
 

 

 

 

ข้อบังคับมหาวทิยาลยัพะเยา 

ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้บรหิาร  

กลุ่มบริหารจัดการ ประเภทหัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ

วิธีการเพื่อแต่งตั ้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร กลุ่มบริหารจัดการ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้มีความคล่องตัว  

และสอดคล้องกับการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย  

การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  

พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และมตสิภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 

๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จงึออกข้อบังคับไว้ดังนี ้ 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ

เพื่อแต่งตั้งบุคคลใหด้ำรงตำแหน่งผู้บริหาร กลุ่มบริหารจัดการ ประเภทหัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕”  

ข้อ ๒  ข้อบังคับนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อแต่งตั้ง

บุคคลใหด้ำรงตำแหน่งผู้บริหาร กลุ่มบริหารจัดการ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใชข้้อบังคับนีแ้ทน 

ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้    

“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยพะเยา  

“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยพะเยา  

“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  

 

“คณะกรรมการ... 
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“คณะกรรมการบริหารงานบุคคล”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการประเมินบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 

กลุ่มบริหารจัดการ ประเภทหัวหน้าหน่วยงาน 

“ผู้บริหาร กลุ่มบริหารจัดการ ประเภทหัวหน้าหน่วยงาน”  หมายความว่า  ผู้อำนวยการกอง 

ผู ้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าสำนักงานคณะ หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัย หัวหน้าสำนัก งานวิทยาเขต  

หรอืหัวหนา้หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง 

“ส่วนงาน”  หมายความว่า  ส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

“หัวหน้าส่วนงาน” หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานภายในส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  

ข้อ ๕  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ 

หรือการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัย

ของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 

ส่วนที่ ๑ 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้บริหาร กลุ่มบรหิารจัดการ ประเภทหัวหน้าหน่วยงาน 

ข้อ ๖ ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร กลุ่มบริหารจัดการ 

ประเภทหัวหน้าหน่วยงาน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

(๒)  ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 

 (๒.๑) หัวหน้างาน หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที ่มีฐานะเทียบเท่างาน หรือ 

ผูร้ักษาการแทนหัวหน้างาน เฉพาะกรณีไม่มผีูด้ำรงตำแหน่งดังกล่าวเท่านั้น มีระยะเวลารวมกันไม่นอ้ยกว่า ๕ ปี  

 (๒.๒) ผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยงาน เฉพาะกรณีไม่มีผู ้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

เท่านั้น มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

(๒.๓) ระดับ… 
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 (๒.๓) ระดับชำนาญการ ไม่น้อยกว่า ๗ ปี 

 (๒.๔) ระดับชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๓ ป ี

   กรณีปฏิบ ัต ิหน้าท ี ่ ในตำแหน่งตาม (๒.๑) และ (๒.๒) มากกว่าหนึ ่งตำแหน่ง  

ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานรวมกันไม่นอ้ยกว่า ๕ ปี 

กรณีการแต่งต ั ้ งและวาระการดำรงตำแหน ่งของผู ้บร ิหาร กล ุ ่มบร ิหารจ ัดการ  

ประเภทหัวหน้าหน่วยงานของหน่วยงานที ่มีภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ภายในของส่วนงาน 

ตามมาตรา ๗ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้อธิการบดีแต่งตั้ง

ตามที ่ เห ็นสมควรหร ืออาจแต่งต ั ้ งโดยคำแนะนำของหัวหน้าส ่วนงานก ็ได ้ โดยความเห ็นชอบ  

ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

ข้อ ๗  ผูด้ำรงตำแหน่งผูบ้ริหาร กลุ่มบริหารจัดการ ประเภทหัวหน้าหน่วยงาน ต้องผ่านการอบรม

หลักสูตรผูบ้ริหารที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

   กรณีผู ้ดำรงตำแหน่งที่ย ังไม่ผ่านการอบรม ให้ผู ้ดำรงตำแหน่งนั ้นเข้ารับการอบรม 

และผ่านการอบรมภายในระยะเวลา ๒ ปี นับตั ้งแต่ว ันที ่ได้ร ับการแต่งตั ้ง  หากไม่ผ่านการอบรม 

ภายในระยะเวลาที ่กำหนด ให้รายงานผลต่ออธิการบดี กรณีมีเหตุผลและความจำเป็นอธิการบดี 

อาจใหข้ยายระยะเวลาดังกล่าวได้อกีไม่เกิน ๒ ปี 

ส่วนที่ ๒ 

วิธีการได้มาและการแต่งตั้ง 

ข้อ ๘ ในกรณีที ่ตำแหน่งผู ้บริหาร กลุ่มบริหารจัดการ ประเภทหัวหน้าหน่วยงานภายใน 

ส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ว่างลงและผู้มีอำนาจ  

กำกับสั่งการประเมินการปฏิบัติงานในเบื้องต้นแล้วเห็นเป็นการสมควร อาจเสนอขออนุมัติดำเนินการ

ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลผู้เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร กลุ่มบริหารจัดการ ประเภทหัวหน้าหน่วยงาน

ต่ออธิการบดีก็ได้ 

ข้อ ๙  หลักเกณฑ์การได้มาและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารกลุ่มบริหารจัดการ 

ประเภทหัวหน้าหน่วยงาน อาจประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้  

(๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีว้ัดของตำแหน่งที่ครองอยู่ 

(๒) ความรู ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน 

(๓) สมรรถนะทางการบริหาร 

(๔) คุณลักษณะของบุคคล 

ผูเ้ข้ารับ... 
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ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องได้คะแนนเฉลี ่ยแต่ละองค์ประกอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐  

จงึจะถือว่าเป็นผูผ้่านการประเมนิ 

กรณีคณะกรรมการเห็นสมควรอาจกำหนดหลักเกณฑ์การได้มาและการแต่งต ั ้ง  

แตกต่างจากนี้ก็ได้ 

ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู ้บริหาร  

กลุ่มบริหารจัดการ ประเภทหัวหน้าหน่วยงาน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

(๑)  อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 

(๒)  รองอธิการบดีที่กำกับดูแลด้านการบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการ 

(๓)  รองอธิการบดี หรอืหัวหนา้ส่วนงานที่กำกับดูแล เป็นกรรมการ 

(๔)  ผูอ้ำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นกรรมการ 

(๕)  ผูอ้ำนวยการกองการเจา้หน้าที่ เป็นเลขานุการ 

(๖)  พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

กรณีที่อธิการบดีเห็นสมควร อาจแต่งตัง้คณะกรรมการแตกต่างจากความในวรรคก่อนก็ได้ 

ข้อ ๑๑ ใหค้ณะกรรมการดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การตัดสิน และการรับสมัคร 

โดยอาจจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาผู ้ที ่เหมาะสมจะได้รับการแต่งตั ้งตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ และเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลให้ความเห็นชอบก่อนเสนอ

ให้อธิการบดีอนุมัตแิต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไป 

  ข้อ ๑๓ กรณีไม่มีผู้สมัครเข้ารับการประเมิน หรอืมีแต่ไม่ผ่านการประเมินให้คณะกรรมการ

รายงานต่ออธิการบดี และให้อธิการบดีแต่งตั้งบุคคลตามที่เห็นสมควรตำแหน่งเป็นผู้รักษาการแทนไปพลางก่อน 

ทั้งนี ้หลักเกณฑ์และวธิีการแต่งตั้งผูร้ักษาการแทน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ส่วนที่ ๓ 

การพ้นจากตำแหน่ง 

ข้อ ๑๔  การพ้นจากตำแหน่งผู้บริหาร กลุ่มบริหารจัดการ ประเภทหัวหน้าหน่วยงาน  

มีดังนี ้

(๑)  ตาย 

(๒)  ลาออกจากตำแหน่ง 

(๓)  พ้นจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

(๔)  ถูกลงโทษ… 






