
 

 

ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์
ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
---------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างเป็นระบบ        
มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์มากย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน          
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาราชภัฏ     
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในคราวประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม        
พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงมีมติออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปน้ี 

 
ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๖” 
 
ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

 (๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 (๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 (๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับน้ี 
 “ก.บ.ม.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 “ก.อ.ม.” หมายความว่า คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 “ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ 
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   “ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า อธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก สถาบัน ศูนย์ หัวหน้า
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้ อํานวยการกองหรือหัวหน้าหน่วยงาน                
ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง 
 “ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น” หมายความว่า ผู้เป็นหัวหน้าหน่วยงานที่พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัด   
และมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานมหาวิทยาลัยในหน่วยงานน้ัน 
 “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทน
จากเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยหรือจากกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
 “เงินเดือน” หมายความว่า เงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นค่าตอบแทน
การทํางานเป็นรายเดือน ทั้งน้ี ไม่ว่าจะกําหนด คํานวณ หรือจ่ายเป็นการตอบแทนโดยวิธีใด และไม่ว่าจะ
เรียกช่ืออย่างใด แต่ไม่รวมถึง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด หรือเงิน หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน         
ที่มหาวิทยาลัยหักไว้หรือจ่ายเพ่ิมเติมให้แก่พนักงานเพ่ือประโยชน์ในการทํางาน 
 “สัญญาจ้าง” หมายความว่า สัญญาจ้างที่พนักงานมหาวิทยาลัยทําไว้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์เพ่ือทํางานในมหาวิทยาลัย 
 “ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาการจ่ายเงินงบประมาณระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม       
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป 

 
ข้อ ๕ การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี การใดท่ี      

ยังมิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับน้ีให้เป็นไปตามข้อกําหนดของทางราชการ หรือตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 
 
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี และมีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการ  

ใช้ข้อบังคับน้ี คําวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศของ
มหาวิทยาลัยได้ตามความจําเป็นและเห็นสมควร 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

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

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยที่ เรียกโดยย่อว่า“ก.บ.ม .”        
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเพชรบูรณ์มีอํานาจและหน้าที่บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย 
 

ข้อ ๘ ก.บ.ม. นอกจากมีอํานาจหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วย 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว ให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ีด้วย 
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(๑) เสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย 
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบการออกระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการบริหารงาน

บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
(๓ )  พิจารณาการกําหนดกรอบอัตรากําลัง การกําหนดตําแหน่ง การจําแนกตําแหน่ง           

อัตราเงินเดือน แต่ละตําแหน่ง และจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัย เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๔) พิจารณาการบรรจุและแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยทุกตําแหน่ง เว้นแต่ตําแหน่งที่ต้องเสนอ

เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
(๕) พิจารณาดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 

เว้นแต่การสรรหาบุคคลตามข้อ ๒๑ วรรคสอง ให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
(๖) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณ วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการ      

ทางวินัย การร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
(๗) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

หมวด ๒ 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

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

ข้อ ๙ พนักงานมหาวิทยาลัย แบ่งเป็นสองประเภท ดังน้ี 
(๑) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
(๒) พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ  
 
ข้อ ๑๐ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและ    

ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 
(ก) คุณสมบัติทั่วไป 
 (๑) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ ์
 (๒) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(ข) ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง 

 (๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือน     
ไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ. 

 (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอ่ืน 

 (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
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 (๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๗) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 (๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ

รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 (๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอ่ืน หรือตามข้อบังคับน้ี 
 (๑๐) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ของรัฐ 
 (๑๑) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การจ้างเป็นพนักงานจ้าง    
ตามภารกิจ 

 (๑๒) เป็นผู้ออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต 
 (๑๓) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ในประกาศ การสรรหา

หรือการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ต้องเป็นไปเพ่ือความจําเป็นหรือเหมาะสม
กับภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่เห็นสมควร ก.บ.ม. อาจประกาศกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามเ พ่ิมขึ้น        
หรือกําหนดแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการกําหนดให้มีพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับน้ี 

 
ข้อ ๑๑ ให้มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม.  กํ าหนดกรอบอัตรากํ าลั งและ จัดทํ า

มาตรฐานกําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยโดยแสดงประเภท ช่ือสายงาน ช่ือตําแหน่ง หน้าที่    
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง อัตราเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทนและจํานวนตําแหน่ง เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

 
ข้อ ๑๒ การกําหนดตําแหน่งที่จะบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ในหน่วยงานใดจะมีตําแหน่งใด 

ประเภทใด จํานวนเท่าใด และจะต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งอย่างใด ให้ ก.บ.ม. กําหนดภายในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณหรือจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงลักษณะ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณ และคุณภาพของงานเป็นหลัก 

ให้ ก.บ.ม. นํากรอบอัตรากําลังที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาใช้เป็นบรรทัดฐานในการกําหนดตําแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยอนุโลม 
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 ข้อ ๑๓ เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบ
ของ ก.บ.ม. 
    

หมวด ๓ 
ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 
------------------------------------ 

 

ข้อ ๑๔ พนักงานมหาวิทยาลัย มีตําแหน่งดังน้ี 
 (ก) ตําแหน่งวิชาการ ซึ่งทําหน้าที่สอนและวิจัย ได้แก่ 

 (๑) ศาสตราจารย์ 
 (๒) รองศาสตราจารย์ 
 (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (๔) อาจารย์ 
 (๕) ตําแหน่งอ่ืนตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 
การแต่ง ต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์               

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้ดําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เ รื่ อ ง ห ลั ก เ กณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร พิ จ า รณ า      
แต่ง ต้ั ง บุคคลใ ห้ ดํารง ตําแหน่งผู้ ช่ วยศาสตราจาร ย์  รองศาสตราจาร ย์  และศาสตราจาร ย์                    
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตําแหน่ง               
ทางวิชาการมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(ข) ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร  พนักงานมหาวิทยาลัยอาจไ ด้รับการแต่ง ต้ัง ใ ห้ ดํารง           
ตําแหน่งผู้บริหาร ดังน้ี 

 (๑) อธิการบดี 
 (๒) รองอธิการบดี 
 (๓) คณบดี 
 (๔) หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 (๕) ผู้ช่วยอธิการบดี 
 (๖) รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 (๗) ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต ผู้อํานวยการกอง   

หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากองหรือตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 
 (๘) หัวหน้างานหรือเทียบเท่า หรือภายในสถาบัน สํานัก ศูนย์ สํานักงานอธิการบดี         

หรือหน่วยงานอย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งปฏิบัติภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
 (๙) ตําแหน่งอ่ืนตามที่ ก.บ.ม. กําหนด  
การแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามกฎหมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เก่ียวกับวิธีการสรรหาบุคคล เพ่ือดํารงตําแหน่งน้ัน 
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โดยอนุโลมตําแหน่งใดซึ่งยังไม่มีข้อบังคับหรือระเบียบกําหนดวิธีการ  สรรหาบุคคลเพ่ือดํารง
ตําแหน่งน้ัน ให้มหาวิทยาลัยออกระเบียบหรือประกาศกําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือดํารงตําแหน่งน้ัน
โดยความเห็นชอบจาก ก.บ.ม. 

(ค) ตําแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ได้แก่ 
 (๑) ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
 (๒) ระดับเช่ียวชาญ 
 (๓) ระดับชํานาญการพิเศษ 
 (๔) ระดับชํานาญการ 
 (๕) ระดับปฏิบัติการ 
(ง) ตําแหน่งประเภทท่ัวไป ได้แก่ 
 (๑) ระดับชํานาญงานพิเศษ 
 (๒) ระดับชํานาญงาน 
 (๓) ระดับปฏิบัติงาน 
การแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นตาม (ค) (๑) (๒) (๓) (๔) และ (ง) (๑) (๒) 

ให้มหาวิทยาลัยออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งน้ันๆ โดยความเห็นชอบ
จาก ก.บ.ม. 

 
หมวด ๔ 

การจ้างและการบรรจุแต่งต้ัง 
-------------------------------- 

 

ข้อ ๑๕ การสรรหาบุคคลเพ่ือจ้างและบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดําเนินการ     
ด้วยวิธีการใดวิธีการหน่ึง ดังน้ี 

(๑) การสอบแข่งขัน 
(๒) การคัดเลือก 
(๓) วิธีการอ่ืนตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 
มหาวิทยาลัยอาจมอบอํานาจให้ส่วนราชการใดส่วนราชการหน่ึง หรือหลายส่วนราชการ

ดําเนินการสรรหาตามวรรคหน่ึงก็ได้ 
หลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน การคัดเลือก หรือวิธีการอ่ืนให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  

 
ข้อ ๑๖ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้องทําสัญญาจ้าง             

กับมหาวิทยาลัย โดยทําสัญญาเป็นสามระยะเวลา ดังน้ี 
(๑) ระยะที่หน่ึง ทําสัญญากําหนดระยะเวลาสี่ปี ในปีแรกให้เป็นเวลาทดลองปฏิบัติงานหน่ึงปี   

เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติงานแล้วให้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างต่อไป 
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(๒) ระยะที่สอง เมื่อผ่านการประเมินการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างระยะที่หน่ึงแล้ว ให้ทําสัญญา

จ้างมีกําหนดระยะเวลาแปดปี และในระหว่างระยะที่สองนี้ ตําแหน่งวิชาการ จะต้องดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อยตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกอย่างใดอย่างหน่ึง     
และตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ตําแหน่งประเภทท่ัวไป จะต้องดํารงตําแหน่งสูงขึ้น  

(๓) ระยะที่สาม เมื่อผ่านการประเมินการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างระยะที่สองแล้ว ให้ทําสัญญา
จ้างมีกําหนดระยะเวลาปฏิบัติงานไปจนถึงปีงบประมาณที่บุคคลน้ันมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 

มหาวิทยาลัยอาจจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติงานบางเวลา หรือตามภารกิจอย่างใด
อย่างหน่ึงเป็นการช่ัวคราว หรือตามโครงการใดโครงการหน่ึงก็ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.ม.   
และให้ทําสัญญาจ้างคราวละไม่เกินหน่ึงปี 

 
ข้อ ๑๗ เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ก.บ.ม. อาจอนุมั ติให้มหาวิทยาลัยจ้างบุคคลที่มีอายุ    

เกินหกสิบปีขึ้นไปแต่ไม่เกินหกสิบห้าปี เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ โดยทําสัญญาจ้างเป็นรายปี แต่ทั้งน้ี
ต้องมีการตรวจสุขภาพร่างกายและจิตใจเพ่ือแสดงว่าบุคคลนั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่       
และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีผลงานทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไปสําหรับสายงานวิชาการ 
หรือระดับชํานาญการพิเศษ สําหรับสายงานวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

 
ข้อ ๑๘ หลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบ

จาก ก.บ.ม. 
 
ข้อ ๑๙ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย และทําสัญญาจ้าง

ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบจาก ก.บ.ม.  
คําสั่งบรรจุและแต่งต้ังอย่างน้อยต้องระบุประเภท ช่ือสายงาน ช่ือตําแหน่ง ระดับตําแหน่ง     

เลขที่ตําแหน่ง และอัตราเงินเดือนไว้ในบัญชีแนบท้ายคําสั่งด้วย 
 

ข้อ ๒๐ ในกรณีตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยใด มีความจําเป็นและอาจเกิดความเสียหาย      
แก่มหาวิทยาลัย ก.บ.ม. จะกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน หาหลักประกันสัญญาโดยมีบุคคลค้ําประกัน หรือ
หลักทรัพย์เป็นประกันก็ได้  

 
หมวด ๕ 

เงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืน 
------------------ 

 

ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ      
ตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่ ก.บ.ม. กําหนดโดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ทั้งน้ีให้พิจารณาจาก
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ ความสามารถ ผลงาน ประสบการณ์หรือความขาดแคลนในสาขาวิชาชีพน้ัน 
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มหาวิทยาลัยอาจบรรจุและแต่งต้ังบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือความ

ชํานาญงานเฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างย่ิงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ได้รับ
เงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุก็ได้ โดยความเห็นชอบจาก ก.บ.ม. 

 
ข้อ ๒๒ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจได้รับเงินประจําตําแหน่งเพ่ิมเติมจากเงินเดือนได้ 
ตําแหน่งใดจะได้รับเ งินประจําตําแหน่งเท่าใด  ให้ เ ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย                

โดยความเห็นชอบจาก ก.บ.ม. 
 
 ข้อ ๒๓ พนักงานมหาวิทยาลัยอาจได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนหรือ     
กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือนถึงอัตราสูงสุดในตําแหน่งน้ัน ให้ ก.บ.ม. กํ า หนดค่ า ตอบแทน
พิเศษโดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  และจัดทํ า เ ป็นประกาศของมหาวิทยาลัย                   
ทั้งน้ีโดยพิจารณาจาก  

(๑) ผลการปฏิบัติงานนอกเหนือจากภาระงานขั้นตํ่าที่ได้รับมอบหมาย 
(๒) คุณวุฒิหรือประสบการณ์ในสาขาที่ขาดแคลน 
(๓) เหตุผลและความจําเป็นอ่ืนเพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
 
ข้อ ๒๔ การเลื่อนเงินเดือนประจําปี ให้เลื่อนได้ปีละสองคร้ัง ดังน้ี 
(๑) ครั้งที่หน่ึงเลื่อนเมื่อสิ้นรอบการประเมินครั้งที่หน่ึง 
(๒) ครั้งที่สองเลื่อนเมื่อสิ้นรอบการประเมินครั้งที่สอง 
การเลื่อนเงินเดือนแต่ละคร้ังต้องไม่เกินวงเงินของครั้งน้ันและไม่เกินอัตราเงินเดือนสูงสุด        

ของตําแหน่งน้ัน 
พนักงานมหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติงาน ไม่มีสิทธิได้รับการเลื่อนเงินเดือน     

ตามวรรคหน่ึง 
 
ข้อ ๒๕ พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการทํางานล่วงเวลา การทํางานในวันหยุด 
 
ข้อ ๒๖ หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงินค่าตอบแทน

พิเศษ และการเลื่อนเงินเดือนประจําปี ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด ค่าเบ้ียประชุม ตามความในหมวด
น้ีให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจาก ก.บ.ม. 

 
หมวด ๖ 

สวัสดิการและสิทธปิระโยชน ์
------------------ 

 

ข้อ ๒๗ พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับสวัสดิการประกันสุขภาพจากสวัสดิการรักษาพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 
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ข้อ ๒๘  ให้มหาวิทยาลัยจัดระบบสวัสดิการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
(๑) สวัสดิการเก่ียวกับค่ารักษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพประจําปี 
(๒) สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย 
(๓) สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(๔) สวัสดิการเงินบําเหน็จ  
(๕) สวัสดิการอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจัดสวัสดิการตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

โดยความเห็นชอบจาก ก.บ.ม. 
 
ข้อ ๒๙ พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยความเห็นชอบจาก ก.บ.ม. 
 
ข้อ ๓๐  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิประโยชน์ ดังน้ี 
(๑) สิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา 
(๒) สิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(๓) สิทธิได้รับเบ้ียประชุม 
(๔) สิทธิการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
(๕) สิทธิอ่ืนตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 
หลักเกณฑ์และการได้รับสิทธิประโยชน์ตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 
 
ข้อ ๓๑ ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินในหมวดเงินต่างๆ ที่สามารถดําเนินการได้

ตามระเบียบของทางราชการ หรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย นํามาจัดต้ังเป็นกองทุนเพ่ือใช้เป็นเงินเดือน 
เงินสวัสดิการ เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง เงินพัฒนาวิชาการ หรือเงินค่าใช้จ่ายอ่ืน 

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกองทุน ให้จัดทําเป็นระเบียบมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๗ 
วัน เวลาปฏิบติังาน วันหยุดและวันลา 

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

ข้อ ๓๒ วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุดประจําสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดประเพณี ให้เป็น  
ไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ กําหนด วันเวลาปฏิบัติราชการ และวันหยุดราชการ เว้นแต่พนักงาน
มหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างบางเวลา หรือตามภารกิจ หรือตามโครงการให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ใน
สัญญาจ้าง 

   
 



 -๑๐-
 
ข้อ ๓๓  การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยมี ๑๐ ประเภท ได้แก่ 
(๑) การลาป่วย 
(๒) การลากิจส่วนตัว 
(๓) การลาคลอดบุตร 
(๔) การลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรและภริยาหลังคลอด 
(๕) การลาพักผ่อนประจําปี 
(๖) ลาทําหมัน 
(๗) การลาอุปสมบท ลาบวชชีพราหมณ์ หรือเพ่ือไปประกอบพิธีฮัจย์ 
(๘) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(๙) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย 
(๑๐) การลาไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
การลาป่วยที่เจ็บป่วยเน่ืองจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ไม่ถือว่าเป็นการลาป่วยตามข้อบังคับ

น้ี ให้ถือว่าเป็นวันทํางาน แต่หากเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงาน
ได้เกินกว่าหน่ึงร้อยแปดสิบวัน มหาวิทยาลัยอาจบอกเลิกสัญญาได้ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการลา ผู้มีอํานาจอนุญาตการลา การได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง    
และเงินค่าตอบแทนพิเศษระหว่างลา ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจาก ก.บ.ม. 

เพ่ือประโยชน์ในการคํานวณระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้นับวันหยุด วันลาตามข้อบังคับน้ี      
รวมเป็นระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วย 
 

หมวด ๘ 
การพัฒนาพนกังานมหาวิทยาลัย 

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

ข้อ ๓๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่ละระดับพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือ   
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โดยคํานึงถึ งความต้องการและความเหมาะสมของพนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละประเภท                 
แต่ละตําแหน่งน้ันด้วย 

 
ข้อ ๓๕ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีการ

พัฒนาดังน้ี 
(๑) การศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน การประชุมสัมมนา 
(๒) การปฏิบัติงานวิจัย 
(๓) การปฏิบัติงานบริการทางวิชาการ 
(๔) การเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
 



 -๑๑-
 
(๕) การแลกเปลี่ยนอาจารย์หรือนักวิชาการ 
(๖) การอ่ืนใดที่จําเป็นและเหมาะสม มหาวิทยาลัยอาจกําหนดเพ่ิมเติมได้ 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม ก.บ.ม. กําหนดโดยทําเป็น

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๙ 
วินัย การรักษาวินัย และจรรยาบรรณ 

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

ข้อ ๓๖ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องรักษาวินัย และจรรยาบรรณตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวดน้ี       
โดยเคร่งครัด  

พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้าม หรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามวรรคหน่ึง พนักงาน
มหาวิทยาลัยผู้น้ันเป็นผู้กระทําผิดวินัยจะต้องได้รับโทษทางวินัย 

 
ข้อ ๓๗ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
 
ข้อ ๓๘ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม 

ขยันหมั่นเพียรและดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการ 
ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้ อ่ืนอาศัยอํานาจหน้าที่ราชการของตนไม่ ว่าจะโดยทางตรง            

หรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์  

ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
พนักงานมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ        

มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของทางราชการ 
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ       

แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ หรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวัง
รักษาประโยชน์ของทางราชการ  อันเ ป็นเหตุให้ เ กิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ ายแรง                  
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

ข้อ ๓๙ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิด
ข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือเป็นการรายงานเท็จด้วย 

การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง 
 



 -๑๒-
 

ข้อ ๔๐ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี มีความสุภาพเรียบร้อย วางตนให้
เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย อุทิศเวลาให้กับทางราชการอย่างเต็มที่ รักษาความสามัคคี 
ช่วยเหลือเก้ือกูลในการปฏิบัติหน้าที่ราชการระหว่างผู้ร่วมปฏิบัติราชการด้วยกัน 

การกลั่นแกล้ง การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหงผู้ร่วมปฏิบัติราชการ นักเรียน นักศึกษา   
หรือประชาชนอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 
ข้อ ๔๑ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องไม่กระทําการ หรือยอมให้ผู้ อ่ืนกระทําการหาประโยชน์               

อันอาจทําให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน              
การกระทําดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดวินัย 

 
ข้อ ๔๒ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดํารงตําแหน่งอ่ืนที่มี  

ลักษณะงานคล้ายคลึงกันน้ัน ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เว้นแต่เป็นการปฏิบัติราชการหรือได้รับมอบหมาย   
จากอธิการบดี 
 

ข้อ ๔๓ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียรติศักด์ิ ของตําแหน่ง
หน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทําการใดๆ อันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว 

การกระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอ่ืนใดอันได้ช่ือว่า           
เป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 
ข้อ ๔๔ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ว่าด้วย

จรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร  
 
ข้อ ๔๕ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณท่ีเป็นความผิดวินัยหรือผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรง ให้ดําเนินการทางวินัยตามข้อบังคับน้ี ถ้าการประพฤติผิดจรรยาบรรณน้ันไม่เป็นความผิดวินัย    
ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการตักเตือน สั่งให้ดําเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่กําหนด หรือทําทัณฑ์บน  

พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําตักเตือน ไม่ดําเนินการให้ถูกต้อง หรือฝ่าฝืนทัณฑ์บน 
ให้ถือว่าผู้น้ันกระทําผิดวินัย 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการตักเตือน การมีคําสั่ง หรือการทําทัณฑ์บนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 
ข้อ ๔๖ ผู้บังคับบัญชาผู้ใดเมื่อปรากฏว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดกระทํา

ผิดวินัย ละเลยไม่ดําเนินการทางวินัยตามหมวด ๑๐ ให้ถือว่าผู้น้ันกระทําผิดวินัย 
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดกลั่นแกล้งพนักงานมหาวิทยาลัยในการกล่าวหาหรือดําเนินการทางวินัย ให้ถือ

ว่าผู้บังคับบัญชาผู้น้ันกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 



 -๑๓-
 

ข้อ ๔๗  โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ 
(๑)  ภาคทัณฑ์ 
(๒) ตัดเงินเดือน 
(๓) ลดเงินเดือน 
(๔) ปลดออก 
(๕) ไล่ออก  

 
หมวด ๑๐ 

การดําเนินการทางวินัย 
----------------- 

 

ข้อ ๔๘ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดถูกกล่าวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าได้กระทําผิดวินัย   
หรือความปรากฏต่ออธิการบดี หรือผู้ บังคับบัญชาว่าพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ ใดกระทําผิดวินัย             
ให้อธิการบดี หรือผู้บังคับบัญชาต้ังคณะกรรมการสอบสวนโดยพลันและต้องสอบสวนให้แล้วเสร็จ        
โดยไม่ชักช้า เว้นแต่เป็นกรณีการกระทําผิดวินัยที่มิใช่ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือเป็นความผิด         
ที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะไม่ต้ังคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ 

ก่อนต้ังคณะกรรมการสอบสวน ผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายให้บุคคลใดสืบสวนเบ้ืองต้น           
ว่าการกล่าวหาน้ันมีหลักฐานตามสมควรหรือไม่ก็ได้ 

 
ข้อ ๔๙ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้อธิการบดีหรือ

ผู้บังคับบัญชามีอํานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนคร้ังหน่ึงไม่เกินร้อยละห้าเป็นเวลาไม่เกินสามเดือน 
หรือลดเงินเดือนคร้ังหน่ึงไม่เกินร้อยละห้าของเงินเดือนขณะน้ัน 

 
ข้อ ๕๐ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดี

มอบหมายมีอํานาจสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
 
ข้อ ๕๑ ในระหว่างการสอบสวน จะนําเหตุแห่งการสอบสวนมาเป็นข้ออ้างในการดําเนินการใด   

ให้กระทบต่อสิทธิของผู้ถูกสอบสวนไม่ได้ เว้นแต่อธิการบดีจะสั่งพักราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการ   
ไว้ก่อน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน 

 
ข้อ ๕๒ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการสอบสวนพิจารณา และผู้มีอํานาจในการ     

สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน การส่ังพักราชการหรือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และผลแห่ง  
การสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาเพ่ือการลงโทษทางวินัย 
 
 



 -๑๔-
 

หมวด ๑๑ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

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

ข้อ ๕๓ ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือประกอบการ  
ต่ออายุสัญญาจ้าง การเลื่อนเงินเดือน การพัฒนาการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือเพ่ือ
ประโยชน์อย่างอ่ืนในการบริหารงานบุคคล โดยให้ประเมินประจําปีๆละสองรอบ ดังน้ี 

(๑) รอบที่หน่ึงระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป 
(๒) รอบที่สองระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน 
 
ข้อ ๕๔ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยจะไม่

ต่ออายุสัญญาจ้างหรือเลิกจ้างพนักงานผู้น้ัน เพราะเหตุไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

ข้อ ๕๕ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดมีข้อผูกพันต้องปฏิบัติงานเพ่ือชดใช้หน้ีทุนหรือเงินทุน   
การลาศึกษาต่อก็ดี  หรือการอ่ืนก็ดี  ไม่ ว่าข้อผูกพันน้ันจะทําสัญญาเป็นหนังสือหรือไม่ ก็ตาม                 
ไม่ผ่านการประเมินและไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง หรือไม่ผ่านการประเมินและมีคําสั่งเลิกจ้าง        
พนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ันไม่พ้นความรับผิดตามข้อผูกพันที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

 
ข้อ ๕๖ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๑๒ 

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
------------------- 

 

ข้อ ๕๗ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน  
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.อ.ม. ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งคําสั่ง 

 
ข้อ  ๕๘  พนักงานมหา วิทยาลัยผู้ ใดถูกลง โทษปลดออกหรือไล่ออก  มีสิท ธิ อุทธรณ์                  

ต่อสภามหาวิทยาลัยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง 
 
ข้อ ๕๙ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดถูกเลิกจ้างหรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความ   

คับข้องใจเน่ืองจากการกระทําหรือคําสั่งของผู้บังคับบัญชาช้ันต้นหรือผู้บังคับบัญชาหรืออธิการบดี ยกเว้น
กรณีการส่ังลงโทษหรือการต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ผู้น้ันมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.อ.ม. ภายใน
กําหนดสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งถึงการกระทําหรือวันทราบเหตุแห่งการกระทํา หรือได้รับคําสั่ง  



 -๑๕-
 
 
หากคําวินิจฉัยของ ก.อ.ม. ยังไม่เป็นที่พอใจให้ร้องทุกข์ต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน   สามสิบวันนับแต่วัน
ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยของ ก.อ.ม. 

 
ข้อ ๖๐ ให้ผู้มีอํานาจสั่งลงโทษหรือสั่งเลิกจ้าง ดําเนินการแก้ไขคําสั่งลงโทษ หรือการสั่งเลิกจ้าง  

ให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของ ก.อ.ม. หรือสภามหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณีโดยเร็ว 
 

ข้อ ๖๑ การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ ๕๗ ข้อ ๕๘ การร้องทุกข์และการพิจารณา
เรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๕๙ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การอุทธรณ์และ
การพิจารณาโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง หรือ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การร้องทุกข์
และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเหตุขับข้องใจ 
 

ข้อ ๖๒ หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
 

หมวด ๑๓ 
การพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย 

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

ข้อ ๖๓  พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ได้รับอนุญาตให้ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๐ 
(๔) สิ้นสุดสญัญาจ้างหรือตามเง่ือนไขของสัญญาจ้าง 
(๕) สิ้นปีงบประมาณในปีงบประมาณที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๖) มีคําสั่งเลิกจ้างตามข้อ ๖๕ 
(๗) ไม่ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
(๘) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี ตามข้อ ๕๔ 
 

 ข้อ ๖๔ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้ย่ืนหนังสือขอลาออก
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยยื่นต่อผู้บังคับบัญชาช้ันต้นของตน และให้ผู้บังคับบัญชาผู้น้ันเสนอ
หนังสือลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลําดับจนถึงอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
พิจารณาภายในเจ็ดวัน นับแต่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้รับหนังสือลาออก เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงถือว่า    
พ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้ังแต่วันที่กําหนดในคําสั่ง 

กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดประสงค์จะลาออกเพ่ือไปดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือเพ่ือ    
ไปสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาองค์กรท้องถิ่น หรือผู้บริหารองค์กรท้องถิ่น              
ให้ย่ืนหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาช้ันต้นอย่างช้าภายในวันที่ขอลาออก และให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 



 -๑๖-
 
ดังกล่าวเสนอหนังสือลาออกต่ออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายโดยเร็ว เมื่ออธิการบดีหรือผู้ที่
อธิการบดีมอบหมายได้รับหนังสือขอลาออกแล้ว ให้มีคําสั่งอนุญาตให้ลาออกต้ังแต่วันที่ผู้น้ันขอลาออก 

ในกรณีมีเหตุผลและความจําเป็น อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย จะอนุญาตให้พนักงาน
มหาวิทยาลัย ผู้ประสงค์จะลาออก ย่ืนหนังสือลาออกล่วงหน้าน้อยกว่าสามสิบวันก็ได้ 
 

ข้อ ๖๕ อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยได้ใน
กรณีดังต่อไปน้ี 

(๑) เจ็บป่วยจนไม่อาจปฏิบัติงานในหน้าที่ได้โดยสม่ําเสมอ 
(๒) หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิ บั ติงานในหน้าที่  บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่             

หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมในตําแหน่งหน้าที่ 
(๓) มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตํ่ากว่าระดับดีสองครั้งติดต่อกัน 
(๔) จําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด 
(๕) ถูกต้ังคณะกรรมการสอบสวนว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ผลการสอบสวน             

ไม่อาจลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ แต่สภามหาวิทยาลัยมีมติว่าถ้าให้ปฏิบัติงานต่อไปจะเป็น         
การเสียหายแก่มหาวิทยาลัย 

 
ข้อ ๖๖ เพ่ือประโยชน์ทางราชการ มหาวิทยาลัยอาจสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงาน

นอกเหนือจากเง่ือนไขที่ กําหนดไว้ในสัญญาจ้างได้ โดยไม่เป็นเหตุให้พนักงานมหาวิทยาลัยอ้าง            
ขอเลิกสัญญาจ้างหรือเรียกร้องประโยชน์ตอบแทนใดๆ ในการน้ีมหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้ค่าล่วงเวลา         
หรือค่าตอบแทนอ่ืนจากการสั่งให้ไปปฏิบัติงานดังกล่าวก็ได้  

 
ข้อ ๖๗ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดกระทําการก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยในระหว่าง

ปฏิบัติงานอันจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย หรือเงินค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายน้ัน เว้นแต่เป็น
ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือได้รับการยกเว้นโดยกฎหมาย แม้พ้นสภาพเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยไปแล้ว  ก็ยังต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนนั้น  ในการนี้มหาวิทยาลัยอาจหัก                    
เงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ เงินประจําตําแหน่ง เงินประกันการทํางาน หรือเงินอ่ืนใดที่พนักงาน
มหาวิทยาลัยจะได้รับจากมหาวิทยาลัย เพ่ือชําระเป็นค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวได้ 
 

หมวด ๑๔ 
การนับระยะเวลา 

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

 ข้อ ๖๘ การนับระยะเวลาตามข้อบังคับน้ี สําหรับเวลาเริ่มต้นให้นับวันถัดจากวันแรกแห่งเวลาน้ัน
เป็นวันเริ่มนับระยะเวลา เว้นแต่จะเริ่มทําการในวันน้ันก็ให้นับต้ังแต่วันเริ่มทําการในวันน้ันเป็นต้นไป ส่วน
เวลาสิ้นสุดถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดทําการให้นับวันที่เริ่มทําการใหม่ต่อจากวันที่หยุดทํา
การน้ันเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา 



 -๑๗-
 

บทเฉพาะกาล 
-------------------------- 

ข้อ ๖๙ พนักงานมหาว ิทยาลัยผู้ใดที่ได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และยังคงปฏิบัติงานอยู่ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับให้ผู้น้ันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับน้ี 

 
ข้อ ๗๐ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ข้อกําหนด กรอบอัตรากําลัง มาตรฐานการกําหนด

ตําแหน่ง หรือกรณีอ่ืนใด ซึ่งได้ออกโดยอาศัยอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  ซึ่ ง ใ ช้อ ยู่ ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับ น้ี       
ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับโดยอนุโลมไปพลางก่อนเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ีจนกว่าจะได้มีการออก
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ข้อกําหนดตามข้อบังคับน้ี 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  

 
 
 (นายวิศัลย์  โฆษิตานนท์) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 


