
ตารางเปรียบเทียบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  

วาดวย พนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ราง) ฉบับปจจุบัน 

ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๐ (ราง) ฉบับปจจุบัน หมายเหต ุ

     ขอ ๕ (๒) กําหนดระบบและมาตรฐานการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย 
ไดแก ระบบการจัดสรรอัตรากําลัง ระบบการบริหารคาตอบแทน ระบบ
สวัสดิการ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานระบบการเลื่อนตําแหนง และ  
อื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
 
 
 
      
ขอ ๕ (๔) ใหคําปรึกษาตออธิการบดีเกี่ยวกับระบบการบริหารพนักงาน
มหาวิทยาลัยการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและการแกไขปญหาที่เกี่ยวกับ
พนักงานมหาวิทยาลัย 
 

     ขอ ๗ (๒) กําหนดตําแหนง จํานวนอัตรา ระบบจาง มาตรฐานกําหนด
ตําแหนง เงื่อนไขการจางและการแตงตั้ง สัญญาจาง อัตราเงินเดือนและ
คาตอบแทน  การเลื่อนเงินเดือน เงินเพิ่มและสวัสดิการ การเลื่อนตําแหนง 
การกํากับดูแล ติดตามการปฏิบัติงาน ประเมินทดลองการปฏิบัติราชการ  
การพัฒนาการเปลี่ยนและโอนยายตําแหนง การลา การออกจากงาน 
จรรยาบรรณ วินัย การรักษาวินัย และเรื่องอื่นที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย เวนแตสภามหาวิทยาลัยจะไดกําหนดเรื่องใด
เฉพาะไวเปนอยางอื่น 
     ขอ ๗ (๕) เสนอแนะ ใหคําปรึกษาและรายงานผลการดําเนินงานตอ    
สภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 
     ขอ ๗ วรรคสอง ใหฝายการเจาหนาที่ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
รับผิดชอบงานธุรการของ ก.บ.ม. และปฏิบัติหนาที่อื่ นตามที่  ก.บ.ม . 
มอบหมาย 
 

 

 

 



     ขอ ๖ (๑) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ และอายุไมเกนิ ๖๐ ป สําหรบั
พนักงานประจําเต็มเวลา 

     ขอ ๘ (๑) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบรูณ และอายุไมเกนิ ๖๐ ป     
     ขอ ๒๒ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับการบรรจ ุและแตงตั้งตามขอบังคับนี้ 
ใหไดรับเงินเดือนประจําจากมหาวิทยาลัยจนถึงสิ้นปงบประมาณที่พนักงาน
มหาวิทยาลัยนั้นมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ หรือไดรับการตออายุราชการ    
ตามระเบียบที่ ก.บ.ม. กําหนด                                                     

 

     ขอ ๑๙ การกําหนดสิทธิประโยชนของพนักงานมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม

สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

     ขอ ๕ ใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด วาดวย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐   
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามขอบังคับนี้ ระยะเวลาการจาง คาตอบแทน 
สวัสดิการ และสิทธิประโยชนอื่นใดที่พนักงานมหาวิทยาลัยไดรับตามขอบังคับ
นี้จะตองไมต่ํากวาระยะเวลาการจาง คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิ
ประโยชนอื่นใดตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด วาดวย พนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
     ขอ ๓๓ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับสิทธิ
ประโยชนอยางหนึ่งอยางใดหรือทั้งหมด ดังตอไปนี้  
  (๑) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
  (๒) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนระหวางลา 
  (๓) สิทธิในการไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
  (๔) สิทธิในการไดรับคาเบี้ยประชุม 
  (๕) สิทธิในการลาศึกษาตอ 
  (๖) สิทธิในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
  (๗) สิทธิในการศึกษา ฝกอบรมและดูงาน 
  (๘) สิทธิอื่นๆ ตามที่ ก.บ.ม. ประกาศกําหนด 
      

 



     การไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัย

กําหนด ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับหลกัเกณฑที่กาํหนดเกี่ยวกับการไดรับสทิธิ

นั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี และในกรณีที่เห็นสมควร

มหาวิทยาลัยอาจกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดสิทธิประโยชน

ใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยก็ได 

     ขอ ๑๘ การลาของพนักงานมหาวิทยาลัย มี ๙ ประเภท คือ 
(๑) การลาปวย 
(๒) การลาคลอดบุตร 
(๓) การลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
(๔) การลากิจสวนตัว 
(๕) การลาพักผอนประจําป 
(๖) การลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย 
(๗) การลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล 
(๘) การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 
(๙) การลาตามขอ ๑๗  

     หลักเกณฑการลาขอ (๑) – (๖) ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดสําหรับ
ขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
     หลักเกณฑการลาขอ (๗) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.บ.ม. 
กําหนด 

     ขอ ๓๐ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจออก กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ 
เกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการเกีย่วกับการลงเวลาในการปฏิบัติราชการและการ
ลาของพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. 
     กรณีไมไดระบุไวใน กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัย 
ตามวรรคหนึ่งใหนํามติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดสําหรับขาราชการพลเรือน     
ในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลม 
     ขอ ๓๑ การลาของพนักงานมหาวิทยาลัย มี ๙ ประเภท คือ 
                   (๑) การลาปวย 
                   (๒) การลาคลอดบุตร 
                   (๓) การลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
                   (๔) การลากจิสวนตัว 
                   (๕) การลาพกัผอนประจําป  
                   (๖) การลาอปุสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย 
                   (๗) การลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล 
                   (๘) การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 
                   (๙) การลาตามขอ ๓๓ แหงขอบังคบันี ้
     หลักเกณฑ วิธีการลา และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาตามวรรคหนึ่ง        
ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยตามความเห็นชอบของ ก.บ.ม. 

 



     ขอ ๒๑ โทษทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยมี ๕ สถาน ดังนี้ 
               โทษทางวินัยอยางไมรายแรง ไดแก 
   (๑) ภาคทัณฑ 
   (๒) ตัดเงินเดือน 
   (๓) ลดขั้นเงินเดือน 
               โทษทางวินัยอยางรายแรง 
   (๔) ปลดออก 
   (๕) ไลออก 

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

 

 


