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คํานํา 

 
คูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และ

ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดทําข้ึนเพ่ือเปนขอมูล

เบื้องตนในการจัดระบบงานใหงายตอการปฏิบัติงาน ถายทอดกระบวนการ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

เพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับผูปฏิบัติงาน ท้ังผูปฏิบัติงานเดิม ผูปฏิบัติงานใหมตลอดจนผูบริหารและ

บุคลากรท่ีเก่ียวของใหไดรับความสะดวก รวดเร็วในการคนควา และสามารถปฏิบัติงานไดอยาง

ถูกตอง ท้ังยังอํานวยความสะดวกใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันไดในกรณีติดภารกิจ หรือมี

การปรับเปลี่ยนหนาท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือประโยชนในการปฏิบั ติและพัฒนางานอยางมี

ประสิทธิภาพ  

หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท

วิชาการ และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะเปน

ประโยชนตอผูปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพตอไป 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1. ความเปนมา ความจําเปน ความสําคัญ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเริ่มกอตั้งครั้งแรกท่ีตําบลอูเรือ จังหวัดราชบุรีจากการเปนโรงเรียน ฝกหัด

ครูกสิกรรม เม่ือวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2469 จากนั้นจึงมีวิวัฒนาการตามลําดับ ในปจจุบันมหาวิทยาลัยไดมี
การแบงสวนราชการภายใน เปน 13 สวน ดังนี้ (8 คณะ 3 สํานัก 1 สถาบัน 1 โรงเรียน) 1. คณะครุศาสตร     
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4. คณะวิทยาการจัดการ 5. คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 8. คณะพยาบาลศาสตรและ
วิทยาการสุขภาพ 9. สํานักงานอธิการบดี 10. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 11. สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 12. สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 13. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 

เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2549 ไดแบงสวนราชการภายในสํานักงานอธิการบดี
ออกเปน 3 กอง 2 กลุมงาน และ 4 ศูนย ไดแก กองกลาง กองนโยบายและแผน กองพัฒนา
นักศึกษา กลุมงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปตยและสิ่งแวดลอม กลุมงานสื่อสารองคกร ศูนยพัฒนา
ภาษาและวิเทศสัมพันธ ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล และศูนยกีฬาและนันทนาการ โดยกองกลางได
แบงกลุมงาน ดังนี้ (1) งานบริหารท่ัวไป (2) งานบริหารงานบุคคล (3) งานบริหารคลังและทรัพยสิน 
(4) งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ (5) งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (6) งานนิติการ งาน
บริหารงานบุคคล เปนหนึ่งของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีหนาท่ีควบคุม ดูแล วิเคราะห 
เก่ียวกับตําแหนง เงินเดือนกรอบอัตรากําลัง การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง การขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ การประเมินและแตงตั้งบุคคลเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน งานพัฒนาและฝกอบรมบุคลากร 
ทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัย และสั่งการใหเปนไปตามภารกิจ
ของงานบริหารงานบุคคล รวมท้ังใหคําปรึกษา แนะนํา แกปญหาตาง ๆ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

การสรรหาและบรรจุแตงต้ังบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนอีกหนึ่งภารกิจของงานบริหารงาน
บุคคล เนื่องจากการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเขาปฏิบัติงานเปนงานท่ีมีความสําคัญ การสรรหา
บุคลากรท่ีตรงกับความตองการสามารถทําใหมหาวิทยาลัยดําเนินการสําเร็จไดตามพันธกิจในดานตางๆ 
ดังนั้น ข้ันตอนการสรรหาและบรรจุแตงต้ังบุคลากรของมหาวิทยาลัยจึงมีการกําหนดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบ มีหลักเกณฑและมีความเปนธรรม เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมกับ
พันธกิจในดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย บุคลากรในมหาวิทยาลัยประกอบไปดวยพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทวิชาการ และประเภทวิชาชีพเฉาพะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ซ่ึงในแตละประเภทของบุคลากรยอมมี
หนาท่ีหลักในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันออกไป   

 
 
 
 
 

คูมือการปฏิบัติงาน : การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หนา 1 

 



2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเปนคูมือประกอบการปฏิบัติงานการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ 

และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ใหมีมาตรฐานและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 
2. เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภท

วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ บุคลากรหรือเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานแทนกันได   
3. เพ่ือใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท

วิชาการ และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ไดอยางถูกตองตามข้ันตอน และมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอน และลดขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงานท่ีไมเปน

ระบบ 
 

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. บุคลากรหรือเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท

วิชาการ และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ใหมีมาตรฐานและถือปฏิบัติในแนวทาง
เดียวกัน 

2. บุคลากรหรือเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานแทนกันไดอยางถูกตองตามหลักปฏิบัติงาน 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเปนมาตรฐานเดียวกัน   

3. ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอน และลดขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงานท่ีไมเปนระบบ 
 

4. ขอบเขตของคูมือ 
คูมือปฏิบัติงานเก่ียวกับการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภท

วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเลมนี้ คลอบคลุมถึง การดําเนินการ
เก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการดําเนินงาน และข้ันตอนการปฏิบัติงาน การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทวิชาการ และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพเปนมาตรฐานเดียวกันตาม
แนวทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

5. นิยามศัพทเฉพาะ คําจํากัดความ 
 

มหาวิทยาลัย หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
อธิการบดี หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
หนวยงาน หมายความวา คณะ สํานัก สถาบัน หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี

ฐานะเทียบเทาคณะ 
งานบริหารงานบุคคล หมายความวา งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
 
 
 

คูมือการปฏิบัติงาน : การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หนา 2 

 



พนักงานมหาวิทยาลัย หมายความวา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2551 ซ่ึงไดรับการจางตามสัญญาจางให ทํางานใน
มหาวิทยาลัย โดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงิน
งบประมาณแผนดิน หรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ตาม
คําสั่งมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ไมรวมถึงพนักงานในโครงการของ
มหาวิทยาลัย 

การสรรหา หมายความวา กระบวนการในการสรรหาและจูงใจผูสมัครงานท่ีมี
ความสามารถเขามาทํางานเริ่มตั้งแตแสวงหาคนเขามา
ทํางานและสิน้สุดเม่ือบุคคลไดรับการบรรจุแตงตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการปฏิบัติงาน : การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หนา 3 

 



บทท่ี 2 
บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบและการบริหารจัดการ 

 

1. บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง 
งานบริหารงานบุคคล เปนสวนหนึ่งของ กองกลาง สํานักงานอธิการบดีในสังกัดมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี มีหนาท่ีควบคุม ดูแล วิเคราะห เก่ียวกับตําแหนง เงินเดือนกรอบอัตรากําลัง การสรร
หาและบรรจุแตงต้ัง การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ การประเมินและแตงตั้งบุคคลเขาสูตําแหนง
ท่ีสูงข้ึน งานพัฒนาและฝกอบรมบุคลากร ทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบของบุคลากร
มหาวิทยาลัย และสั่งการใหเปนไปตามภารกิจของงานบริหารงานบุคคล รวมท้ังใหคําปรึกษา แนะนํา 
แกปญหาตาง ๆ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1) ดานการปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เชน การกําหนดตําแหนง และอัตรา

เงินเดือน การรับรองคุณวุฒิ การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ การบรรจุ แตงตั้ง โอนยาย การจัดทํา
ทะเบียนประวัติ การจัดหา แกไขเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับประวัติการรับราชการ การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อน
ตําแหนง การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร การจัดสรรทุน การดําเนินการเรื่องการขอรับบําเหน็จ
บํานาญและเงินทดแทน การพิจารณาดําเนินการทางวินัย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองตาม
กฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบท่ีเก่ียวของ  

(2) ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวบรวม ศึกษา วิเคราะหปญหาในการสรรหา
และพัฒนาบุคลากร รวบรวมรายละเอียดขอมูล เพ่ือประกอบการดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล และประกอบการวางระบบ การจัดทํามาตรฐานหรือหลักเกณฑเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของหนวยงาน 

(3) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ี
ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี 
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

2) ดานการวางแผน 
วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพ่ือให

การดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
3) ดานการประสานงาน 

(1) ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก เพ่ือให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว 

(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมิในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4) ดานการบริการ 
(1) ใหคําปรึกษาแนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรูทางดานการบริหารงานทรัพยากร

บุคคล รวมท้ังตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงาในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน 

คูมือการปฏิบัติงาน : การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
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(2) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการเก่ียวกับดานการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหบุคคลท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการไดทราบ
ขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใช
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ  
 

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 1) ประสานหนวยงานเพ่ือรับสมัครอาจารยและบุคลากร กรณีมีอัตราวาง 

2) รับสมัครบุคลากรเขาปฏิบัติงาน กรณีมีอัตราวางหรือไดรับอนุมัติอัตราใหม 
3) ดําเนินการสอบแขงขันหรือคัดเลือกบุคลากรเขาปฏิบัติงาน 
4) การบรรจุแตงตั้ง การจางบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
5) ดูแลและดําเนินการเก่ียวกับการตอสัญญาจางบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

กรณีผานการทดลองปฏิบัติงาน 
6) ดําเนินการเก่ียวกับอัตราวางตามกรอบตําแหนงขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และ

บุคลากรเงินรายได 
7) งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

3. คําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
1) วางแผนกรอบอัตรากําลังประจําปใหสอดคลองกับความตองการและตามแผนการรับ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
2) ประสานหนวยงานเพ่ือกําหนดคุณสมบัติ 
3) จัดทําประกาศรับสมัคร 
4) รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตน  
5) ประสานงานคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการคัดเลือก 
6) ควบคุม ดูและ และดําเนินการสอบในการสรรหาบุคลากร 
7) ประกาศผลและรับรายงานตัว 

 

คูมือการปฏิบัติงาน : การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
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4. โครงสรางองคกร การบริหารจัดการ 
 

 
  

ภาพท่ี 1 แสดงการแบงสวนราชการและหนวยงานภายใน ในสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุร ี
(แหลงท่ีมา : เว็บไซตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี https://op.pbru.ac.th) 

คูมือการปฏิบัติงาน : การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี หนา 6 

 



 
 

ภาพท่ี 2 แสดงการแบงสวนงานในกองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
(แหลงท่ีมา : เว็บไซตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี https://op.pbru.ac.th) 

คูมือการปฏิบัติงาน : การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี หนา 7 

 



 
 
 
 

ภาพท่ี 3 แสดงการแบงสวนงานในงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
 (แหลงท่ีมา : เว็บไซตมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุร ีhttps://www.pbru.ac.th/pbru)

คูมือการปฏิบัติงาน : การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี หนา 8 

 



บทท่ี 3 
หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานและเง่ือนไข 

 
 การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติและเง่ือนไข ดังนี้ 

1. หลักเกณฑและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน 
2. ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
3. เง่ือนไข ขอสังเกต ขอควรระวัง สิ่งท่ีควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 
4. แนวคิด งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
5. จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏบิัติงาน 
 

1. หลักเกณฑและกฎระเบียบที่เกี่ยวของในการปฏิบตัิงาน 
 

พระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

มาตรา 31 อธิการบดีมีอํานาจและหนาท่ี (2) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ 
สถานท่ีและทรัพยสินอ่ืนของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ
ของทางราชการและมหาวิทยาลัย 
 

ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 
 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553  

ขอ 10 ผู ท่ีไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมี
ลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

ก. คุณสมบัติท่ัวไป 
1. มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
2. เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ข. ลักษณะตองหาม 
1. เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
2. เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถหรือ

เปนโรคท่ีกําหนดใน กฎ ก.พ.อ. 
3. อยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามขอบังคับนี้

หรือกฎหมายอ่ืน 
4. เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
5. เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีพรรคการเมือง 
6. เปนบุคคลลมละลาย 
7. เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

คูมือการปฏิบัติงาน : การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
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8. เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

9. เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามขอบังคับนี้ หรือ
กฎหมายอ่ืน 

10. เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงาน
ของรัฐ 

ขอ 14 การบรรจุบุคคลท่ีจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยใหดําเนินการดวยวิธีการใดวิธีการ
หนึ่งดังตอไปนี้  

(1) การสอบแขงขัน 
(2) การคัดเลือก 
(3) วิธีการอ่ืนตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
โดยปกติใหดําเนินการโดยวิธีสอบแขงขัน เวนแตในกรณีมีเหตุพิเศษเพ่ือ

ประโยชนของมหาวิทยาลัยจะใชวิธีการตาม (2) หรือ (3) ก็ได  
หลักสูตร หลักเกณฑ วิธีการสอบแขงขัน วิธีการคัดเลือก และวิธีการอ่ืน เกณฑ

การตัดสิน การข้ึนบัญชี การยกเลิกบัญชีใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
ขอ 15 พนักงานมหาวิทยาลัยจะตองทดลองปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวาหกเดือนเวน

แตพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติงานในหนาท่ีเดิมอยูกอนแลวตามสัญญาจางครั้งกอน 
ในระหวางทดลองปฏิบัติงานหากไมผานการประเมิน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเลิก

การจางไดตามความเหมาะสม  
 

ประกาศท่ีเกี่ยวของ 
 1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง เกณฑมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ
ของอาจารยประจํา พ.ศ. 2559 

ขอ 3 อาจารยประจําท่ีรับเขาใหม ตองมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตาม
เกณฑใดเกณฑหนึ่ง ดังนี้  

 

เกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษ 

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษขั้นตํ่า 
สังกัดหลักสูตรท่ัวไป สังกัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

หรือสอนเปนภาษาอังกฤษ 
วุฒิ ป.โท วุฒิ ป.เอก วุฒิ ป.โท วุฒิ ป.เอก 

(1) TOEFL     
(ก) Paper-based (คะแนนเต็ม 667) 380 410 440 480 
(ข) Computer-based (คะแนนเต็ม 300) 170 180 200 210 
(ค) Internet–based (คะแนนเต็ม 120) 70 75 80 85 

(2) IELTS (คะแนนเต็ม 9) 5.0 5.5 6.0 6.5 
(3) TOEIC (คะแนนเต็ม 990) 550 600 650 700 
(4) CU-TEP (คะแนนเต็ม 120) 70 75 80 85 
(5) TU-GET (คะแนนเต็ม 1000) 550 600 650 700 
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ขอ 2 การทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยเขาใหม ดวยขอสอบของศูนย
ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตองมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

(1) สังกัดหลักสูตรท่ัวไป คุณวุฒิระดับปริญญาโท ตองไดคะแนนทดสอบ ไมนอย
กวารอยละ 55 ของคะแนนเต็ม และคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ตองไดคะแนนทดสอบ ไมนอยกวา
รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม 

(2) หลักสูตรภาษาอังกฤษหรือสอบเปนภาษาอังกฤษ คุณวุฒิระดับปริญญาโท ตอง
ไดคะแนนทดสอบ ไมนอยกวารอยละ 65 ของคะแนนเต็ม และคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ตองได
คะแนนทดสอบ ไมนอยกวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

ขอ 3 กรณีท่ีใชคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันอ่ืนท่ีไมเปนไปตามประกาศนี้หรือ
สําหรับการศึกษาจากตางประเทศ ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาและทดสอบเปนรายกรณี 

 

2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินการทดลองงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย 

ขอ 4 พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้ง จะตองมีสัญญาจางและตองทดลอง
ปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวาหกเดือน แตไมเกินหนึ่งป นับจากวันเริ่มปฏิบัติงาน 

 (1) พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทวิชาการ ตองทดลองปฏิบัติราชการเปน
ระยะเวลาสองภาคการศึกษา นับตั้งแตวันท่ีเริ่มปฏิบัติงาน โดยแบงเปนภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง 

 (2) พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะตองทดลองปฏิบัติราชการเปนระยะเวลาหกเดือน นับตั้งแตวันท่ีไดเริ่มปฏิบัติงาน โดยแบงเปน
สองครั้งๆ ละ สามเดือน 

 

 3) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การกําหนดบัญชีคาจางข้ันต่ําข้ันสูงของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2561 

 การกําหนดเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

ตําแหนง/วุฒิการศึกษาเริ่มตน 
อัตราคาจาง (บาท) 

ข้ันต่ํา ข้ันสูง 

ตําแหนงวิชาการ อาจารย 
ปริญญาโท 26,250 

65,400 
ปริญญาเอก 31,500 

ตําแหนง 
ประเภทท่ัวไป 

ปฏิบัติงาน 
ต่ํากวา ปวช. 11,300 

27,320 ปวช. 12,220 
ปวส./อนุปริญญา 14,950 

ตําแหนงประเภท 
วิชาชีพเฉพาะหรือ 
เชี่ยวชาญเฉพาะ 

ปฏิบัติการ 
ปริญญาตร ี 19,500 

34,970 ปริญญาโท 
22,750 
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ผังกระบวนงาน รายละเอียด เครื่องมือในการปฏิบัติงาน 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ 

งานบริหารงานบุคคล ดําเนินการจัดทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ 

และประสานศูนยเทคโนโลยีดิจิ ทัลเผยแพรประกาศลงเว็บไซต

มหาวิทยาลัย 

  

ดําเนินการสอบ 

งานบริหารงานบุคคล ดําเนินการจัดสอบแขงข้ัน ซ่ึงกําหนดใหมีการ
สอบแขงขัน 5 ภาค ไดแก 

1) ภาคความรูความสามารถท่ัวไป  
2) ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  
3) ภาคการสอบสอน  
4) ภาคการสอบปฏิบัติเก่ียวกับทักษะในสาขาวิชาเอก 
5) ภาคการสอบสัมภาษณ 
  

ประกาศรายชื่อผูสอบผาน 

งานบริหารงานบุคคล ดําเนินการรวบรวมผลสอบทุกภาคเพ่ือ
ประมวลผลสอบ เกณฑการตัดสินและประกาศผลการสอบแขงขัน ผูท่ี
จะถือวาเปนผูสอบผานการแขงขันจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนการทดสอบ
ในแตละภาคไมต่ํากวารอยละ 60 
  

รายงานตัว/เริ่มปฏิบัติงาน 

งานบริหารงานบุคคล ดําเนินการประกาศผลการสอบแขงขัน และ
ประสานงานนิติการเพ่ือจัดทําสัญญาจางปฏิบัติงาน 

ผู ท่ีสอบผานการสอบแขงขันจะตองทดลองปฏิบัติราชการเปน
ระยะเวลาสองภาคการศึกษา นับตั้งแตวันท่ีเริ่มปฏิบัติงาน โดย
แบงเปนภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการปฏิบัติงาน : การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หนา 14 

 







ผังกระบวนงาน รายละเอียด เครื่องมือในการปฏิบัติงาน 

 
งานบริหารงานบุคคล ดําเนินการสรุปประวัติผูสมัครสอบแขงขัน และ
จัดประชุมคณะกรรมการกลางเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติผูมีสิทธิ์สอบ 
 
 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ 

งานบริหารงานบุคคล ดําเนินการจัดทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ 

และประสานศูนยเทคโนโลยีดิจิ ทัลเผยแพรประกาศลงเว็บไซต

มหาวิทยาลัย 

  

ดําเนินการสอบ 

งานบริหารงานบุคคล ดําเนินการจัดสอบแขงข้ัน ซ่ึงกําหนดใหมีการ
สอบแขงขัน 3 ภาค ไดแก 

1) ประเมินทักษะ ประกอบดวย 
1.1) ทักษะการใชโปรแกรม Microsoft Office 
1.2) ทักษะเฉพาะตําแหนงท่ีสมัคร 

2) ประเมินความรูความสามารถ ประกอบดวย 
2.1) ความรูความสามารถท่ัวไป 
2.2) ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 

3) ประเมินสมรรถนะ (สอบสมัภาษณ) 
 

ประกาศรายชื่อผูสอบผาน 

งานบริหารงานบุคคล ดําเนินการรวบรวมผลสอบทุกภาคเพ่ือ
ประมวลผลสอบ เกณฑการตัดสินและประกาศผลการสอบแขงขัน ผูท่ี
จะถือวาเปนผูสอบผานการแขงขันจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการ
ประเมินทักษะ ประเมินความรูความสามารถ และประเมินสมรรถนะ 
แตละเกณฑการประเมินไมต่ํากวารอยละ 60 
  

รายงานตัว/เริ่มปฏิบัติงาน 

งานบริหารงานบุคคล ดําเนินการประกาศผลการสอบแขงขัน และ
ประสานงานนิติการเพ่ือจัดทําสัญญาจางปฏิบัติงาน 

ผู ท่ีสอบผานการสอบแขงขันจะตองทดลองปฏิบัติราชการเปน
ระยะเวลาหกเดือน นับต้ังแตวันท่ีไดเริ่มปฏิบัติงาน โดยแบงเปนสอง
ครั้งๆ ละ สามเดือน 

 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบคุณสมบัต ิ
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3. เงื่อนไข ขอสังเกต ขอควรระวัง สิ่งทีค่วรคํานึงในการปฏิบัติงาน 
 1. ข้ันตอนของการรับสมัครควรตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัครใหถูกตอง และครบถวน
ตามเง่ือนไขในประกาศรับสมัคร 

2. ข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครสอบควรคํานึงถึงคุณสมบัติตามท่ีระบุในประกาศ
ในเปนหลักในการตรวจสอบ 

3. การแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการสอบแขงขันควรเปนความลับ 
4. การจัดสงขอสอบใหคณะกรรมการตรวจสอบตองปกปดรายชื่อผูสมัครสอบแขงขันกอนสง

ใหคณะกรรมการตรวจใหคะแนน และใหกําหนดเปนรหัสแทนชื่อผูเขาสอบแขงขัน 
5. ในทุกข้ันตอนของการทํางานควรมีการตรวจทานกอนการประกาศทุกครั้ง 

 
4. แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ความหมายของการสรรหาบุคลากร คือกระบวนการคนหาและจูงใจบุคคลท่ีมีความสามารถ
ใหเขามาสมัครงานกับองคกร เริ่มตนกระบวนการจากการเริ่มคนหากลุมบุคคลท่ีเหมาะสม และสิ้นสุด
ลงเม่ือบุคคลเหลานั้นไดสมัครงานกับองคกร (ชูชัย สมิทธิไกร, 2556, หนา 143) เปนกระบวนการ
ในการคัดกรองของฝายบริหารทรัพยากรบุคคล มีวัตถุประสงคเพ่ือการเติมเต็มตําแหนงงานตางๆ 
ภายในองคกรหรือหนวยงาน อีกท้ังยังเปนกระบวนการท่ีใชในการสรางความสนใจของบุคคลใหมา
สมัครงานกับองคกรภายใตระยะเวลา และปริมาณของผูสมัครท่ีเพียงพอตอการคัดเลือกตาม
คุณสมบัติของตําแหนงงานท่ีเหมาะสม (Myrna L. Gusdorf, 2008, หนา 1) 

แนวคิดดานชองทางการสรรหาบุคลากร  

1) การประกาศรับสมัครงานผานสื่อสิ่งพิมพเปนการประชาสัมพันธขาวการรับสมัครงานของ
องคกรผานสื่อ สิ่งพิมพ เชน ใบปลิว หนังสือพิมพ หรือสื่อสิ่งพิมพอ่ืน ๆ โดยระบุรายละเอียดการปฏิบัติงาน 
คาตอบแทน และสิทธิ ประโยชนท่ีจะไดรับจากการเปนพนักงานไว (ชูชัย สมิทธิไกร, 2556, หนา 162)  

2) การสรรหาผานระบบอินเตอรเน็ต เปนการสรรหาพนักงานผานชองทางออนไลนหลายองคกร
โพสตเปดงานในเว็บไซตท่ีเปนแหลงรวบรวมขอมูลตําแหนงงาน (Myrna L. Gusdorf, 2008, หนา 6)  

3) การสรรหาตามสถาบันการศึกษาตางๆ เปนรูปแบบการสรรหาในสถาบันการศึกษาท่ีเปนแหลง
ผูสมัครจํานวนมาก ผานทางมหาวิทยาลัยท่ีเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมาสมัครงานกับองคกรท่ีตนเองสนใจ
งาน (Tutorials Point. Ltd., 2016, หนา 20)  

4) การจางสํานักงานจัดหางานเอกชน แหลงรวบรวมขอมูลประวัติสวนตัวของผูสมัครท่ีองคกร
สามารถ เลือกใชชองทางการสรรหาผูสมัครผานสํานักงานจัดหางานเอกชน โดยจัดหางานเอกชน จะเปนผู
ท่ีคัดกรองประวัติ ผูสมัครท่ีมีความเหมาะสมกับองคกรมาใหองคกรพิจารณาคัดเลือก (บุณญาภา ปกิระสัง, 
2559, หนา 48)  

5) การแนะนําจากพนักงานภายในองคกร พนักงานในองคกรมีบทบาทสําคัญใน การสรรหา
พนักงานใหมเชนกัน องคกรบางแหงมีการจายคาตอบแทนประเภทเงินสด หรือของท่ีระลึกตอบแทนให
หากมีพนักงานในองคกรแนะนําผูสมัครใหมาสมัครงาน ทําใหเกิดผลประโยชนกับท้ัง 2 ฝาย คือ องคกร
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ไดรับการจางงานใหม และพนักงานไดรับผลตอบแทนสําหรับการแนะนําคนรูจัก (Myrna L. Gusdorf, 
2008, หนา 4)  

6) การสรรหาผานสํานักงานจัดหางาน เปนชองทางการเปดรับสมัครงานนอกสถานท่ีตามท่ี
สํานักงานจัดหางานไดทําการจัดงานวันนัดพบแรงงานข้ึนตามสถานท่ีตาง ๆ โดยการประสานงานผาน
สํานักงานจัดหางานของราชการ ในแตละจังหวัด เปนชองทางการดําเนินการภายใตหนวยงานภาครัฐ 
(Owais Shafique, 2012, หนา 892)  

7) การสรรหาจากจดหมายสมัครงาน ผูสมัครแสดงความจํานงท่ีจะสมัครงานผานการสงจดหมาย
ทาง ไปรษณีย หรือการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส โดยสงประวัติสวนตัวมาท่ีองคกรเพ่ือพิจารณาสัมภาษณ
งาน (ชูชัย สมิทธิ ไกร, 2556, หนา 164)  

8) การรับสมัครจากวันนัดพบแรงงาน มาในรูปแบบการสรรหาผานการจัดนิทรรศการทางดาน
อาชีพ เปนแหลงรวมนายจางและสถานประกอบการจํานวนมาก โดยจัดข้ึนตามวันเวลา และสถานท่ีท่ี
กําหนด (Mariia Bogatova, 2017, หนา 10)  

9) การรับสมัครผานระบบเว็บไซตของบริษัท แนวโนมท่ีองคกรจะใชเว็บไซตของตนเองในการรับ
สมัครงานมีเพ่ิมมากข้ึน บริษัทท่ีไดจัดตั้งเว็บไซตรับสมัครงานของตนเองนั้นมีปาหมายเพ่ือดึงดูดใจผูสมัคร 
สวนมากบริษัทขนาดใหญหลายแหงสนับสนุนใหพนักงานท่ีมีศักยภาพเขามาสมัครงานผานเว็บไซตของ
ตนเอง เพ่ือสรางความเขาใจท่ีดีใหผูสมัครทราบถึงวัฒนธรรมองคกร รวมถึงการสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับ
องคกรดวย (Mariia Bogatova, 2017, หนา 10)  

10) การประกาศผานสื่อสังคมออนไลน อีกชองทางท่ีมีบทบาทสําคัญในการสรรหาบุคลากร การ
ประกาศตําแหนงงานวางผานสื่อสังคมออนไลน ทําใหองคกรสามารถเผยแพรขอมูลการรับสมัครงานถึง
ผูสมัครไดอยางรวดเร็ว โดยชองทางสื่อสังคมออนไลนท่ีใชจะประกอบไปดวย Facebook LinkedIn และ 
Twitter (สุรศักดิ์ ชะมารัมย, 2560, หนา 18) สงผลใหองคกรตาง ๆ เพ่ิมชองทางสื่อสังคมออนไลนให
เปนอีกชองทางท่ีนาสนใจ  

11) การใหทุนการศึกษาแกบุคคลภายนอก รูปแบบวิธีการสรรหาวิธีดังกลาวใชการทําสัญญา
ขอตกลงกับ ผูสมัครวาองคกรจะใหทุนการศึกษากับผูสมัคร และเม่ือจบการศึกษาแลว ผูสมัครจะตองเขา
มาทํางานกับองคกร โดยหนวยงานราชการมักจะใชวิธีการนี้ในการสรรหาพนักงาน (ชูชัย สมิทธิไกร, 
2556, หนา 168)  

ชองทางดังกลาวจะมีประสิทธิภาพไดก็ตอเม่ือองคกรมีสื่อท่ีนาสนใจบนเว็บไซตท่ีใชงานงาย และ
สามารถติดตอสื่อสารกับองคกรไดอยางรวดเร็ว กลาวโดยสรุป การสรรหาบุคลากรเปนวิธีการสรรหาท่ีมี
แนวทางการดําเนินการท่ี หลากหลายรูปแบบ เกิดข้ึนเพ่ือรองรับการรับรูขาวการสมัครงานของผูสมัครให
ท่ัวถึงมากท่ีสุด ชองทางการสรรหาบุคลากรมีวัตถุประสงคในการประชาสัมพันธตําแหนงงานวางของ
องคกร และอีกวัตถุประสงคคือการใชเปนเครื่องมือในการสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกองคกรควบคูกันไป  
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5. จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัตงิาน 
 การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ผูปฏิบัติงานจะตองมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวยประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอ ๙ บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ตองรักษาจริยธรรมตอตนเอง วิชาชีพและการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 (๑) พึงยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย 

 (๒) พึงประพฤติตนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลักพออยูพอกิน

พอใชลดคาใชจายและความฟุมเฟอย 

 (๓) พึงยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม เปนผูมีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนใหเหมาะสมกับการ

เปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและตําแหนงท่ีดํารงอยู 

 (๔) ตองมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตยสุจริตและรับผิดชอบ ใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความ

ซ่ือสัตย สุจริต โปรงใสและตรวจสอบได ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน

ไมมีผลประโยชนทับซอน รวมท้ังไมแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ ในกรณีท่ีวิชาชีพใดมีจริยธรรม

วิชาชีพกําหนดไว พึงยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพและปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นอยางเครงครัด 

 การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพ ซ่ึงคณะกรรมการตามวิชาชีพนั้นไดลงโทษในชั้นความผิด

จริยธรรมอยางรายแรง ใหถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรงดวย 

 (๕) พึงยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรมและถูกกฎหมาย มีทัศนคติท่ีดี รวมท้ังเพ่ิมพูน

ความรู ความสามารถ และทักษะในการทํางานจนเกิดความแตกฉานแมนยํา เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีมี

ประสิทธิภาพและไดประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

 (๖) พึงใหบริการแกผูรับบริการทุกคนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยอันดี และไมเลือกปฏิบัติ 

 (๗) พึงใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวนถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

 (๘) พึงมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน และมีคุณภาพ 

ขอ ๑๐ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตองรักษาจริยธรรมตอมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 (๑) พึงยึดม่ันในปณิธานของมหาวิทยาลัย 

 (๒) ตองปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต เสมอภาค ปราศจากอคติ 

 (๓) พึงปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหม่ันเพียร ถูกตอง

สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัย ผูปกครอง และประชาชนเปนสําคัญ 

 (๔) พึงประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา และใชเวลาการทํางานปฏิบัติหนาท่ีใหเปนประโยชนตอ

มหาวิทยาลัยอยางเต็มท่ี 
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 (๕) พึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของมหาวิทยาลัยอยางประหยัดและคุมคาโดยระมัดระวัง

มิใหเสียหาย หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง 

 หลักในการดําเนินงานท่ีใชเปนหลักดําเนินการดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน

การปฏิบัติงานเปนประจํา คือ คานิยมสรางสรรค 5 ประการ แหงรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2540 ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 1. การยึดม่ันและยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง 

 2. ความซ่ือสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ 

 3. การปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

 4. การปฏิบัติหนาท่ีโดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

 5. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
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บทท่ี 4 
เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 

1. กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน 
การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ

เฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผูปฏิบัติงานไดกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานตั้งแตเริ่ม
ประกาศรับสมัครจนจบกระบวนการรับรายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานไว ดงันี้ 

 
กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน 

1) รับสมัคร 
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกลางและ

คณะกรรมการประมวลผลสอบ 
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ

ออกขอสอบ ตรวจขอสอบ 
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ

สอบสมัภาษณ 
- จัดทําขอสอน 

20-30 วัน 

2) การตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิสอบ  

1-2 สัปดาหหลังจากปดรับสมัคร 

3) ดําเนินการสอบ 1-2 วัน/ครั้ง 
4) ตรวจขอสอบและใหคะแนนสอบ 1-2 สัปดาหหลังจากดําเนินการสอบ 

 

หมายเหตุ : ระยะเวลาในการดําเนินการสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 

 
2. วิธีการติดตามและประเมินผลปฏิบัติงาน 
 พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งจะตองมีสัญญาจางและตองทดลองปฏิบัติงาน
เปนเวลาไมนอยกวาหกเดือน แตไมเกินหนึ่งป นับจากวันเริ่มปฏิบัติงาน 
 1) พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทวิชาการ ตองทดลองปฏิบัติราชการเปนระยะเวลา
สองภาคการศึกษา นับตั้งแตวันท่ีเริ่มปฏิบัติงาน โดยแบงเปนภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง 
 2) พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะตอง
ทดลองปฏิบัติราชการเปนระยะเวลาหกเดือน นับตั้งแตวันท่ีไดเริ่มปฏิบัติงาน โดยแบงเปนสองครั้งๆ ละ 
สามเดือน 
 3) มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประกอบดวย 

ก. ตําแหนงทางวิชาการ 
(1) คณบด ีเปนประธานกรรมการ 

คูมือการปฏิบัติงาน : การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หนา 22 

 



(2) รองคณบดีท่ีรับผิดชอบงานวิชาการหรืองานบริหาร เปนกรรมการ 
(3) ประธานสาขาวิชา เปนกรรมการ 
(4) ผูควบคุมหรือผูดูแลการปฏิบัติงาน เปนกรรมการ 
(5) หัวหนาสํานักงานคณบดี เปนเลขานุการ 
 

ข. ตําแหนงประเภทตําแหนงประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
(1) คณะบดี หรือผูอํานวยการสํานักงาน/สถาบัน เปนประธานกรรมการ 
(2) รองคณบดี หรือผูอํานวยการกองหรือรองผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/กอง เปน

กรรมการ 
(3) ผูควบคุมหรือผูดูแลการปฏิบัติงาน เปนกรรมการ 
(4) หัวหนาสํานักงานคณบดี หรือหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก เปน

เลขานุการ 

 
 
3. มาตรฐานคุณภาพงาน 

 

1. ตัวชี้วัด  : ระยะเวลาในการดําเนินงานการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
วิชาการ และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ไมเกิน 60 วัน 

 

2. เกณฑ  : เวลา  80 วัน มีคาเทากับ  1  คะแนน 
 เวลา  70 วัน มีคาเทากับ  2  คะแนน 
 เวลา  60 วัน มีคาเทากับ  3  คะแนน 
 เวลา  50 วัน มีคาเทากับ  4  คะแนน 
 เวลา  30 วัน มีคาเทากับ  5  คะแนน 
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บทท่ี 5 
ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไขและพัฒนา 

 

1. ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขในการปฏิบัติงาน และการพัฒนางาน 
 การปฏิบัติงานเก่ียวกับการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผูปฏิบัติงานจะตองมีความรูความ
เขาใจในลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติงาน การวางแผนงาน การประสานงาน การใหบริการ และระเบียบ 
กฎหมายท่ีเก่ียวของไดเปนอยางดี เพ่ือใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ แตในภาพรวมยังพบปญหา 
อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน ดังนี้  
 

การปฏิบัติงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 
1. การขออนุมัติอัตราพนักงาน  กา ร พิจ า รณา เป ด รั บ อั ต ร า

พนักงานใหม/ทดแทนอัตราเดิม 
ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห
อัตรากําลังเพ่ือหาขอสรุปในการ
พิจารณาถึงเหตุผลและความ
จําเปนในการขออัตรากําลัง 

2 .  ก า ร กํ า ห น ด คุ ณ ส ม บั ติ
ผูสมัครสอบ 

การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน ง ในแตละตํ าแหน ง/
สาขาวิชามีความแตกตางกัน 

- กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทวิชาการมีการกําหนด
คุณสมบัติสาขาวิชา 
- กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เ ชี่ ย ว ช า ญ เ ฉพ าะ  กํ าห น ด
คุ ณ ส ม บั ติ โ ด ย ยึ ด เ ก ณ ฑ
มาตรฐาน กําหนดตํ าแหน ง
ขาราชการพลเรือนในสภาบัน
อุดมศึกษา มาตรฐานกําหนด
ตําแหนง กพอ. พ.ศ. 2553 

3. การตรวจสอบคุณสมบัติ
ผูสมัครสอบ 

ผูสมัครสอบมีคุณสมบัติไมตรง
ตามประกาศรับสมัคร 

แตงตั้งคณะกรรมการกลางเพ่ือ
ก ลั่ น ก ร อ ง แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ
คุณสมบัติผูมีสิทธิ์สอบ  

4. การประสานงาน คณะกรรมการไมไดรับหนังสือ
เชิญ ขอความอนุเคราะหตางๆ 

- สงหนังสือผานคณะ 
- สงหนังสือผานระบบ Online 
ระบบ eDocument  
- โทรประสานคณะกรรมการ 

5. การสงใบสมัครทางไปรษณีย ผู ส มั ค ร ส อ น ส ง เ อ ก ส า ร
ปร ะกอบการส มั ค ร ง าน ไม
ครบถวน 

- ประสานผูส มัครสอบใหส ง
เอกสารเพ่ิมเติม กอนหมดเขต
การรับสมัคร 
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2. ขอเสนอแนะ 
 มหาวิทยาลัยควรมีระบบการรับสมัครงานในรูปแบบ Online เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน การเขาถึงขอมูลการรับสมัครงานของผูสมัครงานซ่ึงจะทําใหมหาวิทยาลัยไดมีตัวเลือกมาก
ยิ่งข้ึน 
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พระราชบัญญัติ  
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2547 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  

ใหไว ณ วันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547  
เปนปท่ี 59 ในรัชกาลปจจุบัน 

 
 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  
ใหประกาศวา 
 

โดยท่ีเปนการสมควรจัดต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏข้ึนแทนสถาบันราชภัฏ 
 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยนิยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี ้
 

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547" 
มาตรา 2[1] พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวนัถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 
มาตรา 3 ใหยกเลิก พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 
มาตรา 4 ใหสถาบันราชภัฏท่ีจัดต้ังข้ึนตาม พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มี

ฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภฏัตามพระราชบัญญัตินี้  
ใหเรียกช่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏตามช่ือของสถาบันราชภัฏเดิมตามบัญชีรายช่ือทาย

พระราชบัญญัตินี้ 



 
ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการ ตามกฎหมายวาดวย

วิธีการงบประมาณในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้ 
"มหาวิทยาลัย" หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้ 
"สภามหาวิทยาลัย" หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภฏัตามพระราชบัญญัตินี้ 
"สภาวิชาการ" หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัตินี้ 
"วิทยาเขต" หมายความวา เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีมีคณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย 

ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะตั้งแตสองสวนราชการ
ข้ึนไปตั้งอยูในเขตการศึกษานั้น ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

"สภาคณาจารยและขาราชการ" หมายความวา สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏตามพระราชบัญญัตินี้ 

"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา 6 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี

อํานาจออกกฎกระทรวง และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนัน้ เม่ือไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
หมวด 1 บทท่ัวไป 

 
มาตรา 7 ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลัง

ปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อ
ความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การ
ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคให
การศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจยั ใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลย ีทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทย
ฐานะครู  

มาตรา 8 ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวตัถุประสงคตาม มาตรา 7 ใหกําหนดภาระหนาท่ี
ของมหาวิทยาลัยดังตอไปนี ้

(1) แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปญญา
ทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล 
 



 
(2) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพนัตอ

ทองถ่ิน อีกท้ังสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวติในชุมชน เพือ่ชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการ
เปล่ียนแปลง การผลิตบัณฑติดังกลาว จะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิต
บัณฑิตของประเทศ 

(3) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม
ของทองถ่ินและของชาติ  

(4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมือง
ทองถ่ินใหมีจติสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา
ชุมชนและทองถ่ินเพื่อประโยชนของสวนรวม 

(5) เสริมสรางความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวชิาชีพช้ันสูง 

(6) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกือ้กูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรอ่ืนท้ังในและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมให
เหมาะสมกับการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
เพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยัง่ยืน 

(8) ศึกษา วจิัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพฒันาทองถ่ิน 

มาตรา 9 มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรับผูสมัครผูใดเขาศึกษาในมหาวทิยาลัยหรือยติุ หรือ
ชะลอการศึกษาของนักศึกษาผูใดดวยเหตุเพียงวาผูนัน้ขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริงเพื่อจาย
คาธรรมเนียมการศึกษาตางๆ แกมหาวิทยาลัยมิได 

มาตรา 10 มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนราชการ ดังนี ้
(1) สํานักงานอธิการบดี 
(2) สํานักงานวิทยาเขต 
(3) บัณฑิตวิทยาลัย 
(4) คณะ 
(5) สถาบัน 
(6) สํานัก 
(7) วิทยาลัย  



 
มหาวิทยาลัยอาจใหมีศูนย สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา

คณะ เพื่อดําเนนิการตามวัตถุประสงคใน มาตรา 7 เปนสวนราชการหรือหนวยงานในมหาวิทยาลัย
อีกได 

สํานักงานอธิการบดีและสํานกังานวิทยาเขตอาจแบงสวนราชการเปนกอง สวนราชการหรือ
เรียกหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากอง 

บัณฑิตวิทยาลัย คณะ และวทิยาลัยอาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบด ีกอง สวน
ราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากอง 

สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ
อาจแบงสวนราชการเปนสํานักงานผูอํานวยการ กอง สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเทากอง  

สํานักงานคณบดี สํานักงานผูอํานวยการ กอง สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเทากอง อาจแบงสวนราชการเปนงาน สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเทางาน 

มาตรา 11 การจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกสํานักงานวทิยาเขต บัณฑติวิทยาลัย คณะ 
สถาบัน สํานัก วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
ใหทําเปนกฎกระทรวง 

การแบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบด ีสํานักงานผูอํานวยการ และกอง สวนราชการ
หรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากอง ใหทําเปนประกาศกระทรวงและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

การแบงสวนราชการเปนงาน สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทางาน ใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย  

มาตรา 12 ภายใตวัตถุประสงคตาม มาตรา 7 มหาวิทยาลัยจะรับสถาบันการศึกษาช้ันสูงหรือ
สถาบันอ่ืนเขาสมทบในมหาวิทยาลัยก็ได และมีอํานาจใหปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
ช้ันหนึ่งช้ันใดแกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันท่ีเขาสมทบนั้นได 

การรับเขาสมทบหรือการยกเลิกการสมทบซ่ึงสถาบันการศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืน ให
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ใหประกาศการรบัเขาสมทบหรือยกเลิกการสมทบในราช
กิจจานเุบกษา  
 
 
 



 
การควบคุมสถาบันการศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันท่ีเขาสมทบในมหาวทิยาลัย ใหเปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย  
มาตรา 13 นอกจากเงินท่ีกําหนดไวในงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยอาจมีรายได ดังนี ้

(1) เงินผลประโยชน คาธรรมเนียม คาปรับ และคาบริการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
(2) เงินและทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศใหแกมหาวทิยาลัย 
(3) รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดมาจากการใชท่ีราชพัสดุซ่ึงมหาวิทยาลัยปกครอง 

ดูแล หรือใชประโยชน 
(4) เงินอุดหนนุจากราชการสวนทองถ่ิน หรือเงินอุดหนุนอ่ืนท่ีมหาวทิยาลัยไดรับเพื่อ

ใชในการดําเนนิกิจการของมหาวิทยาลัย 
(5) รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดจากการลงทุนและจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
(6) รายไดหรือผลประโยชนอ่ืน 

ใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาผลประโยชนจาก
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยท้ังท่ีเปนท่ีราชพสัดุตามกฎหมายวาดวยท่ีราชพัสดุและท่ีเปนทรัพยสิน
อ่ืน  

บรรดารายไดและผลประโยชนของมหาวทิยาลัย รวมท้ังผลประโยชนท่ีเกิดจากท่ีราชพัสดุ 
เบ้ียปรับท่ีเกดิจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบ้ียปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาการซ้ือทรัพยสินหรือ
จางทําของท่ีดาํเนินการโดยใชเงินงบประมาณ ไมเปนรายไดท่ีตองนําสงกระทรวงการคลังตาม
กฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

มาตรา 14 บรรดาอสังหาริมทรัพยท่ีมหาวทิยาลัยไดมาโดยมีผูอุทิศให หรือไดมาโดยการซ้ือ
หรือแลกเปล่ียนจากรายไดของมหาวิทยาลัยต้ังแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ไมถือเปนท่ีราช
พัสดุและใหเปนกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย  

มาตรา 15 บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยจะตองจดัการเพื่อประโยชนภายใต
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตาม มาตรา 7  

เงินและทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัยจะตองจัดการตามเง่ือนไขท่ีผูอุทิศใหกาํหนด
ไว และตองเปนไปตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย แตถามีความจําเปนตองเปล่ียนแปลงเง่ือนไข
ดังกลาว มหาวทิยาลัยตองไดรับความยินยอมจากผูอุทิศใหหรือทายาท หากไมมีทายาทหรือทายาท
ไมปรากฏ จะตองไดรับอนมัุติจากสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 



หมวด 2 การดาํเนินการ 
 
 

มาตรา 16 ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย 
(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง 
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแก อธิการบดี ประธานสภาคณาจารยและ

ขาราชการ และประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนส่ีคน ซ่ึงเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี 

คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศนูย หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนา
หนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนส่ีคน ซ่ึงเลือกจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย 
และมิใชผูดํารงตําแหนงตาม (3)  

(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒิุจํานวนสิบเอ็ดคน ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงต้ังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (2) (3) และ (4) ท้ังนี้ ผูทรงคุณวุฒิดังกลาวตองมาจากผูมีความรูความเช่ียวชาญ
ดานการศึกษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณ
และการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองสวนทองถ่ิน การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ดานอ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเหน็สมควร ในจํานวนนี้ใหแตงต้ังจากบุคคลในเขตพื้นท่ีบริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยแตละแหงไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

ใหสภามหาวทิยาลัยแตงต้ังรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซ่ึงมิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) 
เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี 

ใหสภามหาวทิยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย ทําหนาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัยเม่ือนายกสภามหาวทิยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาท่ี
ได หรือเม่ือไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวธีิการไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยตาม (3) (4) และ (5) ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มาตรา 17 นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม มาตรา 16 (3) (4) และ 
(5) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป  
 
 
 



นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในวรรคหน่ึงแลว นายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม มาตรา 16 (3) (4) และ (5) พนจากตําแหนงเม่ือ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติของการเปนนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใน

ประเภทนั้นๆ 
(4) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 
(5) สภามหาวทิยาลัยใหออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพรองตอหนาท่ี หรือหยอน

ความสามารถ 
(6) เปนบุคคลลมละลาย 
(7) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
การพนจากตําแหนงตาม (5) ตองเปนไปตามมติสองในสามของจํานวนกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยเทาท่ีมีอยู 
ในกรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม มาตรา 16 (3) (4) หรือ 

(5) พนจากตําแหนงกอนครบวาระ และไดมีการดําเนนิการใหผูใดดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูนั้น
อยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยู
นอยกวาเกาสิบวันจะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนกไ็ด ใหสภามหาวิทยาลัยประกอบดวย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาท่ีมีอยูมีอํานาจและปฏิบัติหนาท่ีตาม มาตรา 18 ตอไปได 

ในกรณีท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม มาตรา 16 (3) (4) หรือ 
(5) พนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดดําเนินการใหไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย หรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม ใหนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงพน
จากตําแหนงปฏิบัติหนาท่ีตอไป จนกวาจะไดมีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยใหมแลว 

ใหมีการดําเนนิการใหไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม 
มาตรา 16 (3) (4) และ (5) ภายในเกาสิบวนันับแตวันท่ีผูนั้นพนจากตําแหนง 

มาตรา 18 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดแูลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย 
และโดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาท่ี ดังนี ้

(1) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกีย่วกับการศึกษา การวิจยั การ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวนราชการใด
ในมหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือหนวยงานนั้น



เปนเร่ืองๆ ก็ได 
(3) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศกึษา การเปดสอนของมหาวทิยาลัย 

และติดตามประเมินผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัย 
(4) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนยีบัตรบัณฑิต อนุปริญญา 

และประกาศนยีบัตร 
(5) พิจารณาการจัดต้ัง การรวมและการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ 

วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
รวมท้ังการแบงสวนราชการหรือหนวยงานของสวนราชการดังกลาว 

(6) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืนเขาสมทบในมหาวิทยาลัยหรือ
ยกเลิกการสมทบ 

(7) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด 

(8) พิจารณาเสนอเร่ืองเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังและถอดถอนนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารย
พิเศษ 

(9) แตงต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก และ
ผูอํานวยการศูนย หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา
คณะ ศาสตราจารยเกยีรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษ  

(10) แตงต้ังและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(11) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
(12) ออกระเบียบและขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจดัหารายไดและ

ผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ 

(13) พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย 

(14) แตงต้ังคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและ
เสนอความเหน็ในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดอันอยูในอํานาจ
และหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 
 



(15) พิจารณาและใหความเห็นชอบในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับกจิการของมหาวิทยาลัยตามท่ี
อธิการบดีหรือสภาวิชาการเสนอ และอาจมอบหมายใหอธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอยาง
หนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยได 

(16) สงเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความกาวหนาของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจรวมกันกับสถาบันอ่ืน 

(17) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเกีย่วกบักิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของผูใด
โดยเฉพาะ 

มาตรา 19 การประชุมสภามหาวิทยาลัยใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
มาตรา 20 ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภาวิชาการ ประกอบดวย 
(1) ประธานสภาวิชาการ ไดแก อธิการบดี 
(2) กรรมการสภาวิชาการทีค่ณาจารยประจําเลือกจากผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะ

คณะละหนึ่งคน 
(3) กรรมการสภาวิชาการซ่ึงแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมีจํานวนเทากับ

บุคคลตาม (2)  
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวธีิการเลือกกรรมการสภาวิชาการตาม (2) และ (3) ตลอดจนการ

ประชุมและการดําเนินงานของสภาวิชาการ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
ใหสภาวิชาการแตงต้ังรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการโดย

คําแนะนําของอธิการบดี 
มาตรา 21 กรรมการสภาวิชาการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับแตงต้ัง

ใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกนัมิได 
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในวรรคหน่ึงแลว กรรมการสภาวิชาการพนจาก

ตําแหนงเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติของการเปนประธานสภาวิชาการหรือกรรมการสภาวิชาการ 
(4) ถูกจาํคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 
(5) เปนบุคคลลมละลาย 
(6) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
ในกรณีท่ีกรรมการสภาวิชาการพนจากตําแหนงกอนครบวาระและไดมีการดําเนนิการให

ผูใดดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูนั้นอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน แต
ถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวัน จะไมดําเนินการเพื่อใหมีผูดํารงตําแหนงแทน 



ก็ได ใหสภาวชิาการประกอบดวยกรรมการสภาวิชาการเทาท่ีมีอยูมีอํานาจและปฏิบัติหนาท่ีตาม 
มาตรา 22 ตอไปได 

ในกรณีท่ีกรรมการสภาวิชาการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดดําเนินการใหไดมาซ่ึง
กรรมการสภาวิชาการใหม ใหกรรมการสภาวิชาการซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวา
จะไดมีการแตงต้ังกรรมการสภาวิชาการข้ึนใหมแลว  

มาตรา 22 สภาวิชาการมีอํานาจและหนาท่ี ดังนี ้
(1) พิจารณาเสนอวิสัยทัศน กําหนดนโยบายวิชาการ และหลักสูตรการเรียนการสอนและ

การวัดผลประเมินผลการศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัย 
(2) พิจารณาเสนอดําเนนิการเกี่ยวกับการวิจยัการสอน การประเมินผลการสอนและการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
(3) พิจารณาเสนอการใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

อนุปริญญา และประกาศนยีบัตร 
(4) พิจารณาเสนอการจัดต้ัง ยุบรวม และการยุบเลิกคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการ

หรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ รวมท้ังการเสนอแบงสวนราชการหรือ
สวนงานในหนวยงานดังกลาว 

(5) พิจารณาเสนอการรับสถาบันวิชาการชัน้สูงหรือสถาบันวิจยัอ่ืนเขาสมทบในมหาวิทยาลัย 
(6) พิจารณาใหความเห็นเกีย่วกับการแตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารย รองศาสตราจารย

และผูชวยศาสตราจารย 
(7) พิจารณาใหความเห็นเกีย่วกับการแตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารย

เกียรติคุณ รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยพิเศษ 
(8) แสวงหาวธีิการที่จะทําใหการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม การ

ปรับปรุง การถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาทองถ่ิน 
การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหเจริญยิ่งข้ึน 

(9) เสนอแนะแนวทางการประสานงาน การระดมสรรพกําลังเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน การทํา
ขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยในความรวมมือทางวิชาการ ประสานการใชบุคลากร ทรัพยากรและ
ความชํานาญรวมกันในการปฏิบัติหนาท่ีของมหาวทิยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

(10) พิจารณาใหความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการงานดานวิชาการของมหาวทิยาลัย 
(11) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานดานวิชาการของ

มหาวิทยาลัย 
(12) ใหคําปรึกษาแกอธิการบดีและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี

มอบหมาย 



 
(13) แตงต้ังคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพ่ือกระทําการใดๆ 

อันอยูในอํานาจและหนาท่ีของสภาวิชาการ 
 

มาตรา 23 ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภาคณาจารยและขาราชการ ประกอบดวย
ประธานสภาและกรรมการสภาซ่ึงเลือกจากคณาจารยประจํา และขาราชการของมหาวิทยาลัย 

องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและ
การพนจากตําแหนงของประธานสภาและกรรมการสภาตามวรรคหน่ึง ตลอดจนการประชุมของ
สภาคณาจารยและขาราชการและการเรียกประชุมคณาจารยและขาราชการ ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 
 

มาตรา 24 สภาคณาจารยและขาราชการมหีนาท่ี ดังนี ้
(1) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพฒันามหาวิทยาลัยตอ

อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย 
(2) แสวงหาแนวทางรวมกันเพื่อสงเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย และขาราชการในการ

ปฏิบัติหนาท่ี ตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
(3) พิทักษผลประโยชนของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีอธิการบด ีหรือสภา

มหาวิทยาลัยมอบหมาย  
(4) เรียกประชุมคณาจารยและขาราชการเพือ่พจิารณากจิกรรมของมหาวทิยาลัย และนําเสนอ

ความคิดเหน็ตอสภามหาวิทยาลัย 
การปฏิบัติหนาท่ีของสภาคณาจารยและขาราชการถือเปนการปฏิบัติหนาท่ีราชการและการ

ดําเนินการใดๆ ในการปฏิบัติหนาท่ีโดยชอบยอมไดรับความคุมครองและไมเปนเหตุในการ
ดําเนินการทางวินยั 
 

มาตรา 25 ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะหนึ่ง
ประกอบดวยประธานกรรมการ ประธานสภานักศึกษา นายกองคการนักศึกษา และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจาํนวนหน่ึงซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังจากผูมีความรูความเช่ียวชาญดานการศึกษา 
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การ
บริหารงานบุคคล การปกครองสวนทองถ่ิน การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และดานอ่ืนๆ ตามท่ี
สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจํานวนนี้ใหแตงต้ังจากบุคคลในเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยแตละแหงไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 



 
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนงและ

การพนจากตําแหนงของกรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธีการดําเนนิงานของคณะกรรมการ ให
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

มาตรา 26 คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีหนาท่ี ดังนี ้
(1) สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนว

ทางการดําเนนิงานของมหาวิทยาลัย 
(2) เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา

ทองถ่ิน 
(3) สงเสริมใหมีทุนการศึกษาแกนกัศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยใหมีโอกาสศึกษา ให

มหาวิทยาลัยอันเปนการสนบัสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
(4) สงเสริม สนับสนุนการสรางสัมพันธภาพและการเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัยกับ

ประชาชน 
 

มาตรา 27 ใหมีอธิการบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยแตละแหง และจะใหมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบด ีหรือจะมีท้ังรองอธิการบดี
และผูชวยอธิการบดีตามจํานวนท่ีสภามหาวิทยาลัยแตละแหงกําหนด เพื่อทําหนาท่ีและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานตามท่ีอธิการบดีมอบหมายก็ได 
 

มาตรา 28 อธิการบดีนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง โดยคําแนะนําของสภา
มหาวิทยาลัยจากผูมีคุณสมบัติตาม มาตรา 29 

หลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการสรรหาซ่ึงตองคํานงึถึงหลักเกณฑดังตอไปนี ้

(1) เปนผูมีความรู ความชํานาญ และคุณสมบัติเหมาะสมกับวัตถุประสงคและภาระหนาท่ี
ของมหาวิทยาลัย และเปนท่ียอมรับนับถือของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลในทองถ่ินท่ีมี
สวนเกีย่วของกับกิจการของมหาวิทยาลัย 

(2) กระบวนการสรรหาจะตองเนนเร่ืองการมีสวนรวมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย และ
บุคคลในทองถ่ินท่ีมีสวนเกีย่วของกับกิจการของมหาวิทยาลัย 
 
 



 
มาตรา 29 อธิการบดีตองสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย

หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดาน
การบริหารมาแลวไมนอยกวาหาปในมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัย
รับรอง หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีสภา
มหาวิทยาลัยรับรอง หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารย รวมท้ังมีคุณสมบัติอ่ืน
และไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

มาตรา 30 อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป และจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงต้ังใหมอีกได แตจะดาํรงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวรรคหน่ึง อธิการบดีพนจากตําแหนง เม่ือ 
(1) ตาย 

(2) ลาออก 
(3) สภามหาวทิยาลัยใหออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพรองตอหนาท่ี

หรือหยอนความสามารถ 
(4) ถูกลงโทษทางวนิยัอยางรายแรง หรือถูกส่ังใหออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทิน 

หรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวนทางวนิัยอยางรายแรง 
(5) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 
(6) เปนบุคคลลมละลาย 
(7) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

การใหออกจากตําแหนงตาม (3) ตองมีคะแนนเสียงลงมติไมนอยกวาสองในสามของจาํนวน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 
 

มาตรา 31 อธิการบดีมีอํานาจและหนาท่ี ดงันี้ 
(1) บริหารกิจการของมหาวทิยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และ

ขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย ท้ังนี ้ใหสอดคลองกับนโยบายและวตัถุประสงค
ของมหาวิทยาลัย 

(2) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสด ุสถานท่ีและทรัพยสินอ่ืนของมหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

(3) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมท้ัง
ติดตามประเมินผลการดําเนนิงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 



 
(4) รักษาระเบียบวนิัย จรรยาบรรณ และมารยาทแหงวิชาชีพของขาราชการพลเรือน

ในมหาวิทยาลัย 
(5) เปนผูแทนมหาวิทยาลัยในกิจการท่ัวไป 
(6) เสนอรายงานประจําปเกีย่วกับกิจการดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยตอสภา

มหาวิทยาลัย 
(7) แตงต้ังและถอดถอนผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการสถาบัน รอง

ผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการศูนย รองหัวหนาสวนราชการหรือรองหัวหนาหนวยงานท่ี
เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ และอาจารยพเิศษ 

(8) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสภาวิชาการ สภาคณาจารยและ
ขาราชการรวมท้ังสงเสริมกิจการนักศึกษา 

(9) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย หรือตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

มาตรา 32 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังรองอธิการบดีโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผูมี
คุณสมบัติตาม มาตรา 29 

อธิการบดีอาจแตงต้ังผูชวยอธิการบดีจากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยซ่ึงสําเร็จ
การศกึษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภา
มหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสาม
ปในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวทิยาลัยรับรอง และใหอธิการบดีมีอํานาจ
ถอดถอนผูชวยอธิการบดีได 

เม่ืออธิการบดีพนจากตําแหนง ใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดพีนจากตําแหนงดวย 
 

มาตรา 33 ในกรณท่ีีผูดํารงตําแหนงอธิการบดีไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรอง
อธิการบดีเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองอธิการบดีหลายคน ใหรองอธิการบดีซ่ึงอธิการบดี
มอบหมายเปนผูรักษาราชการแทน ถาอธิการบดีมิไดมอบหมาย ใหรองอธิการบดีซ่ึงมีอาวุโสสูงสุด
เปนผูรักษาราชการแทน 

ในกรณีท่ีไมมีผูรักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหน่ึง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
ราชการได หรือไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังผูมีคุณสมบัติตาม มาตรา 
29 คนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดีแตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
 



 
มาตรา 34 ในวิทยาเขตหน่ึง ใหมีสํานักงานวิทยาเขต โดยมีรองอธิการบดีคนหนึ่งเปน

ผูบังคับบัญชา มีหนาท่ีรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขตนั้นแทนอธิการบดีตามท่ีไดรับ
มอบหมาย และจะใหมีผูชวยอธิการบดีตามจํานวนท่ีสภามหาวิทยาลัยกาํหนด เพื่อทําหนาท่ีและ
รับผิดชอบตามท่ีอธิการบดีมอบหมายก็ได 
 

มาตรา 35 ในบัณฑิตวิทยาลัย ใหมีคณบดเีปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของบัณฑิต
วิทยาลัย และจะใหมีรองคณบดีตามจํานวนท่ีสภามหาวทิยาลัยกําหนด เพื่อทําหนาท่ีและรับผิดชอบ
ตามท่ีคณบดีมอบหมายกไ็ด 
 

มาตรา 36 ในคณะหรือวิทยาลัย ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานและจะให
มีรองคณบดีตามจํานวนท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหนาท่ีและรับผิดชอบตามท่ีคณบดี
มอบหมายก็ได 
 

มาตรา 37 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังคณบดีจากผูสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือ
เทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอน
หรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอยกวาสามปในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 

ใหอธิการบดแีตงต้ังรองคณบดีโดยคําแนะนําของคณบดจีากผูมีคุณสมบัติเชนเดยีวกบัคณบด ี
และใหอธิการบดีมีอํานาจถอดถอนรองคณบดีโดยคําแนะนําของคณบด ี
 

มาตรา 38 คณบดีมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีปและอาจไดรับแตงต้ังใหมอีกได แตจะ
ดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได และใหนําความใน มาตรา 30 วรรคสองและวรรคสาม มา
ใชบังคับแกการพนจากตําแหนงกอนครบวาระของคณบดีโดยอนุโลม 

เม่ือคณบดีพนจากตําแหนง ใหรองคณบดีพนจากตําแหนงดวย  
 

มาตรา 39 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหนงคณบดี ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย และใหนําบทบัญญัติในหมวด 4 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

มาตรา 40 ในกรณีท่ีผูดํารงตําแหนงคณบดีไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติราชการได หรือไมมีผู
ดํารงตําแหนงคณบดี ใหอธิการบดีแตงต้ังผูมีคุณสมบัติตาม มาตรา 37 วรรคหน่ึง เปนผูรักษา
ราชการแทนคณบดีแตตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวนั 



มาตรา 41 ในสถาบัน สํานัก และศูนย สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทาคณะ ใหมีผูอํานวยการ หวัหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานคนหน่ึง เปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบงานของสวนราชการหรือหนวยงานนั้น และจะใหมีรองผูอํานวยการ รอง
หัวหนาสวนราชการหรือรองหัวหนาหนวยงานนัน้ๆ คนหน่ึง หรือหลายคน เพื่อชวยปฏิบัติงาน
ตามท่ีผูอํานวยการ หวัหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานนัน้มอบหมายกไ็ด 

ใหสวนราชการตาม มาตรา 34 มาตรา 35 และ มาตรา 36 และสวนราชการหรือหนวยงาน
ตามวรรคหน่ึงมีคณะกรรมการประจําสวนราชการนั้นคณะหน่ึง องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ และวิธีการไดมา อํานาจและหนาท่ี วาระการดาํรงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของ
กรรมการ ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการประจาํสวนราชการและการจดัระบบบริหารงาน
ในสวนราชการดังกลาว ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ จะตองมีกรรมการท่ีเปน
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงต้ังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยจาํนวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม 
 

มาตรา 42 ผูดํารงตําแหนงอธิการบดี คณบด ีผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหวัหนา
หนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งผูดํารงตําแหนงรองและผูชวยของ
ตําแหนงดังกลาว ตองสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเต็มเวลา และจะดํารงตําแหนงดังกลาวเกินหนึ่ง
ตําแหนงในขณะเดียวกนัมิได 

ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหน่ึงจะรักษาราชการแทนตําแหนงอ่ืนอีกหนึง่ตําแหนงก็ไดแตตอง
ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน  
 

มาตรา 43 ใหมีการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนคณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ
หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

มาตรา 44 เพื่อประโยชนในการบริหารราชการในสํานักงาน บัณฑิตวทิยาลัย คณะ สถาบัน 
สํานัก วิทยาลัย ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ อํานาจ
ในการส่ังการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติการ หรือการดําเนินการอ่ืนใดท่ีอธิการบดจีะพึงปฏิบัติ
หรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด 
ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้นมิไดกําหนดเรือ่ง
การมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืนหรือมิไดหามเร่ืองการมอบอํานาจไว อธิการบดีจะมอบอํานาจโดย 
 
 
 



ทําเปนหนังสือใหผูดํารงตําแหนงคณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานท่ี
เรียกช่ืออยางอ่ืน ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเฉพาะในราชการของสวน
ราชการนั้นก็ได 

ใหผูปฏิบัติราชการแทนตามวรรคหน่ึง มีอํานาจและหนาท่ีตามท่ีอธิการบดีกําหนด 
 

มาตรา 45 ใหผูรักษาราชการแทนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจและหนาท่ี
เชนเดยีวกับผูซ่ึงตนแทน 

ในกรณีท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรีแตงต้ังใหผู
ดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจและหนาท่ีอยางใด ใหผูรักษาราชการแทนทําหนาท่ี
กรรมการหรือมีอํานาจและหนาท่ีเชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนัน้ในระหวางท่ีรักษาราชการแทน
ดวย 

 
หมวด 3 

การประสานงานและระดมสรรพกําลังเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
 

 
มาตรา 46 เพื่อประโยชนในการประสานงานและระดมสรรพกําลังเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา

ในทองถ่ินของมหาวิทยาลัยใหมีหนวยงานประสานงาน และระดมสรรพกําลังทางการศึกษาในแต
ละมหาวิทยาลัยเพื่อทําขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยในความรวมมือทางวิชาการ ประสานการใช
บุคลากร ทรัพยากรและความชํานาญรวมกันในการปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  
 

มาตรา 47 เพื่อใหการดาํเนินการเปนไปตาม มาตรา 46 ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดให
มีการทําขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการรวมกันจากทุกมหาวิทยาลัย 

ใหคณะกรรมการรวมกันจากทุกมหาวิทยาลัยมีหนาท่ี ดงันี้ 
(1) จัดใหมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของ

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
(2) เสนอนโยบายและแผนพัฒนาการจดัการอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตอสภา

มหาวิทยาลัยแตละแหง 
(3) สนับสนุนการผนึกกําลังเพื่อสงเสริมการปฏิบัติตามวัตถุประสงค และภาระหนาท่ี

ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
 



 
องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และ

การพนจากตําแหนงของกรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธีการดําเนนิงานของคณะกรรมการ
รวมกันจากทุกมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

มาตรา 48 เพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนการวิจยัเพื่อการพัฒนาทองถ่ินให
คณะกรรมการรวมกัน จากทุกมหาวิทยาลัยประสานความรวมมือในการวิจัย การแลกเปล่ียนความรู
การสรางสรรคภูมิปญญาในการแกไขปญหาและการพฒันาทองถ่ิน 
 

หมวด 4 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

 
 

มาตรา 49 ใหมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวฒิุจากบุคคลภายนอกซ่ึงนายกสภา
มหาวิทยาลัยแตงต้ัง โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง การพน
จากตําแหนง ตลอดจนวิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการ ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 

มาตรา 50 ใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมี
อํานาจและหนาท่ี ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจาย
งบประมาณการจัดการศึกษา การวิจยั ดังนี ้

(1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีโดยรับฟง
ความคิดเหน็อยางกวางขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีของมหาวิทยาลัย และของอธิการบดี
ประกอบการประเมินผลงาน 

(2) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของ
อธิการบดีพรอมความเหน็ตอสภามหาวิทยาลัยทุกป 
 
 
 
 



หมวด 5 
ตําแหนงทางวิชาการ 

 
 

มาตรา 51 คณาจารยประจําในมหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการ ดังนี ้
(1) ศาสตราจารย 
(2) รองศาสตราจารย 
(3) ผูชวยศาสตราจารย 
(4) อาจารย 
ศาสตราจารยนั้น จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวธีิการแตงต้ังและถอดถอนคณาจารยประจําตามวรรคหน่ึง ให

เปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 

มาตรา 52 คณาจารยพิเศษมีตําแหนงทางวชิาการ ดังนี ้
(1) ศาสตราจารยพิเศษ 
(2) รองศาสตราจารยพิเศษ 
(3) ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ 
(4) อาจารยพิเศษ 
ศาสตราจารยพิเศษน้ัน จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังโดยคําแนะนําของสภา

มหาวิทยาลัยจากผูซ่ึงมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวทิยาลัย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวธีิการแตงต้ังและถอดถอนคณาจารยพิเศษตามวรรคหน่ึง ให

เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

มาตรา 53 ศาสตราจารยซ่ึงมีความรูความสามารถและความชํานาญเปนพเิศษและพนจาก
ตําแหนงไปโดยไมมีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแตงต้ังใหเปนศาสตราจารยเกยีรติคุณในสาขาท่ี
ศาสตราจารยผูนั้นมีความเช่ียวชาญเพื่อเปนเกียรติยศได 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวธีิการแตงต้ังศาสตราจารยเกยีรติคุณ ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
 
 
 



 
มาตรา 54 ใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกยีรติคุณ รอง

ศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ มีสิทธิใช
ตําแหนงศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย หรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ แลวแตกรณ ีเปนคํานําหนา
นามเพื่อแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป 

การใชคํานําหนานามตามความในวรรคหนึง่ ใหใชอักษรยอ ดังนี ้
ศาสตราจารย ใชอักษรยอ ศ. 
ศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ศ. (พิเศษ) 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ใชอักษรยอ ศ. (เกยีรติคุณ) 
รองศาสตราจารย ใชอักษรยอ รศ. 
รองศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ รศ. (พิเศษ) 
ผูชวยศาสตราจารย ใชอักษรยอ ผศ. 
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ผศ. (พิเศษ) 

 
หมวด 6 

ปริญญาและเคร่ืองหมายวิทยฐานะ 
 

 
มาตรา 55 ปริญญามีสามช้ัน คือ  
ปริญญาเอก เรียกวา ดุษฎีบัณฑิต ใชอักษรยอ ด. 
ปริญญาโท เรียกวา มหาบัณฑิต ใชอักษรยอ ม. 
ปริญญาตรี เรียกวา บัณฑติ ใชอักษรยอ บ. 

 
มาตรา 56 มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญาในสาขาวิชาท่ีมีการสอนในมหาวิทยาลัย 
การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาช้ันใดและจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร 

ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 

มาตรา 57 สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรี
ไดรับปริญญาตรีเกียรตินยิมอันดับหนึ่ง หรือเกียรตินยิมอันดับสองก็ได 
 



 
มาตรา 58 สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

ประกาศนยีบัตรบัณฑิต อนปุริญญา และประกาศนยีบัตรสําหรับสาขาวิชาใดได ดงันี้ 
 (1) ประกาศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกใหแกผูสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาหน่ึงสาขาวิชาใดภายหลังท่ีไดรับปริญญาแลว 
 (2) อนุปริญญา ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชา

ใดกอนถึงข้ันไดรับปริญญาตรี 
                        (3) ประกาศนยีบัตร ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวชิา 
 

มาตรา 59 มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิแ์กบุคคลซ่ึงสภามหาวิทยาลัยเห็นวา
ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม และมีผลงานท่ีเปนคุณูปการตอสวนรวม สมควรแกปริญญานั้นๆ แตจะให
ปริญญาดังกลาวแกคณาจารยประจํา ผูดํารงตําแหนงตางๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในขณะท่ีดํารงตําแหนงนั้น
มิได ท้ังนี้ ตองไมเปนการใหปริญญากิตติมศักดิ์เพื่อแลกกบัผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง 

ช้ัน สาขาของปริญญากิตติมศักดิ ์และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

มาตรา 60 มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเคร่ืองหมาย
แสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ประกาศนยีบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญาและประกาศนียบัตร และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย
หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร และครุยประจําตําแหนงคณาจารยของ
มหาวิทยาลัยกไ็ด 

การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภทและสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจําตําแหนง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใด โดยมีเง่ือนไขอยาง
ใด ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

มาตรา 61 สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตราสัญลักษณ หรือเคร่ืองหมายของ
มหาวิทยาลัยได โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 

มาตรา 62 สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับใหมีเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย และเคร่ืองแตง
กายนักศึกษาได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



หมวด 7 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา 63 ผูใดใชตรา สัญลักษณ ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหนง 
เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย หรือเคร่ืองแตงกายนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยไมมีสิทธิท่ีจะใช หรือ
แสดงดวยประการใดๆ วา ตนมีตําแหนงใดในมหาวิทยาลัยหรือมีปริญญา ประกาศนยีบัตรบัณฑิต
ช้ันสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย โดยท่ีตนไมมี ถา
ไดกระทําเพื่อใหบุคคลอ่ืนเช่ือวาตนมีสิทธิท่ีจะใชหรือมีตําแหนงหรือมีวิทยฐานะเชนนั้น ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกนิหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 

มาตรา 64 ผูใด 
(1) ปลอม หรือทําเลียนแบบซ่ึงตราสัญลักษณ หรือเคร่ืองหมายของมหาวิทยาลัย หรือ

สวนราชการหรือหนวยงานของมหาวิทยาลัยไมวาจะทําเปนสีใด หรือทําดวยวิธีใดๆ 
(2) ใชตราสัญลักษณ หรือเคร่ืองหมายของมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการ หรือ

หนวยงานของมหาวิทยาลัยปลอม หรือซ่ึงทําเลียนแบบ หรือ 
(3) ใชหรือทําใหปรากฏซ่ึงตราสัญลักษณ หรือเคร่ืองหมายของมหาวิทยาลัย หรือ

สวนราชการหรือหนวยงานของมหาวิทยาลัยท่ีวัตถุหรือสินคาใดๆ โดยไมไดรับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัย 

 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 ถาผูกระทําความผิดตาม (1) เปนผูกระทําความผิดตาม (2) ดวย ใหลงโทษตาม  

(2) แตกระทงเดียว 
 ความผิดตาม (3) เปนความผิดอันยอมความได 

 
บทเฉพาะกาล 

 
 

มาตรา 65 ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิท้ังปวง หนี้สิน ขาราชการ ลูกจาง อัตรากําลัง 
เงินงบประมาณและรายไดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเฉพาะสวนของสํานักงาน
สภาสถาบันราชภัฏ ไปเปนของมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงตามพระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ ตาม
รายการท่ีรัฐมนตรีกําหนด โดยทําเปนประกาศกระทรวง ซ่ึงจะตองดําเนินการใหเสร็จส้ินภายในหก
สิบวันนับแตวนัท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 



ใหขาราชการซึ่งโอนไปตามวรรคหน่ึงเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาม
กฎหมาย วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยในระยะเร่ิมแรก ให
ขาราชการดังกลาวยังคงดํารงตําแหนงและรับเงินเดือน ตลอดจนไดรับสิทธิประโยชนเชนเดมิตอไป 
จนกวาจะไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 
 

มาตรา 66 ใหผูดํารงตําแหนงนายกสภาประจําสถาบันราชภัฏและกรรมการสภาประจํา
สถาบันราชภัฏตาม พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 อยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ปฏิบัติหนาท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้
ตอไป จนกวาจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และมีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ข้ึนใหม 
ท้ังนี้ ตองไมเกนิหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 

มาตรา 67 ใหสวนราชการของสถาบันราชภัฏตาม พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 
ยังคงเปนสวนราชการตอไป จนกวาจะมีการแบงสวนราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ ตองไม
เกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวนัท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 

มาตรา 68 ใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
ผูอํานวยการสํานักวจิัย หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะตาม พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 อยูในวนัท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงอธิการบดี คณบด ีผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักวิจยั 
หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะตาม
พระราชบัญญัตินี้ตอไป ท้ังนี้ ตองไมเกนิหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวนัท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหผูดํารงตําแหนงรองหรือผูชวยของผูดํารงตําแหนงตามวรรคหน่ึง ปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนงตอไปจนกวาผูดํารงตําแหนงตามวรรคหน่ึงจะพนจากตําแหนง 

ใหผูปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงตามวรรคหน่ึงดําเนินการใหมีคณะกรรมการประจําสวน
ราชการตาม มาตรา 41 วรรคสอง แลวแตกรณี ภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
 
 



 
มาตรา 69 ใหผูซ่ึงเปนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย

พิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยประจําของสถาบันราชภัฏแตละ
แหงอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มีฐานะเปนศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ รอง
ศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารย
ประจําของมหาวิทยาลัยแตละแหงตอไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหผูซ่ึงเปนอาจารยพิเศษของสถาบันราชภัฏแตละแหงอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ
เปนอาจารยพเิศษของมหาวทิยาลัยแตละแหงตอไป ตามพระราชบัญญัตินี้จนครบกําหนดที่ไดรับ
แตงต้ัง 
 

มาตรา 70 ในระหวางท่ียังไมมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ออกใชบังคับ ใหนํากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ ซ่ึงออกตาม
ความใน พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ท่ีใชอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มาใช
บังคับโดยอนโุลมเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้  
 
บัญชีรายช่ือสถาบันราชภัฏท่ีเปล่ียนเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1. สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี  
2. สถาบันราชภัฏกาฬสินธุ  
3. สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 
4. สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
5. สถาบันราชภัฏชัยภูมิ 
6. สถาบันราชภัฏเชียงราย 
7. สถาบันราชภัฏเชียงใหม  
8. สถาบันราชภัฏเทพสตรี  
9. สถาบันราชภัฏธนบุรี 
10. สถาบันราชภัฏนครปฐม  
11. สถาบันราชภัฏนครพนม  
12. สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 
13. สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช 
14. สถาบันราชภัฏนครสวรรค  
15. สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
16. สถาบันราชภัฏบุรีรัมย 



17. สถาบันราชภัฏพระนคร 
18. สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
19. สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 
20. สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 
21. สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวดัปทุมธานี 
22. สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ 
23. สถาบันราชภัฏภูเกต็ 
24. สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 
25. สถาบันราชภัฏยะลา 
26. สถาบันราชภัฏราชนครินทร 
27. สถาบันราชภัฏรอยเอ็ด 
28. สถาบันราชภัฏรําไพพรรณ ี
29. สถาบันราชภัฏเลย 
30. สถาบันราชภัฏลําปาง 
31. สถาบันราชภฏัศรีสะเกษ 
32. สถาบันราชภัฏสกลนคร 
33. สถาบันราชภัฏสงขลา 
34. สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
35. สถาบันราชภัฏสวนสุนนัทา 
36. สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี 
37. สถาบันราชภัฏสุรินทร 
38. สถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง 
39. สถาบันราชภัฏอุดรธานี 
40. สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ 
41. สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ มาตรา 36 แหง

พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติใหสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาเปนนิติบุคคล และอาจจัดเปนสวนราชการหรือเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ดําเนนิการ
ไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจดัการท่ีเปนของตนเอง มีความคลองตัว มี
เสรีภาพทางวชิาการ และอยูภายใตการกํากับดูแลของสถานศึกษา ตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ัง
สถานศึกษานัน้ๆ ดังนั้น สมควรกําหนดใหสถาบันราชภัฏเปนสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษา



ระดับปริญญาและเปนนิติบุคคล โดยมีฐานะเปนมหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อทําหนาท่ีเปน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพฒันาทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคและภาระหนาท่ีในการสงเสริมการเปน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย
และภูมิปญญาสากล เพื่อสรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตท่ีมีความรูคูความดี สรางสํานึกใน
คุณคาของวัฒนธรรมทองถ่ินและของชาติ เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ประสานความ
รวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชนและองคกรอ่ืนเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ศึกษาแสวงหาแนวทาง
พัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ
ของคนในทองถ่ิน รวมท้ังศึกษาสงเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ท้ังนี้ 
โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินและสังคม สอดคลองกับนโยบายการบริหาร
และการจดัการศึกษาของรัฐตาม พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี 
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ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ 
ว่าด้วย  การบริหารงานบคุคลพนักงานมหาวิทยาลยั   พ.ศ. ๒๕๕๓ 

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

ตามที่ พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศึกษา (ฉบบัที่ ๒) 
พ .ศ . ๒๕๕๑  ได้กําหนดบทบัญญัติเพื่ อรองรับการบริหารงานบุคคลของพนักงานใน
สถาบัน อุดมศึกษาให้ชัด เจนยิ่งขึ้น   และให้การบริหารงาน บุคคลของพนักงานใน
สถาบนัอุดมศกึษา เป็นไปตามขอ้บงัคบัของสภาสถาบนัอุดมศกึษา นัน้ 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒ ) พ .ศ . ๒๕๕๑ ประกอบกับมาตรา ๑๘ (๒ ) และ (๑๑)             
แหง่พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ และมตสิภามหาวทิยาลยัในคราวประชุม
ครัง้ที ่๔/๒๕๕๓ วนัที ่๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จงึออกขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ข้อบังคับ น้ี เรียกว่า   “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี ว่าด้วย                  
การบรหิารงานบุคคลพนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๓” 

ข้อ  ๒   ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
ข้อ  ๓ ใหย้กเลกิขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ีวา่ดว้ย พนกังานมหาวทิยาลยั  

พ.ศ. ๒๕๕๐   
ข้อ  ๔ ในขอ้บงัคบัน้ี 
  “มหาวทิยาลยั” หมายความวา่ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
  “สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
  “อธกิารบด”ี หมายความวา่ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
  “หน่วยงาน” หมายความวา่ สาํนักงานอธกิารบด ีคณะ สถาบนั สํานัก  

หรอืหน่วยงานที่เรยีกชื่ออย่างอื่นและใหห้มายความรวมถงึหน่วยงานทีเ่ทยีบเท่าคณะซึ่งจดัตัง้
โดยสภามหาวทิยาลยั 

  “ก.บ.ม.” หมายความวา่ คณะกรรมการบรหิารงานบุคคลพนักงาน
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
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  “พนกังานมหาวทิยาลยั”   หมายความวา่  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑            
ซึง่ไดร้บัการจา้งตามสญัญาจา้งใหท้ํางานในมหาวทิยาลยั โดยไดร้บัค่าจา้งหรอืค่าตอบแทนจาก
เงนิงบประมาณแผน่ดนิ หรอืเงนิรายไดข้องมหาวทิยาลยั ตามคาํสัง่มหาวทิยาลยั ทัง้น้ีไมร่วมถงึ
พนกังานในโครงการของมหาวทิยาลยั 

“พนักงานในโครงการมหาวทิยาลยั” หมายถงึ พนักงานที่มหาวทิยาลยัจา้งให้
ปฏบิตังิานในโครงการทีม่หาวทิยาลยัจดัทําขึน้เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัหารายไดห้รอืภารกจิ
เฉพาะ 

ข้อ  ๕   การใดทีม่ไิดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี ใหเ้ป็นไปตามมตขิองสภามหาวทิยาลยั 
ข้อ  ๖   ใหอ้ธกิารบดรีกัษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี และใหม้อีํานาจออกประกาศ 

คาํสัง่ หรอืวนิิจฉยัตคีวามเพือ่ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี  
 

หมวดท่ี  ๑ 
คณะกรรมการ 

 

ข้อ ๗ ให้มีคณ ะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยให้
คณะกรรมการบรหิารงานบุคคลมหาวทิยาลยั (ก.บ.ม.) ทําหน้าทีเ่ป็นคณะกรรมการบรหิารงาน
บุคคลพนกังานมหาวทิยาลยัตามขอ้บงัคบัน้ี  

ข้อ ๘ โดยคณะกรรมการ มอีาํนาจหน้าที ่ดงัน้ี 
(๑) กําหนดตําแหน่ง จาํนวนอตัรา ระบบการจา้ง  มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  

เงื่อนไขการจ้างและการแต่งตัง้  สญัญาจ้าง  อตัราค่าจ้างและค่าตอบแทน  การเพิ่มค่าจ้าง           
เงนิเพิม่และสวสัดกิาร  การเลื่อนตําแหน่ง  การกํากบัดูแล ตดิตามการปฏบิตังิาน  การพฒันา             
การเปลีย่นและโอนยา้ยตําแหน่ง  การลา  การออกจากงาน  จรรยาบรรณ วนิยั  การรกัษาวนิัย 
และเรือ่งอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารบุคคลของพนกังานมหาวทิยาลยั เวน้แต่สภามหาวทิยาลยั
จะไดก้าํหนดเรือ่งใดเฉพาะไวเ้ป็นอยา่งอื่น 

(๒) เสนอแนะ  ให้คําปรึกษาและรายงานผลการดําเนินงานต่อสภา
มหาวทิยาลยัเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคลพนกังานมหาวทิยาลยั  

(๓) แต่งตัง้อนุกรรมการหรอืบุคคลเพื่อทําการใด ๆ อนัอยู่ในอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ 

(๔) ตีความและวนิิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น เน่ืองจากการใช้ข้อบงัคบัน้ี โดยความ
เหน็ชอบของสภามหาวทิยาลยัและใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 

(๕) ปฏบิตังิานอื่นตามทีส่ภามหาวทิยาลยัมอบหมาย 
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ข้อ  ๙ ใหง้านบรหิารงานบุคคล กองกลาง สาํนักงานอธกิารบด ี รบัผดิชอบงานธุรการ
ของ ก.บ.ม. และปฏบิตัหิน้าทีต่ามที ่ก.บ.ม. มอบหมาย 

 
หมวดท่ี  ๒ 

พนักงานมหาวิทยาลยั 
 

ข้อ ๑๐ ผูท้ี่ได้รบัการจ้างเป็นพนักงานมหาวทิยาลยั ต้องมคีุณสมบตัิทัว่ไปและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปน้ี 

ก. คุณสมบตัทิัว่ไป 
(๑) มอีายไุมต่ํ่ากวา่สบิแปดปีบรบิรูณ์ 
(๒) เป็ นผู้ เลื่ อม ใสในการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอันมี

พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 
ข. ลกัษณะตอ้งหา้ม 

(๑) เป็นผูด้าํรงตําแหน่งขา้ราชการการเมอืง 
(๒) เป็นคนวิกลจริตหรือฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้

ความสามารถหรอืเป็นโรคทีก่าํหนดในกฎ ก.พ.อ. 
(๓) เป็นผูอ้ยูใ่นระหวา่งถูกสัง่พกัราชการ หรอืถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการ

ไวก่้อนตามขอ้บงัคบัน้ี หรอืกฎหมายอื่น 
(๔) เป็นผูบ้กพรอ่งในศลีธรรมอนัด ี
(๕) เป็นกรรมการบรหิารพรรคการเมอืงหรอืเจา้หน้าทีพ่รรคการเมอืง 
(๖) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๗) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ

สาํหรบัความผดิทีไ่ดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ 
(๘) เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรฐัวิสาหกิจ  

องคก์ารมหาชน หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั 
(๙) เคยถูกลงโทษใหอ้อก  ปลดออก  หรอืไล่ออกเพราะกระทาํผดิวนิัย

ตามขอ้บงัคบัน้ี หรอืกฎหมายอื่น 
(๑๐) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารบัราชการหรือเข้า

ปฏบิตังิานในหน่วยงานของรฐั 
กรณีที่มเีหตุผลและความจําเป็น ก.บ.ม. อาจพจิารณายกเวน้ หรอืเพิม่เติมคุณสมบตัิ

การเขา้เป็นพนกังานมหาวทิยาลยักไ็ด ้
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ข้อ ๑๑ การแต่งกาย  เครื่องแบบปกติ เครื่องแบบพิธีการให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ม.
กาํหนด  

ข้อ ๑๒ ตําแหน่งพนกังานมหาวทิยาลยั มดีงัต่อไปน้ี 
ก. ตาํแหน่งวิชาการ ซ่ึงมีหน้าท่ีสอนและวิจยั ไดแ้ก่ 

(๑) ศาสตราจารย ์
(๒) รองศาสตราจารย ์
(๓) ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
(๔) อาจารย ์
(๕) ตําแหน่งอื่นตามที ่ก.พ.อ.กาํหนด 
(๖) ตําแหน่งอื่นตามที ่ก.บ.ม.กาํหนด  

ข. ตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหาร  ไดแ้ก่ 
(๑) อธกิารบด ี
(๒) รองอธกิารบด ี
(๓) คณบด ี
(๔) หวัหน้าหน่วยงานทีเ่รยีกชื่ออยา่งอื่นทีม่ฐีานะเทยีบเทา่คณะ 
(๕) ผูช้ว่ยอธกิารบด ี
(๖) รองคณบดหีรอืรองหวัหน้าหน่วยงานที่เรยีกชื่ออย่างอื่นที่มฐีานะ

เทยีบเทา่คณะ 
(๗) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธกิารบด ีผูอ้าํนวยการสาํนักงานวทิยาเขต 

ผูอ้ํานวยการกอง หรอืหวัหน้าหน่วยงานทีเ่รยีกชื่ออย่างอื่นทีม่ฐีานะเทยีบเท่ากองตามที ่ก.บ.ม.
กาํหนด  

(๘) ตําแหน่งหัวหน้างาน หรือหัวหน้าฝ่าย ภายในกอง สํานักงาน
คณบด ีสาํนกังานผูอ้าํนวยการทีม่ฐีานะเทยีบเทา่คณะ 

(๙) ตําแหน่งอื่นตามที ่ก.พ.อ.กาํหนด 
(๑๐) ตําแหน่งอื่นตามที ่ก.บ.ม.กาํหนด 

ค. ตาํแหน่งประเภททัว่ไป วิชาชีพเฉพาะ หรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ  ไดแ้ก่ 
(๑) ระดบัเชีย่วชาญพเิศษ 
(๒) ระดบัเชีย่วชาญ 
(๓) ระดบัชาํนาญการ 
(๔) ระดบัปฏบิตักิาร 
(๕) ตําแหน่งอื่นตามที ่ก.พ.อ.กาํหนด 
(๖) ระดบัตําแหน่งอื่นตามที ่ก.บ.ม. กาํหนด 
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ข้อ ๑๓ การแต่งตัง้พนักงานมหาวทิยาลยัให้ดํารงตําแหน่งวชิาการตามขอ้ ๑๒ (ก) 
(๑) (๒) และ (๓)  หรอืตําแหน่งประเภทผูบ้รหิารตามขอ้ ๑๒ (ข) (๗) และ (๘)  หรอื ตําแหน่ง
ประเภททัว่ไป วชิาชพีเฉพาะ หรอืเชี่ยวชาญเฉพาะตามขอ้ ๑๒ (ค) ให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ.
กาํหนด  

  การแต่งตัง้พนกังานมหาวทิยาลยัใหด้าํรงตําแหน่งประเภทผูบ้รหิารตามขอ้ ๑๒ 
(ข) (๑) (๒ ) (๓ ) (๔ ) (๕ ) และ (๖) ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
พ.ศ. ๒๕๔๗ และขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

 
หมวดท่ี  ๓ 

การจ้าง  ระยะเวลาการจ้าง และการทาํสญัญาจ้าง 
 

ข้อ  ๑๔ การบรรจุบุคคลที่จา้งเป็นพนักงานมหาวทิยาลยัใหด้ําเนินการดว้ยวธิกีารใด
วธิกีารหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(๑) การสอบแขง่ขนั 
(๒) การคดัเลอืก 
(๓) วิธีการอื่ นตามที่  ก .บ .ม .กํ าหนด  โดยความเห็นชอบของสภา

มหาวทิยาลยั 
  โดยปกติให้ดําเนินการโดยวิธีสอบแข่งขนั เว้นแต่ในกรณีมีเหตุพิเศษเพื่อ

ประโยชน์ของมหาวทิยาลยัจะใชว้ธิกีารตาม (๒) หรอื (๓) กไ็ด ้
  หลักสูตร หลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขนั วิธีการคัดเลือก และวิธีการอื่น 

เกณฑก์ารตดัสนิ การขึน้บญัช ีการยกเลกิบญัชใีหเ้ป็นไปตามทีม่หาวทิยาลยักาํหนด 
ข้อ  ๑๕ พนกังานมหาวทิยาลยัจะตอ้งทดลองปฏบิตังิานเป็นเวลาไมน้่อยกว่าหกเดอืน

เวน้แต่พนกังานมหาวทิยาลยัทีป่ฏบิตังิานในหน้าทีเ่ดมิอยูก่่อนแลว้ตามสญัญาจา้งครัง้ก่อน 
ในระหว่างระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานหากไม่ผ่านการประเมิน มหาวิทยาลัยอาจ

พจิารณายกเลกิการจา้งไดต้ามความเหมาะสม 
ข้อ  ๑๖ ระยะเวลาการจ้างพนักงานมหาวทิยาลยั ให้จ้างคราวละ ๔ ปีงบประมาณ  

เวน้แต่ผูม้ขีอ้ผกูพนัทีต่อ้งกลบัมาปฏบิตัหิน้าทีร่าชการมรีะยะเวลานานกว่าน้ี กใ็หเ้ป็นไปตามขอ้
ผกูพนันัน้ 

  พนักงานมหาวทิยาลยั ตําแหน่งวชิาการ ซึง่ไดร้บัการจา้งมาแลว้ไม่น้อยกว่า 
๔ ปี และดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ให้จ้างต่อคราวละ ๑๐ ปี หรือดํารงตําแหน่ง               
รองศาสตราจารย์ หรอืศาสตราจารย์ ให้จ้างต่อได้จนครบเกษียณอายุราชการ โดยผ่านการ
ประเมนิตามทีม่หาวทิยาลยักาํหนด 
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  พนกังานมหาวทิยาลยั ตําแหน่งประเภททัว่ไป วชิาชพีเฉพาะ หรอืเชีย่วชาญ
เฉพาะ ซึง่ไดร้บัการจา้งมาแลว้ไม่น้อยกว่า ๔  ปี และดํารงตําแหน่งระดบัชํานาญการใหจ้า้งต่อ
คราวละ ๑๐ ปี หรอืดาํรงตําแหน่งระดบัเชีย่วชาญ หรอืระดบัเชีย่วชาญพเิศษใหจ้า้งต่อไดจ้นครบ
เกษยีณอายรุาชการ โดยผา่นการประเมนิตามทีม่หาวทิยาลยักาํหนด 

ข้อ  ๑๗ การจ้างพนักงานมหาวทิยาลยั ให้ทําสญัญาจ้างตามแบบที่ ก.บ.ม.กําหนด 
และให้หน่วยงานที่จะจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย กําหนดข้อตกลงเกี่ยวกับภาระงานที่จะ
มอบหมายใหพ้นกังานมหาวทิยาลยัปฏบิตัใิหช้ดัเจน และใหถ้อืว่าขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นสว่นหน่ึง
ของสญัญาจา้งดว้ย 

ข้อ ๑๘ เพื่อประโยชน์แหง่ทางราชการ มหาวทิยาลยัอาจสัง่ใหพ้นักงานมหาวทิยาลยั
ไปปฏิบตัิงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสญัญาจ้างได้ โดยไม่เป็นเหตุให้พนักงาน
มหาวทิยาลยัอา้งขอเลกิสญัญาจา้งหรอืเรยีกรอ้งประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ในการน้ีมหาวทิยาลยั
อาจกาํหนดใหค้า่ล่วงเวลาหรอืคา่ตอบแทนอื่นจากการสัง่ใหไ้ปปฏบิตังิานดงักล่าวกไ็ด ้

 
หมวดท่ี  ๔ 

อตัราค่าจ้าง  การเพ่ิมค่าจ้าง และสวสัดิการ 
 

ข้อ  ๑๙ อตัราค่าจา้งพนักงานมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั โดย
ความเหน็ชอบของสภามหาวทิยาลยั 

ข้อ  ๒๐ พนักงานมหาวทิยาลยัทีไ่ดร้บัการจา้งในปีงบประมาณนัน้  ๆ มาแลว้ไม่น้อย
กวา่ ๘ เดอืน ใหไ้ดร้บัการเพิม่คา่จา้งประจาํปี 

ข้อ ๒๑ การเพิม่ค่าจา้งประจําปีใหเ้พิม่ค่าจา้งปีงบประมาณละ ๑ ครัง้ อตัราการเพิม่
คา่จา้ง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเพิม่คา่จา้งใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์ดงัน้ี 

  (๑) เพิ่มไม่เกินร้อยละหกของค่าจ้างแต่ละเดือน มีจํานวนไม่เกินร้อยละ         
สบิหา้ของพนกังานมหาวทิยาลยัทัง้หมด 

  (๒) เพิ่มไม่เกินร้อยละสี่ของค่าจ้างแต่ละเดือน มีจํานวนไม่เกินร้อยละ
สามสบิของพนกังานมหาวทิยาลยัทัง้หมด 

  (๓) เพิ่มไม่เกินรอ้ยละสองของค่าจ้างแต่ละเดือน มจีํานวนไม่เกินรอ้ยละ  
หา้สบิของพนกังานมหาวทิยาลยัทัง้หมด 

  การคาํนวณเงนิเพิม่คา่จา้ง หากมเีศษใหปั้ดทิง้ 
ข้อ ๒๒ พนกังานมหาวทิยาลยัอาจมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนพเิศษประจาํปี ตามเกณฑ์

การประเมนิของสว่นราชการใหก้บัขา้ราชการและลกูจา้งประจาํ  
ข้อ  ๒๓ มหาวิทยาลัยอาจจดัให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นหลักประกันแก่

พนกังานมหาวทิยาลยั ในกรณอีอกจากงาน 
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  หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสะสมสําหรับพนักงาน
มหาวทิยาลยัแต่ละราย และการจ่ายเงนิสมทบของมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบักองทุน
สาํรองเลีย้งชพีทีจ่ดัทาํขึน้ 

ข้อ ๒๔ ค่าที่พกั ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง และรายจ่ายอื่น ในการไปประชุม อบรม 
หรอืสมัมนาตามคาํสัง่ของมหาวทิยาลยัใหเ้บกิไดเ้ชน่เดยีวกบัขา้ราชการ 

  การไปประชุม อบรม หรือสัมมนา โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากมหาวิทยาลัย 
พนักงานมหาวทิยาลยั จะตอ้งส่งรายงานผลการประชุม อบรม หรอืสมัมนา ใหก้บัหน่วยงานตน้
สงักดัภายในสบิหา้วนัหลงัจากการประชุม อบรม หรอืสมัมนาสิน้สดุ 

 
หมวดท่ี  ๕ 

การประเมินผลการปฏิบติังาน 
 

ข้อ  ๒๕ ให้มกีารประเมนิผลการปฏิบตัิงานทุกปีงบประมาณโดยหวัหน้าหน่วยงาน
ตามลําดับขัน้และสรุปผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
มหาวทิยาลยั 

ข้อ ๒๖ การประเมนิผลการปฏบิตังิานม ี๕ ระดบั ดงัน้ี 
(๑) ระดบั ๕ หมายถงึ ผลการประเมนิดเียีย่ม 
(๒) ระดบั ๔ หมายถงึ ผลการประเมนิดมีาก 
(๓) ระดบั ๓ หมายถงึ ผลการประเมนิด ี
(๔) ระดบั ๒ หมายถงึ ผลการประเมนิพอใช ้
(๕) ระดบั ๑ หมายถงึ ไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิ 
หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวทิยาลยัใหนํ้าหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการประเมนิผลการปฏบิตังิานของขา้ราชการพลเรอืน
ในสถาบนัอุดมศกึษามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๗ พนกังานมหาวทิยาลยัทีไ่ดร้บัผลการประเมนิระดบั ๑ จะถูกยกเลกิสญัญาจา้ง
เมือ่สิน้สดุปีงบประมาณนัน้ แมจ้ะมรีะยะเวลาของสญัญาจา้งเหลอือยูก่ต็าม 

ข้อ ๒๘ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้ร ับผลการประเมินระดับ ๒  เป็นเวลา ๒  ปี 
ตดิต่อกนัจะไมไ่ดร้บัการพจิารณาใหต่้อสญัญาจา้งในปีงบประมาณต่อไป 

ข้อ ๒๙ พนักงานมหาวทิยาลยัที่ได้รบัผลการประเมนิระดบั ๒ จะไม่ได้รบัการเพิ่ม
คา่จา้งในปีงบประมาณต่อไป 

ข้อ ๓๐ การเพิม่ค่าจา้งใหแ้ก่พนักงานในแต่ละปีงบประมาณ จะพจิารณาจากผลการ
ประเมนิตามขอ้ ๒๕ เป็นเกณฑใ์นการเพิม่คา่จา้ง 
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หมวดท่ี  ๖ 
การปฏิบติังาน และการลา 

 

ข้อ  ๓๑ วนั เวลา ทํางาน วนัหยุดตามประเพณี วนัหยุดประจําปี ให้เป็นไปตามที่
คณะรฐัมนตรกีาํหนดสาํหรบัขา้ราชการ 

ข้อ  ๓๒ การลาของพนกังานมหาวทิยาลยั แบ่งเป็นดงัน้ี 
  (๑) ลาป่วย 
  (๒) ลาคลอดบุตร 
  (๓) ลากจิสว่นตวั  
  (๔) ลาพกัผอ่น 
  (๕) ลาอุปสมบท หรอืการลาไปประกอบพธิฮีจัจ ์
  (๖) ลาเขา้รบัการเตรยีมพล 
  (๗) ลาไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูาน หรอืปฏบิตังิานวจิยั 
  (๘) การลาไปปฏบิตังิานในองคก์รระหวา่งประเทศ 
  (๙) กรณอีื่น ๆ ตามที ่ก.บ.ม.กาํหนด 
  ให้นําระเบียบว่าด้วยการลาของขา้ราชการมาใช้บงัคบัการลาของพนักงาน

มหาวทิยาลยัโดยอนุโลม เวน้แต่สภามหาวทิยาลยักาํหนดเป็นอยา่งอื่น  
 

หมวดท่ี  ๗ 
การออกจากงาน 

 

ข้อ  ๓๓ พนกังานมหาวทิยาลยั ออกจากงานเมือ่ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ไดร้บัอนุญาตใหล้าออก 
  (๓) ถูกสัง่ใหอ้อกเพราะขาดคุณสมบตัทิัว่ไปหรอืลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ ๑๐ 
  (๔) สิน้สดุสญัญาจา้ง 
  (๕) ถูกเลกิจา้ง 
  (๖) ถูกสัง่ลงโทษปลดออกหรอืไล่ออก 
  (๗) ยบุหรอืเลกิตําแหน่งหรอืยบุเลกิหน่วยงาน 
  (๘) อายคุรบหกสบิปีในปีงบประมาณนัน้ 
  (๙) เหตุอื่นตามที ่ก.บ.ม. เสนอแนะหรอืตามสญัญาจา้ง 
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ข้อ  ๓๔ การออกจากงานของพนกังานมหาวทิยาลยั นอกจากเป็นไปตามขอ้ ๓๓ แลว้ 
ใหอ้ธกิารบดโีดยความเหน็ชอบของ ก.บ.ม. อาจสัง่เลกิจา้งพนักงานมหาวทิยาลยัไดใ้นกรณีใด
กรณหีน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(๑) เจบ็ป่วยจนไม่อาจปฏบิตัิหน้าที่ได้อย่างสมํ่าเสมอ เป็นเวลาติดต่อกนั 
เกนิกวา่เกา้สบิวนั  

(๒) ปฏิบตัิตนไม่เหมาะสมกบัตําแหน่งหน้าที่ หรอืบกพร่องในหน้าที่ด้วย
เหตุใด ๆ  

(๓) ขาดคุณสมบตัิทัว่ไปตามขอ้ ๑๐ หรอืคุณสมบตัิเฉพาะตําแหน่งหรอืมี
ลกัษณะตอ้งหา้มของพนกังานมหาวทิยาลยั 

(๔) ไมผ่า่นการประเมนิผลการปฏบิตังิานตามหลกัเกณฑท์ี ่ก.บ.ม.กาํหนด 
(๕) กรณอีื่น ๆ ตามทีก่.บ.ม.กาํหนด 

ข้อ  ๓๕ พนักงานที่มอีายุครบ ๖๐ ปี ในปีงบประมาณนัน้ การจ้างจะสิ้นสุดลงแม้ว่า
อายขุองสญัญาจา้งตามระยะเวลาจะยงัเหลอืเวลาอยู ่ 

ข้อ  ๓๖ พนักงานมหาวทิยาลยั ผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากงานก่อนครบสญัญาจา้งให้
ยื่นหนังสอืขอลาออกต่อผู้บังคบับญัชาชัน้ต้นล่วงหน้าก่อนวนัลาออกไม่น้อยกว่าสามสิบวนั 
เพื่อใหผู้ม้อีาํนาจอนุญาตลาออกเป็นผูพ้จิารณาอนุมตั ิ ในกรณีทีม่เีหตุผลและความจาํเป็นพเิศษ          
ผู้มีอํานาจอนุญาตการลาออก จะอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลยัซึ่งประสงค์จะลาออกยื่น
หนงัสอืขอลาออกล่วงหน้าน้อยกวา่สามสบิวนั กไ็ด ้

ข้อ ๓๗ ในกรณีที่บุคคลใดพ้นจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลยัแล้ว หากในการ
ปฏิบตัิงานของบุคคลนัน้ในระหว่างที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลยัก่อให้เกิดความเสียหายแก่
มหาวทิยาลยั ใหบุ้คคลดงักล่าวต้องรบัผดิชอบในความเสยีหายดงักล่าว เวน้แต่ความเสยีหาย
นัน้เกดิจากเหตุสุดวสิยั ในการน้ีมหาวทิยาลยัอาจหกัค่าตอบแทนหรอืเงนิอื่นใดที่บุคคลนัน้จะ
ไดร้บัจากมหาวทิยาลยัไวเ้พือ่ชาํระคา่ความเสยีหายดงักล่าวกไ็ด ้

ข้อ  ๓๘ ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้มีอํานาจสัง่เลิกจ้างและ
อนุญาตลาออกของพนกังานมหาวทิยาลยั 

 
หมวดท่ี  ๘ 

จรรยาบรรณ วินัย  การรกัษาวินัย การดาํเนินการทางวินัย การอทุธรณ์และร้องทุกข ์
 

ข้อ  ๓๙ จรรยาบรรณ วนิัยและการรกัษาวนิัย การดําเนินการทางวนิัย การอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้นํากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และ
หลกัเกณฑต่์าง ๆ ทีอ่อกบงัคบัใชก้บัขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษา  ทัง้ทีใ่ชบ้งัคบัอยู่
ก่อนและที่จะออกใช้บงัคบัต่อไปในภายหน้ามาบงัคบัใช้กบัพนักงานมหาวทิยาลยัโดยอนุโลม 



 

๑๐ | P a g e  
 

 

เท่าทีไ่ม่ขดักบัสถานภาพการเป็นพนักงานมหาวทิยาลยั เวน้แต่สภามหาวทิยาลยัจะไดก้ําหนด
เรือ่งใดเฉพาะไวเ้ป็นอยา่งอื่น 

 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๔๐ ในกรณีที่ ก .บ .ม . ยังมิได้กําหนด หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
บรหิารงานบุคคลพนกังานมหาวทิยาลยัในเรือ่งใด ใหนํ้าขอ้บงัคบั ประกาศ มตสิภามหาวทิยาลยั 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗ และฉบบัที ่๒ พ.ศ. ๒๕๕๑  มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

ข้อ ๔๑ ผู้ใดเป็นพนักงานมหาวิทยาลยัตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุร ี       
ว่าด้วย พนักงานมหาวทิยาลยั  พ.ศ. ๒๕๕๐ อยู่ก่อนวนัที่ข้อบงัคบัน้ีบงัคบัใช้  ให้ผู้นัน้เป็น
พนกังานมหาวทิยาลยัตามขอ้บงัคบัน้ี 

ข้อ ๔๒ บรรดา ประกาศ  มติ  หลกัเกณฑ์ วธิกีารเกี่ยวกบัการการบรหิารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลยัที่ใช้บงัคบักบัพนักงานมหาวิทยาลยัอยู่ก่อนวนัที่ข้อบงัคบัน้ีบงัคบัใช ้           
ใหบ้งัคบักบัพนกังานมหาวทิยาลยัตามขอ้บงัคบัน้ีโดยอนุโลม ไปพลางก่อน เท่าทีไ่มข่ดัหรอืแยง้
กบัขอ้บงัคบัน้ี จนกวา่จะไดอ้อกประกาศ  มต ิหรอืหลกัเกณฑ ์วธิกีาร ตามขอ้บงัคบัน้ี 
 
 

ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๒๖  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 

พลเอก                  
                                                

      (สรุยทุธ ์   จุลานนท)์   
                                              นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
 
 
 
กองนโยบายและแผน 







 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เรื่อง   หลักเกณฑ�และวิธีการประเมินการทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

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

โดยท่ีเป�นการสมควร กําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการประเมินการทดลองงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเพ่ือให%การดําเนินการตามข%อ ๑๕ แห)งข%อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว)าด%วย                  
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ เป�นไปด%วยความเรียบร%อย  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห)งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในคราวประชุมครั้งท่ี  
๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ และความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี  
๔/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ จึงประกาศหลักเกณฑ�และวิธีการประเมินการทดลองงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ไว%ดังนี้ 

ข%อ ๑ ประกาศนี้เรียกว)า  “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการ
ประเมินการทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัย” 

ข%อ ๒ ประกาศนี้มีผลบังคับต้ังแต)วันถัดจากประกาศเป�นต%นไป 
ข%อ ๓ ในประกาศนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว)า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 “อธิการบดี” หมายความว)า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว)า พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี 
 “ก.บ.ม.” หมายความว)า คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี 
ข%อ ๔ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีได%รับการบรรจุแต)งต้ัง จะต%องมีสัญญาจ%างและต%องทดลอง

ปฏิบัติงานเป�นเวลาไม)น%อยกว)าหกเดือน แต)ไม)เกินหนึ่งปA นับจากวันเริ่มปฏิบัติงาน 
  (๑) พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน)งประเภทวิชาการ ต%องทดลองปฏิบัติราชการเป�น

ระยะเวลาสองภาคการศึกษา นับต้ังแต)วันท่ีได%เริ่มปฏิบัติงาน โดยแบ)งเป�นภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง   



๒ 

 

  (๒) พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน)งประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ต%องทดลองปฏิบัติราชการเป�นระยะเวลาหกเดือน นับต้ังแต)วันท่ีได%เริ่มปฏิบัติงาน โดยแบ)งเป�นสอง              
ครั้ง ๆ ละ สามเดือน 

ข%อ ๕ ให%มหาวิทยาลัยแต)งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประกอบด%วย 

 ก. ตําแหน)งประเภทวิชาการ 
  (๑) คณบดี เป�นประธานกรรมการ 
  (๒) รองคณบดีทีรับผิดชอบงานวิชาการหรืองานบริหาร เป�นกรรมการ 
  (๓) ประธานสาขาวิชา เป�นกรรมการ 
  (๔) ผู%ควบคุมหรือผู%ดูแลการปฏิบัติงาน เป�นกรรมการ 
  (๕) หัวหน%าสํานักงานคณบดี เป�นเลขานุการ 
 ข. ตําแหน)งประเภทตําแหน)งประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
  (๑) คณบดี หรือผู%อํานวยการสํานัก/สถาบัน เป�นประธานกรรมการ 
  (๒) รองคณบดี หรือผู% อํานวยการกองหรือรองผู% อํานวยการสํานัก/สถาบัน/กอง                

เป�นกรรมการ 
  (๓) ผู%ควบคุมหรือผู%ดูแลการปฏิบัติงาน เป�นกรรมการ 
  (๔) หัวหน%าสํานักงานคณบดี หรือหัวหน%าสํานักงานผู% อํานวยการสถาบัน/สํานัก               

เป�นเลขานุการ 
ข%อ ๖ ให%มหาวิทยาลัยแต)ง ต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน จํานวน ๕ คน 

ประกอบด%วย รองอธิการบดีท่ีได%รับมอบหมายเป�นประธานกรรมการ คณบดี/ผู%อํานวยการสํานัก/สถาบัน 
ซ่ึงเลือกกันเอง ๒ คน เป�นกรรมการ ผู%แทนคณาจารย�ในสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงเลือกกันเอง ๑ คน เป�น
กรรมการ ผู%อํานวยการสํานักงานอธิการบดีเป�นกรรมการและเลขานุการ หัวหน%างานบริหารงานบุคคลเป�น
ผู%ช)วยเลขานุการ 

ข%อ ๗ การประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ให%ใช%แบบประเมิน
การทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตามแบบแนบท%ายประกาศนี้ และต%องดําเนินการให%เสร็จสิ้น
ภายในสามสิบวันนับจากวันท่ีครบระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานในแต)ละครั้ง 

ข%อ ๘ ให%หน)วยงานออกคําสั่งมอบหมายงานให%ผู%ทดลองการปฏิบัติงานเป�นลายลักษณ�อักษร 
และให%มีผู%ควบคุมดูแล แนะนําการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พร%อมท้ังแจ%งรายการประเมินให%
ผู%รับการประเมินทราบถึงองค�ประกอบในการประเมินด%วย 

ข%อ ๙ ให%คณะกรรมการตาม ข%อ ๕ ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานตามแบบประเมินท่ีกําหนด 
โดยให%คณะกรรมการแต)ละคนประเมินโดยอิสระ และต%องมีคะแนนผลการประเมินเฉลี่ยต้ังแต)หกสิบ
คะแนนข้ึนไป จึงจะถือว)าผ)านการประเมินในแต)ละครั้ง พร%อมประชุมสรุปผลการประเมินทดลองปฏิบัติงาน
ในแต)ละครั้ง รายงานผลต)ออธิการบดี 



๓ 

 

  (๑) กรณีท่ีผลการประเมินในแต)ละครั้ง มีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต)หกสิบคะแนนข้ึนไป               
ให%คณะกรรมการตาม ข%อ ๕ แจ%งผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานพร%อมคะแนนแต)ละครั้งเป�นลาย
ลักษณ�อักษรให%ผู%บังคับบัญชาของผู%ถูกประเมินทราบและให%แจ%งผู%ถูกประเมินลงลายมือรับทราบทุกครั้ง 
พร%อมท้ังให%รายงานผลต)ออธิการบดี เม่ืออธิการบดีได%รับรายงานแล%ว เห็นควร ให%ผู%นั้นสมควรปฏิบัติงาน
หรือไม)สมควรปฏิบัติงานต)อไป ให%สั่งการภายในเจ็ดวันนับต้ังแต)ท่ีได%รับรายงาน 

  (๒) กรณี ท่ีผลการประเมินในแต)ละครั้ ง  มีคะแนนเฉลี่ย ตํ่ากว)าหกสิบคะแนน                      
ให%คณะกรรมการตามข%อ ๕ แจ%งผลการทดลองปฏิบัติงานพร%อมคะแนนแต)ละครั้งเป�นลายลักษณ�อักษรให%
ผู%บังคับบัญชาทราบ และให%ผู%บังคับบัญชาแจ%งผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานให%ผู%ถูกประเมินลง
ลายมือชื่อรับทราบทุกครั้ง พร%อมท้ังให%รายงานต)ออธิการบดี เม่ืออธิการบดีได%รับรายงานแล%ว เห็นว)า                
ไม)สมควรปฏิบัติงานต)อไป ให%สั่งการภายในเจ็ดวันนับต้ังแต)วันท่ีได%รับรายงาน และสั่งให%ผู%นั้นออกจากงาน 

ข%อ ๑๐ ในระหว)างทดลองปฏิบัติงาน ถ%าผู%ทดลองปฏิบัติงานได%ประพฤติผิดอย)างร%ายแรง หรือไม)มี
ความรู%ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานต)อไปได% โดยท่ีปรากฏเป�นท่ีประจักษ�ชัดเจน ให%คณะกรรมการรายงาน
ต)ออธิการบดีในทันที  เม่ืออธิการบดีได%รับรายงานแล%ว เห็นว)าไม)สมควรปฏิบัติงานต)อไป ให%มีคําสั่งผู%นั้น
ออกจากงาน แต)ถ%าเห็นว)าผู%นั้นไม)ควรให%ออกจากงานและผู%นั้นยังทดลองปฏิบัติงานไม)ครบระยะเวลาตาม
ข%อ ๔  ให%สั่งให%ผู%นั้นทดลองปฏิบัติงานต)อไปอีกระยะหนึ่ง    แต)ระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานระยะหลัง
รวมกันแล%วต%องไม)เกินหนึ่งปA 

ข%อ ๑๑ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีถูกสั่งออกจากงานตามข%อ ๙ และข%อ ๑๐ มีสิทธิอุทธรณ�ต)อ
คณะกรรมการอุทธรณ�และร%องทุกข�ประจํามหาวิทยาลัย ภายในสามสิบวันนับต้ังแต)วันท่ีได%รับแจ%งคําสั่งให%
ออกจากงาน 

ข%อ ๑๒ ในกรณีท่ีมีปMญหาหรือการตีความเก่ียวกับข%อปฏิบัติตามประกาศนี้ ให%นําเสนอท่ีประชุม 
ก.บ.ม. เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด และให%ถือคําวินิจฉัยเป�นท่ียุติ   

 
ประกาศ    ณ    วันท่ี   ๒๑   เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

       
(ผู%ช)วยศาสตราจารย� ดร.นิวัต กลิ่นงาม) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
กองนโยบายและแผน 



 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เรื่อง   การกําหนดบัญชีค!าจ#างข้ันต่ําข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2561 

…………………………………............. 

โดยเป�นการสมควรปรับปรุงแก�ไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การกําหนดบัญชี
ค(าจ�างข้ันตํ่าข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 4) เพ่ือให�ค(าจ�างมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) แห(งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และข�อ ๑๙ แห(งข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว(าด�วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุม                     
ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2561 โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงเห็นชอบในคราว
ประชุมครั้งท่ี 5/๒๕61 เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 จึงกําหนดบัญชีค(าจ�างข้ันตํ่าข้ันสูงของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ไว�ดังนี้ 

ข�อ ๑ ประกาศนี้เรียกว(า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การกําหนดบัญชี
ค(าจ�างข้ันตํ่าข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2561 

ข�อ ๒ ประกาศนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต(วันท่ี 1 เมษายน 2561 เป�นต�นไป 
ข�อ ๓ ให�ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การกําหนดบัญชีค(าจ�างข้ันตํ่า            

ข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. ๒๕๕8 และให�ใช�ประกาศนี้แทน 
ข�อ  ๔ ผู�ดํารงตําแหน(งใด ประเภทใด ระดับใด จะได�รับเงินเดือนเท(าใดเป�นไปตามบัญชีอัตรา

ค(าจ�างข้ันตํ่าข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แนบท�ายประกาศนี้ 

จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   16   พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕61 
             

   
                                                  

 
 
 
กองนโยบายและแผน 

 (ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.เสนาะ   กลิ่นงาม) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 



ข้ันต่ํา ข้ันสูง

ปริญญาโท 26,250

ปริญญาเอก 31,500

89,250

105,540

111,480

ตํ่ากว�า ปวช. 11,300

ปวช. 12,220

ปวส./อนุปริญญา 14,950

50,380

71,270

ปริญญาตรี 19,500

ปริญญาโท 22,750

56,680

75,910

89,760

96,620

ผู%อํานวยการกองหรือเทียบเท�า 34,660 77,350

42,710 91,470

หมายเหตุ ตําแหน�งท่ีไม�ได%กําหนดอัตราเงินเดือนข้ันต่ําไว% (ผศ. รศ. ศ.) เป5นตําแหน�งท่ีสามารถเข%าสู�ตําแหน�งได%

เมื่อบุคลากรมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน�งตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด

ตํา
แห

น�ง
ปร

ะเ
ภท

ผู%บ
ริห

าร

ผู%อํานวยการสํานักงานอธิการบดี

ตํา
แห

น�ง
ปร

ะเ
ภท

วิช
าช

ีพเ
ฉพ

าะ
หร

ือ
เช

ี่ยว
ชา

ญเ
ฉพ

าะ

ปฏิบัติการ

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญพิเศษ

ตํา
แห

น�ง
ปร

ะเ
ภท

ทั่ว
ไป

ปฏิบัติงาน

ชํานาญงาน

ชํานาญงานพิเศษ

ศาสตราจารยB

ตํา
แห

น�ง
วิช

าก
าร

อาจารยB

ผู%ช�วยศาสตราจารยB

รองศาสตราจารยB

บัญชีอัตราค�าจ�างข้ันต่ําข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แนบท%ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การกําหนดเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี  16 พฤษภาคม 2561

อัตราค�าจ�าง (บาท)
ตําแหน�ง/วุฒิการศึกษาเริ่มต�น

65,400

27,320

34,970
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ใบสมัครสอบเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ 

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

สาขาวิชาท่ีสมัครสอบ   .................................................................................................................................................. 

สังกัดคณะ ...................................................................................................................................................................... 

(โปรดกรอกขอความดวยตวับรรจง) 

1.  ชื่อและนามสกุล  (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................สัญชาติ.................ศาสนา..................... 

    ชื่อและนามสกุล (ภาษาอังกฤษ)(Mr./Mrs./Miss).................................................................................................................. 

    เลขบัตรประตัวประชาชน     -       -         -     ออกให ณ อําเภอ.......................................... 

    วันออกบัตร................................................................................... วันหมดอายุ..................................................................... 

    เกิดวันท่ี.....................เดือน...................................พ.ศ................  ปจจุบันอายุ..............ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) 

Facebook username ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    สถานภาพการสมรส        โสด                 สมรส            อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................... 

    ชื่อและนามสกุลบิดา...................................................................อาชพี................................(   ) มีชีวิตอยู  (   ) ถึงแกกรรม  

    ชื่อและนามสกุลมารดา ...............................................................อาชีพ...............................(   ) มีชีวิตอยู  (   ) ถึงแกกรรม 

    ชื่อสามี/ภรรยา................................................................................สถานท่ีทํางาน................................................................ 

    ตําแหนงงาน........................................................................................... มีบุตร.............คน  ชาย..........คน  หญิง...........คน 

2.  ท่ีอยู  ตามทะเบียนบาน  ท่ีสามารถติดตอไดสะดวก บานเลขท่ี................หมูท่ี........ถนน.......................................... 

    ตําบล/แขวง.....................................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด............................................. 

    รหัสไปรษณีย................................โทรศัพท/โทรสาร.............................................E-mail……………………………………………… 

3.  ประวัติการศึกษา (โดยระบุวุฒิท่ีไดรับสูงสุด ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี ตามลําดับ) 

ระดับ

การศึกษา 

ช่ือปริญญาบัตรหรือ

ประกาศนียบัตร 

สาขาหรือวิชาเอก สถานศึกษา ปท่ีสําเรจ็

การศึกษา 

คะแนน

เฉลี่ย 

      

      

      

      

 

4. ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

ระดับการศึกษา ช่ือวิทยานิพนธ การตีพิมพเผยแพร 

ปริญญาเอก   

ปริญญาโท   
 

รูปถาย 

ขนาด 1  น้ิว 

ลําดับท่ี..................................... 

วันท่ีรับสมัคร................................ 

      

 

      

 

      

 

บส.01 
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5. ใบประกอบวิชาชีพ 

ชื่อใบประกอบวิชาชีพ ชื่อหนวยงานท่ีออก วันท่ีออก วันหมดอายุ 

    

    
 
6. ประวัติการฝกอบรม 

ระยะเวลา ช่ือหนวยงานท่ีจัด หลักสตูร 

   

   

   

   
 

7. ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา (เรียงจากปจจุบันไปอดีต) 

ป พ.ศ. สาขาวิชา / คณะ ช่ือสถาบันการศึกษา เบอรโทรศัพท 

    

    

    

    

    
 

8. ประสบการณการปฏิบัติงาน (เรียงจากปจจุบันไปอดีต) 

ป พ.ศ. ตําแหนง ช่ือสถานท่ีทํางาน เบอรโทรศัพท 

    

    

    

    

 

9. ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและการตีพิมพเผยแพร (ไมเปนสวนหนึ่งของการศึกษา) 

ป พ.ศ. ช่ือผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจยั การตีพิมพเผยแพร 
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10. ตําแหนงทางวิชาการ  

ระดับผูชวยศาสตราจารย ไดรับการแตงตั้งเม่ือ...............................................สถาบันการศึกษา......................................... 

ระดับรองศาสตราจารย ไดรับการแตงตั้งเม่ือ...............................................สถาบันการศึกษา......................................... 

ระดับศาสตราจารย ไดรับการแตงตั้งเม่ือ..............................................สถาบันการศึกษา.......................................... 

11. ความรูความสามารถดานโปรแกรมคอมพิวเตอร.................................................................................................................. 

12. ความสามารถพิเศษ.............................................................................................................................................................. 

13. บุคคลท่ีอางอิงถึง (โปรดระบุคคล) 

ชื่อ –  สกุล ตําแหนง ชื่อสถานท่ีทํางานและเบอรโทรศัพท ระบุความสัมพันธ 

    

    

    
 
14. ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด)  

        14.1 คุณวุฒิระดับปริญญาโท 

              (....)  ไมมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 

     (....)  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ระบุ)...............................................จาก......................................................... 

                      คะแนนท่ีได................................ คะแนน          ผานตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

                                                    ไมตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

        14.2 คุณวุฒริะดับปริญญาเอก 

              (....)  ไมมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 

     (....)  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ระบุ).................................................จาก....................................................... 

                      คะแนนท่ีได................................ คะแนน          ผานตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

                                                    ไมตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

ขาพเจาขอใหคํารับรองวาขอความดังกลาวขางตนถูกตองและเปนจริงทุกประการ 

 

        (ลงชื่อ) ...........................................................ผูสมัคร 

               (..............................................................) 

          วันท่ี...........เดือน.............................พ.ศ............ 
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สําหรับเจาหนาที่ 

 

หลักฐานการสมัคร  (ใหเจาหนาท่ีรับสมัครทําเครื่องหมาย   √    ลงในชอง        หนาหลักฐานท่ีไดรับ) 

1. ใบสมัครท่ีกรอกขอความสมบูรณครบถวน 

2. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป 

3. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 

5. สําเนาปริญญาบัตร สําเนาใบรับรองคุณวุฒิ และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT)   

ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 

6. ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน จากโรงพยาบาลของรัฐเทานั้น 

7. หลักฐานการทําดุษฎีนิพนธ (กรณีอยูระหวางการสอบปองกันดุษฎีนิพนธ ระดับปริญญาเอก) 

8. หลักฐานผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและการตีพิมพเผยแพร (ไมเปนสวนหนึ่งของการศึกษา) 

9. สําเนาใบทะเบียนสมรส ในกรณีเปลี่ยนนามสกุลเม่ือสมรสแลว (ถามี) 

10. หนังสือรับรองประสบการณการทํางานหรือหนังสือรับรองจากหนวยงาน (ถามี) 

11. หนังสือรับรองการผานการเกณฑทหารเฉพาะเพศชาย (แบบ สด.8 หรือแบบ สด 43) 

12. ใบรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ฉบับ 

      

   

        ลงชื่อ.......................................................เจาหนาท่ีรับสมัคร 

                          รับใบสมัครวันท่ี............เดือน........................พ.ศ. ............. 

 

 

*** หมายเหตุ  กรณีท่ีจะยื่นเอกสารใบสมัคร หากเอกสารและหลักฐานการสมัครไมถูกตองครบถวนตามรายการท่ีแสดงไว 

                    ขางตน งานบริหารงานบุคคลขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับใบสมัคร  

 

 

 

 

 

 



 

ใบสมัครสอบเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ 

สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

 

สาขาวิชาท่ีสมัครสอบ   .................................................................................................................................................. 

(โปรดกรอกขอความดวยตวับรรจง) 

1.  ชื่อและนามสกุล  (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................สัญชาติ.................ศาสนา..................... 

    ชื่อและนามสกุล (ภาษาอังกฤษ)(Mr./Mrs./Miss).................................................................................................................. 

    เลขบัตรประตัวประชาชน     -       -         -     ออกให ณ อําเภอ.......................................... 

    วันออกบัตร................................................................................... วันหมดอายุ..................................................................... 

    เกิดวันท่ี.....................เดือน...................................พ.ศ................  ปจจุบันอายุ..............ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) 

Facebook username ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    สถานภาพการสมรส        โสด                 สมรส            อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................... 

    ชื่อและนามสกุลบิดา...................................................................อาชพี................................(   ) มีชีวิตอยู  (   ) ถึงแกกรรม  

    ชื่อและนามสกุลมารดา ...............................................................อาชีพ...............................(   ) มีชีวิตอยู  (   ) ถึงแกกรรม 

    ชื่อสามี/ภรรยา................................................................................สถานท่ีทํางาน................................................................ 

    ตําแหนงงาน........................................................................................... มีบุตร.............คน  ชาย..........คน  หญิง...........คน 
 

2.  ท่ีอยู  ตามทะเบียนบาน  ท่ีสามารถติดตอไดสะดวก บานเลขท่ี................หมูท่ี........ถนน.......................................... 

    ตําบล/แขวง.....................................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด............................................. 

    รหัสไปรษณีย................................โทรศัพท/โทรสาร.............................................E-mail……………………………………………… 
 

3.  ประวัติการศึกษา (โดยระบุวุฒิท่ีไดรับสูงสุด ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี ตามลําดับ) 

ระดับ

การศึกษา 

ช่ือปริญญาบัตรหรือ

ประกาศนียบัตร 

สาขาหรือวิชาเอก สถานศึกษา ปท่ีสําเรจ็

การศึกษา 

คะแนน

เฉลี่ย 

      

      

      

      

 

 

 

รูปถาย 

ขนาด 1  น้ิว 

ลําดับท่ี..................................... 

วันท่ีรับสมัคร................................ 

      

 

      

 

      

 

บส.02 
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4. ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ 

ระดับการศึกษา ช่ือวิทยานิพนธ การตีพิมพเผยแพร 

ปริญญาเอก   

ปริญญาโท   
 

5. ใบประกอบวิชาชีพ 

ชื่อใบประกอบวิชาชีพ ชื่อหนวยงานท่ีออก วันท่ีออก วันหมดอายุ 

    

    
 
6. ประวัติการฝกอบรม 

ระยะเวลา ช่ือหนวยงานท่ีจัด หลักสตูร 

   

   

   

   
 

7. ประสบการณการสอนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรืออาชีวศึกษา (เรียงจากปจจุบันไปอดีต)  

ป พ.ศ. สาขาวิชา ช่ือสถาบันการศึกษา เบอรโทรศัพท 

    

    

    

    

    
 

8. ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา (เรียงจากปจจุบันไปอดีต) 

ป พ.ศ. สาขาวิชา / คณะ ช่ือสถาบันการศึกษา เบอรโทรศัพท 
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9. ประสบการณการปฏิบัติงาน (เรียงจากปจจุบันไปอดีต) 

ป พ.ศ. ตําแหนง ช่ือสถานท่ีทํางาน เบอรโทรศัพท 

    

    

    

    
 

10. ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและการตีพิมพเผยแพร (ไมเปนสวนหนึ่งของการศึกษา) 

ป พ.ศ. ช่ือผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจยั การตีพิมพเผยแพร 

   

   

   

   

   
 

11. ตําแหนงทางวิชาการ  

ระดับผูชวยศาสตราจารย ไดรับการแตงตั้งเม่ือ...............................................สถาบันการศึกษา......................................... 

ระดับรองศาสตราจารย ไดรับการแตงตั้งเม่ือ...............................................สถาบันการศึกษา......................................... 

ระดับศาสตราจารย ไดรับการแตงตั้งเม่ือ..............................................สถาบันการศึกษา.......................................... 

12. ความรูความสามารถดานโปรแกรมคอมพิวเตอร.................................................................................................................. 

13. ความสามารถพิเศษ.............................................................................................................................................................. 

14. บุคคลท่ีอางอิงถึง (โปรดระบุคคล) 

ชื่อ –  สกุล ตําแหนง ชื่อสถานท่ีทํางานและเบอรโทรศัพท ระบุความสัมพันธ 

    

    

    
 
15. ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด)  

        15.1 คุณวุฒิระดับปริญญาโท 

              (....)  ไมมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 

     (....)  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ระบุ)...............................................จาก......................................................... 

                      คะแนนท่ีได................................ คะแนน          ผานตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

                                                    ไมตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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15.2 คุณวุฒริะดับปริญญาเอก 

              (....)  ไมมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 

     (....)  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ระบุ).................................................จาก....................................................... 

                      คะแนนท่ีได................................ คะแนน          ผานตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

                                                    ไมตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขาพเจาขอใหคํารับรองวาขอความดังกลาวขางตนถูกตองและเปนจริงทุกประการ 

 

        (ลงชื่อ) ...........................................................ผูสมัคร 

               (..............................................................) 

          วันท่ี...........เดือน.............................พ.ศ............ 

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

สําหรับเจาหนาที่ 

หลักฐานการสมัคร  (ใหเจาหนาท่ีรับสมัครทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  หนาหลักฐานท่ีไดรับ) 

1. ใบสมัครท่ีกรอกขอความสมบูรณครบถวน 

2. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป 

3. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 

5. สําเนาปริญญาบัตร สําเนาใบรับรองคุณวุฒิ และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT)   

ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 

6. ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน จากโรงพยาบาลของรัฐเทานั้น 

7. หลักฐานการทําดุษฎีนิพนธ (กรณีอยูระหวางการสอบปองกันดุษฎีนิพนธ ระดับปริญญาเอก) 

8. หลักฐานผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและการตีพิมพเผยแพร (ไมเปนสวนหนึ่งของการศึกษา) 

9. สําเนาใบทะเบียนสมรส ในกรณีเปลี่ยนนามสกุลเม่ือสมรสแลว (ถามี) 

10. หนังสือรับรองประสบการณการทํางานหรือหนังสือรับรองจากหนวยงาน (ถามี) 

11. หนังสือรับรองการผานการเกณฑทหารเฉพาะเพศชาย (แบบ สด.8 หรือแบบ สด 43) 

12. ใบรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ฉบับ 

        

        ลงชื่อ.......................................................เจาหนาท่ีรับสมัคร 

                          รับใบสมัครวันท่ี............เดือน........................พ.ศ. ............. 

 

*** หมายเหตุ  กรณีท่ีจะยื่นเอกสารใบสมัคร หากเอกสารและหลักฐานการสมัครไมถูกตองครบถวนตามรายการท่ีแสดงไว 

                    ขางตน งานบริหารงานบุคคลขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับใบสมัคร  



 

ใบสมัครสอบเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

ตําแหนงท่ีสมัครสอบ   ..................................................................................................................................................... 

สังกัดคณะ/สํานัก.............................................................................................................................................................. 

(โปรดกรอกขอความดวยตวับรรจง) 

1.  ชื่อและนามสกุล  (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................สัญชาติ.................ศาสนา..................... 

    ชื่อและนามสกุล (ภาษาอังกฤษ)(Mr./Mrs./Miss).................................................................................................................. 

    เลขบัตรประตัวประชาชน     -       -         -     ออกให ณ อําเภอ.......................................... 

    วันออกบัตร................................................................................... วันหมดอายุ..................................................................... 

    เกิดวันท่ี.....................เดือน...................................พ.ศ................  ปจจุบันอายุ..............ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) 

Facebook username ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    สถานภาพการสมรส        โสด                 สมรส            อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................... 

    ชื่อและนามสกุลบิดา...................................................................อาชพี................................(   ) มีชีวิตอยู  (   ) ถึงแกกรรม  

    ชื่อและนามสกุลมารดา ...............................................................อาชีพ...............................(   ) มีชีวิตอยู  (   ) ถึงแกกรรม 

    ชื่อสามี/ภรรยา................................................................................สถานท่ีทํางาน................................................................ 

    ตําแหนงงาน........................................................................................... มีบุตร.............คน  ชาย..........คน  หญิง...........คน 

2.  ท่ีอยู  ตามทะเบียนบาน  ท่ีสามารถติดตอไดสะดวก บานเลขท่ี................หมูท่ี........ถนน.......................................

ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด....................................................

รหัสไปรษณีย................................โทรศัพท/โทรสาร.............................................E-mail…………………..……………………………… 

3.  ประวัติการศึกษา (โดยระบุวุฒิท่ีไดรับสูงสุด ป.โท/ป.ตร/ีปวส.หรืออนุปริญญา/ปวช.หรือ ม.6 ตามลําดับ) 

ระดับ

การศึกษา 

ช่ือปริญญาบัตรหรือ

ประกาศนียบัตร 

สาขาหรือวิชาเอก สถานศึกษา ปท่ีสําเรจ็

การศึกษา 

คะแนน

เฉลี่ย 

      

      

      

      

        
4. ใบประกอบวิชาชีพ 

ชื่อใบประกอบวิชาชีพ ชื่อหนวยงานท่ีออก วันท่ีออก วันหมดอายุ 

    

    
 

รูปถาย 

ขนาด 1  น้ิว 

วันท่ีสมัคร..................................... 

เลขประจําตัวผูสมัคร.................... 

บส.04 
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5. ประวัติการฝกอบรม  

ระยะเวลา ช่ือหนวยงานท่ีจัด หลักสตูร 

   

   

   

   
 
6. ประสบการณการปฏบิัติงาน (เรียงจากปจจุบันไปอดีต) 

ป พ.ศ. ตําแหนง ช่ือสถานท่ีทํางาน เบอรโทรศัพท 

    

    

    

    

    
   
7. ความรูความสามารถดานโปรแกรมคอมพิวเตอร.................................................................................................................. 

8. ความสามารถพิเศษ.............................................................................................................................................................. 

9. บุคคลท่ีอางอิงถึง (โปรดระบุคคลท่ีไมใชญาติหรือเพ่ือน) 

ช่ือ –  สกุล ตําแหนง ช่ือสถานท่ีทํางานและเบอรโทรศัพท ระบุความสัมพันธ 

    

    

    

 
 

                             ขาพเจาขอใหคํารับรองวาขอความดังกลาวขางตนถูกตองและเปนจริงทุกประการ 

 

        (ลงชื่อ) ...........................................................ผูสมัคร 

                 (.........................................................) 

        วันท่ี...........เดือน.............................พ.ศ............ 
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สําหรับเจาหนาที่ 
 

หลักฐานการสมัคร  (ใหเจาหนาท่ีรับสมัครทําเครื่องหมาย   √    ลงในชอง        หนาหลักฐานท่ีไดรับ) 

1. ใบสมัครท่ีกรอกขอความสมบูรณครบถวน 

2. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาดํา  ขนาด 1  นิ้ว   จํานวน  3  รูป 

3. สําเนาทะเบียนบาน   จํานวน  1  ฉบับ 

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  1  ฉบับ 

5. สําเนาปริญญาบัตร  สําเนาใบรับรองคุณวุฒิ  และสําเนาระเบยีนแสดงผลการศึกษา  (TRANSCRIPT)   

ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร จํานวนอยางละ  1  ฉบับ 

6. ใบรับรองแพทยแผนปจจุบัน  ซ่ึงออกใหไมเกิน  1  เดือน  จํานวน 1 ฉบับ 

7. สําเนาใบทะเบียนสมรส  ในกรณีเปลี่ยนนามสกุลเม่ือสมรสแลว (ถามี) 

8. หนังสือรับรองประสบการณการทํางานหรือหนังสือรับรองจากหนวยงาน (ถามี) 

9. หนังสือรับรองการผานการเกณฑทหารเฉพาะเพศชาย (แบบ สด.8 หรือแบบ สด. 43)  จํานวน 1 ฉบับ 

     

   

        ลงชื่อ.......................................................เจาหนาท่ีรับสมัคร 

                          รับใบสมัครวันท่ี............เดือน........................พ.ศ. ............. 

 

 

 

*** หมายเหตุ  กรณีท่ีจะยื่นเอกสารใบสมัคร หากเอกสารและหลักฐานการสมัครไมถูกตองครบถวนตามรายการท่ีแสดงไว 

                    ขางตน งานบริหารงานบุคคลขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับใบสมัคร  



เลขประจ ำตัวสอบ..................................... 
 
 

(ส ำหรับกรรมกำร) 
บัตรประจ ำตัวผู้สมัครเข้ำรับกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ัง 

เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ประเภทวิชำกำร  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

ต ำแหน่ง อำจำรย์ 
สังกัด คณะ...................................................................................................... 
ระดับกำรศึกษำปริญญำ..................สำขำ/ทำง................................................ 
ช่ือ–สกุล (นำย/นำง/นำงสำว).......................................................................... 
เลขท่ีใบเสร็จ..................................................... 

.......................................                  ........................................... 
   (เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน)                       (เจ้ำหน้ำที่ออกบัตร) 

เลขประจ ำตัวสอบ..................................... 
 
 

(ส ำหรับกรรมกำร) 
บัตรประจ ำตัวผู้สมัครเข้ำรับกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ัง 

เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ประเภทวิชำกำร  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

ต ำแหน่ง อำจำรย์ 
สังกัด คณะ...................................................................................................... 
ระดับกำรศึกษำปริญญำ..................สำขำ/ทำง................................................ 
ช่ือ–สกุล (นำย/นำง/นำงสำว).......................................................................... 
เลขท่ีใบเสร็จ..................................................... 

.......................................                  ........................................... 
   (เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน)                       (เจ้ำหน้ำที่ออกบัตร) 

เลขประจ ำตัวสอบ..................................... 
 
 

(ส ำหรับกรรมกำร) 
บัตรประจ ำตัวผู้สมัครเข้ำรับกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ัง 

เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ประเภทวิชำกำร  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

ต ำแหน่ง อำจำรย์ 
สังกัด คณะ...................................................................................................... 
ระดับกำรศึกษำปริญญำ..................สำขำ/ทำง................................................ 
ช่ือ–สกุล (นำย/นำง/นำงสำว).......................................................................... 
เลขท่ีใบเสร็จ..................................................... 

.......................................                  ........................................... 
   (เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน)                       (เจ้ำหน้ำที่ออกบัตร) 

 

เลขประจ ำตัวสอบ..................................... 
 
 

(ส ำหรับผู้สมัครสอบ) 
บัตรประจ ำตัวผู้สมัครเข้ำรับกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ัง 

เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ประเภทวิชำกำร  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

ต ำแหน่ง อำจำรย์ 
สังกัด คณะ...................................................................................................... 
ระดับกำรศึกษำปริญญำ..................สำขำ/ทำง............................................. 
ช่ือ–สกุล (นำย/นำง/นำงสำว)...................................................................... 
 

.......................................                  ........................................... 
   (เจ้ำหน้ำที่ออกบัตร)                       (ลำยมือช่ือผู้สมัคร) 

เลขประจ ำตัวสอบ..................................... 
 
 

(ส ำหรับผู้สมัครสอบ) 
บัตรประจ ำตัวผู้สมัครเข้ำรับกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ัง 

เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ประเภทวิชำกำร  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

ต ำแหน่ง อำจำรย์ 
สังกัด คณะ...................................................................................................... 
ระดับกำรศึกษำปริญญำ..................สำขำ/ทำง............................................. 
ช่ือ–สกุล (นำย/นำง/นำงสำว)...................................................................... 
 

.......................................                  ........................................... 
   (เจ้ำหน้ำที่ออกบัตร)                       (ลำยมือช่ือผู้สมัคร) 

เลขประจ ำตัวสอบ..................................... 
 
 

(ส ำหรับผู้สมัครสอบ) 
บัตรประจ ำตัวผู้สมัครเข้ำรับกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ัง 

เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ประเภทวิชำกำร  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

ต ำแหน่ง อำจำรย์ 
สังกัด คณะ...................................................................................................... 
ระดับกำรศึกษำปริญญำ..................สำขำ/ทำง............................................. 
ช่ือ–สกุล (นำย/นำง/นำงสำว)...................................................................... 
 

.......................................                  ........................................... 
   (เจ้ำหน้ำที่ออกบัตร)                       (ลำยมือช่ือผู้สมัคร) 

 



เลขประจ ำตัวสอบ..................................... 
 
 

(ส ำหรับกรรมกำร) 
บัตรประจ ำตัวผู้สมัครเข้ำรับกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ัง 

เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเช่ียวชำญเฉพำะ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

ต ำแหน่ง.................................................................................................... 
สังกัด คณะ/ส ำนัก/สถำบัน.............................................................................. 
ระดับกำรศึกษำปริญญำ..................สำขำ/ทำง................................................ 
ช่ือ–สกุล (นำย/นำง/นำงสำว).......................................................................... 
เลขท่ีใบเสร็จ..................................................... 

.......................................                  ........................................... 
   (เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน)                       (เจ้ำหน้ำที่ออกบัตร) 

เลขประจ ำตัวสอบ..................................... 
 
 

(ส ำหรับกรรมกำร) 
บัตรประจ ำตัวผู้สมัครเข้ำรับกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ัง 

เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเช่ียวชำญเฉพำะ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

ต ำแหน่ง.................................................................................................... 
สังกัด คณะ/ส ำนัก/สถำบัน.............................................................................. 
ระดับกำรศึกษำปริญญำ..................สำขำ/ทำง................................................ 
ช่ือ–สกุล (นำย/นำง/นำงสำว).......................................................................... 
เลขท่ีใบเสร็จ..................................................... 

.......................................                  ........................................... 
   (เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน)                       (เจ้ำหน้ำที่ออกบัตร) 

เลขประจ ำตัวสอบ..................................... 
 
 

(ส ำหรับกรรมกำร) 
บัตรประจ ำตัวผู้สมัครเข้ำรับกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ัง 

เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเช่ียวชำญเฉพำะ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

ต ำแหน่ง.................................................................................................... 
สังกัด คณะ/ส ำนัก/สถำบัน.............................................................................. 
ระดับกำรศึกษำปริญญำ..................สำขำ/ทำง................................................ 
ช่ือ–สกุล (นำย/นำง/นำงสำว).......................................................................... 
เลขท่ีใบเสร็จ..................................................... 

.......................................                  ........................................... 
   (เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน)                       (เจ้ำหน้ำที่ออกบัตร) 

 

เลขประจ ำตัวสอบ..................................... 
 
 

(ส ำหรับผู้สมัครสอบ) 
บัตรประจ ำตัวผู้สมัครเข้ำรับกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ัง 

เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเช่ียวชำญเฉพำะ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

ต ำแหน่ง.................................................................................................... 
สังกัด คณะ/ส ำนัก/สถำบัน.............................................................................. 
ระดับกำรศึกษำปริญญำ..................สำขำ/ทำง............................................. 
ช่ือ–สกุล (นำย/นำง/นำงสำว)...................................................................... 
 

.......................................                  ........................................... 
   (เจ้ำหน้ำที่ออกบัตร)                       (ลำยมือช่ือผู้สมัคร) 

เลขประจ ำตัวสอบ..................................... 
 
 

(ส ำหรับผู้สมัครสอบ) 
บัตรประจ ำตัวผู้สมัครเข้ำรับกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ัง 

เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเช่ียวชำญเฉพำะ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

ต ำแหน่ง.................................................................................................... 
สังกัด คณะ/ส ำนัก/สถำบัน.............................................................................. 
ระดับกำรศึกษำปริญญำ..................สำขำ/ทำง............................................. 
ช่ือ–สกุล (นำย/นำง/นำงสำว)...................................................................... 
 

.......................................                  ........................................... 
   (เจ้ำหน้ำที่ออกบัตร)                       (ลำยมือช่ือผู้สมัคร) 

เลขประจ ำตัวสอบ..................................... 
 
 

(ส ำหรับผู้สมัครสอบ) 
บัตรประจ ำตัวผู้สมัครเข้ำรับกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ัง 

เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเช่ียวชำญเฉพำะ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 

ต ำแหน่ง.................................................................................................... 
สังกัด คณะ/ส ำนัก/สถำบัน.............................................................................. 
ระดับกำรศึกษำปริญญำ..................สำขำ/ทำง............................................. 
ช่ือ–สกุล (นำย/นำง/นำงสำว)...................................................................... 
 

.......................................                  ........................................... 
   (เจ้ำหน้ำที่ออกบัตร)                       (ลำยมือช่ือผู้สมัคร) 

 



รายการเอกสารประกอบการท าสัญญาจ้าง ตอ่สัญญาจ้าง และการท าสัญญารับทุน 
เอกสารประกอบการท า   สัญญาจ้าง   ต่อสัญญาจ้าง   ท าสัญญารับทุน 

1.  ส ำเนำใบปริญญำบัตรหรือใบรับรองวุฒิกำรศึกษำ (น าต้นฉบับมาแสดง) กรณีท าสัญญาจ้าง  จ ำนวน  2  ฉบับ 
2.  ส ำเนำใบแสดงผลกำรศึกษำ (น าต้นฉบับมาแสดง) กรณีท าสัญญาจ้าง จ ำนวน  2  ฉบับ 
3.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน  2  ฉบับ 
4.  ส ำเนำบัตรประชำชน จ ำนวน  2  ฉบับ 
5.  ส ำเนำหลักฐำนกำรตอบรับจำกสถำนศึกษำ กรณีท าสัญญารับทุน จ ำนวน  2  ฉบับ 
6.  ส ำเนำรำยละเอียดหลักสูตร กรณีท าสัญญารับทุน จ ำนวน  2  ฉบับ 
7.  รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จ ำนวน  2  รูป 
8.  ใบรับรองแพทย์  ออกโดยโรงพยำบำลของรัฐเท่ำนั้น  ระยะเวลำไม่เกิน 1 เดือน   

(ฉบับจริง 1 ใบ, ส ำเนำ 1 ใบ) กรณีท าสัญญาจ้าง / ต่อสัญญาจ้าง     จ ำนวน  2  ฉบับ 
9.  ส ำเนำหลักฐำนคู่สมรส กรณีท าสัญญาจ้าง / ต่อสัญญาจ้าง /  ท าสัญญารับทุน 

 ใบส ำคัญกำรสมรส (กรณีสมรส) พร้อมส ำเนำทะเบียนบ้ำนและส ำเนำบัตรประชำชนคู่สมรส จ ำนวน  2  ฉบับ 
 ใบส ำคัญกำรหย่ำ (กรณีหย่ำ) จ ำนวน  2  ฉบับ 
 ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสตำย) จ ำนวน  2  ฉบับ 

10.  ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ำมี) จ ำนวน  2  ฉบับ 
11.  อำกรแสตมป์ จ ำนวน 22 บำท 

  สัญญำจ้ำง  ติดอำกรแสตมป์   1  บำท ( 2  ฉบับ) 
  สัญญำค้ ำประกัน ติดอำกรแสตมป์   10  บำท ( 2  ฉบับ) 

เอกสารประกอบการค  าประกัน 
 เอกสารของผู้ค  าประกัน 

1.  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรระดับ 5 ข้ึนไป (กรณีเป็นข้ำรำชกำร)   จ ำนวน  2  ฉบับ 
2.  ส ำเนำบัตรประชำชน        จ ำนวน  2  ฉบับ 
3.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน        จ ำนวน  2  ฉบับ 
4.  ส ำเนำทะเบียนสมรส / ใบส ำคัญกำรหย่ำ / ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ำมี)    จ ำนวน  2  ฉบับ 
5.  ส ำเนำบัตรประชำชน/บัตรข้ำรำชกำร  ของคู่สมรสผู้ค  าประกัน    จ ำนวน  2  ฉบับ 
6.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  ของคู่สมรสผู้ค  าประกัน      จ ำนวน  2  ฉบับ 

 ผู้ค  าประกัน 
1. ผู้ค้ ำประกันจะต้องเป็นบิดำหรือมำรดำของผู้ท ำสัญญำ  โดยค้ ำประกันไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ในกำรท ำสัญญำค้ ำประกัน หรือ 
2. เป็นข้ำรำชกำร ระดับ  5  ข้ึนไป 
3. ผู้ค้ ำประกันที่สมรสแล้วให้สำมีหรือภรรยำ ลงนำมยินยอมในสัญญำค้ ำประกันด้วย 
4. ผู้ค ้ำประกันต้องมำเซ็นชื่อลงนำมต่อหน้ำเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนบุคคล/นิติกร ด้วยตนเอง ณ วันท้ำสัญญำ ยกเว้นพยำน

และผู้ให้ควำมยินยอมสำมำรถลงนำมในเอกสำรก่อนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนเจ้าหน้าท่ี : การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำได้ตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรท ำสัญญำ, วัน/เดือน/ปี เริ่มสัญญำ และอัตรำเงินเดือน หรือข้อมูล
อื่นๆ ของผู้ท ำสัญญำ จำกฐำนข้อมูลที่อัพเดทล่ำสุดเรียบร้อยแล้ว 
 

      ลงช่ือ……………………………..……………………………….ผู้ตรวจสอบ 
            (……………………………………………………………..) 
      ต ำแหน่ง…………………………………………….…………… 
      วันท่ี…….…เดือน……………………………..พ.ศ…….…... 
 [***โปรดพลิก‼! เพ่ือดูข้อควรปฏิบัติในการท าสัญญา***] 



 
*** ข้อควรปฏิบัติ *** 

- เจ้ำของหลักฐำนในเอกสำรต้อง รับรองส าเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน  าเงิน ทุกฉบับ หำกมีกำรเขียนผิดให้ขีดฆ่ำและ             
ลงชื่อก ำกับทุกครั้ง ห้าม! ใช้น้ ำยำลบค ำผิด 

- ผู้ค้ ำประกันต้องไม่เป็น สำมีหรือภรรยำ ของพนักงำน 
- กำรรับรองส ำเนำที่สมบูรณ์ถูกต้อง ต้องมีค ำว่ำ :-  

 1. “ส ำเนำถูกต้อง”  2. มีลำยเซ็น  3.ชื่อและนำมสกุล ตัวบรรจงในวงเล็บ 
- ห้าม! รับรองส ำเนำแทนกัน เอกสำรเป็นชื่อของบุคคลใด บุคคลนั้นต้องเป็นคนลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำด้วยตนเอง 

 
ผู้ท าสัญญาจ้างครั งแรก ต้องมี 

- สมุดบัญชีเงินฝำก  
o พนักงำนมหำวิทยำลัย  ธนำคำรออมสิน   
o พนักงำนรำชกำร  ธนำคำรกรุงไทย 

- เลขที่ผู้ประกันตน / เอกสำรประกันสังคม 
- ใบระเบียนประวัติ 
- ภาระงานที่หน่วยงานมอบหมาย 2 ฉบับ 



 

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
Phetchaburi  Rajabhat University Employment Contract (For Foreign Employees) 

  

   สัญญาจ้างฉบับนี้ท าขึ้น  เมื่อวันที่ ..................เดือน............................................พ.ศ.................  

ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   โดย ................................................ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”  ฝ่ายหนึ่ง  กับ นาย/นาง/
นางสาว ...............................................................................เกิดวันที่................เดือน..............................พ.ศ.........  

อายุ..................ป ี อยู่บ้านเลขท่ี...................หมู่ที่............ซอย...................................ถนน...... ................................ 

ต าบล.........................................อ าเภอ..........................................จังหวัด.......................... .................................... 

ชื่อสามี/ชื่อภรรยา ............................................................ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง 

  This contract is signed on (date) …………………………………………………………………………….. 
at …………………………………………………………………….by two parties : Phetchaburi  Rajabhat University 
here  in  after referred to as ‘employer’, and Mr. / Mrs./ Ms. (first name) ……………………………………… 
/(last name) …………………………………………………………………..born on (date)…………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(Name of spouse, if applicable, Mr./Mrs. ………………………………………………………………………………..…….….), 
Hereinafter referred to as ‘employee’ 
 
  คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
  The two parties consent to the following  agreement 
                 ข้อ 1  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรีต าแหน่ง 

........................................................................... อัตราค่าจ้าง เดือนละ ............................ ..................บาท                  

ในคณะ/หน่วยงาน ...........................................สาขาวิชา/งาน.....................................มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 

ต้ังแต่วันที่..................เดือน............................พ.ศ. .................. ถึง วันที่................เดือน....................พ.ศ...........   

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ว่าด้วย  การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553                  

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยผู้รับจ้างตกลงรับจ้างปฏิบัติงานตามระยะเวลาดังกล่าว และข้อก าหนด/เงื่อนไข                  

แห่งสัญญานี้  รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 

 

ลงลายมือชื่อผู้รับจ้าง ....................................................... 
Employee’s signature …………………………………………. 
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  เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการจ้างตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากผู้ว่าจ้างตกลงจ้างผู้รับจ้างเข้า

ปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และคณะ/หน่วยงานเดิมต่อไปอีกตามช่วงระยะเวลา                   

ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ว่าด้วย  การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย      

พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับและผูกพัน

คู่สัญญาต่อไปทุกประการ  ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไขการจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะก าหนดโดยให้ถือว่าข้อก าหนดและ

เงื่อนไขการจ้างดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย 

No.1  The  employer agrees to hire the employee as a university employee for 
the position of ……………………………………………………………with the monthly salary of ……………….baht  
in the (faculty department) ……………………………………………………of Phetchaburi Rajabhat University 
starting From (date)………….…................. (month)………….………….........(year)…………………................ to 
( date) ……. . . . . . . …….…..( month) ………. . . . ….………….( year) ………. . . ………… in accordance with the 
Phetchaburi Rajabhat University Regulations on Personnel  Administration.  The employee 
agrees to work                  in the position, for the salary, and for the period stated above, and 
in accordance with the attached documents, which are considered part of this contract. 
 

  If, on completion of the employment for the duration stated above, the 
employer agrees to hire the  employee for a further period in the same position and in the 
same department/faculty for the same duration, the employer and the employee agree to 
comply with  the conditions of this contract in accordance with the regulations, the 
employment conditions any exigencies which may arise. 
 
  ข้อ 2  ในระหว่างอายุสัญญานี้  ผู้รับจ้างยอมอุทิศเวลาทั้งหมดให้แก่การปฏิบัติงานตามสัญญานี้

ให้บังเกิดผลดีที่สุดตามความสามารถของผู้รับจ้าง ด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร จะสนใจและมีความอุตสาหะ  

ตลอดจนปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด จะไม่ประพฤติตัวในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อ

หน้าที่การงาน  จะรักษาวินัย  และปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนดที่คณะกรรมการบริหาร       

งานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีก าหนด  ทั้งท่ีใช้อยู่ในวันท าสัญญานี้และที่จะมีประกาศใช้ขึ้นใหม่  

และจะถือว่ากฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนดดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 

 

ลงลายมือชื่อผู้รับจ้าง ....................................................... 
Employee’s signature …………………………………………. 
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  No. 2 For the entire duration of the employment under this contract the 
employee agrees to devote all his/her time to performing his/her duty with the utmost 
efficiency, honesty and perseverance, to strictly comply with all the orders given  and 
assignments set by his/her supervisor, not to conduct him/herself to the detriment of the 
employer, to be governed by all the regulations, rules, codes of practice and stipulations made 
by the Personnel Administrative  Committee of the Phetchaburi Rajabhat University for this 
contract, and any new regulations that might be stipulated in the future, and to agree that all 
the aforementioned rules, regulations and codes of practice are a part of this contract. 

  ข้อ 3  ในกรณีที่ผู้รับจ้างประพฤติผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ 2  หรือในกรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็น
ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานต่อไป  หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่าง
ร้ายแรง  หรือละทิ้งหน้าที่ไปโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้เมื่อใดก็ได้  
และหรือหากมีความเสียหายใด ๆ  เกิดขึ้นอันเนื่องจากการที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาผู้รับจ้างยินยอมรับผิด
ชดใช้ทั้งสิ้น 

  NO. 3  In cases in which the employee  violates the agreement stated in No.2 or 
the  employer considers the employee not capable of carrying out his/her duties, or is not 
suited to perform his/her duties. Or behaves inappropriately, or does not carry out his/her  
duties without good  reason, the employer has the authority to terminate the employment at 
any  time, and in the case of any loss caused by the employee’s non-compliance  with the 
contract, the employee agrees to compensate the  employer  for such loss. 

  ข้อ 4  หากผู้รับจ้างมีความผูกพันที่จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น  ผู้รับจ้างจะชดใช้
ค่าเสียหายเป็นเงินให้แก่ผู้ว่าจ้างตามความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง 

  No. 4   In cases in which the employee  is deemed to be responsible for the loss 
he/she agrees to compensate the employer in cash. 

  ข้อ 5  เงินที่จะชดใช้เป็นค่าเสียหายตามสัญญานี้  ผู้รับจ้างตกลงจะช าระให้ทั้งหมดภายใน
ก าหนด  30  วัน  นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง  หากผู้รับจ้างไม่ช าระให้ครบถ้วนภายในก าหนด  หรือช าระให้
แต่ไม่ครบ  ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของผู้ว่าจ้างหรือไม่ก็ตาม  ผู้รับจ้างยอมให้คิดดอกเบี้ยจากเงินที่ยังมิได้ช าระ
อีกในอัตราร้อยละ  15  ต่อปีด้วย 

 

ลงลายมือชื่อผู้รับจ้าง ....................................................... 
Employee’s signature …………………………………………. 
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  No.5   The employee agrees to pay any compensation due within 30 (thirty) days 
of a date determined by the employer. In cases in which the employee does not pay the 
amount stipulated within the aforementioned period, or does not pay the full amount, 
irrespective of consent given by the employer, the employee  agrees to be charged interest for 
the unpaid amount at the rate of 15% per annum. 

  ข้อ 6  ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามข้อ 3  และข้อ 4  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่ามีเหตุผล          
อันสมควรที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิด  เพราะไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้รับจ้าง  ความผิดเกิดจากเหตุสุดวิสัย  หรือ
มิได้เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้รับจ้าง 

  No. 6  The  employee is not obliged to pay compensation referred to in  No. 3  
and No. 4 in cases where the employer considers that the loss or damage was not intentional 
nor caused through the employee’s negligence, but was caused by factors deemed 
uncontrollable. 

  ข้อ 7  ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีพันธะต้องช าระเงินให้แก่ผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้  ผู้ รับจ้างตกลงยินยอม
ให้ผู้ว่าจ้างหักเอาจากเงินค่าจ้างและหรือเงินอื่นใดที่ผู้รับจ้างจะพึงได้รับจากทางราชการได้ 

  No. 7  In cases in which the employee is obliged to compensate for damage or 
loss in accordance with this contract the employee agrees to the employer deducting  the 
amount owed from his/her salary or any income the employee is entitled to receive from the 
employer 

  ข้อ 8  ในการท าสัญญานี้  ผู้รับจ้างได้จัดให้ ...............................................................................
มาท าสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติงานและความรับผิดตามสัญญานี้ด้วยแล้ว 

   No. 8 In association with this contract, the employee has arranged for  
(Mr. / Mrs. / Ms.)  ……………………………………………………… to sign the Guarantor’s Contract which 
guarantees that he/she  takes responsibility for any damage or loss the employee may cause. 
 
  ข้อ 9  สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองภาษา  คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ถ้าข้อความในสัญญา
ขัดแย้งกัน  ให้ใช้ข้อความภาษาไทยใช้บังคับ 

 

ลงลายมือชื่อผู้รับจ้าง ....................................................... 
Employee’s signature …………………………………………. 
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  NO. 9 This contract is rendered in two languages, a Thai version and an English 
version. In  any  case concerning the interpretation of the content, both parties agree to 
comply with the content as determined in the Thai version. 

  หนังสือสัญญานี้ท าขึ้นไว้  2  ฉบับ   มีข้อความตรงกัน  ผู้ว่าจ้างถือไว้  1  ฉบับ  และผู้รับจ้าง           
ถือไว้  1  ฉบับ 

  This contract is produced in triplicate containing the same contents, one  copies 
are held by the employer and one copy is given to the employee. 

  ผู้รับจ้างได้อ่านเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้วเห็นว่า  ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์            
ทุกประการ  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

  The employee has read and thoroughly  understood the terms and conditions of 
this contract, and he/she considers it correct  and in accordance with its intended purposes, 
He/she therefore agrees to sign this contract. 

 

ลงลายมือชื่อผู้รับจ้าง .............................................................. 
Employee’s signature …………………………………………. 

 
      ลงชื่อ............................................................ผู้รับจ้าง 
       Signature                  employee 
                     (..............................................................) 
 

      ลงชื่อ............................................................ผู้ว่าจ้าง   
      Signature                  employer 
                                                                   (...........................................................) 
 

      ลงชื่อ............................................................พยาน  
      Signature                  witness 
                                                                   (...........................................................) 
 

      ลงชื่อ............................................................พยาน   
      Signature                  witness 
                                                                     (...........................................................) 
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   ข้าพเจ้า................................... .......................................................................................  
คู่สมรสของ...............................................................................ยินยอมให้........................ .......................................
ท าสัญญาฉบับนี้ได ้

   Past A (To be completed by the spouse of a married employee) 

  My name is ……………………………………………the spouse of ………………………………..I give 

consent to …………………………………………………. to sign this contract. 

 

      ลงชื่อ..............................................ผู้ให้ความยินยอม  
      Signature                  spouse 
                                                                (...........................................................) 
 

      ลงชื่อ............................................................พยาน 
      Signature                  witness   
                                                                 (...........................................................) 
 

      ลงชื่อ............................................................พยาน  
      Signature                  witness 
                                                                  (...........................................................) 
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  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส  (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า)  ในขณะท าสัญญานี้ 
  Part B (To be signed by an employee who is not married) 
   I hereby verify that I am single/widowed/divorced at the time of signing  this 
contract. 
 

 

      ลงชื่อ..........................................................ผู้รับจ้าง 

      Signature                  employee 
                                                                   (...........................................................) 
 

 

 

หมายเหตุ  1.  กรณีเป็นการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นคนไทย  

                         ให้กรอกข้อความเฉพาะส่วนที่เป็นภาษาไทย 

  2.  กรณีเป็นการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศให้กรอกทั้งข้อความท่ีเป็นภาษาไทย 

                         และท่ีเป็นภาษาอังกฤษ    

          

Note: 

1.  The contract for Thai employee must filled out in Thai only, 

2.  The contract for Foreign employee must be filled out in both Thai and English.

  

 

 

 

 



 

ข้อตกลงเกี่ยวกับภาระงาน 

Agreement to Job Description 

 

  ภาระงานที่มอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว ........................................................................ .............
ปฏิบัติงานแนบท้ายสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ฉบับลงวันที่.......................................... 

 The  following is the job description of………………………………………………………………………… 
In accordance with the attached Employment Contract of  Phetchaburi  Rajabhat University 
dated …………………………………………………………………………… 
 

 

 

ลงลายมือชื่อผู้รับจ้าง............................................................. 
Employee’s signature 
 

 

หมายเหตุ   1.  ภาระงานเป็นข้อตกลงระหว่างคณะ/หน่วยงานกับพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งจะต้องใช้
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  2.  การกรอกรายละเอียดในภาระงานให้กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มฉบับนี้  หรือท าเป็น
เอกสารเพ่ิมเติมแนบท้ายสัญญาโดยให้ระบุจ านวนแผ่นของเอกสารเพ่ิมเติมด้วย  และผู้รับจ้างต้องลงลายมือชื่อใน
เอกสารเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

 

Notes:      1.  The job description agreed to by both the faculty / department and the 
       Employee will be incorporated in the employee’s performance appraisal, 
  2.  The job description must be specified in detail on this form or in a separate 
        document using the same format.  It should be attached to the contract, 
       indicating the number of pages added with the employee’s signature on   
        every page. 
 

 



สัญญาค ้าประกัน 
Guarantor’s Contract 

 

         เขียนที่ .................................................... 
         Signed at………………………………………… 
       วันที่................เดือน.............................พ.ศ............ 
                 Date……………………………………………………………… 
 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .....................................................................เกิดวันที่....................
เดือน.................................พ.ศ............อายุ.............ปี  อาชีพ..............................อยู่บ้านเลขที่...............................
ซอย..............................ถนน...................................ต าบล/แขวง.........................อ าเภอ/เขต.................................. 
จังหวัด...........................ชื่อสามี/ชื่อภรรยา..........................................เกี่ยวข้องกับผู้ให้สัญญาโดยเป็น................. 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้ าประกัน”ขอท าหนังสือสัญญาค้ าประกันให้ไว้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
ดังข้อความต่อไปนี้  คือ 

  I,(Mr./Mrs./Ms.)………………………………………………………………………………………………………………. 
Born on (date)…………………………aged…………years, whose occupation is…………………………………………….. 
Residing at address (number, road, district, province)……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(Name of spouse, if applicable, Mr./Mrs………………………………………………………………) 
Am related to the contract signatory as………………………………………………………..I, hereinafter referred 
to as ‘guarantor’, agree to sing this contract with Phetchaburi Rajabhat University and accept 
the obligation specified below. 
  

  ข้อ 1  ตามที่...........................................................................ได้ท าสัญญาเพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และได้ท าสัญญาไว้ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เมื่อวันที่................
เดือน.............................. .......พ.ศ. ............ นั้น  ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าวดีแล้ว  จึงขอ
ท าสัญญาค้ าประกันไว้ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่า  ......................................................................... ...........            
ผิดสัญญาดังกล่าวด้วยประการใด ๆ  ก็ดี  ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตามความ 
รับผิดของ...................................................................ตามสัญญาดังกล่าวทั้งสิ้นทุกประการ   

  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจ้าง......................................... .........................................
เป็นพนักงานในต าแหน่งและคณะ/หน่วยงานเดิมต่อไปอีก  ตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย  การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2553  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม เพียงแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ค้ าประกันทราบ  ก็ให้ถือว่าผู้ค้ าประกัน 

ลงลายมือชื่อผู้ค้ าประกัน........................................................ 
Guarantor’s signature ………………………………………………. 
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ตกลงยินยอมที่จะค้ าประกัน................................................ ......................................ต่อไปตามช่วงระยะเวลา

ดังกล่าวข้างต้น  เว้นแต่ผู้ค้ าประกันได้แจ้งการที่จะไม่ค้ าประกันต่อไปเป็นหนังสือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทราบก่อนครบก าหนดสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า  30  วัน  และถ้า....... ......................................................................

ผิดสัญญาดังกล่าวด้วยประการใด ๆ  ก็ดี  ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตามความ  

รับผิดของ.................................. ....................................ตามสญัญาดังกลา่วท้ังสิ้นทุกประการ 

   No. 1 As Mr./Mrs./Ms………………………………………………………….has agreed to work as an 

employee for Phetchaburi Rajabhat University and has signed the employment contract with 

the Phetchaburi Rajabhat University on (date) ……………………………………………., I have read and fully 

understood the terms and conditions of the contract and thus agree to sign this guarantor’s 

contract.  If  Mr./Mrs./Ms………………………………………………..fails to comply with and terms of the 

contract, I am obliged to compensate for any damage or loss for which 

Mr./Mrs./Ms…………………………………… is held responsible in accordance with the contract he/she 

has signed. 

  In the case in which Phetchaburi Rajabhat University agrees to employ 

Mr./Mrs./Ms………………………………………………………..for a further period in the same position and at 

the same department/faculty, the  Phetchaburi Rajabhat University will inform me in writing. It 

will be assumed that I will continue to act as the guarantor for Mr./Mrs./Ms……………………………for 

the extended duration of the contract, unless I notify the university otherwise in writing 30 

(thirty) days prior to the commencement date of the renewed contract of employment. If 

Mr./Mrs./Ms………………………………………..fails to comply with any terms of the contract I am obliged 

to compensate for any loss for which Mr./Mrs./Ms……………………………………………………..is held 

responsible in accordance with the contract he/she has signed. 
 

  ข้อ 2  ข้าพเจ้ าสัญญาว่า  แม้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะผ่อนเวลาช าระหนี้ ให้แก่

..........................................................................ข้าพเจา้ก็ตกลงยนิยอมรบัผิดในฐานะผู้ค้ าประกันต่อไป 

  No.2 I agree that not withstanding any agreement by Phetchaburi Rajabhat 

University to prolong the debt payment of Mr./Mrs./Ms. ………………………………….………………………I 

agree to further take responsibility as his/her guarantor. 

 

ลงลายมือชื่อผู้ค้ าประกัน........................................................ 
Guarantor’s signature ………………………………………………. 
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 หนังสือสัญญาฉบับนี้ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจดีตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 

 I have read and fully understood the terms of this contract. 
 Part A (To be signed by a married guarantor and his/her spouse) 

 

      ลงชื่อ...........................................................ผู้ค้ าประกัน  
       Signature                                   guarantor 
            (.............................................................)  
 

      ลงชื่อ.............................................คู่สมรสผู้ใหค้วามยนิยอม 
        Signature                                  spouse 
           (.............................................................)  
 

      ลงชื่อ............................................................พยาน  
      Signature                                   witness 
                                                               (...................................................................)  
 

      ลงชื่อ........................................................ ....พยาน 
        Signature                                   witness 
                                                               (...................................................................)  
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส  (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า)  ในขณะท าสัญญานี้ 
   Part B (To be signed a guarantor who is not married) 
   I hereby verify that I am single/ widowed/divorced at the time of signing this 
contract. 
 

      ลงชื่อ..........................................................ผู้ค้ าประกัน 
      Signature                                   guarantor 
                                                                    (...........................................................) 
 
หมายเหตุ    ผู้ค้ าประกัน  คือ   1. บิดา มารดา โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ 
    2. ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 5  ขึ้นไป 
 
Notes:  Guarantors may be the following persons. 

1. Father, mother legally. or 
2. Government official holding position classification level 5 or higher  



ประวัติผูเขียน 
 
 
ช่ือ-สกุล    นายภูวนัย  เอกวัตร 

วันเกิด    16 สิงหาคม 2531 

สถานท่ีอยูปจจุบัน 99/1 หมูท่ี 12 ตําบลหนองขนาน อําเภอเมือง  
จังหวัดเพชรบุรี 76100 

ตําแหนงหนาท่ีการทํางาน บุคลากร ปฏิบัติการ 

สถานท่ีทํางานปจจุบัน   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประวัติการศึกษา     
พ.ศ. 2550 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร) 

พ.ศ. 2554   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
   สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


