ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
..............................................
ตามที่ พระราชบัญ ญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ กํ า หนดบทบั ญ ญั ติ เ พื่ อ รองรับ การบริห ารงานบุ ค คลของพนั ก งานใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษ าให้ ช ั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น และให้ ก ารบริ ห ารงานบุ คคลของพ นั ก งานใน
สถาบันอุดมศึกษา เป็ นไปตามข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา นัน้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับ มาตรา ๑๘(๒) และ (๑๑)
แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม
ครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๓ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้ อ บั ง คั บ นี้ เรี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ว่ า ด้ ว ย
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
“หน่วยงาน”
หมายความว่า สํานักงานอธิการบดี คณะ สถาบัน สํานัก
หรือหน่ วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นและให้หมายความรวมถึงหน่ วยงานทีเ่ ทียบเท่าคณะซึ่งจัดตัง้
โดยสภามหาวิทยาลัย
“ก.บ.ม.”
หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนั กงานในสถาบันอุ ด มศึก ษาตาม
พระราชบัญ ญัติระเบีย บข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุ ด มศึก ษา (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึง่ ได้รบั การจ้างตามสัญญาจ้างให้ทํางานในมหาวิทยาลัย โดยได้รบั ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจาก
เงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามคําสังมหาวิ
่
ทยาลัย ทัง้ นี้ไม่รวมถึง
พนักงานในโครงการของมหาวิทยาลัย
“พนักงานในโครงการมหาวิทยาลัย” หมายถึง พนักงานที่มหาวิทยาลัยจ้างให้
ปฏิบตั งิ านในโครงการทีม่ หาวิทยาลัยจัดทําขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหารายได้หรือภารกิจ
เฉพาะ
ข้อ ๕ การใดทีม่ ไิ ด้กาํ หนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้เป็ นไปตามมติของสภามหาวิทยาลัย
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรกั ษาการให้เป็ นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มอี ํานาจออกประกาศ
คําสัง่ หรือวินิจฉัยตีความเพือ่ ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อบังคับนี้
หมวดที่ ๑
คณะกรรมการ
ข้อ ๗ ให้ มี ค ณ ะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลพ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย โดยให้
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ทําหน้าทีเ่ ป็ นคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๘ โดยคณะกรรมการ มีอาํ นาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กําหนดตําแหน่ง จํานวนอัตรา ระบบการจ้าง มาตรฐานกําหนดตําแหน่ ง
เงื่อนไขการจ้างและการแต่ งตัง้ สัญ ญาจ้าง อัต ราค่าจ้างและค่าตอบแทน การเพิ่มค่าจ้าง
เงินเพิม่ และสวัสดิการ การเลื่อนตําแหน่ ง การกํากับดูแล ติดตามการปฏิบตั งิ าน การพัฒนา
การเปลีย่ นและโอนย้ายตําแหน่ง การลา การออกจากงาน จรรยาบรรณ วินยั การรักษาวินัย
และเรือ่ งอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย เว้นแต่สภามหาวิทยาลัย
จะได้กาํ หนดเรือ่ งใดเฉพาะไว้เป็ นอย่างอื่น
(๒) เสนอแนะ ให้ คํ า ปรึก ษาและรายงานผลการดํ า เนิ น งานต่ อ สภา
มหาวิทยาลัยเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
(๓) แต่งตัง้ อนุ กรรมการหรือบุคคลเพื่อทําการใด ๆ อันอยู่ในอํานาจหน้ าที่
ของคณะกรรมการ
(๔) ตีความและวินิจฉัยปั ญหาที่เกิดขึ้น เนื่ องจากการใช้ข้อบังคับนี้ โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและให้ถอื เป็ นทีส่ ดุ
(๕) ปฏิบตั งิ านอื่นตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
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ข้อ ๙ ให้งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี รับผิดชอบงานธุรการ
ของ ก.บ.ม. และปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามที่ ก.บ.ม. มอบหมาย
หมวดที่ ๒
พนักงานมหาวิ ทยาลัย
ข้อ ๑๐ ผูท้ ่ไี ด้รบั การจ้างเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติทวไปและไม่
ั่
มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัตทิ วไป
ั่
(๑) มีอายุไม่ต่าํ กว่าสิบแปดปี บริบรู ณ์
(๒) เป็ น ผู้ เ ลื่ อ มใสใน การป กครองระบ อบ ป ระชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งข้าราชการการเมือง
(๒) เป็ น คนวิก ลจริต หรือ ฟั น่ เฟื อนไม่ส มประกอบ เป็ นคนเสมือ นไร้
ความสามารถหรือเป็ นโรคทีก่ าํ หนดในกฎ ก.พ.อ.
(๓) เป็ นผูอ้ ยูใ่ นระหว่างถูกสังพั
่ กราชการ หรือถูกสังให้
่ ออกจากราชการ
ไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น
(๔) เป็ นผูบ้ กพร่องในศีลธรรมอันดี
(๕) เป็ นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าทีพ่ รรคการเมือง
(๖) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๗) เคยถู ก จํ าคุ ก โดยคําพิพ ากษาถึงที่สุ ด ให้จํา คุ ก เว้น แต่ เป็ นโทษ
สําหรับความผิดทีไ่ ด้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เคยถู ก ลงโทษให้อ อก ปลดออก หรือ ไล่ อ อกจากรัฐ วิส าหกิจ
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัย
ตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็ นผู้เคยกระทํ า การทุ จ ริต ในการสอบเข้า รับ ราชการหรือ เข้า
ปฏิบตั งิ านในหน่วยงานของรัฐ
กรณีท่มี เี หตุผลและความจําเป็ น ก.บ.ม. อาจพิจารณายกเว้น หรือเพิม่ เติมคุณสมบัติ
การเข้าเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยก็ได้
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ข้อ ๑๑ การแต่ งกาย เครื่องแบบปกติ เครื่องแบบพิธีการให้เป็ น ไปตามที่ ก.บ.ม.
กําหนด
ข้อ ๑๒ ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย มีดงั ต่อไปนี้
ก. ตําแหน่ งวิ ชาการ ซึ่งมีหน้ าที่สอนและวิ จยั ได้แก่
(๑) ศาสตราจารย์
(๒) รองศาสตราจารย์
(๓) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
(๔) อาจารย์
(๕) ตําแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ.กําหนด
(๖) ตําแหน่งอื่นตามที่ ก.บ.ม.กําหนด
ข. ตําแหน่ งประเภทผูบ้ ริ หาร ได้แก่
(๑) อธิการบดี
(๒) รองอธิการบดี
(๓) คณบดี
(๔) หัวหน้าหน่วยงานทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่นทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะ
(๕) ผูช้ ว่ ยอธิการบดี
(๖) รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่ วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มฐี านะ
เทียบเท่าคณะ
(๗) ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานวิทยาเขต
ผูอ้ ํานวยการกอง หรือหัวหน้าหน่ วยงานทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่นทีม่ ฐี านะเทียบเท่ากองตามที่ ก.บ.ม.
กําหนด
(๘) ตํ า แหน่ ง หัว หน้ า งาน หรือ หัว หน้ า ฝ่ าย ภายในกอง สํา นั ก งาน
คณบดี สํานักงานผูอ้ าํ นวยการทีม่ ฐี านะเทียบเท่าคณะ
(๙) ตําแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ.กําหนด
(๑๐) ตําแหน่งอื่นตามที่ ก.บ.ม.กําหนด
ค. ตําแหน่ งประเภททัวไป
่ วิ ชาชีพเฉพาะ หรือผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ ได้แก่
(๑) ระดับเชีย่ วชาญพิเศษ
(๒) ระดับเชีย่ วชาญ
(๓) ระดับชํานาญการ
(๔) ระดับปฏิบตั กิ าร
(๕) ตําแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ.กําหนด
(๖) ระดับตําแหน่งอื่นตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
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ข้อ ๑๓ การแต่งตัง้ พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่ งวิชาการตามข้อ ๑๒ (ก)
(๑) (๒) และ (๓) หรือตําแหน่ งประเภทผูบ้ ริหารตามข้อ ๑๒ (ข) (๗) และ (๘) หรือ ตําแหน่ ง
ประเภททัวไป
่ วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะตามข้อ ๑๒ (ค) ให้เป็ นไปตามที่ ก.พ.อ.
กําหนด
การแต่งตัง้ พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดาํ รงตําแหน่งประเภทผูบ้ ริหารตามข้อ ๑๒
(ข) (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้ เ ป็ นไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิท ยาลัย ราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๓
การจ้าง ระยะเวลาการจ้าง และการทําสัญญาจ้าง
ข้อ ๑๔ การบรรจุบุคคลที่จา้ งเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดําเนินการด้วยวิธกี ารใด
วิธกี ารหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) การสอบแข่งขัน
(๒) การคัดเลือก
(๓) วิ ธี ก ารอื่ น ตามที่ ก.บ .ม.กํ า หนด โดยความเห็ น ชอบ ของสภ า
มหาวิทยาลัย
โดยปกติให้ดําเนิ น การโดยวิธีส อบแข่งขัน เว้น แต่ ในกรณี มีเหตุ พิเศษเพื่อ
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยจะใช้วธิ กี ารตาม (๒) หรือ (๓) ก็ได้
หลัก สูต ร หลัก เกณฑ์ วิธีก ารสอบแข่งขัน วิธีก ารคัด เลือ ก และวิธีก ารอื่น
เกณฑ์การตัดสิน การขึน้ บัญชี การยกเลิกบัญชีให้เป็ นไปตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๑๕ พนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องทดลองปฏิบตั งิ านเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน
เว้นแต่พนักงานมหาวิทยาลัยทีป่ ฏิบตั งิ านในหน้าทีเ่ ดิมอยูก่ ่อนแล้วตามสัญญาจ้างครัง้ ก่อน
ในระหว่ างระยะเวลาทดลองปฏิบ ัติงานหากไม่ ผ่านการประเมิน มหาวิท ยาลัย อาจ
พิจารณายกเลิกการจ้างได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๑๖ ระยะเวลาการจ้างพนักงานมหาวิท ยาลัย ให้จ้างคราวละ ๔ ปี งบประมาณ
เว้นแต่ผมู้ ขี อ้ ผูกพันทีต่ อ้ งกลับมาปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการมีระยะเวลานานกว่านี้ ก็ให้เป็ นไปตามข้อ
ผูกพันนัน้
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ งวิชาการ ซึง่ ได้รบั การจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า
๔ ปี และดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ใ ห้ จ้า งต่ อ คราวละ ๑๐ ปี หรือ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ ให้จ้างต่อได้จนครบเกษียณอายุราชการ โดยผ่านการ
ประเมินตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
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พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งประเภททัวไป
่ วิชาชีพเฉพาะ หรือเชีย่ วชาญ
เฉพาะ ซึง่ ได้รบั การจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี และดํารงตําแหน่ งระดับชํานาญการให้จา้ งต่อ
คราวละ ๑๐ ปี หรือดํารงตําแหน่งระดับเชีย่ วชาญ หรือระดับเชีย่ วชาญพิเศษให้จา้ งต่อได้จนครบ
เกษียณอายุราชการ โดยผ่านการประเมินตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๑๗ การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ทําสัญญาจ้างตามแบบที่ ก.บ.ม.กําหนด
และให้ห น่ ว ยงานที่จ ะจ้า งพนั ก งานมหาวิท ยาลัย กํ า หนดข้อ ตกลงเกี่ย วกับ ภาระงานที่จ ะ
มอบหมายให้พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบตั ใิ ห้ชดั เจน และให้ถอื ว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่ง
ของสัญญาจ้างด้วย
ข้อ ๑๘ เพื่อประโยชน์แห่งทางราชการ มหาวิทยาลัยอาจสังให้
่ พนักงานมหาวิทยาลัย
ไปปฏิบตั ิงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้างได้ โดยไม่เป็ นเหตุ ให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยอ้างขอเลิกสัญญาจ้างหรือเรียกร้องประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ในการนี้มหาวิทยาลัย
อาจกําหนดให้คา่ ล่วงเวลาหรือค่าตอบแทนอื่นจากการสังให้
่ ไปปฏิบตั งิ านดังกล่าวก็ได้
หมวดที่ ๔
อัตราค่าจ้าง การเพิ่ มค่าจ้าง และสวัสดิ การ
ข้อ ๑๙ อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย โดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๐ พนักงานมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รบั การจ้างในปี งบประมาณนัน้ ๆ มาแล้วไม่น้อย
กว่า ๘ เดือน ให้ได้รบั การเพิม่ ค่าจ้างประจําปี
ข้อ ๒๑ การเพิม่ ค่าจ้างประจําปี ให้เพิม่ ค่าจ้างปี งบประมาณละ ๑ ครัง้ อัตราการเพิม่
ค่าจ้าง หลักเกณฑ์และวิธกี ารเพิม่ ค่าจ้างให้เป็ นไปตามเกณฑ์ ดังนี้
(๑) เพิ่มไม่เกิน ร้อยละหกของค่าจ้างแต่ ล ะเดือน มีจํานวนไม่เกิน ร้อ ยละ
สิบห้าของพนักงานมหาวิทยาลัยทัง้ หมด
(๒) เพิ่ม ไม่ เกิน ร้อ ยละสี่ข องค่ า จ้า งแต่ ล ะเดือ น มีจํา นวนไม่ เกิน ร้อ ยละ
สามสิบของพนักงานมหาวิทยาลัยทัง้ หมด
(๓) เพิ่มไม่เกินร้อยละสองของค่าจ้างแต่ละเดือน มีจํานวนไม่เกินร้อยละ
ห้าสิบของพนักงานมหาวิทยาลัยทัง้ หมด
การคํานวณเงินเพิม่ ค่าจ้าง หากมีเศษให้ปัดทิง้
ข้อ ๒๒ พนักงานมหาวิทยาลัยอาจมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนพิเศษประจําปี ตามเกณฑ์
การประเมินของส่วนราชการให้กบั ข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ข้อ ๒๓ มหาวิท ยาลัย อาจจัด ให้มีก องทุ น สํารองเลี้ย งชีพ เพื่อ เป็ นหลัก ประกัน แก่
พนักงานมหาวิทยาลัย ในกรณีออกจากงาน
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หลั ก เกณ ฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่อ นไขการจ่ า ยเงิน สะสมสํ า หรับ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยแต่ละราย และการจ่ายเงินสมทบของมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามข้อบังคับกองทุน
สํารองเลีย้ งชีพทีจ่ ดั ทําขึน้
ข้อ ๒๔ ค่าที่พ กั ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดิน ทาง และรายจ่ายอื่น ในการไปประชุม อบรม
หรือสัมมนาตามคําสังของมหาวิ
่
ทยาลัยให้เบิกได้เช่นเดียวกับข้าราชการ
การไปประชุ ม อบรม หรือ สัม มนา โดยเบิ ก ค่ า ใช้จ่ า ยจากมหาวิท ยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องส่งรายงานผลการประชุม อบรม หรือสัมมนา ให้กบั หน่ วยงานต้น
สังกัดภายในสิบห้าวันหลังจากการประชุม อบรม หรือสัมมนาสิน้ สุด
หมวดที่ ๕
การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
ข้อ ๒๕ ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานทุกปี งบประมาณโดยหัวหน้ าหน่ วยงาน
ตามลํ า ดับ ขัน้ และสรุ ป ผลการประเมิน โดยคณะกรรมการประเมิน ผลการปฏิบ ัติ ง านของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๖ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านมี ๕ ระดับ ดังนี้
(๑) ระดับ ๕ หมายถึง ผลการประเมินดีเยีย่ ม
(๒) ระดับ ๔ หมายถึง ผลการประเมินดีมาก
(๓) ระดับ ๓ หมายถึง ผลการประเมินดี
(๔) ระดับ ๒ หมายถึง ผลการประเมินพอใช้
(๕) ระดับ ๑ หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน
หลัก เกณฑ์ แ ละแนวทางการประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ติ ง านของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยให้นําหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๗ พนักงานมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รบั ผลการประเมินระดับ ๑ จะถูกยกเลิกสัญญาจ้าง
เมือ่ สิน้ สุดปี งบประมาณนัน้ แม้จะมีระยะเวลาของสัญญาจ้างเหลืออยูก่ ต็ าม
ข้อ ๒๘ พนั ก งานมหาวิท ยาลัย ที่ ไ ด้ ร ับ ผลการประเมิน ระดับ ๒ เป็ นเวลา ๒ ปี
ติดต่อกันจะไม่ได้รบั การพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างในปี งบประมาณต่อไป
ข้อ ๒๙ พนักงานมหาวิท ยาลัยที่ได้รบั ผลการประเมินระดับ ๒ จะไม่ได้รบั การเพิ่ม
ค่าจ้างในปี งบประมาณต่อไป
ข้อ ๓๐ การเพิม่ ค่าจ้างให้แก่พนักงานในแต่ละปี งบประมาณ จะพิจารณาจากผลการ
ประเมินตามข้อ ๒๕ เป็ นเกณฑ์ในการเพิม่ ค่าจ้าง
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หมวดที่ ๖
การปฏิ บตั ิ งาน และการลา
ข้อ ๓๑ วัน เวลา ทํางาน วัน หยุดตามประเพณี วัน หยุด ประจําปี ให้เป็ นไปตามที่
คณะรัฐมนตรีกาํ หนดสําหรับข้าราชการ
ข้อ ๓๒ การลาของพนักงานมหาวิทยาลัย แบ่งเป็ นดังนี้
(๑) ลาป่ วย
(๒) ลาคลอดบุตร
(๓) ลากิจส่วนตัว
(๔) ลาพักผ่อน
(๕) ลาอุปสมบท หรือการลาไปประกอบพิธฮี จั จ์
(๖) ลาเข้ารับการเตรียมพล
(๗) ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบตั งิ านวิจยั
(๘) การลาไปปฏิบตั งิ านในองค์กรระหว่างประเทศ
(๙) กรณีอ่นื ๆ ตามที่ ก.บ.ม.กําหนด
ให้นําระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการมาใช้บงั คับการลาของพนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยอนุโลม เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยกําหนดเป็ นอย่างอื่น
หมวดที่ ๗
การออกจากงาน
ข้อ ๓๓ พนักงานมหาวิทยาลัย ออกจากงานเมือ่
(๑) ตาย
(๒) ได้รบั อนุ ญาตให้ลาออก
(๓) ถูกสังให้
่ ออกเพราะขาดคุณสมบัตทิ วไปหรื
ั่
อลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๐
(๔) สิน้ สุดสัญญาจ้าง
(๕) ถูกเลิกจ้าง
อไล่ออก
(๖) ถูกสังลงโทษปลดออกหรื
่
(๗) ยุบหรือเลิกตําแหน่งหรือยุบเลิกหน่วยงาน
(๘) อายุครบหกสิบปี ในปี งบประมาณนัน้
(๙) เหตุอ่นื ตามที่ ก.บ.ม. เสนอแนะหรือตามสัญญาจ้าง
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ข้อ ๓๔ การออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัย นอกจากเป็ นไปตามข้อ ๓๓ แล้ว
ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. อาจสังเลิ
่ กจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยได้ในกรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เจ็บป่ วยจนไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างสมํ่าเสมอ เป็ นเวลาติดต่อกัน
เกินกว่าเก้าสิบวัน
(๒) ปฏิบตั ิตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่ งหน้ าที่ หรือบกพร่องในหน้ าที่ด้วย
เหตุใด ๆ
(๓) ขาดคุณสมบัติทวไปตามข้
ั่
อ ๑๐ หรือคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ งหรือมี
ลักษณะต้องห้ามของพนักงานมหาวิทยาลัย
(๔) ไม่ผา่ นการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.บ.ม.กําหนด
(๕) กรณีอ่นื ๆ ตามทีก่ .บ.ม.กําหนด
ข้อ ๓๕ พนักงานที่มอี ายุครบ ๖๐ ปี ในปี งบประมาณนัน้ การจ้างจะสิ้นสุดลงแม้ว่า
อายุของสัญญาจ้างตามระยะเวลาจะยังเหลือเวลาอยู่
ข้อ ๓๖ พนักงานมหาวิทยาลัย ผูใ้ ดประสงค์จะลาออกจากงานก่อนครบสัญญาจ้างให้
ยื่น หนังสือขอลาออกต่ อผู้บ ังคับ บัญ ชาชัน้ ต้น ล่ว งหน้ าก่อนวันลาออกไม่น้อยกว่าสามสิบ วัน
เพื่อให้ผมู้ อี าํ นาจอนุ ญาตลาออกเป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุ มตั ิ ในกรณีทม่ี เี หตุผลและความจําเป็ นพิเศษ
ผู้มีอํานาจอนุ ญ าตการลาออก จะอนุ ญ าตให้พ นักงานมหาวิท ยาลัยซึ่งประสงค์จะลาออกยื่น
หนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่าสามสิบวัน ก็ได้
ข้อ ๓๗ ในกรณี ท่ีบุ คคลใดพ้นจากการเป็ น พนักงานมหาวิท ยาลัยแล้ว หากในการ
ปฏิบ ตั ิงานของบุ คคลนัน้ ในระหว่างที่เป็ นพนักงานมหาวิท ยาลัยก่ อให้เกิดความเสียหายแก่
มหาวิทยาลัย ให้บุคคลดังกล่าวต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่ความเสียหาย
นัน้ เกิดจากเหตุสุดวิสยั ในการนี้มหาวิทยาลัยอาจหักค่าตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่บุคคลนัน้ จะ
ได้รบั จากมหาวิทยาลัยไว้เพือ่ ชําระค่าความเสียหายดังกล่าวก็ได้
ข้อ ๓๘ ให้อ ธิก ารบดีห รือ ผู้ท่ีอ ธิก ารบดีม อบหมายเป็ นผู้มีอํ า นาจสัง่ เลิก จ้า งและ
อนุ ญาตลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๘
จรรยาบรรณ วิ นัย การรักษาวิ นัย การดําเนิ นการทางวิ นัย การอุทธรณ์และร้องทุกข์
ข้อ ๓๙ จรรยาบรรณ วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ์
และการร้อ งทุ ก ข์ข องพนั ก งานมหาวิท ยาลัย ให้ นํ า กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ประกาศ และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทีอ่ อกบังคับใช้กบั ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ทัง้ ทีใ่ ช้บงั คับอยู่
ก่อนและที่จะออกใช้บงั คับต่อไปในภายหน้ ามาบังคับใช้กบั พนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุ โลม
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เท่าทีไ่ ม่ขดั กับสถานภาพการเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะได้กําหนด
เรือ่ งใดเฉพาะไว้เป็ นอย่างอื่น
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๐ ในกรณี ท่ี ก.บ.ม. ยัง มิ ไ ด้ กํ า หนด หลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเกี่ ย วกับ การ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยในเรือ่ งใด ให้นําข้อบังคับ ประกาศ มติสภามหาวิทยาลัย
ที่อ อกตามความในพระราชบัญ ญัติระเบีย บข้าราชการพลเรือ นในสถาบัน อุ ด มศึก ษา พ.ศ.
๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาบังคับใช้โดยอนุ โลม
ข้อ ๔๑ ผู้ใดเป็ น พนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิท ยาลัยราชภัฏเพชรบุ รี
ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับ นี้ บ งั คับ ใช้ ให้ผู้นัน้ เป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๔๒ บรรดา ประกาศ มติ หลักเกณฑ์ วิธกี ารเกี่ยวกับการการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ใช้บ งั คับ กับ พนักงานมหาวิทยาลัยอยู่ก่อนวัน ที่ข้อบังคับ นี้ บ งั คับ ใช้
ให้บงั คับกับพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้โดยอนุ โลม ไปพลางก่อน เท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้ง
กับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะได้ออกประกาศ มติ หรือหลักเกณฑ์ วิธกี าร ตามข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
พลเอก
(สุรยุทธ์ จุลานนท์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กองนโยบายและแผน
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