 1 1 อตัราเทากับอตัราทีก่าํหนดสาํหรับผลประเมนิระดบั อตัราเทากับอตัราทีก่าํหนดสาํหรับผลประเมนิระดบั อตัราเทากับอตัราทีก่าํหนดสาํหรับผลประเมนิระดบั อตัราเทากับอตัราทีก่าํหนดสาํหรับผลประเมนิระดบั ““““พอใชพอใชพอใชพอใช””””    

1) พนักงานจะตองไดปฏิบัติงานในหนาท่ีประจําของตนเองหรือหนาท่ีอื่นท่ีมหาวิทยาลัย
มอบหมายเปนเวลารวมท้ังส้ินไมนอยกวา 6 เดือน 

2) มีการอุทิศเวลาใหแกงานโดยสมํ่าเสมอ 
3) ไมถูกลงโทษเพราะกระทําผิดวินัย 
4) ไมถูกส่ังพักงานเกิน 4 เดือน (สําหรับผูท่ีปฏิบัติงานไมนอยกวา 6 เดือน แตไมครบ 12  เดือน 

ใหกําหนดระยะเวลาการถูกพักงานลดลงเปนสัดสวนตามระยะเวลาปฏิบัติงาน) 
5) ผูท่ีปฏิบัติงานในรอบปท่ีแลวครบ 12 เดือน ใหมีวันลากิจและลาปวยรวมกันไมเกิน 24 ครั้ง

และไมเกิน 45 วันสําหรับผูท่ีปฏิบัติงานไมนอยกวา 6 เดือน แตไมครบ 12 เดือน ใหมีวันลา
กิจและลาปวยรวมกันลดลงเปนสันสวนตามเวลาท่ีปฏิบัติงานในกรณีการลาปวยท่ีจําเปนตอง
ใชเวลานานในการรักษาพยาบาลใหมีวันลาไดไมเกิน 120 วัน ท้ังนี้ ไมรวมการลาปวยเพราะ
ประสบอันตรายในขณะปฏิบัติงานตามหนาท่ี หรือในขณะเดินทางเพ่ือการปฏิบัติงานตาม
หนาท่ี ซ่ึงมิใชเกิดจากความประมาทเลินเลอของตนเอง 

6) ลาคลอดไมเกิน 90 วัน 
7) ลาอุปสมบทไมเกิน 120 วัน หรือลาไปประกอบพิธีฮัจยไมเกิน 70 วัน 
8) ไมขาดงาน อันมิใชเปนเพราะเหตุสุดวิสัย 
9) มีผลการประเมินการปฏิบัติงานไมต่ํากวาระดับพอใช 
10) มีภาระงานไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

                                                        

9
 ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการข้ึนเงินเดือน พ.ศ.2545 
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กรณทีี ่กรณทีี ่กรณทีี ่กรณทีี ่2 2 2 2 อตัราเทากบัอตัราทีก่าํหนดสาํหรับผลประเมนิระดบั อตัราเทากบัอตัราทีก่าํหนดสาํหรับผลประเมนิระดบั อตัราเทากบัอตัราทีก่าํหนดสาํหรับผลประเมนิระดบั อตัราเทากบัอตัราทีก่าํหนดสาํหรับผลประเมนิระดบั ““““ดีดดีีดี””””    
 1) มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดี และมีคุณสมบัติไมต่ํากวากรณีท่ี 1 
 2) ผูปฏิบัติงานในรอบปท่ีแลวครบ 12 เดือน ใหมีวันลากิจและลาปวยรวมกันไมเกิน 30 วัน 

   สําหรับผูท่ีปฏิบัติงานไมนอยกวา 6 เดือน แตไมครบ 12 เดือน ใหมีวันลากิจและลาปวย 
   รวมกันลดลงเปนสัดสวนตามเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

กรณทีี ่กรณทีี ่กรณทีี ่กรณทีี ่3 3 3 3 อตัราเทากบัอตัราทีก่าํหนดสาํหรับผลประเมนิระดบั อตัราเทากบัอตัราทีก่าํหนดสาํหรับผลประเมนิระดบั อตัราเทากบัอตัราทีก่าํหนดสาํหรับผลประเมนิระดบั อตัราเทากบัอตัราทีก่าํหนดสาํหรับผลประเมนิระดบั ““““ดมีากดมีากดมีากดมีาก””””    
 1) มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีมาก และมีคุณสมบัติไมตํ่ากวากรณีท่ี 2 
 2) ผูปฏิบัติงานในรอบปท่ีแลวครบ 12 เดือน ใหมีวันลากิจและลาปวยรวมกันไมเกิน 15 วัน 

   สําหรับผูท่ีปฏิบัติงานไมนอยกวา 6 เดือน แตไมครบ 12 เดือน ใหมีวันลากิจและลาปวย 
   รวมกันลดลงเปนสัดสวนตามเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

 3) มีผลงานในลักษณะดังนี้ 
  3.1) ถือเปนตัวอยางท่ีดีของการปฏิบัติในหนาท่ี และและและและ    
        3.2) ปฏิบัติงานตามหนาท่ีไดผลดีมาก โดยไดตรากตรําและใชความอุตสาหะเปนพิเศษเปน อาจิณ 
กรณทีี ่กรณทีี ่กรณทีี ่กรณทีี ่4 4 4 4 อตัราเทากับอตัราทีก่าํหนดสาํหรับผลประเมนิระดบัอตัราเทากับอตัราทีก่าํหนดสาํหรับผลประเมนิระดบัอตัราเทากับอตัราทีก่าํหนดสาํหรับผลประเมนิระดบัอตัราเทากับอตัราทีก่าํหนดสาํหรับผลประเมนิระดบั “ “ “ “ดเียี่ยมดเียี่ยมดเียี่ยมดเียี่ยม””””    

1) มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเย่ียม และมีคุณสมบัติไมต่ํากวากรณีท่ี 3 
2) ผูปฏิบัติงานในรอบปท่ีแลวครบ 12 เดือน ใหมีวันลากิจและลาปวยรวมกันไมเกิน 10 วัน

สําหรับผูท่ีปฏิบัติงานไมนอยกวา 6 เดือน แตไมครบ 12 เดือน ใหมีวันลากิจและลาปวย
รวมกันลดลงเปนสัดสวนตามเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

3) มีผลงานในลักษณะ ดังนี้ 
3.1) นอกจากจะมีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหนาท่ีในตําแหนงของตนอยูในเกณฑ 
     ดีเย่ียมแลวยังปฏิบัติงานเกินกวาหนาท่ีในตําแหนงของตนเองจนเกิดประโยชนตอ 
     มหาวิทยาลัยเปนพิเศษอีกดวยหรือ 
3.2) มีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือไดคนควาส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึงเปนประโยชนตอ 
     มหาวิทยาลัยเปนพิเศษ และมหาวิทยาลัยหรือรัฐบาลหรือสวนราชการไดดําเนินการ 
     ตามความคิดริเริ่มนั้นหรือไดรับรองส่ิงคนควาหรือส่ิงประดิษฐนั้น 
 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานเพือ่ประกอบการพจิารณาประเมนิผลการทดลองปฏบิตังิานหรอืการการประเมนิผลการปฏบิตังิานเพือ่ประกอบการพจิารณาประเมนิผลการทดลองปฏบิตังิานหรอืการการประเมนิผลการปฏบิตังิานเพือ่ประกอบการพจิารณาประเมนิผลการทดลองปฏบิตังิานหรอืการการประเมนิผลการปฏบิตังิานเพือ่ประกอบการพจิารณาประเมนิผลการทดลองปฏบิตังิานหรอืการ
พจิารณาตอสญัญาจาง พจิารณาตอสญัญาจาง พจิารณาตอสญัญาจาง พจิารณาตอสญัญาจาง     

1. การทดลองปฏิบัติงานโดยไดรับเงินเดือนเต็มมีกําหนดระยะเวลา ตามประเภทตําแหนง ดังนี้ 
 (1) ตําแหนงวิชาการ 
      - สัญญาแรกเปนเวลา 3 ป และหากมีความจําเปนใหตอสัญญาท่ีสองเปนเวลา 2 ป หรือ 
     - ตามระยะเวลาท่ีไดกําหนดไวในสัญญาจาง (ในระหวางทดลองปฏิบัติงานหากพนักงาน 

ประเภทตําแหนงวิชาการบุคคลใดไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการจะไดรับการบรรจุและ
แตงต้ังเปนพนักงานประจํา นับจากวันท่ีไดรับการแตงต้ัง) 
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 (2) ตําแหนงปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป มีระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 6 เดือน 
หรือ ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญาจาง 

2. ผูบังคับบัญชาของหนวยงานทําการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดอยางตอเนื่องทุกรอบการประเมิน และใหคณะกรรมการประเมินนําผลการประเมิน
ของแตละรอบการประเมินตลอดจนระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานมาพิจารณาเปนผลการตัดสินรวม
เพ่ือพิจารณาบรรจุเปนพนักงานประจําหรือตอสัญญาจาง 

3. คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ประชุมพิจารณาและรายงานผลตออธิการบดี 
เพ่ือพิจารณาบรรจุเปนพนักงานหรือตอสัญญาจาง 

4. กรณีตองใหออกจากงาน / เลิกจาง เนื่องจากมีผลการปฏิบัติงานตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานให
คณะกรรมการประเมินรายงานเสนออธิการบดี เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานบุคคล
พิจารณาใหความเห็นชอบ 

 สําหรับหลักเกณฑการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและการตอสัญญาจาง สามารถสืบคน
ไดจากระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 
               1) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
ของพนักงานสายวิชาการ เพ่ือใหไดรับสถานภาพเปนพนักงานประจํา ลงวันท่ี 30 เมษายน 2547 
               2) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
และการตอสัญญาจางพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป ลงวันท่ี19 กรกฎาคม 2548 
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บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่7777    
วนิยัและการออกจากงาวนิยัและการออกจากงาวนิยัและการออกจากงาวนิยัและการออกจากงานนนน 

 

วินยัวินยัวินยัวินยั    
 วินัยวินัยวินัยวินัย คือ ขอปฏิบัติหรือแบบแผนความประพฤติท่ีกําหนดใหพนักงานพึงควบคุมและควบคุม
ผูใตบังคับบัญชาประพฤติหรือปฏิบัติตามท่ีกําหนด10 
 การรักษาวินัย คือ การท่ีพนักงานและลูกจางปฏิบัติงานตามวินัยและหมายความรวมถึงการท่ี
ผูบังคับบัญชาสงเสริมดูแลระมัดระวังใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามวินัยและดําเนินการทางวินัยแก
พนักงานและลูกจางผูกระทําผิดวินัยดวย 
 
ผูมหีนาทีร่กัษาวนิัยผูมหีนาทีร่กัษาวนิัยผูมหีนาทีร่กัษาวนิัยผูมหีนาทีร่กัษาวนิัย  ไดแก  
 1. พนักงานและลูกจาง 
 2. ผูบังคับบัญชา 
 3. สวนการเจาหนาท่ี  
 4. คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานบุคคล 
 5. สภามหาวิทยาลัย 
 
วินยัขวินยัขวินยัขวินยัของพนกังานและลกูจางของมหาวทิยาลยั องพนกังานและลกูจางของมหาวทิยาลยั องพนกังานและลกูจางของมหาวทิยาลยั องพนกังานและลกูจางของมหาวทิยาลยั ดังนี ้
 1. พนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ 
 2. พนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยตองสุภาพเรียบรอย เชื่อฟง และปฏิบัติตามคําส่ังของ
ผูบังคับบัญชาซ่ึงส่ังการในหนาท่ีโดยชอบ 
 3. พนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติตามนโยบาย คําส่ัง กฎระเบียบ ขอบังคับและ
แบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย 
 4. พนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหเกิดผลดีหรือ
ความกาวหนาแกมหาวิทยาลัย ระมัดระวังรักษาทรัพยสินและผลประโยชนของมหาวิทยาลัย 
 5. พนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยตองอุทิศเวลาใหแกมหาวิทยาลัย และมาปฏิบัติงานตรงตอ
เวลาสมํ่าเสมอ การมาปฏิบัติงานสายหรือหรือกลับกอนกําหนดเวลาเนอืงๆ ถือวาเปนการกระทําผิดวินัย 
 6. พนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยตองรักษาความลับของมหาวิทยาลัย 
 7. พนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยตองประพฤติและปฏิบัติตามจรรยาและมรรยาทแหง
วิชาชีพของตนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 8. พนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยตองรักษาความสามัคคีและชวยเหลือซ่ึงกันและกันใน
การปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดผลดีตอมหาวิทยาลัย 

                                                        

10
 ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535  
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 9. พนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา 
 10. พนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต หามมิใหอาศัย
หรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาท่ีของตนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนหรือผูอื่น 
 11. พนักงานและลูกจางตองไมเปนตัวกระทําการในหางหุนสวนหรือบริษัท หรือปฏิบัติงานอื่นใด
ท่ีไดรับคาจางหรือคาตอบแทนในลักษณะเดียวกับคาจาง เวนแต จะไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา 
 12. พนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยตองไมประพฤติใหเส่ือมเสียชื่อเสียงแกตนหรือแก
มหาวิทยาลัย 
 13. พนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยผูบังคับบัญชาตองดูแลระมัดระวังใหผูอยูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติตามวินัย ถารูวาผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยจะตองดําเนินการทางวินัย ผูบังคับบัญชาผูใด
ละเลยไมปฏิบัติตามหนาท่ีตามขอนี้ โดยสุจริตใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 
 14. โทษผิดวินัยมี 3 สถาน คือ 
  (1) ภาคทัณฑ 
  (2) งดบําเหน็จความชอบ 
  (3) ปลดออก                                                                                        
 15. การลงโทษพนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยตองส่ังลงโทษใหเหมาะสมกับความผิดและ
ระวังอยาลงโทษผูท่ีไมมีความผิด ในคําส่ังลงโทษใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําความผิดในกรณีตามขอใด 
 16. พนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยผูใดกระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษตามควร
แกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได 
  ในกรณีท่ีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและเปนความผิดครั้งแรก ถาผูบังคับบัญชาเห็นวามีเหตุ
อันควรจะงดโทษใหโดยวากลาวตักเตือน หรือใหทําทัณฑบนเปนหนังสือไวกอนก็ได 
  การลงโทษตามขอนี้ผูบังคับบัญชาใดจะมีอํานาจส่ังลงโทษผูอยูใตบังคับบัญชาไดเพียงใด
ใหเปนไปตามคณะกรรมการกําหนด 
 17. พนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยผูใดกระทําผิดอยางรายแรง จักตองไดรับโทษปลดออก 
  พนักงานและลุกจางของมหาวิทยาลัยผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง ถาผูบังคับบัญชาเห็นวาเปนกรณีท่ีควรสอบสวนใหผูบังคับบัญชาแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการ
สอบสวนโดยไมชักชา แตถาผูบังคับบัญชาเห็นวากรณีดังกลาวไมจําเปนตองสอบสวนใหดําเนินการส่ัง
ลงโทษตามวรรคหนึ่ง 
  หลักเกณฑและวิธีการท่ีเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาใหเปนไปตามคณะกรรมการกําหนด 
 18. พนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยผูใด มีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําผิดทางอาญา เวนแต เปนความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ แมภายหลังผูนั้นจะออกจากมหาวิทยาลัยไปแลว ผูมีอํานาจคืออธิการบดีก็ยังมี
อํานาจส่ังลงโทษปลดออกได เวนแต พนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยผูนั้นจะออกจากมหาวิทยาลัย
เพราะตาย 
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 19. พนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยผูใด มีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
จนถูกต้ังกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแต เปน
ความผิดท่ีกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ผูมีอํานาจ คือ อธิการบดีมีอํานาจส่ังพักงาน เพ่ือรอ
ฟงผลการสอบสวน หรือพิจารณาคดีได แตถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณา หรือคําพิพากษา
ถึงท่ีสุดวาผูนั้นมิไดกระทําผิด หรือกระทําผิดไมถึงกับตองถูกลงโทษปลดออกและไมมีกรณีท่ีตองออกจากงาน
ดวยอื่นก็ใหผูมีอํานาจ คือ อธิการบดีส่ังใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติงานในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงในระดับ
เดียวกันท่ีจะตองใชคุณสมบัติเฉพาะท่ีผูนั้นมีอยู เงินเดือนของผูท่ีถูกส่ังพักงาน หลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการส่ังพักงานใหเปนไปตามคณะกรรมการกําหนด 
 
อาํนาจการลงโทษอาํนาจการลงโทษอาํนาจการลงโทษอาํนาจการลงโทษ11111111    
 1. ภาคทัณฑ ผูมีอํานาจส่ังลงโทษ 
  1.1 อธิการบดี 
  1.2 คณบดี 
  1.3 หัวหนาสาขาวิชา 
  1.4 หัวหนาสวน 
 2. งดบําเหน็จความชอบ ผูมีอํานาจลงโทษ คือ อธิการบดี 
 3. ปลดออก ผูมีอํานาจลงโทษ คือ อธิการบดี 
 
การรองทกุข การรองทกุข การรองทกุข การรองทกุข 12121212    
 เหตุท่ีจะรองทุกข 
 1. ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาปฏิบัติตอตนไมถูกตอง หรือ 
 2. ผูบังคับบัญชาไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือ 
 3. ถูกส่ังใหออกจากงานหรือเลิกจาง 
 4. เหตุรองทุกขตามขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ตองเปนกรณท่ีีไมมีสิทธิ์อุทธรณ 
 

หลกัเกณฑการรองทกุขหลกัเกณฑการรองทกุขหลกัเกณฑการรองทกุขหลกัเกณฑการรองทกุข    
 1. รองทุกขไดสําหรับตนเองเทานั้น 
 2. ตองรองทุกขเปนหนังสือภายใน 30 วัน นับแตทราบหรือควรไดทราบเรื่องอันเปนเหตุของการรองทุกข 
 3. ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชาระดับเหนือผูบังคับบัญชาท่ีเปนตนเหตุของการรองทุกขข้ึนไปข้ันหนึ่ง 
 4.กรณีถูกส่ังใหออกจากงานหรือเลิกจางใหรองทุกขตอ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 5. คําวินิจฉัยของผูบังคับบัญชา หรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลใหเปนท่ียุติจะรองทุกข
ตอไปอีกไมได 

                                                        

11
 ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยอํานาจการลงโทษ พ.ศ. 2537  

12
 ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาเร่ืองรองทุกข พ.ศ. 2537  
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การอทุธรณการอทุธรณการอทุธรณการอทุธรณ13131313    
 เหตุท่ีจะอุทธรณเม่ือถูกส่ังลงโทษ 
 1. ภาคทัณฑ 
 2. งดบําเหน็จความชอบ 
 3. ปลดออก 
 
หลกัเกณฑการอทุธรณหลกัเกณฑการอทุธรณหลกัเกณฑการอทุธรณหลกัเกณฑการอทุธรณ    
 1. อุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น 
 2. ตองอุทธรณเปนหนังสือ ลงลายมือชื่ออุทธรณ 
 3. อุทธรณคําส่ังลงโทษภาคทัณฑหรืองดบําเหน็จความชอบ 
  3.1 อุทธรณภายใน 15 วัน นับแตวันทราบคําส่ัง 
  3.2 อุทธรณตอผูบังคับบัญชาโดยตรง ดังนี้ 
   - อธิการบดีหรือรองอธิการบดี กรณีหัวหนาสวนหรือคณบดีส่ังลงโทษ 
   - คณบดี กรณีหัวหนาสาขาส่ังลงโทษ 
   - คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานบุคคล กรณีอธิการบดีส่ังลงโทษ 
   - สภามหาวิทยาลัย กรณีนายกสภามหาวิทยาลัยส่ังลงโทษอธิการบดี 
  3.3 คําวินิจฉัยของผูบังคับบัญชาเปนท่ียุติ 

4. อุทธรณคําส่ังลงโทษปลดออก 
  4.1 อุทธรณภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําส่ัง 
  4.2 ใหอุทธรณตอคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานบุคคลโดยตรง 
       กรณีพนักงานอุทธรณ ใหอธิการบดีส่ังการตามมติของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานบุคคล 
      กรณีอธิการบดีอุทธรณ ใหนายกสภามหาวิทยาลัยส่ังการตามมติของสภามหาวิทยาลัย 
  4.3 การส่ังการของอธิการบดี หรือนายกสภามหาวิทยาลัยใหเปนท่ียุติ 
 
การออกจากงานหรอืพนสภาพการเปนพนกังานการออกจากงานหรอืพนสภาพการเปนพนกังานการออกจากงานหรอืพนสภาพการเปนพนกังานการออกจากงานหรอืพนสภาพการเปนพนกังาน14141414    
  พนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยออกจากงานหรือพนสภาพการเปนพนักงานเม่ือ 
 1. ตาย 
 2. ครบเกษียณอายุ 
 3. ไดรับอนุญาตใหลาออก 
 4. ยุบหรือเลิกตําแหนง หรือยุบหนวยงาน 
 5. ส้ินสุดสัญญา 

                                                        

13
 ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. 2537  

14
 ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535 
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 6. ถูกส่ังใหออกหรือเลิกจางหรือตามเหตุผลและความจําเปนอื่นท่ีคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารงานบุคคลกําหนด 
 7.ถูกส่ังลงโทษปลดออก 
    
การขอลาออกจากงานการขอลาออกจากงานการขอลาออกจากงานการขอลาออกจากงาน    
 พนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยผูใดประสงคจะขอลาออกจากงานจะตองดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
 1. ย่ืนหนังสือขอลาออกตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดตอผูบังคับบัญชาตามลําดับข้ัน ลวงหนา
อยางนอย 30 วัน 
 2. หนวยงานสงเรื่องการขอลาออกใหสวนการเจาหนาท่ีเพ่ือดําเนินการตรวจสอบภาระหนี้สินและ
ขอผูกพันตามเง่ือนไขสัญญาตางๆ และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาตออธิการบดี 
 3. เม่ืออธิการบดีส่ังอนุญาตแลวจึงใหออกจากงานได 
 4. หากอธิการบดีเห็นวาจําเปนเพ่ือประโยชนแกงานมหาวิทยาลัยจะยับย้ังการอนุญาตใหลาออกไว
เปนเวลาไมเกินสามเดือนนับแตวันท่ีขอลาออกก็ได 
 5. กรณีท่ีขอลาออกเพ่ือดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพ่ือสมัครรับเลือกต้ังใหการลาออกมีผล
นับต้ังแตวันท่ีผูนั้นขอลาออก 
 
การออกจากงานเมื่อถกูสัง่ใหออกหรอืเลิกจางการออกจากงานเมื่อถกูสัง่ใหออกหรอืเลิกจางการออกจากงานเมื่อถกูสัง่ใหออกหรอืเลิกจางการออกจากงานเมื่อถกูสัง่ใหออกหรอืเลิกจาง    
 อธิการบดีมีอํานาจส่ังใหพนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยออกจากงานหรือเลิกจางไดในกรณี 
ตอไปนี้ 
 1. เม่ือพนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาของตนไดโดยสมํ่าเสมอ 
 2. เม่ือพนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยผูใดประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีหรือ
บกพรองในหนาท่ีดวยเหตุใดๆ 
 3. เม่ือพนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยผูใดขาดคุณสมบัติ ตามขอ 9 หรือขาดพ้ืนฐานความรู
อยูกอนการบรรจุ โดยไมไดรับการยกเวนตามขอ 15 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535 
 4. เม่ือพนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยไมไดเล่ือนข้ันเงินเดือนติดตอกัน 3 ป เวนแตกรณี
เงินเดือนเต็มเพดาน 
 5. เม่ือพนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยผูใดปฏิบัติหนาท่ีโดยไมมีประสิทธิภาพหรือ
ปฏิบัติงานโดยใชความรูความสามารถไมถึงเกณฑท่ีกําหนด 
 6. เม่ือพนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยผูใดถูกกลาวหาวากระทําผิดอยางรายแรง และไดมี
การสอบสวนแลว ผลการสอบสวนไมไดความวากระทําความผิดท่ีจะถูกลงโทษปลดออก แตมีมลทินมัวหมอง
ในกรณีท่ีถูกสอบสวน หากใหปฏิบัติงานตอไปอาจทําใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย 
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 7. เม่ือพนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยผูใดตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก
กรณีถูกจําคุกในความผิดลหุโทษหรือความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท ถาอธิการบดีเห็นวาไมเกิดความ
เสียหายตอมหาวิทยาลัยจะไมส่ังใหออกจากงานหรือเลิกจางก็ได 
 8. เม่ือพนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยผูใดสมัครไปปฏิบัติงานพิเศษใดๆ ตามความ
ประสงคของมหาวิทยาลัย ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปน อธิการบดีจะส่ังใหผูนั้นออกจากงานหรือ
เลิกจางเปนการชั่วคราวก็ได 
 9. เม่ือพนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับ
ราชการทหาร ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปน อธิการบดีจะส่ังใหผูนั้นออกจากงานหรือเลิกจาง    
เปนการชั่วคราวก็ได 
 
การออกจากงานเมื่อครบเกษยีณอายุการออกจากงานเมื่อครบเกษยีณอายุการออกจากงานเมื่อครบเกษยีณอายุการออกจากงานเมื่อครบเกษยีณอายุ    
 พนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยคนใดมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ ใหพนจากตําแหนงเพราะ
ครบเกษียณอายุเม่ือส้ินปงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
 กรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนอยางย่ิงและเพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจให
พนักงานหรือลูกจาง ซ่ึงพนจากงานเพราะเกษียณอายุปฏิบัติตอไป ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกร
รทการบริหารงานบุคคลกําหนดโยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย                                                  
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บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่8888    
สวสัดกิารและประโยชนเกือ้กลูสวสัดกิารและประโยชนเกือ้กลูสวสัดกิารและประโยชนเกือ้กลูสวสัดกิารและประโยชนเกือ้กลู 

 
กองทนุเงนิสะสมสมทบและกองทนุเงนิสะสมสมทบและกองทนุเงนิสะสมสมทบและกองทนุเงนิสะสมสมทบและกองทนุสํารองเลีย้งชีพกองทนุสํารองเลีย้งชีพกองทนุสํารองเลีย้งชีพกองทนุสํารองเลีย้งชีพ15151515    
 มหาวิทยาลัยไดจัดสวัสดิการและหลักประกันแกพนักงานเม่ือออกจากงาน ทุพพลภาพ หรือ
เกษียณอายุ รวมท้ังเปนการสงเสริมการออมของพนักงานในรูปแบบกองทุนเงินสะสมสมทบ และตอมา
มหาวิทยาลัยไดจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน  2546 พนักงานท่ีมาเริ่มงานหลัง
วันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพใหสมัครเปนสมาชิกไดเฉพาะกองทุนสํารองเล้ียงชีพเทานั้น และพนักงานท่ี
เปนสมาชิกกองทุนเงินสะสมสมทบอยูแลว สามารถสมัครเปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดโดยไม
จําเปนตองลาออกจากสมาชิกกองทุนเงินสะสมสมทบ โดยมีเง่ือนไขอัตราเงินสะสมท่ีหักจากเงินเดือน 
อัตราเงินสมทบท่ีมหาวิทยาลัยสมทบเพ่ิมเขากองทุน และสิทธิไดรับเงินสมทบและผลประโยชนเม่ือออก
จากมหาวิทยาลัย หรือลาออกจากกองทุน ดังนี้ 
 

รายการรายการรายการรายการ    กองทนุเงนิสะสมสมทบกองทนุเงนิสะสมสมทบกองทนุเงนิสะสมสมทบกองทนุเงนิสะสมสมทบ    กองทนุสาํรองเลีย้งชพีกองทนุสาํรองเลีย้งชพีกองทนุสาํรองเลีย้งชพีกองทนุสาํรองเลีย้งชพี    

อัตราเงินสะสม รอยละ 4 
รอยละ 4-8 ตามความประสงค 

(สามารถเปลี่ยนแปลงไดปละหน่ึงครั้ง) 
อัตราที่มหาวิทยาลัยสมทบ รอยละ 8 รอยละ 8 

อายุงาน อัตราเงินสมทบ อายุสมาชิก อัตราเงินสมทบ 
นอยกวา 5 ป 0% นอยกวา 3 ป 0% 
ครบ 5 ป แตมุถึง 10 ป 50% ครบ 3 ป แตไมถึง 6 ป 50% 
ครบ 10 ป แตไมถึง 15 ป 75% ครบ 6 ป แตไมถึง 10 ป 75% 

สิทธิที่ไดรับเงินสมทบและ
ผลประโยชนเมื่อลาออกจาก
มหาวิทยาลัยหรือ 
ออกจากกองทุน 

ครบ 15 ปข้ึนไป 100% ครบ 10 ปข้ึนไป 100% 

 

  การลาออกจากกองทุนเงินสะสมสมทบ โดยไมลาออกจากมหาวิทยาลัย ใหกระทําได
เฉพาะกรณีท่ีไดสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพแลว และเม่ือลาออกแลวไมสามารถกลับเขา
เปนสมาชิกกองทุนสะสมสมทบไดอีก 
  การนับอายุงานเพ่ือคํานวณสิทธิท่ีไดรับเงินสมทบและผลประโยชน ใหนับต้ังแตวันเริ่ม
เขาทํางาน จนถึงวันท่ีย่ืนใบลาออกจากกองทุนเงินสะสมสมทบ โดยมหาวิทยาลัยจะจายเงินสะสมและ
สมทบใหภายในเดือนถัดไป  
 

 

 

 

 

                                                        

15
 (1) ระเบียบวามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยกองทุนเงินสะสมสมทบ พ.ศ. 2535  

   (2) พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2542 
   (3) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ืองแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเงินสะสมสมทบและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
      ฉบับลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2546 
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คารกัษาพยาบาลคารกัษาพยาบาลคารกัษาพยาบาลคารกัษาพยาบาล16161616    
หลกัเกณฑเกีย่วกับการรบัเงนิสวัสดกิารคารกัษาพยาบาลหลกัเกณฑเกีย่วกับการรบัเงนิสวัสดกิารคารกัษาพยาบาลหลกัเกณฑเกีย่วกับการรบัเงนิสวัสดกิารคารกัษาพยาบาลหลกัเกณฑเกีย่วกับการรบัเงนิสวัสดกิารคารกัษาพยาบาล    

  1. พนักงานประจํา และลูกจางประจํา ไดรับสวัสดิการเกี่ยวกับคารักษาพยาบาลสําหรับ
ตนเองและครอบครัว ไดแก คูสมรสและบุตรจํานวน 3 คน เรียงลําดับกอนหลังซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะ 
หรือบรรลุนิติภาวะแลวแตกําลังศึกษาอยูและยังไมมีรายไดเปนของตัวเอง 
  2. พนักงานสัญญาจาง ไดรับสวัสดิการเฉพาะตัวพนักงานเทานั้น 

อตัราคาอตัราคาอตัราคาอตัราคารกัษาพยาบาลรกัษาพยาบาลรกัษาพยาบาลรกัษาพยาบาล    
1. โรคท่ัวไป 

สิทธิที่ไดรับคารักษาพยาบาล 
สถานพยาบาลของเอกชน ผูมีสิทธิ/ประเภทคนไข 

ประเภทคา
รักษาพยาบาล สถานพยาบาลของรัฐ 

ที่ มวล.กําหนด ที่ มวล.ไมไดกําหนด 
1111. . . . พนักงานพนักงานพนักงานพนักงาน    
1.1 กรณีผูปวยใน 

คาหองและคาอาหาร
รวมกัน 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริงวันละไมเกิน 1,500 บาท 
กับอีกครึ่งหนึ่งของสวนที่เกิน 1,500 บาท 

ตามที่จายจริงวันละ 
ไมเกิน 1,500 บาท 

 คาหองผูปวยหนักและ
คาอาหารรวมกัน 

ตามที่จายจริง ตามที่จายจริงวันละไมเกิน 3,000 บาท 
กับอีกครึ่งหนึ่งของสวนที่เกิน 3,000 บาท 

ตามที่จายจริงวันละ   
ไมเกิน 3,000 บาท 

 คาบําบัดโรค ตามที่จายจริง -ตามจายจริงในวงเงิน 20,000 บาท  
-ครึ่งหนึง่ของสวนที่เกิน 20,000 บาท  
  ชวง 20,000-50,000 บาท   
-สามในส่ีของสวนที่เกิน 50,000 บาท  
  ชวง 50,000-150,000 บาท 
-เต็มจํานวนของสวนที่ 150,000 บาท  
  ชวง 150,000-500,000 บาท 

ตามที่จายจริงครั้งละ  
ไมเกิน 20,000 บาท 

 คารักษาทางศัลยกรรม ตามที่จายจริง ตามที่จายจริงแตไมเกินอัตราท่ี 
มวล. กําหนด 

ตามที่จายจริง แตไมเกิน
อัตราที่ มวล. กําหนด 

 คาอวัยวะเทียมและคา
อุปกรณบําบัดโรค 

ตามที่จายจริง แตไม
เกินอัตราที่กระทรวง 
การคลังกําหนด 

ตามที่จายจริงแตไมเกินอัตราที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

ตามที่จายจริงแตไมเกิน
อัตราที่กระทรวง  
การคลังกําหนด 

 คาจางพยาบาลพิเศษ ตามที่จายจริง แตไม
เกินวันละ 2,700 บาท 

ตามที่จายจริง แตไมเกินวันละ  
2,700 บาท 

- 

1.2 กรณีผูปวยนอก คาบําบัดโรค ตามที่จายจริง ครึ่งหนึ่งของที่จายจริง - 
 คารักษาทางศัลยกรรม ตามที่จายจริง ครึ่งหนึ่งของที่จายจริง - 
 คาอวัยวะเทียมและ 

คาอุปกรณบําบัดโรค 
ตามที่จายจริง แตไม
เกินอัตราที่ระทรวง 
การคลังกําหนด 

ครึ่งหนึ่งของที่จายจริง - 

คาพาหนะเดินทาง 
ไป-กลับ 

ตามที่จายจริงแตไมเกิน
ครั้งละ 1,000 บาท 

ตามที่จายจริงแตไมเกินครั้งละ  
1,000 บาท 

- 1.3 การรักษาพยาบาล
นอกเขตที่ตั้งของ ม.  
ตามคําแนะนําของ
แพทยผูทําการรักษา 

คาที่พัก ตามอัตราคาที่พักของ
มวล.ไมเกิน 2 วัน/ครัง้ 
และไมเกิน 2 ครั้ง/เดือน 

ตามอัตราคาที่พักของมวล.ไมเกิน   
2 วัน/ครั้ง และไมเกิน 2 ครั้ง/เดือน 

- 

                                                        
16 (1) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับคารักษาพยาบาล พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541  
   (2) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่องอัตราเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2541, ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543,  
       ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550 
   (3) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่องรายช่ือสถานพยาบาลเอกชนที่มหาวิทยาลัยกําหนด พ.ศ. 2541 
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สิทธิที่ไดรับคารักษาพยาบาล 
สถานพยาบาลของเอกชน 

ผูมีสิทธิ/ประเภท
คนไข 

ประเภท 
คารักษาพยาบาล สถานพยาบาลของรัฐ 

ที่ มวล.กําหนด ที่ มวล.ไมไดกําหนด 
2222. . . . ครอบครวัพนกังานครอบครวัพนกังานครอบครวัพนกังานครอบครวัพนกังาน    
2.1 กรณีผูปวยใน 

คาหองและคาอาหาร
รวมกัน 

ตามที่จายจริง ไมเกิน
วันละ 1,500 บาท 

ตามที่จายจริงไมเกินวันละ  
1,500 บาท  

ตามที่จายจริงไมเกิน 
วันละ 800 บาท 

 คาหองผูปวยหนักและ
คาอาหารรวมกัน 

ตามที่จายจริง ไมเกิน
วันละ 3,000 บาท 

ตามที่จายจริงไมเกินวันละ  
3,000 บาท 

ตามที่จายจริงวันละ   
ไมเกิน 1,500 บาท 

 คาบําบัดโรค ตามที่จายจริง ครึ่งหนึ่งของที่จายจริง แตไมเกิน 
ครั้งละ 5,000 บาท 

ครึ่งหนึ่งของที่จายจริง
ครั้งละไมเกิน 2,500 บาท 

 คารักษาทางศัลยกรรม ตามที่จายจริงแตไมเกิน
อัตราที่ มวล.กําหนด 

ครึ่งหนึ่งของที่จายจริงแตไมเกิน 
อัตราที่ มวล. กําหนด 

ครึ่งหนึ่งของที่จายจริง 
แตไมเกินอัตราที่ มวล.
กําหนด 

 คาอวัยวะเทียมและคา
อุปกรณบําบัดโรค 

ตามที่จายจริง แตไมเกิน
อัตราที่กระทรวง  
การคลังกําหนด 

ตามที่จายจริงแตไมเกินอัตราที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

ครึ่งหนึ่งของที่จายจริง
แตไมเกินอัตราที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

1.2 กรณีผูปวยนอก คาบําบัดโรค ตามที่จายจริง - - 
 คารักษาทางศัลยกรรม ตามที่จายจริง - - 
 คาอวัยวะเทียมและคา

อุปกรณบําบัดโรค 
ตามที่จายจริง แตไมเกิน
อัตราที่กระทรวง  
การคลังกําหนด 

- - 

 

 2. โรคฟนและโรคเหงือก สําหรับพนักงานและครอบครัว เบิกคารักษาพยาบาลไดตามจํานวนท่ีจายจริง 
ไมเกิน 5,000 บาทตอปงบประมาณ โดยเบิกไดเฉพาะกรณีท่ีดําเนินการเพื่อการรักษาเทานั้น   

3. การตรวจสุขภาพประจําป ใหเปนไปตามจํานวนท่ีจายจริง แตไมเกินอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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คาเลาเรียนคาเลาเรียนคาเลาเรียนคาเลาเรียนบุตรบุตรบุตรบุตร17171717            
พนักงานและลูกจางประจํา มีสิทธิเบิกคาเลาเรียนบุตร โดยใหใชสิทธิเฉพาะบุตรท่ีชอบดวย

กฎหมายคนท่ีหนึ่งถึงสามเรียงลําดับกอนหลัง และยังไมบรรลุนิติภาวะแตไมรวมถึงบุตรบุญธรรมและ
บุตรท่ีไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของผูอื่นแลว  

อัตราในการเบิกคาเลาเรียนบุตร 
สถานศึกษาสถานศึกษาสถานศึกษาสถานศึกษา    ระดบัการศกึษาระดบัการศกึษาระดบัการศกึษาระดบัการศกึษา    อตัราคาเลาเรยีนบตุรอตัราคาเลาเรยีนบตุรอตัราคาเลาเรยีนบตุรอตัราคาเลาเรยีนบตุร    

ปริญญาตร ี เต็มจํานวนท่ีจายจริง แตตองเปนประเภทและไมเกินอัตราท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด 

ราชการราชการราชการราชการ    
ไมสูงกวาอนุปริญญาและแยก
จากหลักสูตรปริญญาตร ี

เต็มจํานวนท่ีจายจริง แตตองเปนประเภทและไมเกินอัตราท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด 

ปริญญาตร ี ครึ่งหนึ่งของจํานวนท่ีจายจริง แตตองเปนประเภทและไมเกิน
อัตราท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

ไมสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา  

เต็มจํานวนท่ีจายจริง แตตองเปนประเภทและไมเกินอัตราท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด 

เอกชนเอกชนเอกชนเอกชน    
สูงกวามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา แตไมสูงกวา
อนุปรญิญาหรือเทียบเทาและ
แยกจากหลักสูตรปริญญาตร ี

ครึ่งหนึ่งของจํานวนท่ีจายจริง แตตองเปนประเภทและไมเกิน
อัตราท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

17
 (1) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ วาดวยสวสัดิการการศึกษาบุตรของพนักงาน พ.ศ. 2535 

   (2) หนังสือกระทรวงการคลงั ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0526.5/ว123 ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2543 
   (3) หนังสือกระทรวงการคลงั ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0409.5/ว223 ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2547 
   (4) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0409.5/ว477 ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 2548 
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ที่พักบุคลากรที่พักบุคลากรที่พักบุคลากรที่พักบุคลากร    18181818    
 มหาวิทยาลัยมีท่ีพักบุคลากรสําหรับจัดสรรใหกับพนักงานไดพักอาศัย โดยแยกเปน บานพัก 
จํานวน 100 หลัง อาคารชุดบุคลากรครอบครัว 48 ยูนิต และอาคารชุดบุคลากรโสด 212 ยูนิต โดย
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหเขาพักอาศัยตามความเหมาะสม ดังนี้    
 หลักเกณฑการจัดสรรที่พักหลักเกณฑการจัดสรรที่พักหลักเกณฑการจัดสรรที่พักหลักเกณฑการจัดสรรที่พัก    

1) มีภารกิจตามตําแหนงหนาท่ีและจําเปนตองปฏิบัติงานนอกเวลาปกติเปนประจํา    
2) มีความเดือนรอนเรื่องท่ีพักและการเดินทาง 
3) ตนเองและคูสมรสไมมีท่ีพักอยูในทองท่ีท่ีสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานไดสะดวก 
4) กรณีมีเหตุผลจําเปนพิเศษ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีใหพิจารณาตามความ

เหมาะสมเปนกรณีๆ ไป โดยมหาวิทยาลัยไดจัดท่ีพักชั่วคราวสําหรับพนักงานไว จํานวน 16 หอง สําหรับ
พนักงานท่ีไมไดรับการจัดสรรท่ีพักแตจําเปนตองปฏิบัติงานลวงเวลาและไมสามารถเดินทางกลับท่ีพัก
ตนเองไดสะดวก  

ประเภทของที่พกัประเภทของที่พกัประเภทของที่พกัประเภทของที่พกั    
1) หองชุดบุคลากรโสด สําหรับพนักงานโสด  
2) หองชุดบุคลากรครอบครัว สําหรับพนักงานท่ีมีคูสมรส 
3) บาน สําหรับพนักงานท่ีมีคูสมรสและมีบุตร  

ระยะเวลาในการพกัระยะเวลาในการพกัระยะเวลาในการพกัระยะเวลาในการพกั    
บุคลากรท่ีไดรับการจัดสรรท่ีพัก พักอาศัยได 6 ป ท้ังนี้เพ่ือสนับสนุนใหพนักงานมี

บานพักอาศัยเปนของตนเอง กรณีท่ีครบกําหนดแลวยังไมพรอมท่ีจะยายออกตองจายคาบํารุงท่ีพัก ดังนี้ 
1) หองชุดบุคลากรโสด เดือนละ 700 บาท 
2) หองชุดบุคลากรครอบครัว เดือนละ 1,300 บาท 
3) บานพัก เดือนละ 2,700 บาท    

 

โครงการเคหะสงเคราะหโครงการเคหะสงเคราะหโครงการเคหะสงเคราะหโครงการเคหะสงเคราะห    
  มหาวิทยาลัยไดทําขอตกลงกับธนาคารอาคารสงเคราะห ในการใหสิทธิพนักงานของมหาวิทยาลัย
กูเงินเพ่ือซ้ือท่ีอยูอาศัยหรือขยายตอเติม ซอมแซมอาคาร ไถถอนจํานอง หรือชําระหนี้เกี่ยวพันกับท่ีอยู
อาศัย โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้ 

1) วงเงินกูรอยละ 100 ของราคาประเมิน 
2) ดอกเบ้ียเงินกูในอัตรารายยอยระยะยาวประเภทลอยตัวลบ 1.00 ตอป 

3) หักคาผอนชําระผานบัญชีเงินเดือน 
    
    

                                                        
18 ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยที่พักบุคลากร พ.ศ. 2540 
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ประกันภัยอุบัติเหตุประกันภัยอุบัติเหตุประกันภัยอุบัติเหตุประกันภัยอุบัติเหต ุ
มหาวิทยาลัยไดทําประกันภัยอุบัติเหตุใหกับพนักงานและลูกจางทุกคน โดยผูเอาประกันภัยจะ

ไดรับความคุมครอง ดังนี้ 
          1) คุมครองกรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุท่ัวโลกในวงเงิน 300,000 บาท 

    2) คุมครองกรณีทุพพลภาพถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 300,000 บาท 
    3) คุมครองกรณีเสียชีวิตเนื่องจากโรคภัยอื่นนอกเหนือจากอุบัติเหตุ ในวงเงิน 20,000 บาท 
    4) คารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 30,000 บาทตอการเกิดอุบัติเหตุหนึ่งครั้ง 

  

สมาชิกศูนยกีฬาและสุขภาพสมาชิกศูนยกีฬาและสุขภาพสมาชิกศูนยกีฬาและสุขภาพสมาชิกศูนยกีฬาและสุขภาพ    
 มหาวิทยาลัยชําระคาสมาชิกศูนยกีฬาและสุขภาพใหกับพนักงานและลูกจางทุกคน ในอัตราคนละ 
300 บาทตอป โดยบุคลากรสามารถใชบริการของศูนยกีฬาและสุขภาพไดตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 
 

เเเเงินยืมเพื่อซื้อคอมพิวเตอรงินยืมเพื่อซื้อคอมพิวเตอรงินยืมเพื่อซื้อคอมพิวเตอรงินยืมเพื่อซื้อคอมพิวเตอร19191919    
 มหาวิทยาลัยสนับสนุนการเสริมทักษะและความรอบรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยใหกับพนักงาน 
ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในหนาท่ี โดยมีหลักการ ดังนี้ 
          1) การยืมเงินเพ่ือจัดซ้ือคอมพิวเตอร ใหยืมไดตามจํานวนท่ีจายจริงแตไมเกินคนละ 70,000 บาท 
โดยไมมีดอกเบ้ีย     

   2) การคืนเงินยืมจะจายคืนท้ังหมดครั้งเดียวหรือทยอยจายคืนเปนงวดก็ได โดยหักจาก
เงินเดือนภายใน 36 เดือน 
 

ชุดปฏิบัติงานสําหรับพนักงานชุดปฏิบัติงานสําหรับพนักงานชุดปฏิบัติงานสําหรับพนักงานชุดปฏิบัติงานสําหรับพนักงาน20202020    
มหาวิทยาลัยจัดใหมีชุดปฏิบัติงานสําหรับพนักงาน ดังนี้    

         1) ชุดปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ สําหรับนักวิทยาศาสตรและพนักงานวิทยาศาสตร 
    2) ชุดปฏิบัติงานในโรงฝกงานวิศวกรรมและชางเทคนิค สําหรับวิศวกร นักวิทยาศาสตร(ฟสิกส) 

และนายชางเทคนิค 
โดยมหาวิทยาลัยจัดหารานตัดชุด พรอมจายคาชุดใหปละ 2 ชุดตอคน หากชํารุดหรือ

เสียหายจากการปฏิบัติงานตัดเพ่ิมใหแตรวมแลวไมเกิน 3 ชุดตอป 
     3) ใหนับเวลาต้ังแตวันท่ีรับชุดครบ 1 ป จึงจะมีสิทธิตัดชุดใหมได และกรณีท่ีลาออกหรือพน
สภาพการเปนพนักงานกอนครบ 1 ป พนักงานท่ีใชสิทธิไปแลวตองจายคาชุดคืนใหแกมหาวิทยาลัยตาม
อัตราสวนระยะเวลาท่ีเหลือท่ีตองปฏิบัติงานครบ 1 ป 
     4) รูปแบบชุดปฏิบัติงาน เปนไปตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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 ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการกูยืมเงินเพ่ือซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร พ.ศ. 2539  
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 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ืองกําหนดชุดปฏิบัติงานสําหรับพนักงาน พ.ศ. 2541  
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เเเเครื่องแตงกายในงานพิธีครื่องแตงกายในงานพิธีครื่องแตงกายในงานพิธีครื่องแตงกายในงานพิธี21212121        
มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีเครื่องแตงกายในงานพิธี เพ่ือใชสําหรับการแตงกายในงานพิธีหรือตาม

คําส่ังมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีรูปแบบเครื่องแตงกายเปนชุดสูทสีกรมทา เส้ือตัวในเปนเส้ือเชิ้ตแขนยาวสีขาว 
ผูกเนคไทสีแสด โดยมหาวิทยาลัยจะจัดหาเนคไทปกตรามหาวิทยาลัย กระดุมตรามหาวิทยาลัย ผาสี
กรมทาและรานตัดเครื่องแตงกาย พรอมจายคาเครื่องแตงกายในงานพิธีใหกอนคนละไมเกิน 3 ชุด และ
ใหพนักงานผอนชําระเปนรายเดือนภายใน 12 เดือน โดยไมมีดอกเบ้ีย 
    
เครื่องแตงกายชุดผาไทยเครื่องแตงกายชุดผาไทยเครื่องแตงกายชุดผาไทยเครื่องแตงกายชุดผาไทย        
 มหาวิทยาลัยกําหนดใหใชผายกเมืองนคร ลายคดกริช เปนเครื่องแตงกายของพนักงานในการเขา
รวมงานพิธีการตางๆ ของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก นอกเหนือจากชุดพิธีการ โดยใชในโอกาส
ท่ีหนวยงานเจาภาพกําหนดใหแตงกายชุดผาไทย  

รูปแบบเครื่องแตงกายรูปแบบเครื่องแตงกายรูปแบบเครื่องแตงกายรูปแบบเครื่องแตงกาย    
1) พนักงานชาย 

แบบเส้ือ กําหนดเปนแบบซาฟารี 
แบบกางเกง  กําหนดเปนทรงสุภาพ สีดํา/สีกรมทา/สีครีม 

     2) พนักงานหญิง 
แบบเส้ือ กําหนดเปนแบบซาฟารีหรือแบบอื่นๆ โดยมีเง่ือนไขการตัดเย็บตามท่ีกําหนด ดังนี้ 

      - แบบคอเส้ือ กําหนดเปนคอมีปก เชน คอเชิ้ต คอฮาวาย คอจีนหรือคอปน  
    - แบบแขนเส้ือ กําหนดเปนเส้ือแขนส้ันหรือแขนสามสวน 
    - แบบกระดุม(ถามี) กําหนดเปนกระดุมปมหรือกระดุมสีสุภาพ 
แบบกระโปรง กําหนดใหเปนกระโปรงสุภาพ ความยาวอยางนอยระดับเขา ใชผาชิ้น

เดียวกับเส้ือ หรือ ใชผาสีพ้ืนมวงตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรือสีดํา/สีกรมทา/สีครีม 
เงื่อนไขการตัดเย็บเงื่อนไขการตัดเย็บเงื่อนไขการตัดเย็บเงื่อนไขการตัดเย็บ    
    1) เส้ือและกระโปรง จะตองตัดเย็บดวยผาท่ีกําหนดท้ังหมด ไมมีผาอื่นประกอบ 
    2) มหาวิทยาลัยจัดหารานตัดเย็บใหหรือพนักงานจัดหารานเองก็ได  
    3) มหาวิทยาลัยจะจายเงินทดรองคาผาและใหพนักงานยืมเงินสดคาตัดเย็บไปกอน โดย

พนักงานชายใหยืมคาตัดเย็บคนละ 1,000 บาท และพนักงานหญิงคนละ 1,500 บาท  
    4) ใหพนักงานผอนชําระภายใน 10 เดือน โดยไมมีดอกเบ้ีย           
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 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ืองเคร่ืองแตงกายในงานพิธีสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2539  



 45 

รถรับรถรับรถรับรถรับ----สงสงสงสง    
 1111. . . . รถรับรถรับรถรับรถรับ----สงพนักงานสงพนักงานสงพนักงานสงพนักงาน    
    มหาวิทยาลัยจัดบริการรถรับ-สงพนักงานท่ีอยูภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยออก
คาใชจายสวนหนึ่งและพนักงานออกคาใชจายสวนหนึ่ง ซ่ึงไดจัดบริการ จํานวน 2 สาย คือ 
  1) สาย มวล.- อ.เมือง รถบัส จํานวน 2 คัน เก็บคาบริการจากพนักงาน ดังนี้  

    - พนักงานท่ีใชบริการประจําคนละ 200 บาท/เดือน       
    - พนักงานท่ีใชบริการไมประจํา (ใชบริการวันจันทรและวันศุกร) คนละ 100 บาท/เดือน    

         2) สาย มวล.- อ.สิชล รถมินิบัส จํานวน 1 คัน เก็บคาบริการคนละ 500 บาท/เดือน  
      2222. . . . รถรับรถรับรถรับรถรับ----สงบุตรพนักงานสงบุตรพนักงานสงบุตรพนักงานสงบุตรพนักงาน  

มหาวิทยาลัยจัดบริการรถรับ-สงบุตรพนักงาน 2 สาย คือ สายอําเภอเมืองและสาย
อําเภอทาศาลา โดยพนักงานท่ีใชบริการรวมกันจายคาน้ํามันเชื้อเพลิงและคาลวงเวลาพนักงานขับรถ  
ตามจํานวนท่ีเกิดข้ึนจริง         
    
เงนิชวยเหลือชดใชทนุและหรอืเบีย้ปรบัเงนิชวยเหลือชดใชทนุและหรอืเบีย้ปรบัเงนิชวยเหลือชดใชทนุและหรอืเบีย้ปรบัเงนิชวยเหลือชดใชทนุและหรอืเบีย้ปรบั22222222    

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติใหกูยืมเงินหรือรับเงินชวยเหลือจากมหาวิทยาลัยเพ่ือนําไปชดใช
ทุนและหรือเบ้ียปรับแกสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ ตามความจําเปนและเหมาะสมเปนกรณีไป โดยมี
หลักเกณฑดังนี้ 

    1) กูยืมเงินชวยเหลือจากมหาวิทยาลัย โดยผอนชําระคืนเปนรายเดือน ไมตํ่ากวารอยละ 25 
ของเงินเดือน เปนเวลาไมเกิน 15 ป โดยไมเสียดอกเบ้ีย 

    2) รับเงินชวยเหลือจากมหาวิทยาลัย โดยตองปฏิบัติงานเปนเวลา 2 เทาของเวลาท่ีเหลือซ่ึง
ตองชดใชใหกับตนสังกัดเดิม 
 

คาทําขวัคาทําขวัคาทําขวัคาทําขวัญและคาทาํศพญและคาทาํศพญและคาทาํศพญและคาทาํศพ23232323    
1. พนักงานเสียชีวิตอันมิใชเนื่องจากปฏิบัติงานตามหนาท่ี มหาวิทยาลัยจายเงินคาทําศพ จํานวน 

3 เทาของเงินเดือน โดยรวมเงินเพ่ิมประจําตําแหนงหรือเงินสําหรับตําแหนงดวย 
2. พนักงานเสียชีวิตเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาท่ี มหาวิทยาลัยจายเงินคาทําขวัญและเงินคาทํา

ศพเปนเงินกอนใหแกทายาทตามอัตราท่ีคณะกรรมการกําหนด 
3. พนักงานท่ีไดรับอันตรายหรือเจ็บปวยจนพิการถึงสูญเสียอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งไปเพราะเหตุ

ปฏิบัติงานในหนาท่ี หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาท่ี แตยังสามารถปฏิบัติงานตอไปได 
ไดรับเงินคาทําขวัญ ดังนี้ 
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 ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานและปฏบัิติการวิจัย พ.ศ. 2545 
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 ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการจายเงินคาทําขวัญและเงินคาทําศพ พ.ศ. (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537   
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อวัยวะที่สูญเสีย คาทําขวัญที่ไดรับ (จํานวนเทาของคาจาง) 

แขนขาดขางหน่ึง 24.5 เทา 
ขาขาดขางหน่ึง    22.5 เทา 
มือขาดขางหน่ึง   18.5 เทา 
เทาขาดขางหน่ึง   15 เทา 
ตาบอดขางหน่ึง   11.5 เทา 
หูหนวกทั้งสองขาง 9 เทา 
หูหนวกขางหน่ึง   4.5 เทา 
น้ิวหัวแมมือขาดน้ิวหน่ึง 4.5 เทา 
น้ิวชี้ขาดน้ิวหน่ึง   3.5 เทา 
น้ิวกลางขาดน้ิวหน่ึง 3 เทา 
น้ิวนางขาดน้ิวหน่ึง 2.5 เทา 
น้ิวกอยขาดน้ิวหน่ึง 1 เทา 
น้ิวหัวแมเทาขาดน้ิวหน่ึง 3 เทา 
น้ิวเทาขาดน้ิวหน่ึง 1 เทา 
สูญเสียอวัยวะสืบพันธุหรือความสามารถสืบพันธ 25 เทา 
อวัยวะอ่ืนๆนอกเหนือจากน้ี ใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณา 

  
 4. พนักงานท่ีไดรับอันตรายหรือเจ็บปวยจนพิการถึงสูญเสียอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งไปเพราะเหตุ

ปฏิบัติงานในหนาท่ี จนทุพพลภาพไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอีก มหาวิทยาลัยจะจายเงินคาทําขวัญเปน
เงินกอน ตามอัตราท่ีคณะกรรมการกําหนด  
 

เงินชดเชยเงินชดเชยเงินชดเชยเงินชดเชย24242424    
มหาวิทยาลัยจายเงินชดเชย กรณีใหพนักงานและลูกจางออกจากงาน หรือเลิกจางในกรณีดังนี้ 
    1) ใหออกจากงานเพราะเหตุเจ็บปวย 

          2) ยุบเลิกตําแหนง 
          3) เลิกจางกอนครบอายุสัญญาโดยไมมีความผิด 

หลักเกณฑการจายเงินชดเชย  
ระยะเวลาปฏิบัติงาน เงินชดเชยท่ีไดรับ (จํานวนเทาของคาจาง) 

ครบ 120 วัน แตไมเกิน 1 ป 1 เทา 
เกิน 1 ป แตไมเกิน 3 ป 3 เทา 
เกิน 3 ป แตไมเกิน 6 ป 6 เทา 
เกิน 6 ป แตไมเกิน 10 ป 8 เทา 

เกิน 10 ป 10 เทา 

                                                        

24
 ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการจายเงินชดเชย พ.ศ. 2543 
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กอกอกอกองทุนเกษียณอายุงทุนเกษียณอายุงทุนเกษียณอายุงทุนเกษียณอายุ    
มหาวิทยาลัยสงเสริมการออมใหกับพนักงานเพ่ิมเติมโดยการจัดทําประกันภัยกลุมแบบสะสม

ทรัพย อายุครบ 60 ป เพ่ือเปนกองทุนยามเกษียณอายุ โดยบริษัท เอไอเอ จํากัด เปนผูรับประกันภัย 
พนักงานสามารถเข าร วมโครงการไดตามความสมัครใจ และเ ลือกแผนการออมได ต้ั งแต 
100,200,300,.....3,000 บาทตอเดือน โดยหักเบ้ียประกันภัยผานบัญชีเงินเดือน เปดรับสมัครปละหนึ่ง
ครั้ง ประมาณเดือนกรกฎาคม ถึงสิงหาคมของทุกป พนักงานท่ีเขารวมกองทุนฯ จะไดรับผลประโยชน 
ดังนี้ 

    1) รับเงินกอนเม่ือเกษียณอายุหรือลาออกจากงาน ตามวงเงินท่ีสมัคร 
    2) คุมครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในวงเงิน 100,000 บาท สําหรับอุบัติเหตุท่ัวไป หรือ  
       200,000 บาท สําหรับอุบัติเหตุสาธารณะ 
    3) คุมครองกรณีทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 100,000 บาท 

           4) คุมครองการสูญเสียอวัยวะ เชน แขน ขา หรือ ตา 
    5) ชดเชยรายไดกรณีเขารับการรักษาพยาบาลเปนผูปวยในวันละ 500 บาท 

 

ฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา25252525            
การเปนสมาชิก ช.พ.ค.(การฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา) และ 

ช.พ.ส.(การฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนสมาชิกครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคูสมรสถึงแก
กรรม) มีจุดมุงหมายเพ่ือเปนการกุศลและมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสมาชิกไดสงเคราะหซ่ึงกันและกันในการ
จัดการศพและสงเคราะหครอบครัวสมาชิก ปจจุบันเปนฌาปนกิจสงเคราะหท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทย 
เปนสวัสดิการท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษาสวนใหญใหความสนใจ และในปจจุบันมีผูสมัครเขาเปน
สมาชิกแลวเกือบ 1,000,000 คน  

การจัดต้ัง ช.พ.ค.-ช.พ.ส. อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) ซ่ึงมีฐานะเปนนิ ติ บุคคลในกํากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ทํา
หนาท่ีบริหารงาน สกสค. ซ่ึงปฏิบัติภารกิจในสวนท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิ
ประโยชนเกื้อกูลอื่น และความม่ันคงของผูประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา และผูปฏิบัติงานดาน
การศึกษา 

    
    

                                                        

25
 (1) ระเบียบคุรุสภา วาดวยการฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนคุรุสภา พ.ศ. 2540 

   (2) ระเบียบคุรุสภา วาดวยการฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนคุรุสภาในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม พ.ศ. 2541 
   (3) ประกาศคณะกรรมการ พ.พ.ค. เร่ืองคุณสมบัติของผูมีสิทธสิมัครเปนสมาชิก ช.พ.ค. พ.ศ. 2546 
   (4) ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ค. เร่ืองคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเปนสมาชิก ช.พ.ส. พ.ศ. 2546 
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สมาชิก ชสมาชิก ชสมาชิก ชสมาชิก ช....พพพพ....คคคค. . . .     
คุณสมบัติของผูที่จะสมัครคุณสมบัติของผูที่จะสมัครคุณสมบัติของผูที่จะสมัครคุณสมบัติของผูที่จะสมัคร    

1. เปนพนักงาน ลูกจางประจํา หรือลูกจางชั่วคราวของมหาวิทยาลัย 
2. มีอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณนับถึงวันย่ืนใบสมัครท่ีสํานักงาน สกสค. สําหรับพนักงาน

ใหมท่ีเริ่มปฏิบัติงานในหนวยงานแตมีอายุเกินตามท่ีระเบียบฯ กําหนด ใหสมัครเปนสมาชิกไดภายในเวลา 
1 ป นับจากวันเริ่มปฏิบัติงานใหม 
 ขั้นตอนการสมัครขั้นตอนการสมัครขั้นตอนการสมัครขั้นตอนการสมัคร    

1. กรอกใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค. โดยขอรับใบสมัครไดท่ีสวนการเจาหนาท่ี หรือ    
ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี http://dp.wu.ac.th 

2. ย่ืนใบสมัครไดดังนี้  
2.1 กรณีย่ืนใบสมัครดวยตัวเอง ย่ืนท่ีสํานักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ไดทุกวันทําการ  
2.2 กรณีย่ืนใบสมัครผานสวนการเจาหนาท่ี เจาหนาท่ีงานสวัสดิการ จะนําสงใบ

สมัครใหสํานักงาน สกสค. ทุกวันท่ี 15 ของเดือน 
เอกสารประกอบการสมัครเอกสารประกอบการสมัครเอกสารประกอบการสมัครเอกสารประกอบการสมัคร    

1. ใบสมัครท่ีกรอกรายละเอียดครบถวนแลว 
2. ใบรับรองแพทยตามแบบท่ีกําหนด จํานวน 1 ฉบับ ออกใหไมเกิน 15 วันนับจาก

วันท่ีแพทยรับรองถึงวันย่ืนใบสมัครท่ีสํานักงาน สกสค. จังหวัด 
3. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 2 ฉบับ 
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
5. สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ จํานวน 1 ฉบับ 
6. สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 
7. หนังสือรับรองเงินเดือน จํานวน 1 ฉบับ 
8. หลักฐานการเปล่ียนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 

อัตราคาสมัครอัตราคาสมัครอัตราคาสมัครอัตราคาสมัคร    
 คาสมัคร 50 บาท และเงินสงเคราะหลวงหนา 1,000 บาท หากผูสมัครขาดคุณสมบัติ 

สํานักงาน สกสค. จะคืนเงินสงเคราะหลวงหนาให สําหรับคาสมัครจะไมจายคืน 
การการการการจายจายจายจายเงินสงเคราะหเงินสงเคราะหเงินสงเคราะหเงินสงเคราะห    
 เม่ือเปนสมาชิกเรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยจะหักเงินสงเคราะหจากบัญชีเงินเดือนของ

พนักงาน ตามจํานวนท่ีสํานักงาน สกสค.แจง กรณีท่ีพนักงานลาออกหรือเกษียณอายุการทํางาน 
สามารถชําระเงินเองโดยตัดบัญชีธนาคาร หรือชําระกับสํานักงาน สกสค.จังหวัด โดยคิดตามจํานวนเงิน
สงเคราะหรายศพ ๆ ละ 1 บาท ท้ังนี้ในรอบปท่ีผานมาอัตราเงินสงเคราะหเฉล่ียเดือนละ 383 บาท 

ผลประโยชนที่จะไดรับผลประโยชนที่จะไดรับผลประโยชนที่จะไดรับผลประโยชนที่จะไดรับ    
1. กรณีสมาชิกถึงแกกรรม ทายาทจะไดรับเงินสงเคราะหประมาณ 620,000 บาท 
2. สวัสดิการสําหรับสมาชิกตามท่ีสํานักงาน สกสค.กําหนด เชน สวัสดิการซ้ือสินคาใน

อัตราดอกเบ้ียตํ่า, สวัสดิการเงินกู ฯลฯ 
 
 

http://dp.wu.ac.th/
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สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก ชชชช....พพพพ....สสสส. . . .     
คุณสมบติของผูที่จะสมัครคุณสมบติของผูที่จะสมัครคุณสมบติของผูที่จะสมัครคุณสมบติของผูที่จะสมัคร    

เปนคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมายของพนักงานหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย 
ขั้นตอนการสมัครขั้นตอนการสมัครขั้นตอนการสมัครขั้นตอนการสมัคร    

1. กรอกใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส. โดยขอรับใบสมัครไดท่ีสวนการเจาหนาท่ี หรือ    
ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี http://dp.wu.ac.th 

2.  ย่ืนใบสมัครไดดังนี้  
2.1 กรณีย่ืนใบสมัครดวยตัวเอง ย่ืนท่ีสํานักงาน สกสค.จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ไดทุกวันทําการ  
2.2 กรณีย่ืนใบสมัครผานสวนการเจาหนาท่ี เจาหนาท่ีงานสวัสดิการจะนําสงใบ

สมัครใหสํานักงาน สกสค. ทุกวันท่ี 15 ของเดือน 
เอกสารประกอบการสมัครเอกสารประกอบการสมัครเอกสารประกอบการสมัครเอกสารประกอบการสมัคร    

1. ใบสมัครท่ีกรอกรายละเอียดครบถวนแลว 
2. ใบรับรองแพทยตามแบบท่ีกําหนด จํานวน 1 ฉบับ ออกใหไมเกิน 15 วันนับจาก

วันท่ีแพทยรับรองถึงวันย่ืนใบสมัครท่ีสํานักงาน สกสค. จังหวัด 
3. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 2 ฉบับ 
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
5. สําเนาทะเบียนสมรส และทะเบียนสมรสฉบับจริงและทะเบียนสมรสฉบับจริงและทะเบียนสมรสฉบับจริงและทะเบียนสมรสฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ 
6. หลักฐานการเปล่ียนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 
7. สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ (ของพนักงาน) จํานวน 1 ฉบับ 
8. หนังสือรับรองเงินเดือน (ของพนักงาน) จํานวน 1 ฉบับ 

อัตราคาสมัครอัตราคาสมัครอัตราคาสมัครอัตราคาสมัคร    
 คาสมัคร 50 บาท และเงินสงเคราะหลวงหนา 600 บาท หากผูสมัครขาดคุณสมบัติ 

สํานักงาน สกสค. จะคืนเงินสงเคราะหลวงหนาให สําหรับคาสมัครจะไมจายคืน 
การการการการจายจายจายจายเงินสงเคราะหเงินสงเคราะหเงินสงเคราะหเงินสงเคราะห    
 เม่ือเปนสมาชิกเรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยจะหักเงินสงเคราะหจากบัญชีเงินเดือนของ

พนักงาน ตามจํานวนท่ีสํานักงาน สกสค.แจง กรณีท่ีพนักงานลาออกหรือเกษียณอายุการทํางาน 
สามารถชําระเงินเองโดยตัดบัญชีธนาคาร หรือชําระกับสํานักงาน สกสค. จังหวัด โดยคิดตามจํานวนจาก
เงินสงเคราะหรายศพ ๆ ละ 1 บาท ท้ังนี้ในรอบปท่ีผานมาอัตราเงินสงเคราะหเฉล่ียเดือนละ 186 บาท 

ผลประโยชนที่จะไดรับผลประโยชนที่จะไดรับผลประโยชนที่จะไดรับผลประโยชนที่จะไดรับ    
1. กรณีสมาชิกถึงแกกรรม ทายาทจะไดรับเงินสงเคราะหประมาณ 320,000 บาท 
2.  สวัสดิการสําหรับสมาชิกตามท่ีสํานักงาน สกสค.กําหนด เชน สวัสดิการซ้ือสินคาใน

อัตราดอกเบ้ียตํ่า, สวัสดิการเงินกูสําหรับสมาชิก ฯลฯ  
 

http://dp.wu.ac.th/
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สโมสรวลัยลักษณสโมสรวลัยลักษณสโมสรวลัยลักษณสโมสรวลัยลักษณ    
มหาวิทยาลัยจัดใหมีสโมสรวลัยลักษณ เพ่ือสงเสริมใหเกิดความสามัคคีระหวางบุคลากร เปน

ศูนยกลางในการสงเสริมและแลกเปล่ียนเรียนรูความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ ใหบริการดาน
นันทนาการ สงเสริมสวัสดิการและมิตรภาพระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันหรือหนวยงานอื่น และเผยแพร
ชื่อเสียง เกียรติคุณดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย  
     ประเภทของสมาชิกประเภทของสมาชิกประเภทของสมาชิกประเภทของสมาชิก    

    1) สมาชิกสามัญ ไดแก พนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยทุกคน โดยตองเสียคาบํารุง
สโมสรปละ 200 บาท 
          2) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลท่ีไดรับเชิญเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ ไมตองเสียคาบํารุงสโมสร  

    
สิทธิประโยชนของการเปนสมาชิกสิทธิประโยชนของการเปนสมาชิกสิทธิประโยชนของการเปนสมาชิกสิทธิประโยชนของการเปนสมาชิก    
    1) ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังหรือรับเลือกต้ังเปนกรรมการสโมสร 
    2) เขารวมกิจกรรมตางๆ ท่ีสโมสรจัดข้ึน เชน กีฬาสี, งานเล้ียงปใหม, กีฬาบุคลากร สกอ., 

จัดงานมุทิตาจิตสําหรับพนักงานเกษียณอายุ ฯลฯ  
          3) กรณีสมาชิกเขารับการรักษาพยาบาลเปนผูปวยใน สโมสรฯ จัดของเย่ียมไขในวงเงิน 300 บาท 
         4) กรณีถึงแกกรรม 
           4.1 มอบเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศพ ดังนี้  

                - สมาชิก รายละ 5,000 บาท 
    - ญาติ (บิดา มารดา คูสมรสและบุตร) รายละ 2,000 บาท 

           4.2 จัดซ้ือพวงหรีดหรือเครื่องสักการะศพในวงเงิน 800 บาท  
           4.3 สนับสนุนคาใชจายเกี่ยวกับยานพาหนะ ดังนี้ 
                    - ภายใน 14 จังหวัดภาคใต ตามจํานวนที่จายจริง แตไมเกิน 1,000 บาท 

             - นอกเหนือจาก 14 จังหวัดภาคใต ตามจํานวนท่ีจายจริง แตไมเกิน 2,000 บาท 
      5) ใหเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมของชมรมตางๆ ชมรมละ 10,000 บาทตอป 

 

เครือ่งราชอิสรยิาภรณเครือ่งราชอิสรยิาภรณเครือ่งราชอิสรยิาภรณเครือ่งราชอิสรยิาภรณ    
พนักงานท่ีปฏิบัติงานจนมีความดีความชอบและเปนประโยชนตอประเทศชาติ จะมีสิทธิขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอพระราชทาน    
เครื่องราชยอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติย่ิงมงกุฎไทย  
พ.ศ.2536 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชยอิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญ  
ย่ิงดิเรกคุณาภรณ พ.ศ.2538 
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ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ     ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ     ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ     ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ         
ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รับดูแลเด็กประเภทไป-กลับ ต้ังแตอายุ 2 

เดือนถึง 5 ป ระหวางเวลา 07.30-17.30 น. ทุกวันทําการ โดยชําระคาบริการไมรวมคานมในอัตราดังนี้ 
1. คาบริการรายวัน 
     1.1 เด็กอายุ 1 ปข้ึนไป วันละ 150 บาท 
     1.2 เด็กอายุต่ํากวา 1 ป วันละ 200 บาท 
2. คาบริการรายเดือน 
     2.1 สําหรับบุตรของพนักงาน  
         - เด็กอายุ 1 ปข้ึนไป เดือนละ 2,200 บาท 
         - เด็กอายุต่ํากวา 1 ป เดือนละ 2,700 บาท 
     2.2 สําหรับบุตรของบุคคลท่ัวไป  
         - เด็กอายุ 1 ปข้ึนไป เดือนละ 2,700 บาท 
         - เด็กอายุต่ํากวา 1 ป เดือนละ 3,200 บาท       

 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ    
พนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยทุกคนสมัครเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณไดตามความสมัครใจ โดยสหกรณออมทรัพยฯ มีการดําเนินการเพ่ือสงเสริมผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก ดวยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักการสหกรณ 
โดยรวมกันดําเนินธุรกิจเพ่ือสงเสริมการออมใหกับสมาชิก และชวยเหลือสมาชิกท่ีมีปญหาทางดานการเงิน 
ในอัตราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสม สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี สํานักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ จํากัด โทร. 3171, 3172 
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บทที ่บทที ่บทที ่บทที ่9999    
หลกัเกณฑและขอกาํหนดในการพฒันาบคุลากรหลกัเกณฑและขอกาํหนดในการพฒันาบคุลากรหลกัเกณฑและขอกาํหนดในการพฒันาบคุลากรหลกัเกณฑและขอกาํหนดในการพฒันาบคุลากร    

 
หลักเกณฑและขอกําหนดในการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้ 
 

1. มหาวิทยาลัยกําหนดใหการพัฒนาบุคลากรเปนหนาท่ีของบุคคล 3 ฝาย คือ 
 1.1 หนาท่ีของมหาวิทยาลัยท่ีจะตองพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงานใหมีศักยภาพและ 

ความสามารถ (Competency) ท่ีเหมาะสมกับตําแหนง 
 1.2 หนาท่ีของผูบังคับบัญชาทุกคนท่ีจะตองใหการสนับสนุนพัฒนาผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม 

และท่ัวถึง สงเสริมใหพนักงานมีการพัฒนาตนเองเพ่ือปรับปรุงคุณภาพงาน ตลอดจนสราง 
จิตสํานึกในความรับผิดชอบตอผูใชบริการ องคกรและสังคม 

 1.3 เปนหนาท่ีของตัวพนักงานท่ีจะตองเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเอง รวมทั้งจะตองเขารับการพัฒนา 
ตามหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึนในแตละปตามท่ีระบุรายชื่อหรือกลุมเปาหมายไว 

 
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีจะพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยทําการพัฒนาอยางตอเนื่องและเหมาะสม 
โดยพนักงานแตละคนควรท่ีจะเขารับการพัฒนาอยางนอย 3 หลักสูตรตอป (นับรวมหลักสูตรท้ังภายใน
และภายนอก) 
 
3. พนักงานท่ีจะตองเขารับการพัฒนาศักยภาพ มีหนาท่ีตองเขารับการพัฒนาเต็มเวลาท่ีกําหนดไว       
ในแตละหลักสูตร เวนแตมีเหตุจําเปน เชน ปวย มีธุระจําเปนท่ีไมสามารถหลีกเล่ียงได ซ่ึงจะตองแจงให
หนวยพัฒนาองคกรทราบลวงหนาหรือวันแรกท่ีเขามาปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยสําเนาใบลาหรือบันทึกผาน
ผูบังคับบัญชา 
 
4. การขออนุมัติงบประมาณของพนักงานเพ่ือไปพัฒนาศักยภาพในการทํางาน (Competency) โดย
หนวยงานภายนอก ผูบังคับบัญชาสามารถใชหลักเกณฑในการพิจารณา ดังนี้ 
 4.1 พิจารณาอนุมัติตามหลักสูตร/เรื่อง/โครงการ ท่ีไดระบุไวในแผนพัฒนาบุคลากรของพนักงาน  

(Individual Development Plan) ประจําปงบประมาณ 
 4.2 หลักสูตร/เรื่อง/โครงการ ท่ีพนักงานขออนุมัติจะตองไมอยูในแผนงาน/โครงการท่ีหนวย 

พัฒนาองคกรหรือหนวยงานอื่นๆภายในมหาวิทยาลัยไดกําหนดจัดข้ึนในแตละปงบประมาณ 
 4.3 พนักงานมีโอกาสไดรับการอนุมัติไปพัฒนาศักยภาพซ่ึงจัดโดยหนวยงานภายนอกไดไมเกิน  

1 เรื่อง/คน/ป หรือถาพนักงานมีความจําเปนตองไดรับการพัฒนาเกินกวา 1 เรื่องหรือ 1 
หลักสูตรตอป ใหข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา โดยคํานึงถึงความจําเปนเรงดวนใน
การพัฒนาและจํานวนงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรเปนหลัก 
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4.4 พนักงานคนใดไดรับการอนุมัติใหไปพัฒนาศักยภาพท่ีจัดโดยหนวยงานภายนอกแลว เม่ือ 
กลับมาจะตองเขียนรายงานเพ่ือนํามาลงใน Webbord ของ WU Knowledge Management 
เพ่ือนําความรูท่ีไดรับเผยแพรใหบุคคลอื่นๆ ไดรับทราบดวย ซ่ึงจะตองสรุปเปนไฟลขอมูลสง
ใหหนวยพัฒนาองคกร ภายใน 10 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) หัวขอ/หลักสูตร 
2) เนื้อหา 
3) ความรูท่ีจะนํามาประยุกตใชในการทํางาน หรือความรูท่ีสามารถใชแกปญหา

ท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน 
4) ส่ิงท่ีพนักงานจะนําความรูมาพัฒนาการทํางานหรือดําเนินการตอไป 
5) ในกรณีท่ีจัดใหมีการไปทัศนศึกษาดูงานตามหนวยงานหรือสถาบันตางๆ ให

ปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 4) แตไมตองสงรายงานทุกคน (1 คณะสงรายงาน
เปนไฟลขอมูล 1 ฉบับ) 

 
5. การอนุมัติใหพนักงานเขารับการพัฒนาในหลักสูตรใดๆ ก็ตามจะตองคํานึงถึงผลประโยชนท่ีจะไดรับ
และเนื้อหาหลักสูตรนั้นจะตองมีความเกี่ยวของโดยตรงกับภาระงานท่ีพนักงานรับผิดชอบเปนหลัก 
 
6. กรณีท่ีหนวยงานไดปฏิบัติถูกตองตามวัตถุประสงคของการใชงบประมาณในแตละหมวดกิจกรรมและ
ในขณะเดียวกันมีงานท่ีจําเปนเรงดวนตองไปปฏิบัติ แตงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรใหไมเพียงพอหรือใกล
จะหมด หนวยงานตนสังกัดสามารถเสนอขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมลวงหนากอนใชงบประมาณ   
อยางนอย 20 วันทําการ โดยทําหนังสือขออนุมัติผานตามสายงาน 
 
 
 
 




