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เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติใหจัดสรรงบประมาณ เพื่อใหมหาวิทยาลัย/
สถาบั น จ างลู ก จ างในลัก ษณะการจ างพิเ ศษที่มี กํา หนดระยะเวลาการจางชั ด เจนทดแทนการบรรจุ
ขาราชการใหมตั้งแตปงบประมาณ 2542 เปนตนมา ดังนั้น ในปงบประมาณ 2543 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จึงไดเริ่มดําเนินการจางบุคลากรเปนพนักงานสถาบันระบบใหม และไดเพิ่มจํานวนมากขึ้น
ตามลําดับจนถึงปจจุบัน
คูมือพนักงานสถาบันระบบใหมฉบับนี้จัดทําขึ้น เพื่อใหพนักงานสถาบันระบบใหมได
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สิท ธิ ห น าที่ ต ลอดจนสวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ประโยชนต า ง ๆ ที่ ไ ด รั บ อั น จะนํ า มาซึ่ ง การปฏิ บั ติ ต นที่
เหมาะสมและปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถดูแลสิทธิประโยชนของ
ตนเองได
สวนการเจาหนาที่หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือพนักงานสถาบันระบบใหมฉบับนี้คงจะให
ความรู แ ละเป น ประโยชน ทั้ ง ต อ หน ว ยงานและต อ พนั ก งานสถาบั น ระบบใหม ทุ ก ท า น หากมี
ขอเสนอแนะประการใด สวนการเจาหนาที่พรอมที่จะรับขอเสนอแนะนั้น เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขใหมี
ความสมบูรณยิ่งขึ้นในโอกาสตอไป
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สวนที่ 1
แนะนําสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ประวัติความเปนมา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรมีอักษรยอวา สพบ. และมีชื่อภาษาอังกฤษวา The
National Institute of Development Administration จึงนิยมเรียกชื่อยอวา “นิดา” ซึ่งมาจากคํายอ
ภาษาอังกฤษวา NIDA เริ่มกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509 มีวัตถุประสงคหลักในการใหการศึกษา
วิชาการบริหารและการพัฒนา ทําการวิจัย สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งไดแก การใหการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาทางวิชาการบริหาร ใหบริการวิชาการแกหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ใหคํา
ปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือในดานการวิจัย ฝกอบรม ในสาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา วิชาสังคมศาสตรและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการบริหาร ตลอดจนบริการขอมูล ขาวสาร บริการหองสมุด และเผยแพร
วิชาการบริหาร
เนื่องจากรัฐบาลไดดําริเห็นวา การพัฒนาประเทศเปนจุดมุงหมายและนโยบายอัน
สําคัญของรัฐบาล และการที่จะบรรจุถึงจุดหมายดังกลาวนี้ การบริหารงานเพื่อพัฒนาประเทศในดาน
ตาง ๆ ยอมมีความสําคัญมาก จึงเปนการจําเปนที่จะตองสรางนักบริหารที่มีความรูความสามารถ ทั้ง
ในทางบริหารราชการ บริหารธุรกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ และการสถิติประยุกตใหมีจํานวนมากยิ่งขึ้น
ประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่ง เพื่อใหสถาบันสามารถใหบริการในดานการวิจัย การฝกอบรม และ
การบรรณสารพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูง รัฐบาลจึงไดตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณา
จัดตั้งสถาบันชั้นสูงเพื่อสอนวิชาการบริหารเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศดังกลาว โดยมี พลตรี พระเจาวรวงศ เธอกรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน และมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่น ๆ
เปนกรรมการ อาทิ นายมาลัย หุวะนันทน อดีตคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปนตน ในขณะนั้นจอมพล ถนอม กิตติขจร ดํารงตําแหนงเปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
ตอมาไดดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะกรรมการดังกลาว ไดดําเนินการประชุม
ตลอดมา เริ่มตั้งแตวันที่ 10 สิงหาคม 2505 ในระหวางนั้นกรรมการบางทานไดไปติดตอขอความรวมมือ
จากแหลงตาง ๆ คือ มูลนิธิฟอรด ซึ่งมีสาขาประจําอยู ณ กรุงกัวลาลัมเปอร และไดติดตอกับสํานักงาน
ใหญของมูลนิธิฟอรดที่กรุงนิวยอรค สหรัฐอเมริกาดวย นอกจากนั้น ไดติดตอกับองคการบริหารวิเทศกิจ
ติดตอกับผูเชี่ยวชาญ เชน Dr.Stacy May ซึ่งมูลนิธิรอคกี้เฟลเลอรสงมาศึกษาและทํารายงานทาง
เศรษฐกิจเสนอรัฐบาล ตามพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว องคการและบุคคลตาง ๆ
ดังกลาว ไดใหความชวยเหลือเปนอยางดียิ่ง โดยมูลนิธิฟอรดไดตกลงใหความชวยเหลือในเบื้องตน
ระยะ 2 ปแรก เปนเงิน 928,000 เหรียญอเมริกัน และองคการบริหารวิเทศกิจใหเงินทุนสมทบเพื่อใชเปน
ทุนอุดหนุนการวิจัยเปนมูลคาในเบื้องตน จํานวน 15 ลานบาท ในที่สุดก็ไดยกรางพระราชบัญญัติจัดตั้ง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี และเมื่อสภารางรัฐธรรมนูญเห็นชอบดวยแลว
จึงไดมีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2509 พระราชบัญญัติจัด

-2ระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2509 พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเฉพาะสวนที่เ กี่ย วกับ ราชการของคณะรัฐประศาสนศาสตร ไปเปนของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2509 โดยประกาศลงในหนังสือราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ
เลมที่ 83 ตอนที่ 29 วันที่ 31 มีนาคม 2509 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2509 จึงถือวา วันที่
1 เมษายน ของทุกป เปนวันสถาปนาสถาบัน ในระยะแรกสถาบันมีฐานะเปนนิติบุคคล เปนกรมสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี มีการแบงสวนราชการออกเปน 4 สํานัก 4 คณะ ไดแก
1. สํานักงานอธิการบดี
2. คณะรัฐประศาสนศาสตร
3. คณะบริหารธุรกิจ
4. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
5. คณะสถิติประยุกต
6. สํานักวิจยั
7. สํานักฝกอบรม
8. สํานักบรรณสารการพัฒนา
มีที่ทําการอยู ณ อาคารคณะรัฐประศาสนศาสตร ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จนตอมาไดยาย
ที่ทําการมาอยูท ี่ เลขที่ 118 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร แขวงคลองจั่น เขตบางกะป ในปจจุบัน
ตั้งแตป 2510 เปนตนมา
วัตถุประสงค
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2509 มาตรา 5 ไดกําหนดวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบันฯ ไวดงั นี้
1. ใหการศึกษาวิชาการบริหารและการพัฒนา
2. ทําการวิจยั สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
นอกจากนี้ ตามเจตนารมณในการจัดตั้งสถาบันที่วา “ใหสถาบันแหงนี้เปนสถาบันการศึกษาชั้นสูงสําหรับการศึกษาวิจัย อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในดานการบริหารธุรกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ การสถิติประยุกต การฝกอบรม การวิจัย และการบรรณสารการพัฒนา”
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เครื่องหมายราชการ
เครื่องหมายราชการของสถาบัน เปนรูปธรรมจักรอยูภ ายในวงกลม
ซอนสองวงดวยกันบริเวณขอบวงกลมดานบนบรรจุคําขวัญวา
นตฺถิ ปญ
ฺ าสมา อาภา แปลวา ไมมีแสงสวางใดเสมอดวยปญญา
ขอบลางของวงกลมเปนชื่อ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ภายในวงกลมทําเปนรูปคบเพลิง 8 อัน มีกงที่แยกออกเปนแกน
8 กง มีเปลวเปนสีขาว ซึ่งหมายความวา การใชความรูไปในทางดี
โดยถือมรรค 8 เปนหลัก จะสงผลใหเกิดความเจริญรุง เรืองแก
ประเทศชาติและมวลมนุษย ซึ่งเปนจุดมุงหมายของสถาบัน

วิสัยทัศน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรเปนสถาบันสรางผูนํา
สังคมไทย ศึกษา วิจยั รับใชสังคมดานพัฒนบริหารศาสตร
ดวยความมีประสิทธิภาพ

สีประจําสถาบัน

สีเหลือง

ตนไมประจําสถาบัน

ตนราชพฤกษ

การจัดองคกรและโครงสราง
ในปจจุบนั สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรมีฐานะเปนนิติบุคคล เปนกรมในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีคณะผูบ ริหารประกอบดวย
1. อธิการบดี เปนผูบริหารสูงสุด มีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป
2. มีรองอธิการบดี จํานวน 3 ฝาย ไดแก รองอธิการบดีฝายบริหาร รองอธิการบดีฝายวิชาการ และรองอธิการบดีฝา ยวางแผน มีวาระการดํารงตําแหนงเทาอธิการบดี
3. คณบดี เปนผูบ ริหารในคณะ และมีรองคณบดีเปนผูชวยปฏิบัติงาน คณบดีและรอง
มีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป
4. ผูอํานวยการสํานัก เปนผูบริหารในสํานักและมีรองผูอํานวยการสํานักเปนผูชว ยปฏิบัติงาน ผูอาํ นวยการและรองมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป

-4สถาบันมีการแบงสวนราชการภายในเปนคณะ/สํานักและหนวยงาน ดังตอไปนี้
ก. หนวยงานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นอยางเปนทางการ มีดังนี้
1. สํานักงานอธิการบดี ประกอบดวย
(1) กองกลาง
(2) กองบริการการศึกษา
(3) กองแผนงาน
(4) หนวยตรวจสอบภายใน (สํานักงาน)
2. คณะรัฐประศาสนศาสตร
3. คณะบริหารธุรกิจ
4. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
5. คณะสถิติประยุกต
6. คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
7. คณะภาษาและการสื่อสาร
8. สํานักฝกอบรม
9. สํานักวิจยั
10. สํานักบรรณสารการพัฒนา
11. สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ
11. สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ
ข. หนวยงานทีจ่ ดั ตั้งขึ้นเปนการภายใน โดยคําสั่งสถาบัน มีดังนี้
1. หนวยงานภายใน สังกัดสํานักงานอธิการบดี ประกอบดวย
(1) ฝายกิจการนักศึกษาและสวัสดิการ
(2) สํานักงานวิเทศสัมพันธ
(3) ศูนยบริการวิชาการ
(4) สภาคณาจารย
(5) ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม
(6) สํานักงานนิดาสัมพันธ
2. โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ค. หนวยงานที่สภาสถาบันยกฐานะใหเทียบเทากองในสํานักงานอธิการบดี
1. ฝายคลัง ไดรับการยกฐานะเปน สวนการคลังและพัสดุ
2. ฝายการเจาหนาที่ ไดรับการยกฐานะเปน สวนการเจาหนาที่
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การแบงสวนราชการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
คณะรัฐประศาสนศาสตร

สํานักฝกอบรม

คณะบริหารธุรกิจ

สํานักวิจยั

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

สํานักบรรณสารการ

คณะสถิติประยุกต

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

สํานักการศึกษาระบบ
สารสนเทศ

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

งานสภาคณาจารย

คณะภาษาและการสื่อสาร

ศูนยสาธารณประโยชน
และประชาสังคม

โครงการบัณฑิตศึกษา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

สํานักงานอธิการบดี

กองกลาง

กองบริการการศึกษา

กองแผนงาน

สํานักงานตรวจสอบ

สวนการเจาหนาที่

สวนการคลังและพัสดุ

ฝายกิจการนักศึกษาและสวัสดิการ

สํานักงานวิเทศสัมพันธ

ศูนยบริการวิชาการ

สํานักงานนิดาสัมพันธ

หมายเหตุ : เสนประเปนหนวยงานที่จดั ตั้งโดยคําสั่ง
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การบริหารงาน
การบริหารงานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีดังนี้
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เปนองคกรกลางในการ
บริหารงานบุคคล กํากับดูแลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรและมหาวิทยาลัยตางๆ คณะกรรมการ
ประกอบดวย
1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการ
2. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการ ก.พ.
กรรมการโดยตําแหนง
3. ผูทรงคุณวุฒิ 8 - 10 คน
กรรมการ
4. นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา 2 คน
กรรมการ
5. อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา 2 คน
กรรมการ
6. ผูแทนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2 คน กรรมการ
7. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
การบริหารงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีดังนี้
1. สภาสถาบัน เปนองคกรที่มีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการโดยทั่วไปของสถาบัน ดังนี้
1. วางระเบียบและขอบังคับของสถาบัน
2. พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานทีส่ ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
3. กําหนดนโยบายเกีย่ วกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม
และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4. อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตร
5. พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกคณะ สํานักงานวิทยาเขต วิทยาลัย
สํานัก หนวยงาน หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งการแบงสวนราชการ
ของสวนราชการดังกลาว
6. เสนอการแตงตั้งและการใหพนจากตําแหนงอธิการบดี
7. แตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี
ผูอํานวยการสํานัก และรองผูอํานวยการสํานัก หรือหัวหนาสวนราชการและรองหัวหนาสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
8. วางระเบียบเกีย่ วกับการเงินและทรัพยสินของสถาบัน
9. กําหนดเขตการศึกษาของสถาบันใหเปนวิทยาเขต

10. พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องอื่นๆ ที่เกีย่ วกับกิจการของสถาบัน
ซึ่งมิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใดผูหนึ่งโดยเฉพาะ
-7โดยคณะกรรมการฯ ประกอบดวย
1. นายกสภาสถาบัน ประธานกรรมการซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
2. อธิการบดีและประธานสภาคณาจารย เปนกรรมการโดยตําแหนง
3. กรรมการผูไดรับเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก
หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ จํานวน 4 คน
4. กรรมการผูไดรับเลือกจากคณาจารยประจําในสถาบันซึ่งไดทําการสอนในสถาบัน
มาแลวไมนอยกวา 5 ป และมิใชผูดํารงตําแหนงตามขอ 3 จํานวน 2 คน
5. กรรมการผูทรงคุณวุฒจิ ากบุคคลภายนอกสถาบัน จํานวน 8 คน ซึ่งจะไดทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
ทั้งนี้ ใหแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใชกรรมการสภาสถาบันตามขอ 3 เปน
เลขานุการ ปจจุบันคือรองอธิการบดีฝายบริหาร โดยมีฝายสารบรรณ กองกลาง เปนหนวยงาน
เลขานุการนําเรื่องตาง ๆ เสนอตอที่ประชุม
2. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนองคกรที่มหี นาที่
ปฏิบัติงานตามระเบียบที่ ก.พ.อ. กําหนด และมีหนาที่ชว ย ก.พ.อ. ปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคลตามที่
ก.พ.อ. มอบหมาย รวมทัง้ ใหความเห็นแกอธิการบดี ตามที่อธิการบดีปรึกษา คณะกรรมการ ประกอบดวย
1. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดี/คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก
เปนกรรมการโดยตําแหนง
3. ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากอธิการบดีโดยความ
เห็นชอบ ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบันฯ อีกจํานวนไมเกิน 5 คน (มีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป)
ทั้งนี้ มีรองอธิการบดีคนหนึง่ (ฝายบริหาร) เปนเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลสถาบันฯโดยมีสว นการเจาหนาที่เปนหนวยงานเลขานุการนําเรื่องตางๆ เสนอตอทีป่ ระชุม
3. คณะกรรมการสภาวิ ชาการ เป นองค กรที่ มี อํ านาจหน าที่ ในการพิ จารณาและกลั่ นกรอง
หลักสูตร เสนอแนวทางในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและการเรียนการสอนเสนอแนวทางใน
การกําหนดมาตรฐานและพิจารณาใหความเห็นชอบตําแหนงทางวิชาการ พิจารณาและเสนอแนะในการ
ใหปริญญากิตติมศักดิ์ และใหคําปรึกษาแกอธิการบดี โดยคณะกรรมการฯ ประกอบดวย
1. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
2. ผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
กรรมการ
สถาบัน จํานวน 5 - 9 คน (มีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป)

3. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
โดยมีฝายสารบรรณ กองกลาง เปนหนวยงานเลขานุการ นําเรื่องตางๆ เสนอตอที่ประชุม
-84. ที่ประชุมคณบดีและผูอํานวยการสํานัก (ทีป่ ระชุม ทคอ.) ทําหนาทีใ่ นการกลั่นกรองเรื่อง
การบริหารและวิชาการตางๆ คณะกรรมการฯ ประกอบดวย
1. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดี
กรรมการ
3. คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก
กรรมการ
4. รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ
5. ผูอํานวยการกองกลาง
ผูชวยเลขานุการ
โดยมีฝายสารบรรณ กองกลาง เปนหนวยงานเลขานุการ นําเรื่องตางๆ เสนอตอที่ประชุม ทคอ.
5. คณะกรรมการบริหารพนักงานสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ทําหนาที่ดูแลการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบันระบบใหม คณะกรรมการประกอบดวย
1. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีทุกฝาย
กรรมการ
3. ผูทรงคุณวุฒิทคี่ ณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบัน
กรรมการ
แตงตั้งอีกไมเกิน 5 คน (มีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป)
4. ผูอํานวยการสวนการเจาหนาที่
กรรมการและเลขานุการ
โดยมีสวนการเจาหนาทีเ่ ปนหนวยงานเลขานุการนําเรื่องตางๆ เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการฯ
6. คณะกรรมการประจําคณะ/สํานัก มีอํานาจและหนาที่ในคณะหรือสํานัก ดังนี้
1. วางระเบียบปฏิบัติภายในคณะหรือสํานักดวยความเห็นชอบของสภาสถาบัน
2. กําหนดหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร เพือ่ เสนอสภาสถาบัน
3. จัดดําเนินการสอบไลหรือทดสอบ
4. รับปรึกษาและใหความคิดเห็นแกคณบดีหรือผูอํานวยการสํานักในกิจการของคณะหรือสํานัก
โดยคณะกรรมการฯ ประกอบดวย
1. คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก
2. รองคณบดี/รองผูอํานวยการสํานัก/หัวหนาภาควิชาตาง ๆ

ประธานกรรมการ
กรรมการ

ถาในคณะ/สํานักไมมีรองคณบดี รองผูอํานวยการสํานัก และไมมีการแบงเปนภาควิชา หรือมี
แตไมเกินสองภาควิชา ใหสภาสถาบันแตงตั้งบุคคลจากคณาจารยของสถาบันเปนกรรมการเพิ่มเติม เพื่อใหได
จํานวนรวมทั้งประธานไมนอยกวาสามคน และใหคณะกรรมการประจําคณะ/สํานัก แตงตั้งกรรมการคนใดคน
หนึ่งเปนเลขานุการ
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โครงสรางการบริหารงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ทคอ.

คณบดี/ผูอํานวยการ

อธิการบดี

รองอธิการบดีฝายวิชาการ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบันฯ

รองอธิการบดีฝายบริหาร

รองอธิการบดีฝายวางแผน

กองบริการการศึกษา

กองกลาง

กองแผนงาน

ศูนยบริการวิชาการ

สวนการคลังและพัสดุ

ฝายกิจการนักศึกษาฯ

สวนการเจาหนาที่

สํานักงานวิเทศสัมพันธ
สํานักงานนิดาสัมพันธ

หัวหนาสํานักงานอธิการบดี

สํานักงานตรวจสอบภายใน

สวนที่ 2
สิทธิหนาที่และความรับผิดชอบ
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การบริหารพนักงานสถาบันเปนไปตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วาดวยการจางพนักงาน พ.ศ. 2544
1. อัตราเงินเดือน/คาจาง และคาตอบแทน
1.1 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานสถาบันระบบใหม กําหนดดังนี้
(1) สายงานบริหาร ใหจางในอัตราเงินเดือนตามที่สภาสถาบันกําหนด
(2) สายงานอาจารย ใหจางในอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิของขาราชการแลว
บวกดวยอัตราเพิ่มรอยละ 60
(3) สายงานสนับสนุน ใหจางในอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิของขาราชการแลว
บวกดวยอัตราเพิ่มรอยละ 40
1.2 อัตราเงินเดือนพนักงานสถาบันระบบใหมผูมีประสบการณหรือสาขาขาดแคลนกําหนด
โดยคณะกรรมการบริหารพนักงานสถาบันฯ ดังนี้
1. พนักงานสถาบันระบบใหมผูมีประสบการณ ไดแก
(1) พนักงานสถาบันระบบใหมผูที่อยูในระบบราชการ หมายถึง ผูที่เปนขาราชการ
และไดลาออกจากราชการเพื่อมาบรรจุเปนพนักงานสถาบันระบบใหม โดยการลาออกจะตองไมถึง
หนึ่งป นับแตวันที่ลาออกจนถึงวันที่บรรจุเปนพนักงานสถาบันระบบใหม หรือพนักงานสถาบันที่
เปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานสถาบันระบบใหม
(2) พนักงานสถาบันระบบใหมผูที่ปฏิบัติงานในภาคเอกชนหรือผูที่เคยรับราชการซึ่ง
ไดลาออกจากราชการแลวตั้งแตหนึ่งปขึ้นไป
2. การกําหนดอัตราเงินเดือนของพนักงานสถาบันระบบใหม ตามขอ 1 (1) ใหเปนไปดังนี้
(1) การบรรจุในสายงานอาจารย ใหไดรับเงินเดือนในอัตราเงินเดือนครั้งสุดทายกอน
ลาออกจากราชการบวกดวยอัตราเพิ่มรอยละ 60
(2) การบรรจุในสายงานสนับสนุน ใหไดรับเงินเดือนในอัตราเงินเดือนครั้งสุดทาย
กอนลาออกจากราชการหรือกอนลาออกจากการเปนพนักงานสถาบัน บวกดวยอัตราเพิ่มรอยละ 40
3. การกําหนดอัตราเงินเดือนของพนักงานสถาบันระบบใหม ตามขอ 1(2) สถาบันจะ
พิ จ ารณาเป น ราย ๆ โดยจะกํ า หนดจากอั ต ราเงิ น เดื อ นแรกบรรจุ ต ามวุ ฒิ ข องข า ราชการบวกด ว ย
คาตอบแทนประสบการณอีกปละไมเกินหนึ่งขั้นจากบัญชีเงินเดือนขาราชการ ซึ่งหากเปนการบรรจุใน
สายงานอาจารยใหบวกดวยอัตราเพิ่มรอยละ 60 และหากเปนการบรรจุในสายงานสนับสนุนใหบวก
ดวยอัตราเพิ่มรอยละ 40
4. ในการบรรจุพนักงานสถาบันระบบใหม ซึ่งเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติพิเศษเปนที่ตองการ
สถาบันจะพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนเปนกรณีพิเศษเปนราย ๆ ไป
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กําหนดโดยคํานวณเทียบจากอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของขาราชการในแตละตําแหนง และ
แตละระดับ แลวบวกดวยอัตราเพิ่ม ดังนี้
สายงานอาจารย
ตําแหนง
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย

เทียบไดเงินเดือนขั้นสูงสุด บวกดวยอัตราเพิ่มรอยละ
ระดับ 7
60
ระดับ 8
60
ระดับ 9
60
ระดับ 10
60
สายงานสนับสนุน

ตําแหนง
บรรจุดวยวุฒิปริญญาโท
บรรจุดวยวุฒิปริญญาตรี
บรรจุดวยวุฒิ ปวส./อนุปริญญา หรือเทียบเทา
บรรจุดวยวุฒิ ปวช.

เทียบไดเงินเดือนขั้นสูงสุด บวกดวยอัตราเพิ่มรอยละ
ระดับ 7
40
ระดับ 6
40
ระดับ 4
40
ระดับ 3
40

2. การปรับอัตราเงินเดือน
การปรับอัตราเงินเดือนประจําปพนักงานสถาบันระบบใหม ใหกําหนด ดังนี้
(1) สายงานบริหารใหเปนไปตามที่สภาสถาบันกําหนด
(2) สายงานอาจารย และสายงานสนับสนุน ใหผูบังคับบัญชาพิจารณา โดยคํานึงถึงคุณภาพ
และปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะ
ในการปฏิบัติงาน โดยหลักเกณฑการปรับอัตราเงินเดือนประจําปใหเปนไปตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

3. หลักเกณฑการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนประจําป
(ตามหลักเกณฑ กฎ ก.พ. ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และประกาศสถาบันฯ โดยอนุโลม)
1. ในปที่แลวมาไดปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนดวยความสามารถ และดวยความอุตสาหะจนเกิดผลดี
หรือความกาวหนาแกราชการ ซึ่งผูบังคับบัญชาไดพิจารณาประเมินแลว เห็นวาอยูในเกณฑท่ี
สมควรจะไดปรับเงินเดือน

-13 2. ในปที่แลวมาจนถึงวันออกคําสั่งปรับเงินเดือนตองไมถูกลงโทษทางวินยั หรือหนักกวาโทษภาคทัณฑ
หรือไมถกู ศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือ
ความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3. ในปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมเี หตุผลอันสมควร
4. ในปที่แลวมาไดรับบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาแปดเดือน
5. ในรอบปที่แลวมาถาเปนผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษาในประเทศ หรือไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน
ณ ตางประเทศ ตามระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ
ตองไดปฏิบัติหนาที่ราชการในปที่แลวมาเปนเวลาไมนอยกวาแปดเดือน
6. ในปที่แลวมาตองไมมาทํางานสายเกิน 75 ครั้ง
7. ในปทแี่ ลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการสิบสองเดือน โดยไมมีวันลาเกินกวาสี่สิบหาวัน แตไมรวม
ถึงวันลา ตอไปนี้
7.1 ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฉพาะ
วันลาที่มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลา
7.2 ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน
7.3 ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไมเกิน
หนึ่งรอยยี่สิบวันทําการ
7.4 ลาพักผอน
7.5 ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล

4. คาใชจายในการปฏิบัติงาน
ใหพนักงานสถาบันระบบใหมสามารถเบิกคาใชจายในการปฏิบัติงาน (มีรายละเอียดในภาคผนวก)

5. วินัย การรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย
วินัย การรักษาวินยั และการดําเนินการทางวินยั ของพนักงานสถาบันระบบใหมใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และกฎทบวง โดยอนุโลม
มาตรการในการสงผลการศึกษาของสายงานอาจารย
1. ใหอาจารยผสู อนดําเนินการสงผลการศึกษา ดังนี้
1) ในวิชาที่มกี ารเรียนการสอนและสอบตามปกติ ใหอาจารยผูสอนสงผลการศึกษาภายใน
30 วัน นับจากวันสุดทายของการสอบตามประกาศปฏิทนิ การศึกษาของสถาบันในภาคการศึกษานัน้

- 14 2) ในวิชาทีม่ ีการเรียนการสอนทีละวิชา (Block Course) ใหอาจารยผูสอนสงผล
การศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันสอบไลวิชานั้น ๆ
3) ในวิชาสัมมนาปฏิบัติการ (Workshop) วิชาสารนิพนธ ภาคนิพนธ หรือวิชาอื่นใดที่
มีการเรียนการสอนในลักษณะเดียวกันกับภาคนิพนธ หรือสารนิพนธ ใหอาจารยผูสอนสงผลการศึกษา
ภายใน 50 วัน นับจากวันสุดทายของการสอบตามประกาศปฏิทินการศึกษาหรือนับจากวันสอบไลวิชา
นั้น ๆ ในวิชาที่มีการเรียนการสอนทีละวิชา (Block Course)
2. ในกรณีทอี่ าจารยผูสอนไมสงผลการศึกษาภายในเวลาที่กําหนด ใหถือวาอาจารยผูสอนไม
ปฏิบัติตามแบบแผนของทางราชการและถือเปนความผิดวินัย ในกรณีดงั ตอไปนี้ใหถือเปนความผิดวินยั
อยางไมรายแรง
1) ไมสงผลการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหลงโทษภาคทัณฑ
2) เมื่อไดรับโทษภาคทัณฑแลว หากยังไมสงผลการศึกษาภายใน 15 วัน นับแตลงโทษ
ภาคทัณฑใหลงโทษตัดเงินเดือนรอยละ 10 เปนเวลา 2 เดือน
3) เมื่อไดรับโทษตัดเงินเดือนรอยละ 10 เปนเวลา 2 เดือนแลว หากยังไมสง ผล
การศึกษาภายใน 15 วัน นับแตลงโทษตัดเงินเดือน ใหลงโทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
3. เมื่อไดดําเนินการตามขอ 2 แลวหากยังไมสงผลการศึกษาภายใน 30 วัน นับแตลงโทษลดขั้น
เงินเดือน ใหสันนิษฐานเบือ้ งตนวา อาจารยผูสอนจงใจไมปฏิบัติตามแบบแผนของทางราชการ อันเปน
เหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรงและอาจถือเปนความผิดวินยั อยางรายแรง
หากผลการสอบสวนพิสูจนไดวา อาจารยผูสอนไดกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง
ใหอธิการบดีเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาเพื่อลงโทษปลดออก

6. สัญญาจางและหลักประกัน
การจางพนักงานสถาบันระบบใหม ใหทาํ สัญญาจางตามแบบที่สถาบันกําหนด และใหมหี ลักประกัน
ดังนี้
(1) สัญญาจางเริ่มแรกมีอายุการจางไมนอยกวา 1 ป
(2) เมื่อครบสัญญาจางตาม (1) สถาบันจะทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน หากผานการประเมินจะตอสัญญาจางตอไปอีก 2 ป
(3) เมื่อครบสัญญาจางตามขอ (2) สถาบันจะทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน หากผาน
การประเมินจะตอสัญญาจางตอไปอีก 5 ป และทุกๆ 5 ป จะประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อตอสัญญาจาง
ตอไปอีกคราวละ 5 ป
(4) การจางผูเกษียณอายุมาเปนพนักงานสถาบันระบบใหมใหใชสัญญาจางปตอป
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เพื่อประกันความเสียหายอันอาจเกิดขึน้ แกสถาบัน เนื่องจากการกระทําหรืองดเวนการกระทํา ซึ่งพนักงานสถาบันระบบใหมจะตองรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สายงานบริหารใหคณะกรรมการบริหารพนักงานพิจารณาเรื่องหลักประกันสัญญาจาง
เปนกรณีไป
(2) สายงานอาจารยหรือสายงานสนับสนุนที่ปฏิบัติหนาที่ดานการเงินใหมบี ุคคล ซึ่งดํารง
ตําแหนงขาราชการตั้งแตระดับ 6 หรือเทียบเทาขึ้นไปหรือนําเงินสดจํานวน 50,000.- บาท (หาหมื่นบาทถวน) มาค้ําประกัน
(3) สายงานสนับสนุนใหมีบุคคล ซึ่งดํารงตําแหนงขาราชการตั้งแตระดับ 4 หรือ เทียบเทา
ขึ้นไป หรือนําเงินสดจํานวน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถวน) มาค้ําประกัน
พนักงานสถาบันระบบใหมที่ปฏิบัติงานซึ่งมีความรับผิดชอบสูง ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการที่จะเรียกหลักประกันตามความเหมาะสม
สําหรับเงินสดที่นํามาค้ําประกันนั้น สถาบันจะเก็บรักษาไวและจะคืนใหโดย ไมมีดอกเบี้ย
เมื่อพนักงานสถาบันระบบใหมพนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
สายงานบริหารใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามทีส่ ภาสถาบันกําหนด
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานสายงานอาจารยและสายงานสนับสนุนใหมี ดังนี้
(1) สายงานอาจารยไมตองมีการทดลองปฏิบัติงาน ใหเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจางใน
ครั้งแรกเปนเวลา 1 ป
(2) สายงานสนับสนุนใหมกี ารทดลองปฏิบัติงานเปนเวลา 6 เดือน
ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานจํานวน ไมนอยกวา
3 คน ซึ่งประกอบดวยผูบังคับบัญชาของผูรับการประเมินอยางนอย 1 คน และเจาหนาที่ของสวนการเจาหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการ
ใหคณะกรรมการทําการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานอยางเขมงวดตามองคประกอบ
ที่กําหนดในแบบประเมิน โดยใหประเมินเปนระยะๆ ทั้งนี้ ใหมีการประเมินไมนอยกวา 2 ครั้ง ของ
ระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน
ใหผูบังคับบัญชาแจงผลการประเมินแตละครั้งใหผูถูกประเมินทราบ
การประเมินเพื่อตอสัญญาจางของพนักงานสถาบันระบบใหม ใหมีคณะกรรมการ ประกอบดวย
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น จํานวน 2 คน และมีกรรมการภายนอกหนวยงาน จํานวน 2 คน และมี
เจาหนาที่ของสวนการเจาหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการ
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5 ป ใหคณะกรรมการบริหารพนักงานแตงตั้งคณะกรรมการจํานวนไมนอยกวา 3 คน พิจารณาผล
การประเมินอีกครั้งหนึ่ง

8. ขอปฏิบัติเกี่ยวกับวันและเวลาทํางาน
จํานวนวันทํางาน วันหยุด และการลา
8.1 วันทํางาน เวลาทํางานปกติและเวลาพัก
วันทํางานปกติ เวลาทํางานปกติและเวลาพัก ใหเปนไปตามระเบียบหรือแนวปฏิบัติทสี่ ถาบัน
กําหนด โดยจะตองมีเวลาทํางานปกติสัปดาหละไมนอยกวา 35 ชั่วโมง กรณีท่ีนอกเหนือจากระเบียบ
หรือแนวปฏิบัติใหหนวยงานกําหนดเปนการเฉพาะตามลักษณะหรือความจําเปนแหงงาน
8.2 หลักเกณฑการทํางานลวงเวลา
ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนเพื่อประโยชนแหงงาน หนวยงานอาจกําหนดใหพนักงานสถาบันระบบใหมทํางานเกินเวลาทํางานปกติ หรือทํางานในวันหยุดไดตามความจําเปน โดยไดรับ
คาตอบแทนการทํางานลวงเวลา
ใหพนักงานสถาบันระบบใหมไดรับคาตอบแทนการทํางานลวงเวลา ดังนี้
(1) วันละ 100.- บาท สําหรับการปฏิบัติงานนอกเวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 ชั่วโมงครึ่ง
(2) วันละ 200.- บาท สําหรับการปฏิบัติงานในวันหยุดเต็มวัน ตองเปนเวลาไมนอยกวา
7 ชั่วโมง ไมรวมเวลาหยุดพัก
หากปฏิบัติงานไมเปนไปตาม (1) หรือ (2) ใหไดรบั คาตอบแทนชัว่ โมงละ 30.- บาท เศษของ
ชั่วโมงใหตดั ทิ้ง
8.3 วันหยุด
วันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดตามประเพณี ใหเปนไปตามที่ทางราชการกําหนด
9. สิทธิการลาของพนักงานสถาบันระบบใหม
การลาของพนักงานสถาบันระบบใหม แบงออกเปน 7 ประเภท ดังนี้
(1) ลาปวย
(2) ลาคลอดบุตร
(3) ลากิจ
(4) ลาพักผอน
(5) ลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย
(6) ลาเพื่อราชการทหาร
(7) ลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจยั

- 17 9.1 การลาปวย เพื่อพักรักษาตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมี
อํานาจอนุญาตการลาตามสายงานในระบบราชการ กอนวันลาหรือในวันที่ลา เวนแตในกรณีมีเหตุจาํ เปน
ไมสามารถเสนอหรือจัดสงใบลาในวันดังกลาวได ใหเสนอหรือจัดสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน
การลาปวยครั้งหนึ่งตั้งแต 30 วัน ขึ้นไป จะตองมีใบรับรองแพทยแนบไปพรอมใบลาดวย
สวนในกรณีการลาปวยไมถึง 30 วัน ไมวาจะเปนการลาครั้งเดียว หรือหลายครั้งติดตอกัน หากผูมีอํานาจ
อนุญาตการลา เห็นสมควรจะสั่งใหสงใบรับรองแพทยมาพรอมใบลาก็ได หรือจะสั่งใหผูลาไปรับการตรวจ
จากแพทยของทางราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได
พนักงานสถาบันระบบใหมมีสิทธิลาปวยโดยไดรับเงินเดือนในแตละปงบประมาณไดไมเกิน
120 วันทําการ
สําหรับในปแรกที่บรรจุ เมื่อนับเวลาตั้งแตเริ่มบรรจุจนถึงสิ้นปงบประมาณมีเวลาไมถึง 1 ปเต็ม
ใหมีสิทธิลาปวยไดตามสัดสวน
9.2 การลาคลอดบุตร ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต
ตามสายงานกอนวันลา หรือในวันที่ลา เวนแตไมสามารถลงชื่อในใบลาได จะใหผูอนื่ ลาแทนไปกอนก็
ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว
พนักงานสถาบันระบบใหมมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยไดรับเงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกิน 90 วัน
โดยไมตองมีใบรับรองแพทย ยกเวนปแรกที่บรรจุมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยไดรับเงินเดือนไมเกิน 45 วัน
การนับวันลาใหนับตอเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยูในระหวางวันลานับรวมเปน
วันลาดวย
การลาคลอดบุตรคาบเกีย่ วกับการลาประเภทใดซึ่งยังไมครบกําหนดวันลาของการลาประเภท
นั้น ใหถือวาการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลงและใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแตวนั เริม่ วันลาคลอดบุตร
9.3 การลากิจ ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตตาม
สายงาน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดงานได เวนแตมีเหตุจําเปนไมสามารถรอรับอนุญาตไดทัน
จะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมระบุเหตุจําเปนไว แลวหยุดงานไปกอนก็ไดแตจะตองชี้แจงเหตุผลใหผูมี
อํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว
ในกรณีมีเหตุพิเศษทีไ่ มสามารถเสนอหรือจัดสงใบลากอนวันลาได ใหเสนอหรือจัดสงใบลา
พรอมทั้งเหตุผลความจําเปนตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มา
ปฏิบัติงาน
พนักงานสถาบันระบบใหมมีสิทธิลากิจ โดยไดรับเงินเดือนปงบประมาณละไมเกิน 15 วัน
ทําการ และมีสิทธิลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดอีกไมเกิน 30 วันทําการโดยไมมี
สิทธิไดรับเงินเดือน สําหรับในปแรกที่บรรจุเมื่อนับเวลาตั้งแตเริ่มบรรจุจนถึงสิ้นปงบประมาณมีเวลาไมถึง
1 ปเต็ม ใหมีสทิ ธิลากิจไดตามสัดสวน
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ใหมีสิทธิลาพักผอนประจําปงบประมาณหนึ่งได 10 วันทําการ และสะสมวันที่ยังมิไดลารวมเขากับวันลา
ของปถัดไปได ทั้งนี้ เมื่อรวมกันแลวไมเกิน 20 วันทําการ
การขอลาพักผอนใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต
ตามสายงาน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะสามารถหยุดงานได การอนุญาตดังกลาวจะอนุญาตใหลาครัง้ เดียว
หรือหลายครั้งตามจํานวนวันที่มีสิทธิลาก็ได โดยมิใหเกิดความเสียหายแกสถาบัน
พนักงานสถาบันระบบใหมผูที่ไดรับอนุญาตใหลาพักผอนซึ่งหยุดงานไปแลว แตยังไมครบ
กําหนดวันลา หากมีงานจําเปนเกิดขึน้ ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตสามารถเรียกตัวพนักงาน
สถาบันระบบใหมผูนั้นกลับมาปฏิบัติงานก็ได
9.5 การลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ใหเสนอ
หรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตตามสายงานกอนวันอุปสมบท หรือ
กอนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยไมนอยกวา 60 วัน
ในกรณีมีเหตุพิเศษไมสามารถเสนอหรือจัดสงใบลากอนได ใหช้แี จงเหตุผลความจําเปน
ประกอบการลา และใหอยูใ นดุลยพินิจของผูมีอํานาจที่จะพิจารณาใหลาหรือไมก็ได
เมื่อไดรับอนุญาตใหลาอุปสมบท หรือไดรับอนุญาตใหลาไปประกอบพิธีฮัจยแลว จะตอง
อุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธฮี ัจยภายใน 10 วัน นับแตวนั เริ่มลา และจะตองกลับมารายงานตัว
เขาปฏิบัติงานภายใน 5 วัน นับแตวันที่ลาสิกขาหรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย หลังจาก เดินทาง
ไปประกอบพิธีฮัจย
ในกรณีที่ไดรบั อนุญาตใหลาอุปสมบทหรือไดรับอนุญาตใหลาไปประกอบพิธีฮัจย และได
หยุดงานไปแลว หากปรากฏวามีปญหาอุปสรรคทําใหไมสามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮจั ยตามที่
ขอลาได เมือ่ ไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานและไดรับอนุญาตใหถอนวันลาได ใหถือวาวันที่ไดหยุดงาน
ไปแลวเปนวันลากิจ
พนักงานสถาบันระบบใหม ซึ่งไดรับการบรรจุเขาทํางานมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป มีสิทธิลา
อุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย โดยไดรับเงินเดือนไมเกิน 120 วัน และใชสิทธิในการลาไดเพียง
ครั้งเดียว
9.6 ลาเพื่อราชการทหาร
พนักงานสถาบันระบบใหมมีสิทธิลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพล เพื่อตรวจสอบ
เพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรัง่ พรอมตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารไดตามระยะเวลา
ที่ทางราชการกําหนด โดยไดรับเงินเดือนเทากับเงินเดือนในวันทํางานตลอดระยะเวลาทีล่ า แตไมเกินปละ
60 วัน ซึ่งพนักงานสถาบันระบบใหมตองยื่นใบลาตอผูบ ังคับบัญชาลวงหนาพรอมแนบหมายเรียกการเตรียมพลประกอบการใชสทิ ธิลานั้นดวย
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พนักงานสถาบันระบบใหมมีสิทธิลาไปศึกษาในประเทศหรือตางประเทศไดโดยไมไดรับ
คาจางตามระยะเวลาที่ผูมีอํานาจอนุญาตจะเห็นสมควร
พนักงานสถาบันระบบใหม มีสิทธิลาไปฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจยั ในประเทศ
หรือตางประเทศไดโดยไดรบั เงินเดือนปหนึ่งไมเกิน 60 วัน
10. เกณฑการคํานวณวันลาและผูมีอํานาจอนุญาต
เกณฑการคํานวณวันลาตางๆ ใหใชปงบประมาณแผนดินเปนเกณฑ ผูมีอํานาจอนุญาตการลา
การนับวันลา การยกเลิกวันลา วิธีควบคุมวันลา แบบใบลา ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม
11. จรรยาบรรณของพนักงานสถาบันระบบใหม
จรรยาบรรณของพนักงานสถาบันระบบใหม ใหเปนไปตามจรรยาบรรณของขาราชการ
โดยอนุโลมดังนี้
จรรยาบรรณตอตนเอง
- พึงเปนผูมีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนพนักงานสถาบันระบบใหม
- พึงใชวิชาชีพ ในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย และไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกําหนดไว ก็พึงปฏิบตั ิตามจรรยาวิชาชีพนั้นดวย
- มีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งเพิ่มพูนความรู
ความสามารถ และทักษะ ในการทํางาน เพือ่ ใหการปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น
จรรยาบรรณตอหนวยงาน
- พึงปฏิบัติงานดวยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติพึงปฏิบัติงาน อยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมัน่ เพียร ถูกตอง สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชน
ของทางราชการและประชาชนเปนสําคัญ
- พึงประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา และใชเวลาราชการใหเปนประโยชนตอทางราชการอยางเต็มที่
- พึงดูแลรักษาและใชทรัพยสนิ ของทางราชการอยางประหยัดคุมคา โดยระมัดระวัง
มิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง
จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบงั คับบัญชา และผูร วมงาน
- พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือชวยเหลือกลุมงานของตน
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เห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย
- พนักงานสถาบันระบบใหมซึ่งเปนผูบังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใสผูอยูใตบังคับบัญชา
ทั้งในดานการปฏิบัติงาน ขวัญ กําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ ยูใตบังคับบัญชา
ตลอดจนปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองครองธรรม
- พึงชวยเหลือเกือ้ กูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความสามัคคี
รวมแรงรวมใจในบรรดาผูรว มงานในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม
- พึงปฏิบัติตอผูรวมงานตลอดจนผูเกี่ยวของดวยความสุภาพ มีนา้ํ ใจและมนุษยสัมพันธอันดี
- พึงละเวนจากการนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
จรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม
- พึงใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความเปนธรรมเอื้อเฟอ
มีน้ําใจและใชกิริยาวาจาที่สุภาพออนโยน เมื่อเห็นวาเรื่องใดไมสามารถปฏิบัติไดหรือไมอยูในอํานาจหนาที่
ของตนจะตองปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนําใหติดตอยังหนวยงานหรือบุคคล ซึ่งตนทราบวามี
อํานาจหนาที่เกี่ยวของกับเรือ่ งนั้นๆ ตอไป
- พึงประพฤติตนใหเปนที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
- พึงละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัยทีว่ ิญูชน
จะใหกันโดยเสนหาจากผูมาติดตอราชการ หรือผูซึ่งอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ราชการนั้น
หากไดรับไวแลว และทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือประโยชนอนื่ ใดที่รับไวมีมูลคาเกินปกติวิสัย ก็ให
รายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดําเนินการตามสมควรแกกรณี
12. ภาระงานขั้นต่าํ และการนับปริมาณงานของสายงานอาจารย
1. ภาระงานขั้นต่ําที่อาจารยผูสอนตองปฏิบัติมีจํานวน 1,080 ชั่วโมงตอปการศึกษา อันประกอบดวย
ภาระงาน 3 ดาน ดังนี้
1) งานสอนและ/หรือการฝกอบรม มีสัดสวน จํานวน 432 ชั่วโมง
2) งานวิจัย มีสัดสวน จํานวน 432 ชั่วโมง
3) งานบริการวิชาการอื่น ๆ ที่สถาบันหรือคณะ/สํานัก เห็นชอบมีสัดสวน จํานวน
216 ชั่วโมง
โดยอาจารยผสู อนจะตองปฏิบัติภาระงานขั้นต่ําทุกดาน แตอาจปรับสัดสวนของงานเพื่อ
ทดแทนสัดสวนงานอื่นได แตทั้งนี้ งานแตละดานจะตองไมนอยกวา 144 ชั่วโมงตอปการศึกษา
2. ในกรณีภาระงานขั้นต่ําดานงานสอน ใหอาจารยผูสอนปฏิบัติงานเพื่อใหไดปริมาณภาระงาน
ขั้นต่ําตามลําดับ ดังนี้
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หรือนับได 144 ชั่วโมง)
2) หากสอนวิชาบรรยาย (ภาคปกติ) ไมอาจนับปริมาณงานไดตามภาระงานขั้นต่ํา
ใหทดแทนวิชาบรรยายดวยวิชาการศึกษาอิสระ (Independent Study) เชน สารนิพนธ ภาคนิพนธ
วิทยานิพนธ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
3) หากดําเนินการตามขอ 2) แลว ไมอาจนับปริมาณงานไดตามภาระงานขั้นต่ําให
ทดแทนดวยวิชาบรรยายภาคพิเศษ
4) หากดําเนินการตามขอ 3) แลว ไมอาจนับปริมาณงานไดตามภาระงานขั้นต่ํา ให
ทดแทนดวยงานวิจยั
สําหรับการนับวิชาใดเปนภาระงานสอนขั้นต่ํา ใหเปนไปตามแผนการสอนรายบุคคลที่
คณะ/สํานัก กําหนดในแตละปการศึกษา
3. การนับปริมาณงานสอนเพือ่ ใหปฏิบัติงานไดตามภาระงานขั้นต่ําดานการสอนใหเปนไป ดังนี้
1) วิชาบรรยายใหงานสอน 1 วิชา (3 หนวยกิต) นับปริมาณงานสอนไดเทากับ 48
ชั่วโมง โดยในกรณีที่มกี ารเชิญอาจารยพิเศษมารวมบรรยาย หรือกรณีนาํ นักศึกษาไปดูงาน ซึ่งอาจมีการ
บรรยายโดยวิทยากรภายนอก หากไมเกิน 9 ชั่วโมง ใหนับปริมาณงานสอนของอาจารยผสู อนโดยไมตองหัก
ชั่วโมงที่บรรยายโดยอาจารยพิเศษหรือวิทยากรภายนอก
2) วิชาการศึกษาตามแนวแนะ (3 หนวยกิต) ถานักศึกษาลงทะเบียนเขาเรียนตั้งแต 3
คนขึ้นไป ใหนับปริมาณงานสอนไดเทากับ 48 ชั่วโมง แตในกรณีที่มนี ักศึกษาลงทะเบียนเขาเรียนนอยกวา
3 คน ใหนับปริมาณงานสอนไดเทากับ 24 ชัว่ โมง
3) วิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (3 หนวยกิต) ถานักศึกษาลงทะเบียนไมเกิน 2 คน ใหนับ
ปริมาณงานสอนไดเทากับ 24 ชั่วโมง หรือเทียบเทากับ 0.5 วิชา หากนักศึกษาลงทะเบียนเขาเรียนตั้งแต3 คน
ขึ้นไป ใหนับปริมาณงานสอนไดเทากับ 0.5 + 0.12 (จํานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียน -2) แตทั้งนี้ไมเกิน 1.3
วิชา
4) วิทยานิพนธระดับปริญญาโท (12 หนวยกิต) ใหนับปริมาณงานสอนไดเทากับ 1.5
ของวิชาบรรยาย (72 ชัว่ โมง) สําหรับการนับปริมาณงานสอนใหแกประธานกรรมการและกรรมการให
เปนไปตามที่คณะ/สํานัก กําหนด
5) วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก (36 หนวยกิต) ใหนับปริมาณงานสอนไดเทากับ 4.5
ของวิชาบรรยาย (216 ชั่วโมง) สําหรับการนับปริมาณงานใหแกประธานกรรมการและกรรมการใหเปนไป
ตามที่คณะ/สํานัก กําหนด
6) ภาคนิพนธ (6 หนวยกิต) ใหคิดเทียบนักศึกาา 1 คน เทากับ 0.25 ของวิชาบรรยาย
(12 ชั่วโมง) ในภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว
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(6 ชั่วโมง) ในภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว
8) วิชาฝกงาน (3 หนวยกิต) ใหคิดปริมาณงานสอนเชนเดียวกับสารนิพนธ
สําหรับการสอนในหลักสูตรปริญญาเอกในวิชาบรรยาย ใหนับปริมาณงานสอนไดเทากับ 1.5
ของวิชาบรรยายตามขอ 3.1 และในวิชาทีม่ ีการเรียนการสอนที่ไมมีการบรรยาย แตใหนักศึกษาไปศึกษา
คนควาดวยตนเองและรายงานความกาวหนาในเรื่องที่ศึกษาคนควา โดยอาจารยผูสอนจะใหคําปรึกษาให
นับปริมาณงานสอนไดเทากับวิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามขอ 3)

สวนที่ 3
ความกาวหนาในสายงาน
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การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
พนักงานสถาบันระบบใหมสายงานอาจารย สามารถขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการได
คือ ตําแหนงรองศาสตราจารย และผูชว ยศาสตราจารย ดังนี้
1.การขอตําแหนงรองศาสตราจารยและผูชวยศาสตราจารยใหใชหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาเชนเดียวกับขาราชการโดยอนุโลม
2.การนับระยะเวลาทําการสอนของพนักงานที่เคยปฏิบัตงิ านเปนอาจารยมาแลวใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ใหมีเงือ่ นไขดังนี้
(1)
เคยปฏิบัติงานเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษในมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.ม. รับรอง
(2) ไดทําการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบคาไดไมนอยกวา 2 หนวยกิต หรือ
ทวิภาค
(3) ใหนับระยะเวลาทําการสอนทั้งหมดในขณะที่ปฏิบัติงานเปนอาจารยประจํา
และหรือ 3 ใน 4 ของระยะเวลาทําการสอนในขณะที่ปฏิบัติงานเปนอาจารยพิเศษแลวแตกรณี เปน
คุณสมบัติในการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตามขอ 1
3.ใหพนักงานที่มีตําแหนงทางวิชาการไดรับเงินประจําตําแหนง ดังนี้
(1) ผูที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย ใหไดรับเงินประจําตําแหนงจํานวน
13,000.-บาท/เดือน (กรณีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย กอนบรรจุที่สถาบัน)
(2) ผูที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ใหไดรับเงินประจําตําแหนงจํานวน
9,900.-บาท/เดือน
(3) ผูที่ดํารงตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย ใหไดรับเงินประจําตําแหนงจํานวน
5,600.-บาท/เดือน
สําหรับผูเกษียณอายุที่สถาบันจางเปนพนักงานใหมีสิทธิใชตําแหนงทางวิชาการได แต
จะไมไดรับเงินประจําตําแหนงทางวิชาการ
4.พนักงานทีเ่ คยปฏิบัตงิ านเปนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
ที่ ก.ม. รับรอง และไดรับการแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ และวิธีการของ ก.ม.
กอนทีจ่ ะไดรับการบรรจุเปนพนักงาน ใหมีสทิ ธิใชตําแหนงทางวิชาการที่ไดรับแตงตั้งดังกลาวเปนคํานําหนา
นามเพื่อแสดงวิทยฐานะและมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง

สวนที่ 4
สวัสดิการและสิทธิประโยชน
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สวัสดิการและสิทธิประโยชน
1. สวัสดิการที่สถาบันจัดให
1.1 เงินอุดหนุนซือ้ หนังสือวิชาการ
สถาบันจะจายเงินอุดหนุนใหเปนจํานวนเงิน 3 ใน 4 ของราคาหนังสือตามที่จายจริง โดยใหไดรับ ดังนี้
- สายงานอาจารย ไมเกินคนละ 9,000.- บาทตอปงบประมาณ
- สายงานสนับสนุน ที่มีตาํ แหนงเชนเดียวกับขาราชการสาย ข ไมเกินคนละ 2,250.-บาทตอ
ปงบประมาณ
- สายงานสนับสนุนที่มีตําแหนงเชนเดียวกับขาราชการสาย ค และมีฐานเงินเดือนเทียบเทา
เงินเดือนขั้นต่าํ ของขาราชการระดับ 6 ขึ้นไป ไมเกินคนละ 2,250.- บาทตอปงบประมาณ
1.2 เงินอุดหนุนการวิจัย
- สําหรับผูที่มีคุณวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
- ขั้นตอน และวิธีการดําเนินการใหติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่สํานักวิจัย
การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการและบริการวิชาการ ใหเปนไปตามระเบียบที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันกําหนด
1.3 สวัสดิการประเภทตางๆ (มีรายละเอียดในภาคผนวก)
1.4 การขอรับทุนพัฒนาอาจารยและบุคลากรของสถาบัน ณ ตางประเทศ
หลักเกณฑการขอรับทุนพัฒนาอาจารยและบุคลากรของสถาบัน ณ ตางประเทศ (Refresher Course)
1. คุณสมบัตขิ องผูขอรับทุน
1.1 ปฏิบัติงานในสถาบันมาแลวไมนอยกวา 5 ป
1.2 เปนผูมีความรูภ าษาตางประเทศเปนอยางดี
2. วิธีการขอรับทุน
2.1 สวนการเจาหนาที่เวียนหนวยงาน ใหผูสนใจสมัครขอรับทุนเพื่อพิจารณาจัดสรร ปละ
2 ครั้ง คือ ตนปงบประมาณ และกลางปงบประมาณ
2.2 ผูขอรับทุนยื่นใบสมัครพรอมกับการเสนอโครงการผานผูบังคับบัญชา
3. จํานวนเงินทุน
ใหไดรับตามทีค่ ณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรพิจารณาอนุมัติ โดยใหเบิกจาย
ตามที่จายจริง
4. หลักเกณฑการพิจารณาจัดสรร
4.1 คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรจะเปนผูพิจารณาจํานวนเงินทุนเปนกรณีๆ ไป

- 26 4.2 ตองเปนสถาบันการศึกษาหรือองคกรวิชาชีพ และเปนหลักสูตรที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรเห็นชอบและหลักสูตรหรือเรื่องที่ขอไปเพิ่มพูนความรูตองเปนประโยชน
ตอการปฏิบัติงานในหนาที่
4.3 ระยะเวลาในการไปเพิ่มพูนความรูตองไมนอ ยกวา 1 เดือน และไมเกิน 4 เดือน
4.4 การไปเพิ่มพูนความรูตองไมมีผลกระทบตอการเรียนการสอน หรือการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน และไดรับอนุมัตจิ ากผูบังคับบัญชา
4.5 ใหคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรเปนผูพิจารณาผูสมควรไดรับทุน
5. เงื่อนไขการรับทุน
ผูไดรับทุนจะตองรายงานความกาวหนาใหคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร
ทราบเปนระยะๆ ตามที่คณะอนุกรรมการฯ กําหนด
2. การประกันสังคม
บุคลากรที่ไดรับการบรรจุเขาปฏิบัติงานตองเขาสูระบบการประกันสังคม ไดแก
1. พนักงานสถาบันระบบใหม
2. พนักงานสถาบัน
3. ลูกจางชั่วคราว
บุคลากรที่ยังไมไดขึ้นทะเบียนเปนผูประกันตนตองกรอกแบบคํารองขอขึ้นทะเบียนเปนผูประกันตนได
ที่งานทะเบียนประวัติและคาตอบแทน สวนการเจาหนาที่ กรณีที่บุคลากรซึ่งไดรับการบรรจุเคยขึ้น
ทะเบียนเปนผูป ระกันตนและมีบัตรประกันสังคมแลว ใหแจงตองานทะเบียนประวัติ และคาตอบแทน
สวนการเจาหนาที่ เพื่อทราบและดําเนินการแจงสํานักงานประกันสังคมตอไป
2.1 การจายเงินสมทบเพื่อรับสิทธิประโยชน
2.1.1 กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน จะไดรับบริการทางการแพทย เงินทดแทน การขาดรายได คาบริการทางการแพทยกรณีถอนฟน อุดฟนและขูดหินปูน คา
อวัยวะเทียม และอุปกรณบําบัดโรคการฟอกเลือดดวยเครือ่ งไตเทียม การปลูกถายไขกระดูก
2.1.2 กรณีคลอดบุตร จะไดเงินคาคลอดบุตร และเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร
2.1.3 กรณีทุพพลภาพ จะไดเงินคาบริการทางการแพทยและเงินทดแทนการขาดรายได
และคาอวัยวะเทียม คาฟนฟูสมรรถภาพาของผูทุพพลภาพ คาทําศพ และเงินสงเคราะหกรณีตาย
2.1.4 กรณีตาย จะไดรับเงินคาทําศพและเงินสงเคราะหกรณีตาย
2.1.5 กรณีสงเคราะหบุตร จะไดรับเงินสงเคราะหบุตร สําหรับบุตรชอบดวยกฎหมายที่อายุ
ไมเกิน 6 ป คราวละไมเกิน 2 คน โดยเหมาจายเดือนละ 200 บาท ตอบุตร 1 คน
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2.1.7 กรณีวางงาน หากถูกเลิกจาง จะไดรับเงินทดแทนปละไมเกิน 180 วัน ในอัตรารอยละ 50
ของคาจาง หากออกจากงานจะไดรับเงินทดแทนปละไมเกิน 90 วัน ในอัตรารอยละ 30 ของคาจาง
** ทั้งนี้สิทธิประโยชน 4 กรณีแรก สํานักงานประกันสังคม จะใหความคุมครองตอไปอีก 6 เดือน
นับแตวันสิ้นสภาพการเปนลูกจาง
โดยสถาบันจะหักเงินเดือนของบุคลากรเพื่อจายเปนเงินสมทบในอัตรา 5% ของเงินเดือนที่บุคลากร
ไดรับและสถาบันฯ จายใหอีกในอัตราเดียวกันเพื่อสมทบเขากองทุนประกันสังคม (อัตราการหักเงิน
เพื่อสมทบเขากองทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามกฎหมายประกันสังคม)
2.2 เงื่อนไขการไดรับสิทธิประโยชน
บุคลากรตองสงเงินสมทบ (เงินสมทบ คือ เงินที่สถาบันฯ หักจากเงินเดือนของบุคลากร
และนําสงเขากองทุนประกันสังคม) เปนระยะเวลาดังตอไปนี้ จึงจะสามารถไดรับสิทธิประโยชน
2.2.1 กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย หรือทุพพลภาพ ตองสงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา
3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือน
2.2.2 กรณีคลอดบุตร ตองสงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 7 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน
2.2.3 กรณีตาย ตองสงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน
กอนถึงแกความตาย แตถาการประสบอันตราย เจ็บปวย ทุพพลภาพ หรือตายนัน้ เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุที่
พนักงานสถาบันจงใจกอใหเกิดขึ้น หรือยินยอมใหผูอื่นกอใหเกิดขึ้น จะไมสามารถรับสิทธิประโยชนได
2.2.4 กรณีสงเคราะหบุตร ตองสงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน ภายในระยะเวลา
36 เดือน กอนเดือนที่มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน จะไดรับเงินสงเคราะหสําหรับบุตรอายุไมเกิน 6 ป
บริบูรณ จํานวนไมเกิน 2 คน
2.2.5 กรณีชราภาพ ตองสงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 15 ป และตองเปนผูมีอายุ 55 ป
ขึ้นไป และความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง หรือเมื่อเปนผูท ุพพลภาพหรือเมื่อเสียชีวิต
2.2.6 กรณีวางงาน ตองสงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน
กอนการวางงาน
2.3 สิทธิประโยชนที่จะไดรับ
2.3.1 กรณีเจ็บปวย
ไดรับการรักษาพยาบาลโดยไมตองเสียคาใชจา ยใดๆ เมื่อเขารับการรักษาในสถานพยาบาล
ที่ระบุไวในบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลหรือเครือขายของสถานพยาบาลนั้น และไดรับเงินทดแทน
การขาดรายไดรอยละ 50 ของคาจาง โดยไดรับตามที่หยุดงานจริงตามคําสั่งแพทย แตไมเกิน 90 วัน
ตอครั้งและไมเกิน 180 วันตอป เวนแตปวยดวยโรคเรื้อรังจะไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดไมเกิน 365 วัน
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1. บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ซึ่งสํานักงานประกันสังคมเปนผูออกให
2. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ที่ทางราชการออกให ซึ่งมีรูปถายดวย
2. หากไมเขารับการรักษาในสถานพยาบาลทีร่ ะบุไว ตามบัตรฯ
ผูประกันตนจะเขารับการรักษาในสถานพยาบาลอืน่ ไดในกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน และกรณี
อุบัติเหตุเทานัน้
1. กรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน คือ โรคหรืออาการของโรคมีลักษณะรุนแรง อันอาจเปน
อันตรายถึงแกชีวิต โรคหรืออาการของโรคเปนมาก ตองทําการชวยชีวิตเปนการดวน และโรคที่ตอง
ผาตัดดวน หากปลอยไวจะเปนอันตรายตอชีวิต
2. กรณีอุบตั ิเหตุ คือเหตุที่เกิดขึน้ โดยไมคาดคิด และเปนผลกระทบจากสภาพแวดลอม
ภายนอก
3. ถาเขารับการรักษาในสถานพยาบาลอื่น และผูประกันตนไดทดรองจายคารักษาพยาบาลไปกอนสามารถเบิกคืนจากสํานักงานประกันสังคมในอัตราทีก่ ําหนด ดังนี้
2.3.2 กรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน
ผูประกันตนสามารถเขารับการรักษาในสถานพยาบาลไดทุกแหงโดยสํานักงานประกันสังคม
จะจายคารักษาพยาบาล ที่เกิดขึ้นภายใน 72 ชั่วโมง นับแตเขารับการรักษา (ไมนับรวมวันหยุดราชการ)
ตามอัตรา ดังนี้
1 ประเภทผูปว ยนอก ปละไมเกิน 2 ครั้ง
* จายเปนคารักษาพยาบาลตามจํานวนเทาทีจ่ ายจริง ไมเกินครั้งละ 300.- บาท
* ในกรณีมีการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ เชน ตรวจเลือด ตรวจปสสาวะ เอ็กซเรย
จายเพิ่มใหอกี ตามจํานวนที่จา ยจริง ไมเกินครั้งละ 200 บาท
* ในกรณีมีการรักษาดวยหัตถการจากแพทย เชน เย็บแผลจายเพิ่มใหอกี ตามจํานวนที่
จายจริงไมเกินครั้งละ 200 บาท
2 ประเภทผูปว ยใน ปละไมเกิน 2 ครั้ง
* จายเปนคารักษาพยาบาลตามจํานวนที่จายจริง ไมเกินวันละ 1,500.-บาท
* ในกรณีมีการผาตัดใหญ ไมเกิน 2 ชั่วโมง จายตามจํานวนทีจ่ ายจริง ไมเกิน 8,000.- บาท
ตอการเจ็บปวยแตละครั้ง
* ในกรณีมีการผาตัดใหญเกิน 2 ชั่วโมง จายตามจํานวนที่จายจริง ไมเกิน 14,000.- บาท
ตอการเจ็บปวยแตละครั้ง
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ความจําเปนตองรับการรักษาพยาบาลในหอง ICU จายคารักษาพยาบาลเพิ่มเติมตามความจําเปนไมเกิน
วันละ 2,000.- บาท
* ในกรณีมีการตรวจรักษาดวยเทคโนโลยีชนั้ สูง ไดแก CT SCAN หรือ MRI ตาม
หลักเกณฑที่กาํ หนด จายตามจํานวนที่จายจริงไมเกิน 4,000.-บาท ตอการเจ็บปวยแตละครั้ง
2.3.3 กรณีอุบัติเหตุ
กรณีอุบัติเหตุไมจํากัดจํานวนครั้งในการเบิกคารักษาพยาบาลถาเขารับการรักษา ณ สถานพยาบาลของรัฐ ทั้งประเภทผูปวยนอกและประเภทผูปวยใน ภายใน 72 ชั่วโมงแรกจายคารักษาพยาบาล
เทาที่จายจริงตามความจําเปนสวนคาหองและคาอาหาร ตามจํานวนทีจ่ ายจริง ไมเกินวันละ 700.- บาท
หากเขารับการรักษา ณ สถานพยาบาลเอกชน จายตามหลักเกณฑเดียวกับกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน
- ในกรณีมีความจําเปน
ตองสงตัวผูปวยไปตรวจวินิจฉัยหรือรักษาตอยังสถานพยาบาลอื่นภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง
สามารถเบิกคาพาหนะในอัตรา ดังนี้
* ภายในเขตจังหวัดเดียวกัน สําหรับคารถพยาบาล หรือเรือพยาบาล จายตามจํานวนทีจ่ ายจริง
ไมเกิน 500.- บาทตอครั้ง และ 300.- บาทตอครั้ง สําหรับพาหนะรับจางหรือสวนบุคคล
* ในกรณีขามเขตจังหวัด จายเพิ่มจากกรณีภายในเขตจังหวัดเดียวกัน อีกตามระยะทาง
กิโลเมตรละ 90 สตางค (ตามระยะเทางกรมทางหลวง)
- เมื่อผูประกันตนเขารับการรักษา
ในสถานพยาบาลอื่นใหรีบแจงสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ทราบทันที เพื่อให
รับผิดชอบคารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นนับตัง้ แตมีการแจง
- กรณีไมมีบัตรรับรองสิทธิฯ สําหรับผูประกันตนที่จายเงินสมทบตามเงื่อนไขแลว แต
สํานักงานประกันสังคมยังไมออกบัตรรับรองสิทธิฯ ใหสามารถเขารับการรักษาในสถานพยาบาลได หาก
ประสบอันตรายจากอุบัติเหตุสามารถเบิกคาบริการทางการแพทยตามหลักเกณฑ และอัตราเดียวกับการเจ็บปวยกรณีฉุกเฉิน
2.3.4 กรณีคลอดบุตร
1) พนักงานสถาบันชายที่มภี รรยาที่จดทะเบียนสมรสโดยถูกตองตามกฎหมาย หรือหญิง
ที่อยูกินกันฉันทสามีภรรยาโดยเปดเผย สามารถรับคาคลอดบุตรในลักษณะเหมาจายไดเปนจํานวน 6,000.- บาท
ตอการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง ซึ่งสามารถรับคาคลอดบุตรไดสองครั้ง
2) พนักงานสถาบันหญิงผูคลอดบุตร สามารถรับคาคลอดบุตรในลักษณะเหมาจายได
เปนจํานวน 6,000.- บาท ตอการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง ซึ่งสามารถรับคาคลอดบุตรไดสองครั้ง นอกจากนี้
ยังไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเปนจํานวนครึ่งหนึ่งของคาจางจํานวน 90 วัน
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จะสามารถไดรับคาคลอดบุตรไดคนละสองครั้งรวมเปนสี่ครั้ง
2.3.5 กรณีทุพพลภาพ
1) ไดรับเงินทดแทนการขาดรายได เปนรายเดือนตลอดชีวิตในอัตรารอยละ 50 ของคาจาง
2) ไดรับคาบริการทางการแพทยเทาที่จายจริงตามความจําเปน ไมเกินเดือนละ 2,000.- บาท
3) ไดรับคาใชจายในกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพาของผูทุพพลภาพทางรายกาย จิตใจ
กําหนดหลักเกณฑ อัตราคาฟนฟูของผูทุพพลภาพเทาที่จายจริงตามความจําเปน ไมเกิน 40,000.- บาท
ตอราย
4) ผูประกันตนทีท่ ุพพลภาพตั้งแตวนั ที่ 30 มีนาคม 2538 เปนตนไป หากเสียชีวติ จะไดรับ
คาทําศพ และเงินสงเคราะหกรณีตาย เชนเดียวกับกรณีตาย
2.3.6 กรณีตาย
ทายาทจะไดรบั สิทธิประโยชน คือ
1) คาทําศพเปนจํานวน 30,000.-บาท
2) เงินสงเคราะหแกทายาท ซึ่งขึ้นอยูกับระยะเวลาการสงเงินสมทบของผูตาย ดังนี้
- หากผูตายสงเงินสมทบมาแลว 3 ป ขึ้นไปจะไดรับเงินสงเคราะหเปนจํานวนคาจาง
เดือนครึ่ง
- หากผูตายสงเงินสมทบมาแลว 10 ป ขึ้นไป จะไดรับเงินสงเคราะหเปนจํานวนคาจาง
5 เดือน
2.3.7 กรณีสงเคราะหบุตร
ไดรับเงินสงเคราะหบุตรเหมาจาย เดือนละ 200.-บาท ตอบุตร 1 คน สําหรับบุตรชอบดวย
กฎหมาย ซึ่งมีอายุไมเกิน 6 ปบริบูรณคราวละไมเกิน 2 คน
2.3.8 กรณีชราภาพ
เงินบํานาญชราภาพ
1) กรณีจายเงินสมทบครบ 180 เดือน ไดรับเงินบํานาญชราภาพในอัตรารอยละ 15 ของ
คาจางเฉลี่ย 60 เดือน สุดทายที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบ กอนความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง
2) กรณีจายเงินสมทบเกินกวา 180 เดือน ใหปรับเพิ่มอัตราเงินบํานาญชราภาพตามขอ 1.
ขึ้นอีกรอยละ 1 ตอระยะเวลาการจายเงินสมทบครบทุก 12 เดือน
สูตรคํานวณเงินบํานาญชราภาพ = คาจางเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย คูณดวย (15%+จํานวน% ที่เพิ่มใหอีกปละ 1%)
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1) กรณีจายเงินสมทบต่ํากวา 12 เดือน ใหจายเงินบําเหน็จชราภาพเทากับจํานวนเงินสมทบ
ที่ผูประกันตนจายสมทบเพื่อการาจายประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรและชราภาพ
2) กรณีจายเงินสมทบตั้งแต 12 เดือนขึ้นไป ใหจายเงินบําเหน็จชราภาพ เทากับจํานวน
เงินสมทบที่ผูประกันตนและนายจางจายสมทบ เพื่อการจายประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร
และชราภาพ พรอมผลประโยชนตอบแทนตามที่สํานักงานประกันสังคมประกาศกําหนด
3) กรณีผูรับเงินบํานาญชราภาพถึงแกความตายภายใน 60 เดือน นับแตเดือนที่มีสิทธิ
ไดรับเงินบํานาญชราภาพ ใหจายเงินบําเหน็จชราภาพ จํานวน 10 เทาของเงินบํานาญชราภาพรายเดือนที่
ไดรับคราวสุดทายกอนถึงแกความตาย
สูตรคํานวณเงินบําเหน็จชราภาพ
(กรณีจายเงินสมทบตั้งแต 12 เดือนขึ้นไป) = (เงินสมทบของผูประกันตน+เงินสมทบของนายจาง+ผลประโยชนตอบแทน)

เงินบํานาญชราภาพ ผูประกันตนจายเงินสมทบตั้งแต 180 เดือนขึ้นไป
เงินบําเหน็จชราภาพ ผูประกันตนจายเงินสมทบไมถึง 180 เดือน
2.3.9 กรณีวางงาน
ตกงานเพราะถูกเลิกจาง
* ไดรับเงินทดแทนการขาดรายได ปละไมเกิน 180 วัน ในอัตรารอยละ 50 ของ
คาจาง ตกงานเพราะลาออก
* ไดรับเงินทดแทนการขาดรายได ปละไมเกิน 90 วัน ในอัตรารอยละ 30 ของคาจาง
** หากใน 1 ปปฏิทิน มีการยื่นขอรับเงินทดแทนการขาดรายไดทั้ง 2 กรณี ใหนับ
ระยะเวลาการรับเงินทดแทนการขาดรายไดรวมกันไมเกิน 180 วัน

2.4 การขอมีบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
1. บุคลากรที่ขึ้นทะเบียนเปนผูประกันตนซึ่งไดจายเงินสมทบครบ 3 เดือน แลว แตยังไมมี
บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ใหมากรอกแบบฟอรมขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลและ
เลือกสถานพยาบาลไดที่สวนการเจาหนาที่
2. บุคลากรทีไ่ ดรบั การบรรจุเขาปฏิบัติงาน ซึ่งมีบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลอยูกอนแลว
สามารถใชตอไปไดจนกระทัง่ บัตรหมดอายุ หรือหากประสงคที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาลใหมกใ็ หมากรอก
แบบฟอรมขอเปลี่ยนสถานพยาบาลเพื่อรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพายาบาลใหมไดที่สวนการเจาหนาที่
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ปจจุบันสํานักงานประกันสังคมไดอํานวยความสะดวกในกรณีที่บัตรสูญหายโดยพนักงานสถาบันระบบใหมที่ทําบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลสูญหายไมตองไปแจงความทีส่ ถานีตํารวจอีก และ
สามารถยื่นแบบคํารองเพื่อขอรับบัตรใหมไดทันทีที่สํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 9 รามอินทรา ซึ่ง
เปนสํานักงานเขตที่สถาบันฯ สงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม หรือยื่นแบบคํารอง (แบบ สปส.103/1) พรอมกับสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียน ไดที่สวนการเจาหนาที่
2.6 การเปลี่ยนแปลงบัตร
กรณีที่ตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลบนบัตรประกันสังคม หรือบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล เชน เปลี่ยนชื่อ นามสกุล หรือคํานําหนานามเนื่องจากสมรสแลวใหพนักงานสถาบันระบบใหม
นําสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หรือสําเนาทะเบียนสมรสแลวแตกรณี พรอมกับบัตรรับรอง
สิทธิการรักษาพยาบาลที่ตองการเปลี่ยนแปลงมายื่นที่สวนการเจาหนาที่เพื่อกรอกแบบฟอรมขอรับบัตรใหม
2.7 การเลือกสถานพยาบาลประจําป
บัตรรับรองสิทธิการรักษาพายาบาลปจจุบันจะมีอายุ 2 ป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ของปแรก
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปถัดไป ในการเลือกสถานพยาบาลเมื่อหมดระยะเวลาในชวงปแรก สํานักงานประสังคมจะใหผูประกันตนแจงความประสงคในการเลือกสถานพยาบาลใหมได แตถาหากไมประสงค
จะเปลี่ยนสถานพยาบาลก็สามารถใชสถานพยาบาลเดิมไดจนกระทั่งบัตรหมดอายุ และทําการเลือกสถานพยาบาลใหมตอไป ในการเลือกสถานพยาบาลนี้สวนการเจาหนาที่จะมีหนังสือแจงเรื่องการเลือกสถานพยาบาล
ใหม ถึงคณะ/สํานัก/โครงการ เพื่อแจงใหพนักงานสถาบันระบบใหมในสังกัดทราบและใหรีบมาติดตอ
ขอเลือกสถานพยาบาล หากลาชาสถานพยาบาลที่เลือกไวอาจจะเต็มและสํานักงานประกันสังคมจะจัด
สถานพยาบาลอื่นที่ยังวางอยูใหแทน ในการเลือกสถานพยาบาลพนักงานสถาบันระบบใหมตองกรอก
แบบฟอรมพรอมกับแนบบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลเดิมและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนไดที่
สวนการเจาหนาที่ ทั้งนี้ การดําเนินการขอเลือกสถานพยาบาลใหมเมื่อหมดระยะเวลาในปแรกตองให
แลวเสร็จกอนวันที่ 31 มีนาคม ของทุกป หรือเลือกสถานพยาบาลใหมเนื่องจากบัตรหมดอายุ ตองให
แลวเสร็จกอนวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป

สวนที่ 5
ภาคผนวก
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อัตราการเบิกคาใชจายในการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันระบบใหม
1. คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัตงิ านในตางจังหวัด แบงออกเปน
1.1 อัตราคาเบี้ยเลีย้ งเดินทาง พนักงานสถาบันระบบใหมผูเดินทางไปปฏิบัติงานจะมีสิทธิเบิก
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางในลักษณะเหมาจาย ดังตารางตอไปนี้
หนวย : บาท/วัน
ชวงเงินเดือน
หมายเหตุ
อัตราคาเบี้ยเลีย้ งเดินทาง
ประเภท ก.
ประเภท ข.
เงินเดือน 6,580 – 8,903 บาท
120
72
เงินเดือน 8,904 – 29,103 บาท
180
108
เงินเดือน 29,104 บาท ขึ้นไป
240
144
หมายเหตุ
ประเภท ก. ไดแก
(1) การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกจังหวัดพืน้ ที่ที่ตั้งสํานักงานซึ่งปฏิบัติงานปกติ
(2) การเดินทางไปปฏิบัติงานจากอําเภอหนึง่ ไปปฏิบัติงานในอําเภอเมืองในจังหวัดเดียวกัน
ประเภท ข. ไดแก
(1) การเดินทางไปปฏิบัติงานในทองที่อื่นนอกจากทีก่ ําหนดในประเภท ก.
(2) การเดินทางไปปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเปนที่ตงั้ สํานักงานซึ่งปฏิบัติงานตามปกติ
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
1. การนับเวลาเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหนับตั้งแตเวลาออกจาก
สถานที่อยู หรือสถานที่ปฏิบัติงานตามปกติจนถึงกลับสถานที่อยู หรือสถานที่ปฏิบัติงานปกติ
แลวแตกรณีโดยใหนับ 24 ชั่วโมงเปน 1 วัน ถาไมถึง 24 ชั่วโมง หรือเกิน 24 ชั่วโมง และสวนที่ไม
ถึง หรือเกิน 24 ชั่วโมง หากนับไดเกิน 12 ชั่วโมง ใหถือเปน 1 วัน
2. การเดินทางไปปฏิบัติงานเรื่องหนึ่งเรื่องใดในสถานที่ปฏิบัตงิ านแหงเดียวกัน ใหเบิกเบีย้ เลีย้ ง
เดินทางไดไมเกิน 120 วัน นับแตวนั ออกเดินทาง ทั้งนี้ ใหพิจารณาถึงความจําเปนและประหยัดดวย
3. ในกรณีเจ็บปวย และจําเปนตองพักเพื่อรักษาพยาบาล ใหเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไดไม
เกิน 10 วัน โดยตองมีใบรับรองแพทยที่ทางการรับรอง
1.2 อัตราคาเชาที่พัก การเดินทางไปปฏิบัติงานที่จําตองพักแรม เวนแตการพักแรมซึ่งโดย
ปกติตองพักแรมในยานพาหนะ หรือการพักแรมในที่พักแรมซึ่งทางสถาบันจัดที่พกั ไวใหแลวใหผู
เดินทางไปปฏิบัติงานเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงตามสิทธิที่ตนเองไดรับในการพักอาศัยคนเดียว
ทั้งนี้ ตามอัตราและเงือ่ นไขทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด ดังนี้

- 34 หนวย : บาท/วัน
ชวงเงินเดือน
เงินเดือน 6,580 – 8,903 บาท
เงินเดือน 8,904 – 29,103 บาท
เงินเดือน 29,104 บาท ขึ้นไป

อัตราคาเชาที่พัก
ไมเกิน 800 บาท
ไมเกิน 1,200 บาท
ไมเกิน 2,200 บาท

1.3 คาพาหนะ
ไดแกคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิง หรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ คาระวาง
บรรทุก คาจางคนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกับการใชยานพาหนะประจําทางการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน โดยปกติใหใชยานพาหนะประจําทาง และใหเบิกคาพาหนะไดโดยประหยัดและไมเกิน
สิทธิของผูเดินทาง ดังตอไปนี้
(1) รถโดยสารประจําทาง ใหพนักงานสถาบันระบบใหมมีสิทธิเดินทางไป
ปฏิบัติงานโดยรถ-โดยสารประจําทาง ไดตามหลักเกณฑ ดังนี้
ชวงเงินเดือน
รถโดยสารประจําทาง
หมายเหตุ
เงินเดือน 6,580 – 12,655บาท

รถธรรมดา
การเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง
ปรับอากาศชั้น 2
ภายในจังหวัด ใหเบิกคาพาหนะเดินทาง
ปรับอากาศชั้น 1
ไดเทาที่จายจริงไดไมเกินอัตราที่คณะเงินเดือน 12,656 บาท ขึ้นไป
ปรับอากาศชั้น 1
กรรมการควบคุมการขนสงทางบก
(ชนิดไมเกิน 24 ที่นั่ง) ควบคุม
(2) รถไฟ ใหพนักงานสถาบันระบบใหมมีสิทธิเดินทางไปปฏิบัติงานโดยรถไฟไดตาม
หลักเกณฑ ดังนี้
ชวงเงินเดือน
รถธรรมดา
รถเร็ว
รถดวน/รถดวนพิเศษ
เงินเดือน 6,580 – 8,903 บาท
- ชั้น 3
- ชั้นที่ 3
- ชั้นที่ 3 (ถาไมมีชั้น 3 ให
- ชั้นที่ 3 นั่งปรับอากาศ โดยสารชั้น 2 นั่งธรรมดาได)
เงินเดือน 8,904 – 12,655 บาท
- ชั้น 2
- ชั้นที่ 2 นั่งธรรมดา
- ชั้นที่ 2 นั่งธรรมดา หรือ
หรือนั่งปรับอากาศ
นั่งปรับอากาศหรือนั่งนอน
ธรรมดา
เงินเดือน 12,656 – 19,347 บาท
- ชั้น 2
- ชั้นที่ 2 นั่งนอน
- ชั้นที่ 2 นั่งนอนปรับอากาศ
ปรับอากาศ
เงินเดือน 19,348 บาท ขึ้นไป
- ชั้น 2
- ชั้นที่ 2 นั่งนอน
- ชั้นที่ 1 นั่งนอนปรับอากาศ
ปรับอากาศ
-

- 35 หมายเหตุ พนักงานสถาบันระบบใหมเงินเดือนตั้งแต 8,904.- บาท ขึ้นไป มีสิทธิเดินทาง
โดยรถดวนพิเศษดีเซลรถปรับอากาศ(สปรินเตอร)ไดและใหเบิกคาโดยสารเทาที่จายจริงตามอัตรา
ที่การรถไฟแหงประเทศไทย เรียกเก็บ ทั้งนี้ มิใหรวมคาอาหารดวย
(3) การใชยานพาหนะรับจาง ใหพนักงานสถาบันระบบใหมผูเดินทางไปปฏิบัติงาน มี
สิทธิเบิก คายานพาหนะรับจาง ตามหลักเกณฑดังนี้
3.1 ใหพนักงานสถาบันระบบใหมเงินเดือนตัง้ แต 15,666.- บาท ขึน้ ไป มีสิทธิเบิก
คาพาหนะรับจางสําหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานในกรณีดังตอไปนี้
- การเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยู ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติงานกับสถานี
ยานพาหนะประจําทาง หรือกับสถานที่จัดยานพาหนะทีต่ องใชในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติงาน
- การเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยู ที่พกั หรือสถานทีป่ ฏิบัติงานวันละไมเกิน 2 เที่ยว
- การเดินทางไปปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร
3.2 สําหรับพนักงานสถาบันระบบใหมผูซึ่งไมมีสิทธิเบิกคาพาหนะรับจางตามขอ
3.1 ถาตองนําสัมภาระในการเดินทาง หรือสิ่งของเครื่องใชของทางสถาบันไปดวย และเปนเหตุใหไม
สะดวกก็ใหมสี ิทธิเบิกคาพาหนะรับจางได
(4) เครื่องบิน พนักงานสถาบันระบบใหมเงินเดือนตั้งแต 15,666.- บาท ขึ้นไป
เดินทางไปปฏิบัติงานโดยเครื่องบินได สําหรับพนักงานสถาบันระบบใหมเงินเดือนตั้งแต 6,580.บาทขึ้นไปแตไมเกิน 15,666.- บาท ซึ่งไมมีสิทธิเดินทางไปปฏิบัติงานโดยเครื่องบินหากมีความ
จําเปนเรงดวนเพื่อประโยชนแกทางราชการก็ใหเดินทางโดยเครื่องบินได
(5) พาหนะสวนตัว พนักงานสถาบันระบบใหมที่เดินทางไปปฏิบัติงานโดยพาหนะ
สวนตัวจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเปนคาพาหนะในลักษณะเหมาจายได ดังนี้
ประเภทของยานพาหนะ
รถยนต
รถจักรยานยนต

อัตราเงินชดเชย
(กิโลเมตรละ)
90 สตางค
40 สตางค

โดยจะตองไดรบั อนุญาตจากอธิการบดี และการคํานวณระยะทางเพื่อเบิกเงินชดเชยเปน
คาพาหนะใหคาํ นวณตามระยะทางของกรมทางหลวง ในระยะสั้นและตรงทีส่ ามารถเดินทางไดโดยสะดวก
ทั้งนี้ หากเกิดอุบัติเหตุเกิดขึน้ ในระหวางการเดินทางไปปฏิบัติงาน พนักงานสถาบันระบบใหมผูเดินทาง
ไปปฏิบัติงานโดยพาหนะสวนตัวจะตองเปนผูรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจะเรียกรองจาก
สถาบันมิได

- 36 2. คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัตงิ านในตางประเทศ
2.1 คาเบี้ยเลี้ยง
ชวงเงินเดือน
เงินเดือน 6,580 – 29,103 บาท
เงินเดือน 29,104 บาท ขึ้นไป

ประเภท ก.
ไมเกิน 4,500
ไมเกิน 4,500

หนวย : บาท/วัน
ประเภท ข.
2,100
3,100

หมายเหตุ ประเภท ก. เบิกตามจายจริง ประเภท ข. เบิกเหมาจาย
2.2 คาที่พัก
ชวงเงินเดือน
เงินเดือน 6,580 – 29,103 บาท
เงินเดือน 29,104 บาท ขึ้นไป

ประเภท ก.
ไมเกิน 7,500
ไมเกิน 10,000

หนวย : บาท/วัน
ประเภท ข.
ประเภท ค.
ไมเกิน 5,000
ไมเกิน 3,100
ไมเกิน 7,000
ไมเกิน 4,500

หมายเหตุ ประเภท ก. ประเภท ข. และประเภท ค. เปนไปตามทีท่ างราชการกําหนด
อัตราคาเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการที่ไดรับแตงตัง้ ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่
กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ
- ประธานกรรมการ ครั้งละ 375.- บาท
- กรรมการ
ครั้งละ 300.- บาท
- อนุกรรมการ
ครั้งละ 250.- บาท

- 37 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมใหแกบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดกําหนดประเภทของสวัสดิการที่สถาบัน
จัดใหแกบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พรอมทั้งรายละเอียดการจัดสวัสดิการ จํานวน 11
ประเภท ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ฉบับลงวันที่ 5 สิงหาคม 2546 และฉบับลงวันที่
27 มกราคม 2548 นั้น
บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหจัดสวัสดิการ
เพิ่มเติมใหแกบุคลากรสถาบันฯ อีก 1 ประเภท คือ การใหกูเงินเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอรและ/หรืออุปกรณ
คอมพิวเตอร ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2509 แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และมติคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2548 จึงใหจัดสวัสดิการเพิ่มเติมใหแกบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จํานวน 1 ประเภท คือ สวัสดิการการใหกูเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
และ/หรืออุปกรณคอมพิวเตอร โดยใหกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหกูเงิน ดังนี้
1. คุณสมบัติของผูกู
1.1 เปนขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานสถาบัน พนักงานสถาบันระบบใหม
ลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินรายไดของสถาบัน และลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณแผนดิน
1.2 เปนผูปฏิบัติงานเต็มเวลา และปฏิบัติงานในสถาบันติดตอกันมาแลวไมนอย
กวา 6 เดือน
1.3 กรณีทําสัญญาจาง สัญญาจางตองมีอายุการจางไมนอยกวา 1 ป
1.4 อายุของผูกูเมื่อรวมกับระยะเวลาในการใหกูตองไมเกิน 60 ป
1.5 เปนผูมีเงินรับสุทธิเหลือเพียงพอที่จะผอนชําระหนี้เงินกูรายเดือนได
ในกรณีผูกูรายใดมีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่กําหนด ใหเสนอคณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พิจารณาเปนรายๆ ไป
2. วงเงินใหกู
ใหวงเงินกูตามที่จายจริง แตสูงสุดไมเกินรายละ 50,000.-บาท
3. อัตราดอกเบี้ย
คิดดอกเบี้ยในอัตรา 1.5 % ตอป
4. ระยะเวลาการใหกูและการผอนชําระ
4.1 กําหนดระยะเวลาการกูไมเกิน 3 ป

- 38 4.2 ผ อนชํ าระเงิ นต นพร อมดอกเบี้ ยเป นรายเดื อนๆ ละเท าๆ กั น (เว นแต งวด
สุดทาย) โดยเริ่มชําระงวดแรกตั้งแตเดือนที่ทําสัญญากูและไดรับเงินกูจากสวนการคลังและพัสดุเปนตนไป
4.3 ใหสวนการคลังและพัสดุทําหนาที่หักเงินรายไดของผูกูในแตละเดือนจนกวา
จะครบระยะเวลาหรือครบตามจํานวนหนี้
5. หลักประกัน
ผูค้ําประกัน ตองมีคุณสมบัติดังนี้
5.1 เปนขาราชการระดับ 4 ขึ้นไป หรือพนักงานสถาบันระบบใหม สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
5.2 เงิน รับสุทธิของผูค้ําประกัน จะตองไมน อยกวาจํานวนเงิน ที่ผูกูตองผอน
ชําระรายเดือน
5.3 ผูค้ําประกันคนหนึ่งจะเปน ผูค้ําประกันสําหรับผูกู มากกวา 2 คน ในเวลา
เดียวกันไมได
6. การจายเงินกู
สถาบันจะจายเงินกูตามที่จายจริง โดยใหสวนการคลังและพัสดุเบิกจายใหผูกูหลังจากที่
ไดรับแจงการอนุมัติเงินกูจากสวนการเจาหนาที่ เมื่อผูกูไดรับเงินกูแลวใหนําใบเสร็จรับเงินมาแสดงที่ สวนการ
คลังและพัสดุ ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับเงินกู มิฉะนั้นสถาบันมีสิทธิเรียกหนี้คืนทั้งหมดจากผูกู
7. การทําสัญญา
เมื่อไดรับแจงการอนุมัติใหกูเงินแลว ผูกูจะตองดําเนินการทําสัญญากูเ งินในเสร็จสิน้
ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากสวนการเจาหนาที่
8. เงื่อนไขการกูเงิน
8.1 ผู กู จ ะใชส ิท ธิกู เ งิน เพื ่อ ซื ้อ เครื ่อ งคอมพิว เตอรแ ละ/หรือ อุป กรณ
คอมพิวเตอรเครื่องตอไปได เมื่อไดดําเนินการชําระหนี้เงินกูเดิมครบถวนแลว โดยตองมีระยะเวลาหางกัน
ไมนอยกวา 2 ป
8.2 ถาวงเงินใหกูมีไมเพียงพอจะจัดสรรตามลําดับการยื่นขอกูเงิน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2548 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548
ลงนาม

ปรีชา จรุงกิจอนันต
(ปรีชา จรุงกิจอนันต)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วาดวย ภาระงานขั้นต่าํ และการจายเงินคาสอน
พ.ศ.๒๕๔๘
-------------------------------โดยที่ เ ห็ น เปน การสมควรใหมีการกํา หนดภาระงานขั้ น ต่ํ าของอาจารย ผูสอนและ
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการจายเงินคาสอน พ.ศ.
๒๕๔๖ ให เ หมาะสม ฉะนั้ น อาศั ย อํา นาจตามความในมาตรา ๑๗ แหง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดม ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหาร-ศาสตร พ.ศ.๒๕๐๙ แกไขเพิ่มเติมในมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรจึงวาง
ขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยภาระ
งานขั้นต่ําและการจายเงินคาสอน พ.ศ.๒๕๔๘”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชตั้งแตภาค ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๘ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
๑) ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการจายเงินคาสอน พ.ศ.
๒๕๔๖
๒) ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการจายเงินคาสอน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘
๓) ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖
เรื่อง การนับปริมาณงานสอนของอาจารย
๔) ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๖
เรื่อง การนับปริมาณงานสอนของอาจารย
และใหใชขอบังคับนี้แทน

- 40 ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“สถาบัน” หมายถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
“อาจารยผูสอน” หมายถึง ขาราชการประจําหรือพนักงานตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการจางพนักงาน ซึ่งไดรับมอบหมายใหทําการสอนและ/หรือฝกอบรบ
ขอ ๕ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ หรือแนวปฏิบัติอื่นใดทีข่ ัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ให
ใชขอบังคับนีแ้ ทน
ขอ ๖ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการตีความ
หรือวิธีปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดี โดยคําแนะนําของที่ประชุมคณบดี/ผูอาํ นวยการสํานัก เปน
ผูมีอํานาจวินจิ ฉัยชี้ขาดหรืออนุมัติ
หมวด ๑
ภาระงานขั้นต่าํ
ขอ ๗ อาจารยผูสอนจะตองปฏิบัติงานตามภาระงานขั้นต่าํ ที่ไดกําหนดไวในขอบังคับนี้
ขอ ๘ ใหภาระงานขั้นต่ําที่อาจารยผูสอนตองปฏิบัติมีจํานวน ๑,๐๘๐ ชั่วโมงตอปการ
ศึกษา อันประกอบดวยภาระงาน ๓ ดาน ดังนี้
๑) งานสอนและ/หรือการฝกอบรม มีสัดสวนจํานวน ๔๓๒ ชัว่ โมง
๒) งานวิจยั มีสัดสวนจํานวน ๔๓๒ ชัว่ โมง
๓) งานบริการวิชาการอื่นๆ ที่สถาบันหรือคณะ/สํานัก เห็นชอบ มีสัดสวน
จํานวน ๒๑๖ ชั่วโมง
อาจารยผูสอนจะตองปฏิบัติภาระงานขั้นต่าํ ทุกดาน แตอาจปรับสัดสวนของงานเพื่อ
ทดแทนสัดสวนงานอื่นได แตทั้งนี้ งานแตละดานจะตองไมนอยกวา ๑๔๔ ชัว่ โมงตอปการศึกษา
ขอ ๙ ในกรณีภาระงานขัน้ ต่ําดานงานสอน ใหอาจารยผูสอนปฏิบัติงานเพื่อใหไดปริมาณ
ภาระงานขัน้ ต่าํ ตามลําดับดังนี้
๙.๑) ตองทําการสอนวิชาบรรยาย (ภาคปกติ) จํานวน ๓ วิชา ตอปการศึกษา
(๙ หนวยกิต หรือ นับได ๑๔๔ ชัว่ โมง)
๙.๒) หากสอนวิชาบรรยาย (ภาคปกติ) ไมอาจนับปริมาณงานไดตามภาระงาน
ขั้นต่ํา ใหทดแทนวิชาบรรยายดวยวิชาการศึกษาอิสระ (Independent Study) เชน สารนิพนธ ภาคนิพนธ
วิทยานิพนธ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
๙.๓) หากดําเนินการตาม ๙.๒) แลว ไมอาจนับปริมาณงานไดตามภาระงาน
ขั้นต่ํา ใหทดแทนดวยวิชาบรรยายภาคพิเศษ

- 41 ๙.๔) หากดําเนินการตาม ๙.๓) แลว ไมอาจนับปริมาณงานไดตามภาระงาน
ขั้นต่ํา ใหทดแทนดวยงานวิจยั
สําหรับการนับวิชาใดเปนภาระงานสอนขัน้ ต่ํา ใหเปนไปตามแผนการสอนรายบุคคล
ที่ คณะ/สํานัก กําหนดในแตละปการศึกษา
การนับปริมาณงาน
ขอ ๑๐ การนับปริมาณงานสอนเพื่อใหปฏิบัติงานไดตามภาระงานขัน้ ต่ําดานการสอน
ใหเปนไปดังนี้
๑๐.๑) วิชาบรรยาย ใหงานสอน ๑ วิชา (๓ หนวยกิต) นับปริมาณงานสอนได
เทากับ ๔๘ ชั่วโมง โดยในกรณีที่มีการเชิญอาจารยพิเศษมารวมบรรยาย หรือกรณีนํานักศึกษาไปดู
งานซึ่งอาจมีการบรรยายโดยวิทยากรภายนอก หากไมเกิน ๙ ชั่วโมง ใหนับปริมาณงานสอนของ
อาจารยผูสอนโดยไมตองหักชั่วโมงที่บรรยายโดยอาจารยพิเศษหรือวิทยากรภายนอก
๑๐.๒) วิชาการศึกษาตามแนวแนะ (๓ หนวยกิต) ถานักศึกษาลงทะเบียนเขา
เรียนตั้งแต ๓ คน ขึ้นไป ใหนับปริมาณงานสอนไดเทากับ ๔๘ ชัว่ โมง แตในกรณีที่มีนกั ศึกษา
ลงทะเบียนเขาเรียนนอยกวา ๓ คน ใหนับปริมาณงานสอนไดเทากับ ๒๔ ชัว่ โมง
๑๐.๓) วิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (๓ หนวยกิต) ถานักศึกษาลงทะเบียนไม
เกิน ๒ คน ใหนบั ปริมาณงานสอนไดเทากับ ๒๔ ชัว่ โมง หรือเทียบเทากับ ๐.๕ วิชา หากนักศึกษา
ลงทะเบียนเขาเรียนตัง้ แต ๓ คน ขึน้ ไป ใหนบั ปริมาณงานสอนไดเทากับ ๐.๕ + ๐.๑๒ (จํานวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียน – 2) แตทั้งนี้ ไมเกิน ๑.๓ วิชา
๑๐.๔) วิทยานิพนธระดับปริญญาโท (๑๒ หนวยกิต) ใหนับปริมาณงานสอน
ไดเทากับ ๑.๕ ของวิชาบรรยาย (๗๒ ชั่วโมง)
สําหรับการนับปริมาณงานสอนใหแกประธาน
กรรมการและกรรมการใหเปนไปตามที่ คณะ/สํานัก กําหนด
๑๐.๕) วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก (๓๖ หนวยกิต) ใหนับปริมาณงานสอน
ไดเทากับ ๔.๕ ของวิชาบรรยาย (๒๑๖ ชั่วโมง) สําหรับการนับปริมาณงานใหแกประธานกรรมการ
และกรรมการ ใหเปนไปตามที่ คณะ/สํานัก กําหนด
๑๐.๖) ภาคนิพนธ (๖ หนวยกิต) ใหคิดเทียบนักศึกษา ๑ คน เทากับ ๐.๒๕
ของวิชาบรรยาย (๑๒ ชั่วโมง) ในภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว
๑๐.๗) สารนิพนธ (๓ หนวยกิต) ใหคดิ เทียบนักศึกษา ๑ คน เทากับ ๐.๑๒๕
ของวิชาบรรยาย (๖ ชัว่ โมง) ในภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว
๑๐.๘) วิชาฝกงาน (๓ หนวยกิต) ใหคดิ ปริมาณงานสอนเชนเดียวกับสารนิพนธ

- 42 สําหรับการสอนในหลักสูตรปริญญาเอกในวิชาบรรยาย ใหนับปริมาณงานสอนได
เทากับ ๑.๕ ของวิชาบรรยายตามขอ ๑๐.๑ และในวิชาที่มีการเรียนการสอนที่ไมมีการบรรยาย แตให
นักศึกษาไปศึกษาคนควาดวยตนเองและรายงานความกาวหนาในเรื่องที่ศึกษาคนควา
โดยอาจารย
ผูสอนจะใหคาํ ปรึกษา ใหนบั ปริมาณงานสอนไดเทากับวิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามขอ ๑๐.๓
ขอ ๑๑ ในกรณีดังตอไปนี้ ให คณะ/สํานัก มีอํานาจในการใชดุลพินจิ พิจารณาเปนราย
กรณีไปในการกําหนดภาระงานขัน้ ต่ําใหมปี ริมาณต่ํากวาขอบังคับนีไ้ ด โดยใหนบั ปริมาณงานตามสัดสวน
ที่ปฏิบัติงานจริง ไดแก
๑๑.๑) อาจารย ผู ส อนลาป ว ย ลาคลอดบุ ต ร ลาอุ ป สมบท ลาศึ ก ษาต อ
ตางประเทศ ลาไปศึกษาเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ หรือลาราชการประเภทอื่น ซึ่งมีวันลาติดตอกัน
เกิน ๓ เดือน
๑๑.๒) อาจารยผูสอนไดรับการบรรจุใหมและมีระยะเวลาปฏิบัติงานครบป
การศึกษา แต คณะ/สํานัก เห็นสมควรใหอาจารยผูสอนมีระยะเวลาตามสมควรในการเรียนรู ปรับตัว
ชวยงานสอน และเตรียมงานสอนลวงหนา
๑๑.๓) อาจารยผูสอนไดรับการบรรจุใหมหรืออาจารยผูสอนที่จะเกษียณอายุ
ราชการ ซึ่งมีระยะเวลาปฏิบัติงานไมครบปการศึกษา
ขอ ๑๒ การสอนในการฝกอบรมตามหลักสูตรตางๆ ที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบัน
ซึ่งอาจารยผูสอนไมมีสิทธิรับเงินสมนาคุณตามระเบียบของทางราชการ ใหนับชั่วโมงสอนเชนเดียวกับ
ขอ ๙.๑
การกําหนดภาระงานของผูที่ทําหนาที่บริหารโครงการฝกอบรมและการเทียบภาระ
งานกับชั่วโมงสอน ใหเปนไปตามที่ คณะ/สํานัก กําหนด
ขอ ๑๓ การนับปริมาณงานดานวิจัย ใหเปนไปตามที่ คณะ/สํานัก กําหนด
หมวด ๒
หลักเกณฑในการจายคาสอน
ขอ ๑๔ อาจารยผูสอนที่ปฏิบัติง านครบตามภาระงานขั้ น ต่ํ าตามข อบั งคั บนี้ และ
มีปริมาณงานสอนมากกวา ๓ วิชา หรือมากกวา ๑๔๔ ชั่วโมงตอปการศึกษา ใหมีสิทธิไดรับเงินคาสอน
ตามขอบังคับนี้
ขอ ๑๕ ในกรณีที่อาจารยผูสอนใชสิทธิรับเงินคาสอนตามขอบังคับนี้สําหรับชั่วโมง
สอนในสวนที่มากกวา ๑๔๔ ชั่วโมงแลว ไมสามารถนําชั่วโมงสอนนั้นไปทดแทนภาระงานดานวิจัย
ของอาจารยผูสอนนั้นไดอีก

- 43 ขอ ๑๖ ในวิชาที่มีการเชิญอาจารยพิเศษมารวมบรรยายหรือมีการบรรยายโดยวิทยากร
ภายนอก และมีการจายคาบรรยายพิเศษแลว มิใหอาจารยผูสอนนําชั่วโมงสอนของอาจารยพิเศษหรือวิทยากร
ภายนอกมานับรวมเพื่อเบิกคาสอนตามขอบังคับนี้
ขอ ๑๗ อาจารยประจําสํานักหรืออาจารยที่ไปปฏิบัติงานประจําอยูในสํานักอื่นโดยคําสั่ง
สถาบัน หากไดรับเชิญใหไปสอนใน คณะ/สํานัก ตางๆ เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับรองภาระงานในหนาที่และ
อนุมัติใหไปสอนแลว จะตองปฏิบัติงานครบตามภาระงานขั้นต่ําตามขอบังคับนี้และมีปริมาณงานสอน
มากกวา ๓ วิชา หรือมากกวา ๑๔๔ ชั่วโมง จึงมีสิทธิไดรับเงินคาสอนตามขอบังคับนี้
ขอ ๑๘ ในกรณีของรองคณบดี รองผูอํานวยการสํานัก ใหถือวาไดปฏิบัติงานดานการ
บริหารเทียบเทากับรอยละ ๗๐ ของภาระงานขั้นต่ํา หรือเทากับ ๗๕๖ ชั่วโมง
รองคณบดี รองผูอํานวยการสํานัก จะตองปฏิบัติงานครบตามภาระงานขั้นต่ํา จึงมี
สิทธิไดรับคาสอนตามขอบังคับนี้
ขอ ๑๙ ในกรณีของอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก ใหถือวาได
ปฏิบัติงานดานการบริหารเทียบเทากับภาระงานขั้นต่ํา และหากไดทําการสอนใน คณะ/สํานัก ตางๆ
ใหมีสิทธิไดรับคาสอนตามขอบังคับนี้
หมวด ๓
การจายเงินคาสอน
ขอ ๒๐ การจายเงินคาสอนตามขอ ๑๔ , ๑๗ , ๑๘ และ ๑๙ ให คณะ/สํานัก จัดทํา
รายละเอียดการเบิกจาย ดังนี้
๒๐.๑) สําหรับการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาภาคปกติใหจายจากเงินรายได
ของสถาบันตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนดในระเบียบการจายเงินคาสอนพิเศษในมหาวิทยาลัย
๒๐.๒) สําหรับการเรียนการสอนนอกเหนือจากขอ ๒๐.๑ ใหจายจากเงินของ
หลักสูตรตามอัตราที่กําหนดไวในระเบียบ/ประกาศของหลักสูตรนั้นๆ
ขอ ๒๑ ในแตละปการศึกษา หากอาจารยผูใดมิไดปฏิบัติงานและทําการสอนตาม
ภาระงานขัน้ ต่าํ ตามขอบังคับนี้และแผนการปฏิบัติงานที่ คณะ/สํานัก กําหนด แตไดรับเงินคาสอนตาม
ขอบังคับนี้ไปแลว ให คณะ/สํานัก แจงใหสวนการคลังและพัสดุทราบ เพื่อจะไดเรียกคืนเงินคาสอน
ในสวนทีไ่ มมสี ิทธิไดรับตามขอบังคับนี้
ในกรณีที่อาจารยไมนําเงินคาสอนตามความในวรรคแรกมาคืน สถาบันจะดําเนินการ
หักเงินเดือน คาจาง บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใดที่พึงไดรบั จากสถาบันเพื่อชดใชจํานวนเงินที่
ไดรับไปจนครบถวน

- 44 ขอ ๒๒ ใหบรรดาแบบแผนการสอนรายบุคคล แบบในการเบิกจายเงินคาสอน และ
แบบฟอรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินการเกีย่ วกับภาระงานขั้นต่ําและการเบิกจายคาสอน ตามระเบียบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการจายเงินคาสอน พ.ศ.๒๕๔๖ เปนแบบตามขอบังคับนี้
และมีผลใชบังคับไดตอไป

ประกาศ ณ วันที่

ลงนาม

๑๒

เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
(นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
นายกสภาสถาบัน

