
 
 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ.๒๕๕๐ 
------------------------------------------------ 

โดยที่ เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย              
เพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการจ้างงานภาครัฐส าหรับลูกจ้างของมหาวิทยาลัยให้มีความ เหมาะสม       
เกิดความคล่องตัว มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่   
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ.๒๕๔๗                      
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐” 
 

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยท าหน้าที่เป็นคณะ
กรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย  
 “รองอธิการบดี”  หมายถึง  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “คณบด”ี  หมายถึง  คณบดีในคณะหรือวิทยาลัยที่เป็นสว่นราชการตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการแบ่งส่วน
ราชการและหรือที่ได้รับการจัดต้ังข้ึนเป็นพิเศษโดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  
 “หัวหน้าส านักงาน”  หมายถึง  หัวหน้าส านักงานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ศรีสะเกษที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่เป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการและหรือที่ได้รับ
การจัดต้ังข้ึนเป็นพิเศษโดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
 “พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายถึง  บุคคลตามสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษที่ได้
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 “เงินเดือน”  หมายถึง  เงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นค่าตอบแทนการท างาน
เป็นรายเดือน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะก าหนด ค านวณ หรือจ่ายเป็นการตอบแทน โดยวิธีใดและไม่ว่าจะเรียกช่ืออย่างใด    
แต่ไม่รวมถึง  ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุดหรือเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นที่มหาวิทยาลัยหักไว้หรือจ่าย
เพิ่มเติมให้แก่พนักงานเพื่อประโยชน์ในการท างาน 
 “สัญญาจ้าง”  หมายถึง  สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 



-๒- 
 
 ข้อ ๔ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี มติสภามหาวิทยาลัย      
ที่ก าหนดให้ข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหรือเป็นข้อห้ามในเรื่องใด ให้ถือว่าพนักงานมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือ
ต้องห้ามเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่เรื่อง
ใดมีก าหนดไว้แล้วโดยเฉพาะในข้อบังคับนี้หรือตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างหรือเป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยประกาศ
ก าหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทใดได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยในบางเรื่องเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานตามวรรคหนึ่ง เพื่อเป็นมาตรฐานทั่วไปให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติก็ได้ 
 

 
หมวด ๑ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 ข้อ ๕ ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบรูณ์และอายุไม่เกินหกสิบปีส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประจ าเต็มเวลา 
 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน                     
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 (๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 (๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถ่ิน 

(๙) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในประกาศการสรรหาหรือการ
เลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจ าเป็นหรือเหมาะสมกับภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 ตามความใน (๑) ไม่ให้ใช้บังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศซึ่งมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องจ้าง
ตามข้อผูกพันหรือตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจประกาศก าหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามเพิ่มข้ึนหรือ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
ก าหนดให้มีพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้ 

 



-๓- 
 
 ข้อ ๖ ให้มหาวิทยาลัยจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยและแผนงบประมาณตามแนวทางการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย    
ที่คณะกรรมการก าหนด 
 กรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง จะต้องเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความ
เห็นชอบ 
 เมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว ให้มหาวิทยาลัยจัดงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคล
ตามความจ าเป็นและสอดคล้องกับกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว 
 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น มหาวิทยาลัยอาจขอให้เปลี่ยนกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยได้ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๗ การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
 

 ข้อ ๘ การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจ าเต็มเวลาถาวร ให้กระท าเป็นสัญญาจ้าง              
๓ ระยะ ดังนี ้
 (๑) ระยะที่ ๑ มีก าหนดเวลา ๔ ป ี
 (๒) ระยะที่ ๒ มีก าหนดเวลา ๘ ป ี
 (๓) ระยะที่ ๓ ให้อยู่ปฏิบัติงานจนเกษียณอายุ 

การนบัระยะเวลาสัญญาจา้งปฏิบัติงาน ให้นับระยะเวลาแยกออกจากกันและการต่อสัญญาจ้างปฏิบัติงาน
จะกระท าได้โดยมีเงื่อนไขว่า มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง  
ได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว 
          แบบสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด การท าสัญญาตามวรรคหนึ่ง ให้อธิการบดีหรือรอง
อธิการบดีผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างกับผู้ได้รับการสรรหาหรือการเลือกสรรเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๙ ให้มหาวิทยาลัยมีอ านาจเก็บเงินประกันการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่
คณะกรรมการก าหนด เพื่อเป็นหลักประกันความเสียหายอันอาจจะเกิดต่อมหาวิทยาลัย 
 ความในวรรคหนึ่งให้ถือเป็นเงื่อนไขของสัญญาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๘ วรรคแรก 
 

 ข้อ ๑๐ การแต่งกายเครื่องแบบปกติและเครื่องแบบพิธีการ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 

 ข้อ ๑๑ พนักงานมหาวิทยาลัย มี ๒ กลุ่ม คือ   
  กลุ่มที่ ๑  พนักงานวิชาการ  ได้แก่  บุคคลที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย 
เป็นภารกิจหลัก  หรือหน้าที่อื่นเป็นลักษณะการปฏิบัติงานทางวิชาการ 
  กลุ่มที่ ๒  พนักงานปฏิบัติการ ได้แก่  บุคคลที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ปฏิบัติหน้าที่ในการ
สนับสนุนงานวิชาการ   
 
 



-๔- 
 

พนักงานวิชาการและพนักงานปฏิบัติการ มี ๒ ประเภท ดังนี้  
(๑) พนักงานประจ าเต็มเวลา    

๑) พนักงานประจ าเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง ได้แก่ พนักงานที่มีสัญญาจ้าง ๑ ปี   
   ๒) พนักงานประจ าเต็มเวลาถาวร ได้แก่ พนักงานที่มีสัญญาจ้างคราวละ ๔ ปี ๘ ปี และ
ปฏิบัติงานจนเกษียณอายุ โดยมีเวลาทดลองปฏิบัติงาน ๑ ปี ในปีแรกของสัญญาระยะที่ ๑ และให้นับรวมอยู่ใน
ระยะเวลา ๔ ปีนี ้หากท าสัญญาจ้างต่อในระยะที่ ๒ และ ๓ ไม่ต้องมีการทดลองปฏิบัติงานอีก 

(๒) พนกังานจ้างตามภารกิจ ได้แก่ บุคคลที่มหาวิทยาลัยตกลงจ้างให้ปฏิบัติงานเฉพาะการใดการ
หนึง่เป็นการช่ัวคราวตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

หมวด ๒ 
ต าแหน่ง การบรรจุ การแต่งตั้ง และการถอดถอน 

 
 ข้อ ๑๒ ต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
 (ก) ต าแหน่งวิชาการ ซึ่งท าหน้าที่สอนและวิจัย เป็นภารกิจหลัก ได้แก่ ต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
  (๑) ศาสตราจารย์ 
  (๒) รองศาสตราจารย ์
  (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  (๔) อาจารย์ หรือต าแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 (ข) ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่ 
  (๑) อธิการบด ี
  (๒) รองอธิการบดี 
  (๓) คณบด ี
  (๔) หัวหน้าส านักงานหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
  (๕) ผู้ช่วยอธิการบดี 
  (๖) รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
  (๗) ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองตามที่
คณะกรรมการก าหนด    
  (๘) ต าแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 (ค) ต าแหน่งประเภททั่วไป  วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานมหาวิทยาลัยตาม (ก) (ข) และ (ค) ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการก าหนด  เว้นแต่ต าแหน่งที่ก าหนดไว้ตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
 
 
 



-๕- 
 

 ข้อ ๑๓ การก าหนดต าแหน่งที่จะบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยในหน่วยงาน จะมีต าแหน่ง ประเภท จ านวน  
และจะต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งอย่างใด ให้คณะกรรมการก าหนดภายในกรอบที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
โดยค านึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานให้คณะกรรมการน ามาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยมาใช้เป็นบรรทัดฐานในการก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยอนุโลม 
 

ข้อ ๑๔ การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการได้ ๓ วิธี 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การสอบแข่งขัน 
 (๒) การคัดเลือก 
 (๓) วิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 หลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขัน วิธีการคัดเลือกและวิธีการอื่น เกณฑ์การตัดสิน การข้ึนบัญชีและยกเลิก
บัญชีให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด โดยค านึงถึงความเที่ยงธรรมและประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๑๕ ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
และให้ท าสัญญาจ้างกับผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรตามข้อ ๑๔ 
 การทดลองปฏิบัติงานและเงื่อนไขต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการก าหนดไว้ในสัญญาจ้างตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม 
                  บุคลากรที่เคยปฏิบัติหน้าที่สงักดัมหาวิทยาลัย โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีผล
การประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับนี้และคณะกรรมการ      
อาจพิจารณานับรวมเวลาปฏิบัติงานที่ผ่านมาเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานที่มีสัญญาจ้างคราวละ ๔ ปี ๘ ปี และ
ปฏิบัติงานจนเกษียณอายุ ได้เป็นรายกรณี 
 

 ข้อ ๑๖ การบรรจุแต่งตั้งบุคคลที่ เคยรับราชการหรือมีประสบการณ์ท างานในหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนมาก่อน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาบรรจุแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนข้ันแรก
ของการบรรจุเข้ารับราชการตามคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ทั้งนี้ให้พิจารณาถึงประสบการณ์ท างานประกอบการ
พิจารณาประสบการณ์ท างานดังกล่าวตามวรรคแรก ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

 

 ข้อ ๑๗ ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้สั่งเลื่อนต าแหน่งและการเลื่อนข้ันเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ คุณภาพ ปริมาณและผลงาน ความ
อุตสาหะ และการรักษาวินัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์การประเมินในหมวด ๙  
 

 

 

 

 

 

 



-๖- 
 

หมวด ๓ 
ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ 

 
 ข้อ ๑๘ อัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๑๙ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) สิทธิเกี่ยวกับการลา 
 (๒) สิทธิในการได้รับค่าจ้างระหว่างลา  
 (๓) สิทธิในการได้รับค่าจ้างการปฏิบัติงานนอกเวลางาน 
 (๔) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 (๕) ค่าเบี้ยประชุม 
 (๖) สิทธิอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 หลักเกณฑ์และการได้รับสทิธิตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการก าหนด ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้ง
กับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเกี่ยวกับการได้รับสิทธินั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรี 
 ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่
พนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติก็ได้ 
 

 ข้อ ๒๐ ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นธรรมและมีมาตรฐานโดยค านึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลง 
ค่าจ้างของเอกชน อัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนและฐานะการคลังของประเทศ รวมทั้งปัจจัยอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 ให้มหาวิทยาลัยมีอ านาจในการพจิารณาเลื่อนข้ันค่าจ้างหรืองดเลือ่นข้ันค่าจ้างปีใดปีหนึ่งหรือเปลี่ยนแปลง
อัตราค่าจ้างตามสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๒๑ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคม 
 

 ข้อ ๒๒ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทใดหรือต าแหน่งใดได้รับค่าตอบแทน
การออกจากงานโดยเหตุทดแทนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
 

ข้อ ๒๓ ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ในหมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร หรือเงินรายได้อื่น น ามาจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อใช้เป็นเงินสวัสดิการและพัฒนา
วิชาการ ได้แก่ เงินค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร และต าแหน่งประเภททั่วไป 
วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ เงินสมทบส าหรับกองทนุส ารองเลี้ยงชีพ เงินค่าประกันตนในการประกันสังคม 
เงินค่าประกันสุขภาพ และเงินอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 
 



-๗- 
 

หมวด ๔ 
วันท างาน การลา และสวัสดิการ 

 
 ข้อ ๒๔ วันเวลาท างาน วันหยุดราชการ วันหยุดประจ าปี ให้เป็นไปตามคณะรัฐมนตรีก าหนด เว้นแต่
พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาจา้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อท างานเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะช่วงเวลาให้เป็นไป
ตามสัญญาจ้างที่คณะกรรมการก าหนด 
 

 ข้อ ๒๕ การลามี ๘ ประเภท  คือ 
(๑) การลาป่วย 
(๒) การลาคลอดบุตร 
(๓) การลากิจส่วนตัว 
(๔) การลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร 
(๕) การลาพักผ่อนประจ าปี 
(๖) การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
(๗) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(๘) การลาไปศึกษา อบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย 
หลักเกณฑ์ วิธีการลา ผู้มีอ านาจอนุญาตการลาและการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา ให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการก าหนด   
 

ข้อ ๒๖ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีระบบสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูลและ
เงินตอบแทนในลักษณะต่างๆ แก่พนักงานมหาวิทยาลัยตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับระบบสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูลและเงินค่าตอบแทน ทั้งนี้ ให้เป็นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนด 
 
 

หมวด ๕ 
การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
 ข้อ ๒๗ พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทักษะ 
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยตามความในวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด 
 

 
 
 
 



-๘- 
 

หมวด ๖ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
 ข้อ ๒๘ ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการบริหารพนักงาน
มหาวิทยาลัยและให้มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (๑) เสนอออกระเบียบหรือประกาศ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ ยวกับการบริหารพนักงาน
มหาวิทยาลัย   
 (๒) ก าหนดแผนงานและแนวทางปฏิบัติการปรับปรุงหรือแก้ไขระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหาร
พนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
 (๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้าง เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง 
 (๔) ก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 (๕) พิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
 (๖) พิจารณาก าหนดอัตราค่าตอบแทนและวางแนวทางการก าหนดสิทธิประโยชน์อื่นของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
 (๗) ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 (๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควรเพื่อท าการใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

(๙)  รับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิอื่นๆ        
เพื่อประโยชน์ในการบรรจุแต่งตั้งหรือก าหนดอัตราเงินเดือนที่ได้รับ 
 (๑๐) อ านาจหน้าที่อื่นตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

 ข้อ ๒๙ การประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 
 
 

หมวด ๗ 
วินัย และการรักษาวินัย 

 
 ข้อ ๓๐ พนักงานมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามที่ก าหนดในข้อบังคับนี้ ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด และตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งใน
หน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
 

 ข้อ ๓๑ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดตามที่ก าหนดไว้เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ถือว่า พนักงาน
มหาวิทยาลัยผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัยจะต้องได้รับโทษทางวินัย 
 



-๙- 
 
 ข้อ ๓๒ โทษทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยมี ๕ สถาน ดังนี้ 
 โทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

(๑) ภาคทัณฑ์ 
(๒) ตัดเงินเดือน 
(๓) ลดข้ันเงินเดือน 
 โทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ได้แก่ 
(๑) ปลดออก 
(๒) ไล่ออก 
ในกรณีที่เป็นความผิดเล็กน้อยหรือความผิดครั้งแรก ผู้บังคับบัญชาอาจเรียกมาว่ากล่าวตักเตือนหรือท า

ทัณฑ์บน  และให้ลงลายมือช่ือไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ 
 

 ข้อ ๓๓ การกระท าความผิดดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 (๑) กระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
 (๒) จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ทางราชการก าหนดให้ปฏิบัติจนเป็น
เหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 (๓) ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 (๔) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาหรือขัดค าสั่งหรอืหลกีเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา
ตามข้อ ๒๘ จนเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 (๕) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการท างานเปน็เวลาติดต่อกนัเกินเจ็ดวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ส าหรับต าแหน่งที่
มหาวิทยาลัยก าหนดวัน เวลาการมาท างาน 
 (๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการท างานจนท าให้งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดจนเป็นเหตุให้ทาง
ราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 (๗) ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรงหรือกระท าความผิดอาญาโดยมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกหรือหนักกว่า
โทษจ าคุก 
 (๘) การกระท าอื่นใดที่มหาวิทยาลัยก าหนดว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

 ข้อ ๓๔ เมื่อมีกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้อธิการบดีแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อด าเนินการสอบสวนโดยเร็ว และต้องให้โอกาสพนักงานมหาวิทยาลัยที่ถูกกล่าวหา
ช้ีแจงและแสดงพยานหลักฐานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 
 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 

 ข้อ ๓๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าพนักงานมหาวิทยาลัยกระท าความผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ให้อธิการบดีสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด 

ในการพิจารณาการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ให้อธิการบดีพิจารณาสอบสวนให้ได้ความจริงและ
ยุติธรรมตามวิธีการที่เห็นสมควร 
 
 
 



-๑๐- 
 

 ข้อ ๓๖ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจก าหนดแนวทางการด าเนินการทางวินัยแก่พนักงาน
มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นมาตรฐานทั่วไปให้ปฏิบัติก็ได้ 
 

 
หมวด ๘ 

การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
 
 ข้อ ๓๗ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดถูกมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษตามข้อ ๓๑ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อสภา
มหาวิทยาลัยได้ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 
 

 ข้อ ๓๘ ในการพิจารณาค าอุทธรณ์ ให้สภามหาวิทยาลัยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน
เก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่องอุทธรณ์ 
 

 ข้อ ๓๙ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใด เห็นว่าผู้บังคับบัญชามิได้ปฏิบัติต่อตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบหรือ
เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา สามารถร้องทุกข์ต่อสภามหาวิทยาลัยได้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งถึงการกระท าหรือวันทราบเหตุแห่งการกระท าเป็นลายลักษณ์อักษร  
 

 ข้อ ๔๐  การอุทธรณ์และการพิจารณาการอุทธรณ์ ตามข้อ ๓๗ ข้อ ๓๘ การร้องทุกข์ตามข้อ ๓๙           
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 
 

หมวด ๙ 
สัญญาจ้างและการสิ้นสุดสัญญาจ้าง 

 
 ข้อ ๔๑ พนักงานมหาวิทยาลัยทุกประเภทจะต้องมีสัญญาจ้าง โดยพนักงานประจ าเต็มเวลาถาวรให้มี
ระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลาหนึ่งปี เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติงานโดยมีผลการประเมินว่าเป็นผู้ ที่มี
ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน จะได้รับการบรรจุแต่งตั้ง โดยมีสัญญาจ้างคราวละ ๔ ปี ๘ ปี และ
ปฏิบัติงานจนเกษียณอายุ การต่อสัญญาจ้างให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าเงินเดือนครั้งสุดท้ายของสัญญาเดิม 
 

 ข้อ ๔๒ พนักงานมหาวิทยาลัยสิ้นสุดสัญญาจ้างในกรณีต่อไปนี้ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ได้รับอนุญาตให้ลาออก 
 (๓) สิ้นสุดสัญญาจ้าง หรือตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง 
 (๔) ถูกสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออก  
 (๕) ถูกสั่งให้ออกหรือถูกเลิกจ้างด้วยเหตุผลและความจ าเป็นอื่นที่คณะกรรมการก าหนด 
 (๖) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๕  
 (๗) ไม่ผ่านการประเมินตามข้อ ๔๗ และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 



-๑๑- 
 
 ข้อ ๔๓ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อ
ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกช้ันหนึ่ง โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่าสามสิบวันและผู้บังคับบัญชา
จะต้องเสนอต่ออธิการบดีภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานต้นสังกัดได้รับหนังสือลาออกเพื่อให้อธิการบดี
พิจารณาโดยให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน เมื่ออธิการสั่งให้ออกจากงานแล้ว จึงให้ออกจากงานได้ 
 ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดประสงค์จะลาออกจากงานเพื่อไปด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อ
ไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อ
ผู้บังคับบัญชาและให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก 
 

 ข้อ ๔๔ อธิการบดีมีอ านาจสั่งเลิกสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยได้ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ  ๔๒ 
ในกรณีต่อไปนี้   
 (๑) เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดเจ็บป่วย จนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของตนได้สม่ าเสมอ เป็นเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน  
 (๒) เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ได้รับการเลื่อนข้ันให้สูงข้ึนติดต่อกัน ๒ ปี เว้นแต่กรณีเงินเดือนเต็มข้ัน   
 

 ข้อ ๔๕ เพื่อประโยชน์ทางราชการ มหาวิทยาลัยอาจสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้างได้ โดยไม่เป็นเหตุให้พนักงานมหาวิทยาลัยอ้างขอเลิกสัญญาจ้าง
หรือเรียกร้องประโยชน์ตอบแทนใด ๆ  ในการนี้มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้ค่าล่วงเวลาหรือค่าตอบแทนอื่นจากการ
สั่งให้ไปปฏิบัติงานดังกล่าวก็ได้ 
 

 ข้อ ๔๖ ในกรณีที่บุคคลใดพ้นจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว หากในการปฏิบัติงานของบุคคลนั้น
ในระหว่างที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย ให้บุคคลดังกล่าวต้องรับผิดชอบใน
ความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดเหตุสุดวิสัย ในการนี้มหาวิทยาลัยอาจหักเงินเดือนหรือเงินอื่นใด
ที่บุคคลนั้นจะได้รับจากมหาวิทยาลัยไว้เพื่อช าระค่าความเสียหายดังกล่าวก็ได้ 
 

 
หมวด ๑๐ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

 ข้อ ๔๗ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ งานของพนักงานมหาวิทยาลัยปีละ           
๒ ครั้ง เพื่อน าผลไปด าเนินการดังต่อไปนี้  
 (๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบ 
 (๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด ในการนี้คณะกรรมการอาจก าหนดแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นมาตรฐานทั่วไปให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามก็ได้ 
 



-๑๒- 
 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  ในการนี้คณะกรรมการอาจก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว 
เพื่อเป็นมาตรฐานทั่วไปให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามก็ได้ 

 

 ข้อ ๔๘ ข้ันตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมายตามคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาความดีความชอบต่อสัญญา เลื่อน
เงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ หรือเงินรางวัล ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 

 ข้อ ๔๙ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ ๔๗ (๒) ให้ถือว่าสัญญา
จ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยผูน้ั้นสิน้สุดลง โดยให้มหาวิทยาลัยแจ้งให้พนักงานมหาวิทยาลยัผูน้ั้นทราบภายในเจ็ด
วันนับแต่วันที่ทราบผลการประเมิน 
 
 

หมวด ๑๑ 
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 
 ข้อ ๕๐ ให้น าผลการประเมินตามข้อ ๔๗ มาใช้เพื่อเลื่อนข้ันเงินเดือนประจ าปีงบประมาณปีละ ๒ ครั้ง 
 

ข้อ ๕๑ หลักเกณฑ์การเลื่อนข้ันเงินเดือน การประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ก าหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และให้จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
 

หมวด ๑๒ 
ค่าตอบแทนพิเศษ 

 
 ข้อ ๕๒  เงินค่าตอบแทนพิเศษ ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับเงินเลื่อนข้ันค่าจ้างถึงข้ันสูงสุ ดใน
ต าแหน่งนั้น ๆ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และให้จัดท าเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๕๓  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้  
    
     ประกาศ ณ วันที่   ๒๒   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

          
       (นายจิโรจน์   โชติพันธ์ุ) 
                นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 


