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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 
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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 


