ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การจ้างผูเ้ กษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๘
----------------------------โดยที่ เป็ น การสมควรกํ า หนดให้ มี ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ว่ า ด้ ว ย การจ้ า ง
ผู้ เกษี ย ณอายุ ราชการเป็ น คณาจารย์ ป ระจําของมหาวิท ยาลัย เพื่ อ ประโยชน์ ต่อ การเรีย นการสอนภายใต้
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๓) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติม หาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ้างผู้เกษียณอายุราชการ
เป็นคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ้างผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๔ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วหรือซึง่ ขัดหรือแย้ง
กับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“คณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัย หรือบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนราชการหรือ
ส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“ผู้เกษียณอายุราชการ” หมายความว่า ผู้ที่เกษียณอายุราชการตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ ที่มคี วามรู้ความสามารถ คุณวุฒิ มีประสบการณ์และมีความชํานาญตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ที่คณะหรือวิทยาลัยต้องการ

-๒“ก.บ.ม.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
“คณาจารย์ประจํา” หมายความว่า คณาจารย์ประจําตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๖ ผู้เกษียณอายุราชการที่สมควรจ้างให้ปฏิบัติงานเป็นคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เคยดํารงตําแหน่งคณาจารย์ประจําในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันราชภัฏเชียงใหม่
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น และได้เกษียณอายุราชการโดยไม่มีความผิด
(๒) มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
(๓) มีตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือมีผลงานซึง่ เป็นที่ยอมรับในวิชาชีพ
หรือเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชํานาญ ซึ่งมีประสบการณ์ในการสอนหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ระดับปริญญา มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
(๔) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ผ่านการตรวจสุขภาพโดยมี
ใบรับรองแพทย์จากหน่วยงานของรัฐรับรองไว้ไม่เกิน ๑ ปี
ข้อ ๗ คณะหรือวิทยาลัยที่ประสงค์จะจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจํา ให้เสนอเหตุผล
และความจําเป็น ภาระงานที่จะให้ปฏิบัติงาน ผลการประเมินการปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมา (ถ้ามี)
ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกรอบอัตรากําลังในปีงบประมาณนั้น ๆ
ให้อธิการบดีมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติให้จ้างผู้เกษียณอายุราชการที่มีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
เป็นคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม.
การดําเนินการตามวรรคสองต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
เว้นแต่กรณีผู้เกษียณอายุราชการที่ได้รับการจ้างให้เป็นคณาจารย์ประจําตามข้อบังคับนี้ลาออกหรือเสียชีวิต
ระหว่างปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยอาจดําเนินการจ้างผู้เกษียณอายุราชการให้เป็นคณาจารย์ประจําทดแทน
ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ผเู้ กษียณอายุราชการผู้นั้นลาออกหรือเสียชีวิตก็ได้
ข้อ ๘ อัตราค่าจ้าง และหรือค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี) ในการจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจํา
ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ให้จัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม.
ข้อ ๙ การจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นคณาจารย์ประจํา ให้มีระยะเวลาการจ้างตามภาระงาน
ทั้งนี้ ต้องไม่เกินครั้งละหนึ่งปีงบประมาณ
ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอํานาจในการสั่งจ้าง ทําสัญญาจ้าง เลิกจ้าง อนุญาตการลา และลาออก
รวมทั้งการดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอันอยู่ในอํานาจและหน้าที่ของอธิการบดี
และหรือตามทีก่ ฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดที่กําหนดให้เป็นอํานาจและหน้าทีข่ องอธิการบดี

-๓ข้อ ๑๐ วันและเวลาทํางาน วันหยุดงาน ประเภทการลา จรรยาบรรณ วินัยและการรักษาวินัย
การดําเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ รวมทั้งการดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล ให้เป็นตามสัญญาจ้าง หากมิได้กําหนดไว้ในสัญญาจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดที่ใช้กับข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย โดยอนุโลม
ข้อ ๑๑ ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้รับการจ้างให้เป็นคณาจารย์ประจําตามข้อบังคับนี้ ให้มีการประเมิน
ผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ของข้าราชการและหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ภาระงานให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๑๒ ผู้เกษียณอายุราชการที่สัญญาจ้างยังมีผลใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ขอ้ บังคับนี้มีผลใช้บังคับ
คงให้ได้รับค่าจ้าง สิทธิและค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามสัญญาจ้างต่อไปจนกว่าจะครบสัญญา และถ้าหากจะมีการจ้าง
ต่อไปอีก ให้ดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๓ ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้รับการพิจารณาจ้างให้เป็นคณาจารย์ประจําตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่เฉพาะการสอนและวิจยั เท่านั้น จะดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ตามมาตรา
๑๘ (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
รวมทั้งงานบริหารอื่นที่ ก.พ.อ. กําหนดมิได้
ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ถนอม อินทรกําเนิด
(ดร.ถนอม อินทรกําเนิด)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

