
(ราง) 
 

    ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
วาดวย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

------------------------------------------------------------------------ 
  

ดวยขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด วาดวย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดใชบังคับมาเปน
ระยะเวลานาน มีบทบัญญัติบางประการไมสอดคลองกับพระราชบัญญั ติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และเกิดขอขัดของในการบริหารงาน    
บุคคลในรูปแบบพนักงานมหาวิทยาลัย 

  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๖๕/
๑ มาตรา ๖๕/๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ ../๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี .. สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดจึงตราขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
  

ขอ ๑ ขอบังคับน้ี เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด วาดวย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....” 
  

ขอ ๒ ขอบังคับน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
  

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด วาดวย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใช
ขอบังคับน้ีแทน 
  

ขอ ๔ ในขอบังคับน้ี 
         “มหาวิทยาลัย”   หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
         “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
         “อธิการบดี”   หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
         “ก.บ.ม.”    หมายความวา คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด  
         “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา บุคคลท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขาปฏิบั ติงานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดตามขอบังคับน้ี และใหหมายความรวมถึงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามความใน
มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  

ขอ ๕ ใหพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการบรรจุแตงต้ังตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด วาดวย 
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามขอบังคับน้ี ระยะเวลาการจาง คาตอบแทน 
สวัสดิการ และสิทธิประโยชนอื่นใดท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับตามขอบังคับน้ีจะตองไมต่ํากวาระยะเวลาการจาง 
คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนอ่ืนใดตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด วาดวย พนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

ขอ ๖ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับน้ี และใหมีอํานาจออกประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใดเพ่ือประโยชน   
ในการปฏิบัติตามขอบังคับน้ี รวมท้ังมีอํานาจตีความวินิจฉัยในกรณีท่ีเกิดปญหาจากการใชขอบังคับนี้ 

การวินิจฉัยตีความของอธิการบดีใหเปนท่ีสุด 



๒ 

 
หมวดท่ี ๑ 

การบริหารงาน 
 

 ขอ ๗ ให ก.บ.ม. เปนผูปฏิบัติการตามความในขอบังคับน้ี โดยมีอํานาจหนาท่ีดังน้ี 
         (๑) เสนอสภามหาวิทยาลัยในการออกระเบียบและขอบังคับเก่ียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย 
          (๒) กําหนดตําแหนง จํานวนอัตรา ระบบจาง มาตรฐานกําหนดตําแหนง เงื่อนไขการจางและการแตงต้ัง 
สัญญาจาง อัตราเงินเดือนและคาตอบแทน การเลื่อนเงินเดือน เงินเพ่ิมและสวัสดิการ การเล่ือนตําแหนง การกํากับ
ดูแล ติดตามการปฏิบัติงาน ประเมินทดลองการปฏิบัติราชการ  การพัฒนา การเปล่ียนและโอนยายตําแหนง การลา 
การออกจากงาน จรรยาบรรณ วินัย การรักษาวินัย และเร่ืองอื่นท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
มหาวิทยาลัย เวนแตสภามหาวิทยาลัยจะไดกําหนดเร่ืองใดเฉพาะไวเปนอยางอื่น 

        (๓) ใหคําปรึกษาแกอธิการบดีเก่ียวกับระบบการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานและการแกไขปญหาท่ีเก่ียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย 
         (๔) ใหมีอํานาจต้ังอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือปฏิบัติงานตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด 
         (๕) เสนอแนะ ใหคําปรึกษาและรายงานผลการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 
         (๖) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 ใหฝายการเจาหนาท่ี กองกลาง สํานักงานอธิการบดี รับผิดชอบงานธุรการของ ก.บ.ม. และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน
ตามท่ี ก.บ.ม. มอบหมาย 
 

หมวดท่ี ๒ 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

 
 ขอ ๘ ผูท่ีจะไดรับการพิจารณาใหบรรจุและแตงต้ังเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จะตองมีคุณสมบัติทั่วไปและ
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้       
 (ก) คุณสมบัติท่ัวไป 
         (๑) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ และอายุไมเกิน ๖๐ ป  
         (๒) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 (ข) ลักษณะตองหาม 
         (๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
และเปนขาราชการการเมืองหรือขาราชการสวนทองถิ่น 
         (๓) เปนบุคคลลมละลาย 
         (๔) เปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
         (๕) เปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถหรือมีจิตฟนเฟอน มีกายหรือจิตใจ        
ไมเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหนาที่ได หรือเปนโรคตามประกาศท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
         (๖) เปนผูอยูระหวางถูกพักงาน พักราชการ หรือหยุดงานเปนการชั่วคราว 
         (๗) เปนผูเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ โดยตองมีการตรวจประวัติอาชญากรรมกอนที่จะบรรจุแตงต้ัง 



๓ 

 
และหากพบวามีประวัติกระทําผิดและไดรับโทษตามอนุมาตราน้ีมหาวิทยาลัยจะไมส่ังบรรจุแตงต้ัง หรือเม่ือมีการบรรจุ 
แตงตั้งไปกอนแลว แตตรวจพบในภายหลังมหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเลิกสัญญาจางได 
         (๘) เปนผูถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืน 
 ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการวินิจฉัยคุณสมบัติให ก.บ.ม. เปนผูวินิจฉัย 
  

ขอ ๙ การแตงกายของพนักงานมหาวิทยาลัย เคร่ืองแบบปฏิบัติการ เครื่องแบบปกติขาว เคร่ืองแบบพิธีการ
ใหเปนไปตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด  
  

ขอ ๑๐ ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย มีดังตอไปนี้ 
         (ก) ตําแหนงวิชาการ ซึ่งทําหนาท่ีสอนและวิจัย ไดแก 
    (๑) ศาสตราจารย 
    (๒) รองศาสตราจารย 
    (๓) ผูชวยศาสตราจารย 
    (๔) อาจารย 
    (๕) ตําแหนงอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
         (ข) ตําแหนงประเภทผูบริหาร ไดแก 
    (๑) อธิการบดี 
    (๒) รองอธิการบดี 
    (๓) คณบดี 
    (๔) หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
    (๕) ผูชวยอธิการบดี 
    (๖) รองคณบดีหรือรองหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
    (๗) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต ผูอํานวยการกอง หรือ
หัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทากองตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
    (๘) ตําแหนงอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
         (ค) ตําแหนงประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ไดแก 
    (๑) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
    (๒) ระดับเชี่ยวชาญ 
    (๓) ระดับชํานาญการพิเศษ 
    (๔) ระดับชํานาญการ 
    (๕) ระดับปฏิบัติการ 
    (๖) ระดับตําแหนงอ่ืนตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 
 

 ขอ ๑๑ การแตงต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงวิชาการตามขอ ๑๐ (ก) (๑) (๒) และ (๓) หรือ
ตําแหนงประเภทผูบริหารตามขอ ๑๐ (ข) (๗) และ (๘) หรือ ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญ
เฉพาะตามขอ ๑๐ (ค) ใหเปนไปตามที่ ก.พ.อ. กําหนด โดยอนุโลม  
 การแตงต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารตามขอ ๑๐ (ข) (๑) (๒) (๓) (๔) (๕)       
และ (๖) ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย 



๔ 

 
หมวดท่ี ๓ 

การจาง การสรรหา บรรจุและการแตงต้ัง 
  

ขอ ๑๒ การบรรจุบุคคลท่ีจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยใหดําเนินการดวยวิธีการใดวิธีการหน่ึงดังตอไปน้ี 
         (๑) การสอบแขงขัน 
         (๒) การคัดเลือก 
         (๓) วิธีการอ่ืนตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด  
         โดยปกติใหดําเนินการโดยวิธีสอบแขงขัน เวนแตในกรณีมีเหตุพิเศษเพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัยจะ
ใชวิธีการตาม (๒) หรือ (๓) ก็ได 
         หลักสูตร หลักเกณฑ วิธีการสอบแขงขัน วิธีการคัดเลือก และวิธีการอ่ืน เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี 
การยกเลิกบัญชีใหเปนไปตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด  
 

 ขอ ๑๓ พนักงานมหาวิทยาลัยจะตองทดลองปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวาหกเดือน เวนแตพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีเคยปฏิบัติหนาท่ีราชการตามกฎหมายอื่นในมหาวิทยาลัย ก.บ.ม. อาจพิจารณายกเวนไมตองทดลอง
การปฏิบัติหนาที่ราชการก็ได 
 หากพนักงานมหาวิทยาลัยไมผานการประเมินทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเลิก
การจางได 
 

 ขอ ๑๔ การกําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน คาตอบแทนและเงินประจําตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตามระเบียบท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ ตองสอดคลองกับระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด  
 

 ขอ ๑๕ ให ก.บ.ม. พิจารณากําหนดมาตรฐานตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย และกําหนดมาตรฐาน
ภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 การจัดสรรอัตรากําลังใหแกหนวยงานใหพิจารณาตามความจําเปน โดยใหหนวยงานเสนอภาระงานตอ ก.บ.ม. 
เพ่ือพิจารณา 
  

ขอ ๑๖ การจางบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหบรรจุและแตงต้ังจากผูที่ผานกระบวนการสรรหาและ
การคัดเลือกตามหลักเกณฑ ดวยวิธีการสอบแขงขัน การคัดเลือกและวิธีการอ่ืนตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด โดยให
อธิการบดีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง  

 

ขอ ๑๗ หนวยงานใดในมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจําเปนที่จะจางและบรรจุแตงต้ังบุคคลที่มีความรู 
ความสามารถ ประสบการณ หรือความชํานาญงานดานใดเปนพิเศษ เปนพนักงานมหาวิทยาลัยใหเสนอ ก.บ.ม.    
เพ่ือพิจารณากําหนดตําแหนง และกําหนดคาตอบแทนและใหผูมีอํานาจตามขอ ๑๖ ส่ังจางหรือบรรจุและแตงต้ัง 

 

 ขอ ๑๘ ผูไดรับคําสั่งบรรจุและแตงต้ังเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามขอ ๑๖ ตองทําสัญญาจางตามแบบที่ 
ก.บ.ม. กําหนด และใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.บ.ม. กําหนด โดยใหหนวยงาน 
ท่ีจะจางพนักงานมหาวิทยาลัยกําหนดขอตกลงเก่ียวกับภาระงานท่ีจะมอบหมายใหพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติให
ชัดเจน และใหถือวาขอตกลงดังกลาวเปนสวนหน่ึงของสัญญาจางดวย 
 



๕ 

 
 ขอ ๑๙ เพื่อประโยชนของทางราชการ มหาวิทยาลัยอาจส่ังใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากเง่ือนไขที่กําหนดไวในสัญญาจางได  โดยพนักงานมหาวิทยาลัยไมสามารถเรียกรองคาตอบแทน 
สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดเพ่ิมกับมหาวิทยาลัยได ในการนี้มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหคาลวงเวลาหรือ
คาตอบแทนอ่ืนจากการสั่งใหไปปฏิบัติงานดังกลาวก็ได  
 

 ขอ ๒๐ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดพนจากตําแหนงเพื่อไปรับราชการตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ
ทหาร ถาผูน้ันแจงความประสงคจะเขาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอีก ภายในสามสิบวันนับต้ังแตวันพนจากราชการ
ทหาร ใหผูมีอํานาจตามขอ ๑๖ ส่ังบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงตามเดิม และอัตราเงินเดือนเดิมกอนพนจาก
ตําแหนง 
 

 ขอ ๒๑ ผู มีอํานาจตามขอ ๑๖ อาจส่ังใหพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งดํารงตําแหนงหนึ่งไปแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงอ่ืนในมหาวิทยาลัย หรือยายจากหนวยงานหน่ึงไปดํารงตําแหนงเดียวกันในหนวยงานอ่ืนก็ได 
 

 ขอ ๒๒ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับการบรรจุ และแตงต้ังตามขอบังคับนี้ ใหไดรับเงินเดือนประจําจาก
มหาวิทยาลัยจนถึงส้ินปงบประมาณท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยน้ันมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ หรือไดรับการตออายุ
ราชการตามระเบียบท่ี ก.บ.ม. กําหนด 
 

หมวดท่ี ๔ 
การเล่ือนตําแหนง การเล่ือนเงินเดือนและการพัฒนาพนักงาน 

  
ขอ ๒๓ ใหผูมีอํานาจตามขอ ๑๖ พิจารณาส่ังเล่ือนตําแหนง หรือเลื่อนเงินเดือน เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย

ท่ีผานการประเมิน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.บ.ม. กําหนด 
  

ขอ ๒๔ พนักงานมหาวิทยาลัยจะมีสิทธิไดรับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนในปงบประมาณนั้น ๆ จะตองไดรับ
การบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา ๘ เดือน  

 

ขอ ๒๕  เพ่ือประโยชนในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ก.บ.ม. อาจกําหนดให
มีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

          (๑) การไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา และการไปเสนอผลงานทางวิชาการ 
          (๒) การไปปฏิบัติงานวิจัย 
          (๓) การไปปฏิบัติงานบริการวิชาชีพ 
          (๔) การอ่ืนใดท่ีจําเปน หรือตามความเหมาะสม เพ่ือประโยชนในการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 
หมวดท่ี ๕ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  

ขอ ๒๖ ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปงบประมาณโดยหัวหนาหนวยงานตามลําดับข้ันและสรุปผล
การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย   
 

ขอ ๒๗ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ใหประเมินตามภาระงานหลักท่ีไดรับ
มอบหมายตามขอ ๑๘ และ ก.บ.ม. อาจกําหนดหลักเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในดานอ่ืน ๆ ไดตาม
ความเหมาะสม 
 

ขอ ๒๘ หลักเกณฑและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยใหนําหลักเกณฑ
และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลม  

 

 ขอ ๒๙ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับผลการประเมินต่ํากวารอยละหกสิบจะไมไดรับการเล่ือนเงินเดือน     
ในปงบประมาณนั้นๆ และหากพนักงานมหาวิทยาลัยคนใดไมไดรับการเลื่อนเงินเดือนติดตอกัน ๒ ป มหาวิทยาลัย  
โดยมติของ ก.บ.ม. อาจพิจารณาเลิกจางได 
  

หมวดท่ี ๖ 
การลาและสิทธิประโยชนของพนักงาน 

 
ขอ ๓๐ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจออก กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ เก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการ

เก่ียวกับการลงเวลาในการปฏิบัติราชการและการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. 
กรณีไมไดระบุไวใน กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่งใหนํามติคณะรัฐมนตรี   

ท่ีกําหนดสําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

ขอ ๓๑ การลาของพนักงานมหาวิทยาลัย มี ๙ ประเภท คือ 
(๑) การลาปวย 
(๒) การลาคลอดบุตร 
(๓) การลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 
(๔) การลากิจสวนตัว 
(๕) การลาพักผอนประจําป  
(๖) การลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย 
(๗) การลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล 
(๘) การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 
(๙) การลาตามขอ ๓๓ แหงขอบังคับน้ี 

หลักเกณฑ วิธีการลา และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ตามความเห็นชอบของ ก.บ.ม. 

 



๗ 

 
 ขอ ๓๒ พนักงานมหาวิทยาลัยอาจไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ หรือเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูท่ีมี
คุณวุฒิหรือความสามารถพิเศษก็ได ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยประกาศ กําหนด โดย
ความเห็นชอบของ ก.บ.ม. 
 พนักงานมหาวิทยาลัยอาจไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยประกาศ กําหนด โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม.  
  

 ขอ ๓๓ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับสิทธิประโยชนอยางหน่ึงอยางใดหรือท้ังหมด 
ดังตอไปนี้  
  (๑) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  (๒) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนระหวางลา 
  (๓) สิทธิในการไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
  (๔) สิทธิในการไดรับคาเบ้ียประชุม 
  (๕) สิทธิในการลาศึกษาตอ 
  (๖) สิทธิในการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
  (๗) สิทธิในการศึกษา ฝกอบรมและดูงาน 
  (๘) สิทธิอื่นๆ ตามท่ี ก.บ.ม. ประกาศกําหนด 
 การไดรับสิทธิตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังน้ี เทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
หลักเกณฑ ท่ีกําหนดเก่ียวกับการไดรับสิทธิ น้ันตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี และในกรณี           
ท่ีเห็นสมควรมหาวิทยาลัยอาจกําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการกําหนดสิทธิประโยชนใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย    
ก็ได 
 

 ขอ ๓๔ มหาวิทยาลัยอาจจัดต้ังกองทุนสวัสดิการ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือเปนแหลงเงิน
สําหรับจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการ เงินประจําตําแหนงบริหาร เงินประจําตําแหนงประเภทท่ัวไป 
วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินคาประกันตนในการประกันสังคม เงินคา
ประกันและบริการสุขภาพและเงินอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยประกาศกําหนด 
 หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการจายเงินสะสมสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยแตละราย และการจายเงิน
สมทบของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามขอบังคับกองทุนสวัสดิการท่ีจัดทําขึ้น  
 

 ขอ ๓๕ พนักงานมหาวิทยาลัยอาจมีสิทธิไดรับคาตอบแทนพิเศษประจําป ตามเกณฑการประเมินของสวน
ราชการใหกับขาราชการและลูกจางประจํา  
 

 ขอ ๓๖ มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อเปนหลักประกันในกรณีการออกจากงาน หรือถึงแกความตาย โดยกําหนดใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยทุกคน ตองเปนสมาชิกต้ังแตวันท่ีจัดต้ังกองทุน  
  
 
 
 



๘ 

 
      หมวดท่ี ๗ 

 วินัย การรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัย 
 

ขอ ๓๗ พนักงานมหาวิทยาลัยตองรักษาวินัยและจรรยาบรรณตามท่ีบัญญัติไวในหมวดน้ีโดยเครงครัด 
 

ขอ ๓๘ พนักงานมหาวิทยาลัยตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธ์ิใจ 

 

ขอ ๓๙  พนักงานมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม ขยันหม่ันเพียร 
และดูแลเอาใจใสรักษาประโยชนของทางราชการ 

หามมิใหอาศัยหรือยอมให ผู อ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีราชการของตนไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม          
หาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน 

การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชนท่ีมิควร
ได เปนการทุจริตตอหนาท่ีราชการ และเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

พนักงานมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี 
หรือนโยบายของทางราชการ  

การปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ แบบแผนของทาง
ราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ หรือขาดการเอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชนของทาง
ราชการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 

ขอ ๔๐ พนักงานมหาวิทยาลัยตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชาการรายงานโดยปกปดขอความซ่ึงควรตอง
แจง ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย 

การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยาง
รายแรง 

 

ขอ ๔๑ พนักงานมหาวิทยาลัยตองประพฤติเปนแบบอยางที่ดี มีความสุภาพเรียบรอย วางตนใหเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย อุทิศเวลาใหกับทางราชการอยางเต็มที่ รักษาความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลในการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการระหวางผูรวมปฏิบัติราชการดวยกัน 

การกลั่นแกลง การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง ผูรวมปฏิบัติราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือ
ประชาชนอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
 

ขอ ๔๒  พนักงานมหาวิทยาลัยตองไมกระทําการ หรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาประโยชนอันอาจทําใหเส่ือม
เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการของตน การกระทําดังกลาวใหถือวาเปนการ
กระทําผิดวินัย 

 

ขอ ๔๓  พนักงานมหาวิทยาลัยตองไมเปนกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนท่ีมีลักษณะงาน
คลายคลึงกันน้ัน ในหางหุนสวนหรือบริษัท เวนแตเปนการปฏิบัติราชการหรือไดรับมอบหมายจากอธิการบดี 

 



๙ 

 
ขอ ๔๔  พนักงานมหาวิทยาลัยตองรักษาช่ือเสียงของตนและรักษาเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาท่ีราชการ

ของตนมิใหเส่ือมเสีย โดยไมกระทําการใด ๆ อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติช่ัว 
การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

ท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอ่ืนใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง      
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 

ขอ ๔๕ พนักงานมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
ในการกําหนดจรรยาบรรณตามวรรคหน่ึง ใหสภามหาวิทยาลัยรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ        

ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวย 
จรรยาบรรณท่ีกําหนดขึ้น จะกําหนดวาการประพฤติผิดจรรยาบรรณในเร่ืองใดเปนความผิดวินัยหรือเปน

ความผิดวินัยอยางรายแรงดวยก็ได 
 

มาตรา ๔๖  พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณท่ีเปนความผิดวินัยหรือผิดวินัยอยางรายแรง 
ใหดําเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี ถาการประพฤติผิดจรรยาบรรณน้ันไมเปนความผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชา
ดําเนินการตักเตือน ส่ังใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนด หรือทําทัณฑบน 

พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไมปฏิบัติตามคําตักเตือน ดําเนินการใหถูกตอง หรือฝาฝนทัณฑบน ใหถือวาเปน
การกระทําผิดวินัย 

หลักเกณฑและวิธีการในการตักเตือน การมีคําส่ัง หรือการทําทัณฑบนตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามขอบังคับ
ท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

 

ขอ ๔๗  ผูบังคับบัญชาผูใดเม่ือปรากฏวามีมูลท่ีควรกลาวหาวาพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดกระทําผิดวินัย
ละเลยไมดําเนินการทางวินัย ใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 

ผูบังคับบัญชาผูใดกล่ันแกลงผูใตบังคับบัญชาในการกลาวหาหรือดําเนินการทางวินัย ใหถือวาผูบังคับบัญชา  
ผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

 

ขอ ๔๘ การดําเนินการทางวินัยในหมวดน้ีใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 

ขอ ๔๙ โทษทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยมี ๕ สถาน ดังน้ี 
           โทษทางวินัยอยางไมรายแรง ไดแก 
   (๑) ภาคทัณฑ 
   (๒) ตัดเงินเดือน 
   (๓) ลดเงินเดือน 
  โทษทางวินัยอยางรายแรง 
   (๔) ปลดออก 
   (๕) ไลออก  

 
 
 

     



๑๐ 

 
หมวดท่ี ๘ 

    การลาออกจากงานและการเลิกจาง 
 
ขอ ๕๐ พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงานหรือถูกเลิกจางไดในกรณีตอไปน้ี 
          (๑) ตาย 
          (๒) ไดรับอนุญาตใหลาออก 
          (๓) สิ้นสุดสัญญา หรือตามเง่ือนไขของสัญญา 
          (๔) ถูกส่ังใหออก หรือถูกเลิกจาง ดวยเหตุผลและความจําเปนอ่ืนท่ี ก.บ.ม. กําหนด 
          (๕) ถูกส่ังลงโทษปลดออก ไลออก 
          (๖) ขาดคุณสมบัติของการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามขอ ๘ และเงื่อนไขการจาง 
          (๗) ไมผานการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.บ.ม. กําหนด 
ในกรณีท่ีปรากฏภายหลังวาเปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๘ หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะ

ตําแหนง ใหผูมีอํานาจส่ังบรรจุตามขอ ๑๖ พิจารณาใหผูนั้นออกจากงาน แตท้ังน้ี ไมกระทบกระเทือนถึงการใดท่ีผูน้ัน
ไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาท่ี และการรับคาจางหรือผลประโยชน อ่ืนใดท่ีได รับหรือมีสิทธิจะไดรับจาก
มหาวิทยาลัยกอนมีคําส่ังใหออกจากงาน 

 

ขอ ๕๑  พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดประสงคจะลาออกจากงาน ใหย่ืนหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา    
ข้ึนไปอีกช้ันหน่ึง โดยย่ืนลวงหนากอนลาออกไมนอยกวา ๓๐ วัน และผูบังคับบัญชาจะตองเสนออธิการบดีภายใน     
๗ วัน นับตั้งแตวันที่หนวยงานตนสังกัดไดรับหนังสือลาออกเพื่อใหอธิการบดีพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน      
เม่ืออธิการบดีส่ังอนุญาตแลว จึงใหออกจากงานได 

ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดประสงคจะขอลาออกจากงานเพื่อไปดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือ   
เพ่ือไปสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถิ่น ใหย่ืนหนังสือขอลาออกตอ
อธิการบดี และใหการลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ผูน้ันขอลาออก 

นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถาอธิการบดีเห็นวาจําเปนและเพ่ือประโยชนแกงานของมหาวิทยาลัยจะยับย้ัง
การอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวัน นับแตวันขอลาออก แตตองแจงเหตุผลการยับย้ังเปนลายลักษณ
อักษรใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูน้ันทราบ 

 

ขอ ๕๒ อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. มีอํานาจส่ังใหพนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงานหรือเลิก
จางไดนอกจากท่ีระบุไวในขอ ๕๐ ในกรณีตอไปน้ี  

          (๑) เม่ือพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดเจ็บปวยจนไมอาจปฏิบัติหนาท่ีของตนไดโดยสมํ่าเสมอ เปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวา ๓ เดือน 

          (๒) เม่ือพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดขาดคุณสมบัติตามขอ ๘ 
           (๓) เม่ือพนักงานมหาวิทยาลัยไมไดรับการเล่ือนเงินเดือนประจําปใหสูงข้ึนติดตอกัน ๒ ป  เวนแต
กรณีเงินเดือนเต็มข้ันของตําแหนงน้ันๆ 

 
 
 
 



๑๑ 

 
หมวดท่ี ๙ 

การอุทธรณและการรองทุกข 
 

ขอ ๕๓ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดถูกสั่งลงทางวินัยมีสิทธิอุทธรณตอสภามหาวิทยาลัยไดภายในสามสิบวัน
นับแตวันไดรับแจงคําสั่ง 

ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยไมพอใจผลการพิจารณาอุทธรณใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองไดตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

ขอ ๕๔ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเน่ืองจากการ
กระทําหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา ยกเวนกรณีการส่ังลงโทษหรือการต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ใหผูน้ัน     
มีสิทธิรองทุกขตอสภาสภาบันอุดมศึกษา ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงถึงการกระทําหรือไดรับคําส่ัง 

ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยไมพอใจผลการพิจารณารองทุกขใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองไดตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

การรองทุกขและการพิจารณารองทุกขใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี ๑๐ 
บทเฉพาะกาล 

.................................... 
 

 
ประกาศ  ณ  วันที่... เดือน...  พ.ศ. .... 

 
 
 
            (ศาสตราจารยพิเศษ นายแพทยสมพร   โพธินาม) 
         นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
 


