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     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .. 

------------------------------------------------------------------------ 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๐ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลดีมีประสิทธิภาพสูงสุด   
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ี เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ..” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับน้ี 
         “มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
         “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
         “อธิการบดี”   หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
         “ก.บ.ม.”    หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  
         “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเข้าปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดตามข้อบังคับน้ี และให้หมายความรวมถึงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามความใน
มาตรา ๕ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย  
 

หมวดที ่๑ 
การบริหารงาน 

 ข้อ ๕ ให้ ก.บ.ม. เป็นผู้ปฏิบัติการตามความในข้อบังคับน้ี โดยมีอ านาจหน้าที่ดังน้ี 
         (๑) เสนอสภามหาวิทยาลัยในการออกระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย 
         (๒) ก าหนดระบบและมาตรฐานการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบการจัดสรรอัตราก าลัง 
ระบบการบริหารค่าตอบแทน ระบบสวัสดิการ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการเล่ือนต าแหน่ง และอ่ืน 
ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
         (๓) ก าหนดระบบการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
         (๔) ให้ค าปรึกษาต่ออธิการบดีเกี่ยวกับระบบการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยการเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานและการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย 
         (๕) ให้มีอ านาจต้ังอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อปฏิบัติงานตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด 
         (๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
 
 
 



๒ 

 
หมวดที ่๒ 
พนักงาน 

 ข้อ ๖ ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปน้ี 
         (๑) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน ๖๐ ปี ส าหรับพนักงานประจ าเต็มเวลา 
         (๒) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองและไม่เป็น
ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
         (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
         (๔) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
         (๕) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถหรือมีจิตฟั่นเฟือน มีกายหรือจิตใจ     
ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ 
         (๖) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือหยุดงานเป็นการช่ัวคราว 
         (๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ โดยต้องมีการตรวจประวัติอาชญากรก่อนที่จะท าสัญญาจ้างกับ
มหาวิทยาลัย และหากพบว่ามีประวัติกระท าผิดและได้รับโทษตามอนุมาตราน้ีจะไม่สามารถท าสัญญากับมหาวิทยาลัยได้ 
         (๘) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น 
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยคุณสมบัติให้ ก.บ.ม. เป็นผู้วินิจฉัย 
 ข้อ ๗ พนักงานมหาวิทยาลัย มี ๓ ประเภท คือ 
         (๑) พนักงานสายผู้สอน หมายถึง พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัยเป็นภารกิจหลักและมีสิทธิด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการระดับต่าง ๆ ตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. ก าหนด ได้แก่ ต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามล าดับ และต าแหน่งอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
         (๒) พนักงานสายสนับสนุนได้แก่ 
           พนักงานสายบริการวิชาชีพ หมายถึง พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้านบริการทางวิชาชีพสาขาต่าง ๆ 
เพื่อสนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ต าแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ช านาญการ เช่ียวชาญ และเช่ียวชาญ
พิเศษ และต าแหน่งอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
         (๓) พนักงานสายครูผู้สอน หมายถึง พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่สอนและท าผลงานทางวิชาการเป็น
ภารกิจหลัก โดยมีสิทธิด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับต่าง ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้แก่        
ครูระดับปฏิบัติการ ครรูะดับช านาญการ ครูระดับช านาญการพิเศษ ครูระดับเช่ียวชาญ และครูระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
ตามล าดับ และต าแหน่งอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 พนักงานสายบริหารส านักงาน หมายถึง พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้านบริหารส านักงาน เพื่อสนับสนุนงานของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ต าแหน่งพนักงานหัวหน้างาน ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า และต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดีและต าแหน่งอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 
หมวดที ่๓ 

การจ้าง บรรจุและการแต่งตั้ง 
 ข้อ ๘ การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยมี ๓ ลักษณะได้แก่ 
         (๑) พนักงานประจ าเต็มเวลา ได้แก่ บุคลากรที่ได้รับการบรรจุ และแต่งต้ังตามข้อบังคับน้ี และ
ปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยได้รับเงินเดือนประจ าจากมหาวิทยาลัยจนครบเกษียณอายุไม่เกิน ๖๐ ปีหรือได้รับการต่ออายุ
ราชการตามระเบียบที่ ก.บ.ม. ก าหนด 
         (๒) พนักงานประจ าเต็มภาระงาน ได้แก่ บุคลากรที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามข้อบังคับน้ี และ
ปฏิบัติงานเต็มภาระงานที่ได้รับมอบหมาย โดยได้รับค่าตอบแทนจากมหาวิทยาลัยตามภาระงาน 
         (๓) พนักงานที่มีสัญญาจ้างเฉพาะกิจ ได้แก่ บุคลากรที่มหาวิทยาลัยตกลงว่าจ้างให้ปฏิบัติงานเฉพาะ
การใดการหน่ึงเป็นการช่ัวคราวตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อ ๙ การก าหนดต าแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนและเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งน้ี ต้องสอดคล้องกับระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 ข้อ ๑๐ ให้ ก.บ.ม. พิจารณาก าหนดมาตรฐานภาระงานของหน่วยงานและมาตรฐานต าแหน่งของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
 การจัดสรรอัตราก าลังให้แก่หน่วยงานให้พิจารณาตามความจ าเป็น โดยให้หน่วยงานเสนอภาระงานต่อ 
ก.บ.ม. เพื่อพิจารณา 

ข้อ ๑๑ การจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้บรรจุและแต่งต้ังจากผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาและ
การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.ม. ก าหนด และให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจส่ัง
บรรจุและแต่งต้ัง 
 ข้อ ๑๒ หน่วยงานใดในมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจ าเป็นที่จะจ้างและบรรจุแต่งต้ังบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ หรือความช านาญงานด้านใดเป็นพิเศษ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้เสนอ ก.บ.ม. เพื่อ
พิจารณาก าหนดต าแหน่ง และค่าตอบแทนและให้ผู้มีอ านาจตามข้อ ๑๑ ส่ังจ้างหรือบรรจุและแต่งต้ัง 
 ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับค าส่ังบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๑ ต้องท าสัญญาจ้างตามแบบที่ 
ก.บ.ม. ก าหนด และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.ม. ก าหนด 
 ข้อ ๑๔ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดพ้นจากต าแหน่งเพื่อไปรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหาร ถ้าผู้น้ันแจ้งความประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอีก ภายในสามสิบวันนับต้ังแต่วันพ้นจากราชการ
ทหาร ให้ผู้มีอ านาจตามข้อ ๑๑ ส่ังบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งตามเดิม 
 ข้อ ๑๕ ผู้มีอ านาจตามข้อ ๑๑ อาจย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งด ารงต าแหน่งหน่ึงไปแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
อ่ืนในมหาวิทยาลัย หรือย้ายจากหน่วยงานหน่ึงไปด ารงต าแหน่งเดียวกันในหน่วยงานอ่ืนได้ 
 

หมวดที่ ๔ 
การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือนและการพัฒนาพนักงาน 

 ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีอ านาจตามข้อ ๑๑ พิจารณาส่ังเล่ือนต าแหน่ง หรือเล่ือนเงินเดือน เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ผ่านการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.ม. ก าหนด 

ข้อ ๑๗ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ก.บ.ม. อาจมีการ
ก าหนดให้มีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

          (๑) การไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา และการไปเสนอผลงานทางวิชาการ 



๔ 

 
          (๒) การไปปฏิบัติงานวิจัย 
          (๓) การไปปฏิบัติงานบริการวิชาชีพ 
          (๔) การอ่ืนใดที่จ าเป็น หรือตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
หมวดที่ ๕ 

การลาและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน 
ข้อ ๑๘ หลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือกรณี

ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยให้น ามติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดส าหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้โดยอนุโลม 
 ข้อ ๑๙ การก าหนดสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามสภามหาวิทยาลัย 
 

หมวดที่ ๖ 
วินัยและการด าเนินการทางวินัย 

 ข้อ ๒๐ วินัยและการด าเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย         
การด าเนินการทางวินัย และสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การส่ังพัก หรือส่ังให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
 ข้อ ๒๑ โทษทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยมี ๕ สถาน ดังน้ี 
           โทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ได้แก่ 
   (๑) ภาคทัณฑ์ 
   (๒) ตัดเงินเดือน 
   (๓) ลดเงินเดือน 
  โทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
   (๔) ปลดออก 
   (๕) ไล่ออก  

ข้อ ๒๒ การลงโทษพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้บังคับบัญชาต้องส่ังลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดและในการส่ัง
ลงโทษให้แสดงว่า ผู้ถูกลงโทษกระท าผิดวินัยในกรณีใด ลักษณะความผิดใดหรือตามมาตราใด 

ข้อ ๒๓ การด าเนินการทางวินัยแก่พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีกรณีมีมูลว่ากระท าผิดวินัยให้สอบสวนให้ได้
ความจริงและยุติธรรมโดยไม่ชักช้า 

          (๑) ในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาระดับคณบดี หัวหน้าส านัก 
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงและด าเนินการตามเห็นสมควร 

          (๒) ในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้มีอ านาจตามข้อ ๑๑ แต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนและการด าเนินการสอบสวนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การด าเนินการทาง
วินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การส่ังพักหรือส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน การ
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

          (๓) ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งไม่ต้องสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 
  ก. ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค าพิพากษาของศาลน้ันเป็นที่ประจักษ์ชัด 
  ข. รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยค าสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวน 

หรือต่อคณะกรรมการสอยสวน 



๕ 

 
  ค. ละทิ้งหน้าที่ติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอัน

สมควรและผู้บังคับบัญชาได้สืบสวนแล้ว 
ข้อ ๒๔ พนักงานมหาวิทยาลัยกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาระดับ คณบดี หัวหน้าส านัก 

เป็นผู้มีอ านาจส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตามควรแก่กรณีความผิด หากมีเหตุให้สมควร
ลดหย่อนให้น ามาประกอบการพิจารณาลดหย่อนโทษ ในกรณีกระท าความผิดเล็กน้อยให้ว่ากล่าวตักเตือนหรือให้ท า
ทัณฑ์บน 

ข้อ ๒๕ พนักงานมหาวิทยาลัยไม่ปฏิบัติตามค าตักเตือน ด าเนินการให้ถูกต้อง หรือฝ่าฝืนทัณฑ์บน ให้ถือว่า
เป็นการกระท าผิดวินัย 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการตักเตือนการมีค าส่ัง หรือการท าทัณฑ์บนตามวรรคหน่ึง ให้ด าเนินการตาม
ข้อบังคับน้ี 

ข้อ ๒๖ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่า กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา 
หรือต้องหาว่ากระท าผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษแม้ภายหลังผู้น้ันจะ
พ้นจากมหาวิทยาลัยไปแล้ว ผู้มีอ านาจตามข้อ ๑๑ ยังมีอ านาจสั่งลงโทษตามข้อ ๒๑ แล้วแต่กรณีเว้นแต่พนักงาน
มหาวิทยาลัยผู้น้ันตาย 

ข้อ ๒๗ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่า กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกต้ังกรรมการ
สอบสวนหรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ ผู้มีอ านาจตามข้อ ๑๑ มีอ านาจส่ังพักงานเพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณาคดีได้ แต่ถ้าภายหลัง
ปรากฏผลการสอบสวน หรือค าพิพากษาถึงที่สุดว่า ผู้น้ันมิได้กระท าผิดหรือ กระท าผิดซึ่งมิใช่โทษทางวินัยอย่าง
ร้ายแรง และไม่มีกรณีท่ีจะต้องออกจากงานด้วยเหตุอ่ืน ให้อธิการบดีส่ังให้ผู้น้ันกลับเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งเดิม 
หรือต าแหน่งในระดับเดียวกันที่จะต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะที่ผู้น้ันมีอยู่ 

เงินเดือนของผู้ถูกส่ังพักงาน หลักเกณฑ์และวิธีการส่ังพักงาน ให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด 
 

หมวดที่ ๗ 
การลาออกจากงานและการเลิกจ้าง 

ข้อ ๒๘ พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างได้ในกรณีต่อไปน้ี 
          (๑) ตาย 
          (๒) ได้รับอนุญาตให้ลาออก 
          (๓) ส้ินสุดสัญญา หรือตามเงื่อนไขของสัญญา 
          (๔) ถูกส่ังให้ออก หรือถูกเลิกจ้าง ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นอ่ืนที่ ก.บ.ม. ก าหนด 
          (๕) ถูกส่ังลงโทษปลดออก ไล่ออก 
          (๖) ขาดคุณสมบัติของการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๖ และเงื่อนไขการจ้าง 
          (๗) ไม่ผ่านการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.ม. ก าหนด 
ในกรณีที่ปรากฏภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ หรือคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง โดยไม่ได้รับอนุมัติ

จาก ก.บ.ม. หรือเป็นผู้ต้องหาอยู่ก่อนบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและภายหลังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติเน่ืองจากกรณี
ที่ต้องหาน้ัน ให้ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุตามข้อ ๑๑ ส่ังให้ผู้น้ันออกจากงานโดยพลัน แต่ทั้งน้ีไม่กระทบกระเทือนถึงการใด  
ที่ผู้น้ันได้ปฏิบัติไปตามอ านาจและหน้าที่ และการรับค่าจ้างหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจาก
มหาวิทยาลัยก่อนมีค าส่ังให้ออกจากงาน 



๖ 

 
ข้อ ๒๙ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใด ประสงค์จะลาออกจากงาน ให้ย่ืนหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชา    

ขึ้นไปอีกช้ันหน่ึง โดยย่ืนล่วงหน้าก่อนลาออกไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และผู้บังคับบัญชาจะต้องเสนออธิการบดีภายใน     
๗ วัน นับต้ังแต่วันที่หน่วยงานต้นสังกัดท าหนังสือลาออกเพื่อให้อธิการบดีพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน เมื่อ
อธิการบดีส่ังอนุญาตแล้ว จึงให้ออกจากงานได้ 

ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดประสงค์จะขอลาออกจากงานเพื่อไปด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อ
ไปสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ย่ืนหนังสือขอลาออกต่ออธิการบดี 
และให้การลาออกมีผลนับต้ังแต่วันที่ผู้น้ันขอลาออก 

นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถ้าอธิการบดีเห็นว่าจ าเป็นและเพื่อประโยชน์แก่งานของมหาวิทยาลัยจะยับย้ัง
การอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วันขอลาออก แต่ต้องแจ้งเหตุผลการยับย้ังเป็นลายลักษณ์
อักษรให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ันทราบ 

ข้อ ๓๐ อธิการบดีมีอ านาจส่ังให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงานหรือเลิกจ้างได้ในกรณีต่อไปน้ีนอกจากที่
ระบุไว้ในข้อ ๒๘  

          (๑) เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดเจ็บป่วยจนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของตนได้โดยสม่ าเสมอ เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ เดือน 

          (๒) เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖ 
           (๓) เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้รับการเล่ือนเงินเดือนประจ าปีให้สูงขึ้นติดต่อกัน ๒ ปี  เว้นแต่
กรณีเงินเดือนเต็มขั้นของต าแหน่งน้ันๆ 

 
หมวดที่ ๘ 

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
 ข้อ ๓๑ หลักเกณฑ์วิธีการสอบสวนพิจารณาและอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ ๓๒ ระยะเวลาในสัญญาจ้าง สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ได้รับตามข้อบังคับน้ีต้องไม่ต่ ากว่าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

ประกาศ  ณ  วันที.่.. เดือน...  พ.ศ. .. 
 
 

 
            (ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร   โพธินาม) 
         นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
 
 


