
 
 
 
 

 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
วาดวย พนักงานมหาวิทยาลัย   

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

 

 โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือใช
ในการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการจางงานภาครัฐสําหรับลูกจางของมหาวิทยาลัยใหมีความเหมาะสม  เกิดความ
คลองตัว  มคีุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด  สอดคลองตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม   

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗    
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย   
พ.ศ. ๒๕๕๐” 

 ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “อธิการบด”ี  หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “คณะกรรมการ”  หมายถึง   คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยทําหนาที่เปน
คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย  
 “รองอธิการบด”ี  หมายถึง   รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “คณบด”ี                    หมายถึง คณบดีในคณะหรือวิทยาลัยที่เปนสวนราชการตามกฎกระทรวง 
วาดวยการแบงสวนราชการและหรือที่ไดรับการจัดตั้งข้ึนเปนพิเศษโดยไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย    
 “หัวหนาสํานักงาน”  หมายถึง  หัวหนาสํานักงานของหนวยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ศรีสะเกษ ที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่เปนสวนราชการตามกฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการและหรือที่ไดรับ  
การจัดต้ังขึ้นเปนพิเศษโดยไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 



 ๒ 

 “พนักงานมหาวิทยาลัย”   หมายถึง  บุคคลตามสัญญาจางของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ที่ไดคาตอบแทนเปนรายเดือนจากเงินงบประมาณหรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
 “เงินเดือน”    หมายถึง   เงินที่มหาวิทยาลัยจายใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย  เปนคาตอบแทนการ
ทํางานเปนรายเดือน ทั้งนี้ ไมวาจะกําหนด คํานวณ หรือจายเปนการตอบแทน โดยวิธีใด และไมวาจะเรียกชื่ออยาง
ใด แตไมรวมถึง   คาลวงเวลา  คาทํางานในวันหยุด  หรือเงิน หรือผลประโยชนอยางอื่นที่มหาวิทยาลัยหักไวหรือ
จายเพ่ิมเติมใหแกพนักงานเพ่ือประโยชนในการทํางาน 
 “สัญญาจาง”  หมายถึง   สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 ขอ ๔ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตร ี มติสภามหาวิทยาลัย
ที่กําหนดใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจางของมหาวิทยาลัยมีหนาที่ตองปฏิบัติ หรือละเวน
การปฏิบัติ หรือเปนขอหามในเรื่องใด ใหถือวาพนักงานมหาวิทยาลัยมีหนาที่ตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือ
ตองหามเชนเดียวกับขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาและลูกจางของมหาวิทยาลัยดวย ทั้งนี ้เวนแตเรื่องใด
มีกําหนดไวแลวโดยเฉพาะในขอบังคับนี้หรือตามเง่ือนไขของสัญญาจาง หรือเปนกรณีที่มหาวิทยาลัยประกาศ
กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทใดไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติเชนเดียวกับขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและลูกจางของมหาวิทยาลัยในบางเรื่องเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานตามวรรคหนึ่ง เพ่ือเปนมาตรฐานทั่วไปใหมหาวิทยาลัยปฏิบัติก็ได 

หมวด ๑ 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

 ขอ ๕  ผูที่จะไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี้ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ และอายุไมเกินหกสิบปสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประจําเต็มเวลา 
  (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  (๔) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 



 ๓ 

  (๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง 
  (๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ 
  (๘) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น 
  (๙) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในประกาศการสรรหา
หรือการเลือกสรรบุคคลเพ่ือจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตองเปนไปเพื่อความจําเปนหรือเหมาะสมกับ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 ตามความใน (๑) ไมใหใชบังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยชาวตางประเทศซึง่มหาวิทยาลัยจําเปนตอง
จางตามขอผูกพันหรือตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจประกาศกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามเพ่ิมข้ึน หรือ
กําหนดแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในการจางพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ
กําหนดใหมีพนักงานมหาวิทยาลัยตามขอบังคับนี้ 

 ขอ ๖ ใหมหาวิทยาลัยจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหสอดคลองกับเปาหมาย
การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยและแผนงบประมาณตามแนวทางการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการกําหนด 
 กรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง จะตองเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใหความ
เห็นชอบ 
 เม่ือสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบแลว ใหมหาวิทยาลัยจัดงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายดาน
บุคคลตามความจําเปนและสอดคลองกับกรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยดังกลาว 
 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน มหาวิทยาลัยอาจขอใหเปล่ียนกรอบอัตรากําลังพนักงาน 
มหาวิทยาลัยได โดยไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

 ขอ ๗ การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพ่ือจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 



 ๔ 

 ขอ ๘ การจางพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจําเต็มเวลาถาวร ใหกระทําเปนสัญญาจาง  
๓  ระยะ  ดังนี้ 
                 (๑) ระยะที่  ๑  มีกําหนดเวลา    ๔  ป 
                  (๒) ระยะที่  ๒  มีกําหนดเวลา    ๘  ป 
                  (๓) ระยะที่  ๓  ใหอยูปฏิบัติงานจนเกษียณอายุ 
      การนับระยะเวลาสัญญาจางปฏิบัติงาน  ใหนับระยะเวลาแยกออกจากกัน  และการตอสัญญาจาง
ปฏิบัติงานจะกระทําไดโดยมีเง่ือนไขวา  มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับ
การตอสัญญาจาง  ไดผานการประเมินผลการปฏิบัติงานแลว 
                  แบบสัญญาจางใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด   การทําสัญญาตามวรรคหนึ่ง ใหอธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีผูซึ่งไดรับมอบหมาย  เปนผูลงนามในสัญญาจางกับผูไดรับการสรรหาหรือการเลือกสรรเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 ขอ ๙ ใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจเก็บเงินประกันการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่
คณะกรรมการกําหนด เพ่ือเปนหลักประกันความเสียหายอันอาจจะเกิดตอมหาวิทยาลัย 
 ความในวรรคหนึ่งใหถือเปนเงื่อนไขของสัญญาตามที่กําหนดไวในขอ ๘ วรรคแรก 

 ขอ ๑๐ การแตงกายเครื่องแบบปกติ และเครื่องแบบพิธีการ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 ขอ ๑๑ พนักงานมหาวิทยาลัย มี ๒ กลุม คือ   
   กลุมที่ ๑  พนักงานวิชาการ  ไดแก  บุคคลที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหปฏิบัติหนาที่สอนและวิจัย 
เปนภารกิจหลัก  หรือหนาที่อื่นเปนลักษณะการปฏิบัติงานทางวิชาการ 
   กลุมที่ ๒  พนักงานปฏิบัติการ ไดแก  บุคคลที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหปฏิบัติหนาที่ในการ
สนับสนุนงานวิชาการ   
   พนักงานวิชาการและพนักงานปฏิบัติการ มี ๒ ประเภท ดังนี้ 

(๑) พนักงานประจําเต็มเวลา    
 ๑)  พนักงานประจําเต็มเวลาตามสัญญาจาง ไดแก พนักงานที่มีสัญญาจาง ๑ ป   

 ๒)  พนักงานประจําเต็มเวลาถาวร  ไดแก พนักงานที่มีสัญญาจางคราวละ ๔ ป ๘ ป  และ
ปฏิบัติงานจนเกษียณอายุ  โดยมีเวลาทดลองปฏิบัติงาน ๑ ปในปแรกของสัญญาระยะที่ ๑  และใหนับรวมอยูใน
ระยะเวลา ๔ ปนี้  หากทําสัญญาจางตอในระยะที ่๒ และ ๓  ไมตองมีการทดลองปฏิบัติงานอีก 

(๒)  พนักงานจางตามภารกิจ ไดแก  บุคคลที่มหาวิทยาลัยตกลงจางใหปฏิบัติงานเฉพาะการ
ใดการหนึ่งเปนการชั่วคราวตามที่ไดรับมอบหมาย 



 ๕ 

หมวด ๒ 
ตําแหนง การบรรจุ การแตงตั้ง และการถอดถอน 

 ขอ ๑๒ ตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
  (ก) ตําแหนงวิชาการ ซึ่งทําหนาที่สอนและวิจัย เปนภารกิจหลัก ไดแก ตําแหนงดังตอไปนี้ 
    (๑)  ศาสตราจารย 
    (๒)  รองศาสตราจารย 
    (๓)  ผูชวยศาสตราจารย 
    (๔)  อาจารย หรือตําแหนงอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
  (ข) ตําแหนงประเภทผูบริหาร ไดแก  
    (๑)  อธิการบดี 
    (๒)  รองอธิการบดี 
    (๓)  คณบดี 
    (๔)  หัวหนาสํานักงานหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
    (๕)  ผูชวยอธิการบดี 
    (๖)  รองคณบดีหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
    (๗)  ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง
ตามที่คณะกรรมการกําหนด    
    (๘)  ตําแหนงอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 (ค)  ตําแหนงประเภททั่วไป  วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะตามที่คณะกรรมการกําหนด 
                  คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้งและถอดถอนพนักงานมหาวิทยาลัยตาม (ก) (ข) และ (ค) ให
เปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด  เวนแตตําแหนงที่กําหนดไวตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
 

 ขอ ๑๓ การกําหนดตําแหนงที่จะบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยในหนวยงาน  จะมีตําแหนง ประเภท 
จํานวน  และจะตองใชคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงอยางใด ใหคณะกรรมการกําหนดภายในกรอบที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานใหคณะกรรมการนํามาตรฐาน
กําหนดตําแหนงของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยมาใชเปนบรรทัดฐานในการกําหนดตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยอนุโลม 



 ๖ 

                  ขอ ๑๔ การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการได ๓ วิธี 
ดังตอไปนี้ 
   (๑) การสอบแขงขัน 
   (๒) การคัดเลือก 
   (๓) วิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 หลักเกณฑ วิธีการสอบแขงขัน วิธีการคัดเลือก และวิธีการอื่น เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชีและ
ยกเลิกบัญชีใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึงความเที่ยงธรรมและประโยชนสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย 

 ขอ ๑๕ ใหอธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย เปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงต้ังพนักงาน
มหาวิทยาลัย และใหทําสัญญาจางกับผูที่ผานการสรรหาและการเลือกสรรตามขอ ๑๔  
 การทดลองปฏิบัติงานและเงื่อนไขตาง ๆ ในการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการกําหนดไวในสัญญาจาง
ตามความจําเปนและเหมาะสม 
                  บุคลากรที่เคยปฏิบัติหนาที่สังกัดมหาวิทยาลัย โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานไมนอยกวา  ๑ ป และมีผล
การประเมินอยูในเกณฑด ีใหไดรับการยกเวนไมตองทดลองปฏิบัติหนาที่ตามขอบังคับนี้ และคณะกรรมการอาจ
พิจารณานับรวมเวลาปฏิบัติงานที่ผานมาเพ่ือบรรจุแตงต้ังเปนพนักงานที่มีสัญญาจางคราวละ ๔ ป ๘ ป  และ
ปฏิบัติงานจนเกษียณอายุ ไดเปนรายกรณี 

 ขอ ๑๖ การบรรจุแตงตั้งบุคคลที่เคยรับราชการ หรือมีประสบการณทํางานในหนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนมากอน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาบรรจุแตงต้ังใหไดรับเงินเดือนสูงกวาเงินเดือนข้ันแรกของ
การบรรจุเขารับราชการตามคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ทั้งนี้ใหพิจารณาถึงประสบการณทํางานประกอบการพิจารณา
ประสบการณทํางานดังกลาวตามวรรคแรก ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 ขอ ๑๗ ใหอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายเปนผูส่ังเลื่อนตําแหนงและการเลื่อนข้ันเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ความประพฤติ คุณภาพ ปริมาณและผลงาน ความ
อุตสาหะ และการรักษาวินัย ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑการประเมินในหมวด ๙  

 
 
 
 
 



 ๗ 

หมวด ๓ 
คาจางและสิทธิประโยชน 

 ขอ ๑๘ อัตราคาจางของพนักงานมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

 ขอ ๑๙ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับสิทธิประโยชน ดังตอไปนี้ 
  (๑) สิทธิเกี่ยวกับการลา 
  (๒) สิทธิในการไดรับคาจางระหวางลา  
  (๓) สิทธิในการไดรับคาจางการปฏิบัติงานนอกเวลางาน 
  (๔)  คาใชจายในการเดินทาง 
  (๕)  คาเบี้ยประชุม 
  (๖)  สิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 หลักเกณฑและการไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามทีค่ณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ ตองไมขัดหรือ
แยงกับหลักเกณฑที่กําหนดเกี่ยวกับการไดรับสิทธินั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี 
 ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดสิทธิประโยชน
ใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อใหมหาวิทยาลัยปฏิบัติก็ได 

 ขอ ๒๐ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราคาจางและสิทธิประโยชนของพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามขอ ๑๘ และขอ ๑๙ เพ่ือปรับปรุงใหเหมาะสมเปนธรรม  และมีมาตรฐานโดยคํานึงถึงคาครองชีพที่เปล่ียนแปลง 
คาจางของเอกชน อัตราเงินเดือนของขาราชการพลเรือน และฐานะการคลังของประเทศ รวมทั้งปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ 
 ใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการพิจารณาเล่ือนข้ันคาจางหรืองดเล่ือนขั้นคาจางปใดปหนึ่ง หรือ
เปล่ียนแปลงอัตราคาจางตามสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

 ขอ ๒๑ ใหพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับสิทธิประโยชนและมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
ประกันสังคม 

 ขอ ๒๒ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทใดหรือตําแหนงใดไดรับ
คาตอบแทนการออกจากงานโดยเหตุทดแทนได  ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

                   ขอ ๒๓ ใหมหาวิทยาลัยจัดสรรเงินงบประมาณแผนดิน ในหมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป 
รายการเงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร หรือเงินรายไดอื่น นํามาจัดต้ังเปนกองทุนเพ่ือใชเปนเงินสวัสดิการและ



 ๘ 

พัฒนาวิชาการ ไดแก เงินคาตอบแทนตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงประเภทผูบริหาร และตําแหนงประเภททั่วไป 
วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เงินสมทบสําหรับกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เงินคาประกันตนในการประกันสังคม 
เงินคาประกันสุขภาพ และเงินอื่น ๆ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด ๔  
วันทํางาน การลา และสวัสดิการ 

 ขอ ๒๔ วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการ วันหยุดประจําป ใหเปนไปตามคณะรัฐมนตรีกําหนด  เวนแต
พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือทํางานเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะชวงเวลาให
เปนไปตามสัญญาจางที่คณะกรรมการกําหนด 

 ขอ ๒๕  การลามี ๘ ประเภท  คือ 
(๑) การลาปวย 
(๒) การลาคลอดบุตร 
(๓) การลากิจสวนตัว 
(๔) การลากิจเพ่ือเล้ียงดูบุตร 
(๕) การลาพักผอนประจําป 
(๖) การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย 
(๗) การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
(๘) การลาไปศึกษา อบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย 
หลักเกณฑ วิธีการลา ผูมีอํานาจอนุญาตการลา และการไดรับคาตอบแทนระหวางลา ให 

เปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด   

 ขอ ๒๖ เพ่ือประโยชนในการบริหารงานพนักงานมหาวิทยาลัยใหมีระบบสวัสดิการ ประโยชน 
เกื้อกูล และเงินตอบแทนในลักษณะตางๆ แกพนักงานมหาวิทยาลัยตามความจําเปนและเหมาะสมตามหลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับระบบสวัสดิการ  ประโยชนเกื้อกูล และเงินคาตอบแทน  ทั้งนี้ ใหเปนตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่คณะกรรมการกําหนด 
 
 
 
 



 ๙ 

 
หมวด ๕ 

การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 ขอ ๒๗ พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิไดรับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ
ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยตามความในวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนด 
 

หมวด ๖ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
 ขอ ๒๘ ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  เปนคณะกรรมการบริหารพนักงาน
มหาวิทยาลัย  และใหมีอํานาจหนาที ่ดังนี้ 
   (๑) เสนอออกระเบียบหรือประกาศ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบริหาร
พนักงานมหาวิทยาลัย   
   (๒) กําหนดแผนงาน และแนวทางปฏิบัติการปรับปรุงหรือแกไขระเบียบ หรือประกาศ
เกี่ยวกับการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
                                (๓) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคล
เพ่ือจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้งแบบสัญญาจาง 
   (๔) กําหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของพนักงานมหาวิทยาลัย 
   (๕) พิจารณากําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย เสนอตอสภามหาวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ 
   (๖) พิจารณากําหนดอัตราคาตอบแทนและวางแนวทางการกําหนดสิทธิประโยชนอื่นของ
พนักงานมหาวิทยาลัย 
   (๗) กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
   (๘) แตงต้ังคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควรเพ่ือทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ 
                                    (๙)  รับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือหนังสือรับรอง
คุณวุฒิอื่น ๆ เพ่ือประโยชนในการบรรจุแตงตั้งหรือกําหนดอัตราเงินเดือนที่ไดรับ 



 ๑๐ 

   (๑๐) อํานาจหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้หรือกฎหมายอื่นที่เกีย่วของ 

 ขอ ๒๙ การประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วาดวย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 

       หมวด ๗ 
วินัย และการรักษาวินัย 

 
 ขอ ๓๐ พนักงานมหาวิทยาลัยมีหนาที่ตองปฏิบัติงานตามที่กําหนดในขอบังคับนี ้ตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด และตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในสัญญาจาง และมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังใน
หนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

 ขอ ๓๑ พนักงานมหาวิทยาลัยตองรักษาวินัยโดยเครงครัดตามที่กําหนดไวเปนขอหามและขอปฏิบัติที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
 พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ถือวา พนักงาน
มหาวิทยาลัยผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัยจะตองไดรับโทษทางวินัย 

 ขอ ๓๒  โทษทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยมี ๕ สถาน ดังนี้ 
   โทษทางวินัยอยางไมรายแรง 

(๑)  ภาคทัณฑ 
(๒)  ตัดเงินเดือน 
(๓)  ลดขั้นเงินเดือน 

 โทษทางวินัยอยางรายแรง ไดแก 
(๑)  ปลดออก 
(๒)  ไลออก 
ในกรณีที่เปนความผิดเล็กนอยหรือความผิดครั้งแรก  ผูบังคับบัญชาอาจเรียกมาวากลาว

ตักเตือนหรือทําทัณฑบน  และใหลงลายมือชื่อไวเปนลายลักษณอักษรก็ได 

 ขอ ๓๓ การกระทําความผิดดังตอไปนี้ ถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
  (๑) กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ 
 (๒) จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือเงื่อนไขที่ทางราชการกําหนดให
ปฏิบัติจนเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหายอยางรายแรง 



 ๑๑ 

 (๓) ปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยาง
รายแรง 
 (๔) ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา หรือขัดคําส่ังหรือหลีกเล่ียงไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ของผูบังคับบัญชาตามขอ ๒๘ จนเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหายอยางรายแรง 
 (๕) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทํางานเปนเวลาติดตอกันเกินเจ็ดวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
สําหรับตําแหนงที่มหาวิทยาลัยกําหนดวัน เวลาการมาทํางาน 
 (๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทํางานจนทําใหงานไมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดจนเปนเหตุ
ใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง 
 (๗) ประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือกระทําความผิดอาญาโดยมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
หรือหนักกวาโทษจําคุก 
 (๘) การกระทําอื่นใดที่มหาวิทยาลัยกําหนดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

 ขอ ๓๔ เม่ือมีกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ใหอธิการบดี
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว และตองใหโอกาสพนักงานมหาวิทยาลัยที่ถูก
กลาวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพ่ือใหเกิดความเปนธรรม  

        หลักเกณฑและวิธกีารสอบสวนพนักงานมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามทีค่ณะกรรมการกําหนด 

 ขอ ๓๕ ในกรณีที่ปรากฏวาพนักงานมหาวิทยาลัยกระทําความผิดวินัยไมรายแรงตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด ใหอธิการบดีส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับ
ความผิด 
             ในการพิจารณาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใหอธิการบดีพิจารณาสอบสวนใหไดความ
จริงและยุติธรรมตามวิธีการที่เห็นสมควร 

 ขอ ๓๖ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการทางวินัยแกพนักงาน
มหาวิทยาลัย เพ่ือเปนมาตรฐานทั่วไปใหปฏิบัติก็ได 

หมวด ๘ 
การอุทธรณและการรองทุกข 

 ขอ ๓๗  พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดถูกมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษตามขอ ๓๑ มีสิทธิอุทธรณตอสภา
มหาวิทยาลัยไดภายในสามสิบวันนับต้ังแตวันที่ไดรับคําส่ัง 



 ๑๒ 

 ขอ ๓๘ ในการพิจารณาคําอุทธรณ  ใหสภามหาวิทยาลัยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาไม
เกินเกาสิบวันนับต้ังแตวันที่สภามหาวิทยาลัยไดรับเรื่องอุทธรณ 

 ขอ ๓๙ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใด  เห็นวาผูบังคับบัญชามิไดปฏิบัติตอตนเองใหถูกตองตามระเบียบ  
หรือเห็นวาไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติหนาที่ของผูบังคับบัญชา  สามารถรองทุกขตอสภามหาวิทยาลัย
ไดภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงถึงการกระทํา หรือวันทราบเหตุแหงการกระทําเปนลายลักษณอักษร  

 ขอ ๔๐  การอุทธรณและการพิจารณาการอุทธรณ  ตามขอ ๓๗  ขอ ๓๘ การรองทุกขตามขอ ๓๙ ให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด ๙ 
สัญญาจางและการสิ้นสุดสัญญาจาง 

 ขอ ๔๑ พนักงานมหาวิทยาลัยทุกประเภทจะตองมีสัญญาจาง โดยพนักงานประจําเต็มเวลาถาวรใหมี
ระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานเปนเวลาหนึ่งป เม่ือผานการทดลองปฏิบัติงานโดยมีผลการประเมินวาเปนผูที่มี
ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน จะไดรับการบรรจุแตงต้ัง โดยมีสัญญาจางคราวละ ๔ ป  ๘ ป และ
ปฏิบัติงานจนเกษียณอายุ   การตอสัญญาจางใหไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาเงินเดือนครั้งสุดทายของสัญญาเดิม 
 ขอ ๔๒ พนักงานมหาวิทยาลัยส้ินสุดสัญญาจางในกรณีตอไปนี ้
  (๑)  ตาย 
  (๒) ไดรับอนุญาตใหลาออก 
  (๓) ส้ินสุดสัญญาจาง หรือตามเง่ือนไขของสัญญาจาง 
  (๔)  ถูกส่ังลงโทษปลดออก ไลออก  
  (๕)  ถูกส่ังใหออก หรือถูกเลิกจางดวยเหตุผลและความจําเปนอื่นที่คณะกรรมการกําหนด 
  (๖)  ขาดคุณสมบัติตามขอ ๕  
  (๗) ไมผานการประเมินตามขอ ๔๗  และตามหลักเกณฑและวิธีการทีค่ณะกรรมการกําหนด 

 ขอ ๔๓ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดประสงคจะลาออกจากการปฏิบัติงาน ใหยื่นหนังสือขอลาออกตอ
ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกชั้นหนึ่ง  โดยยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวาสามสิบวัน  และผูบังคับบัญชา
จะตองเสนอตออธิการบดีภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันที่หนวยงานตนสังกัดไดรับหนังสือลาออกเพ่ือใหอธิการบดี
พิจารณาโดยใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน เมื่ออธิการส่ังใหออกจากงานแลว จึงใหออกจากงานได 



 ๑๓ 

 ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดประสงคจะลาออกจากงานเพ่ือไปดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือ
เพ่ือไปสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกรัฐสภา  สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น ใหยื่นหนังสือขอลาออกตอ
ผูบังคับบัญชา และใหการลาออกมีผลต้ังแตวันที่ผูนั้นขอลาออก 

 ขอ ๔๔ อธิการบดีมีอํานาจส่ังเลิกสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยได นอกเหนือจากที่ระบุไวในขอ 
๔๒ ในกรณีตอไปนี้   
  (๑) เม่ือพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดเจ็บปวย  จนไมอาจปฏิบัติหนาที่ของตนไดสมํ่าเสมอ เปน
เวลาติดตอกันไมนอยกวา ๓ เดือน  
  (๒) เม่ือพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไมไดรับการเล่ือนข้ันใหสูงข้ึนติดตอกัน ๒ ป เวนแตกรณี
เงินเดือนเต็มข้ัน   

 ขอ ๔๕ เพ่ือประโยชนทางราชการ มหาวิทยาลัยอาจส่ังใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากเง่ือนไขที่กําหนดไวในสัญญาจางได โดยไมเปนเหตุใหพนักงานมหาวิทยาลัยอางขอเลิกสัญญาจาง
หรือเรียกรองประโยชนตอบแทนใด ๆ ในการนี้มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหคาลวงเวลาหรือคาตอบแทนอื่นจากการ
ส่ังใหไปปฏิบัติงานดังกลาวก็ได 

 ขอ ๔๖ ในกรณีที่บุคคลใดพนจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยแลว หากในการปฏิบัติงานของบุคคล
นั้นในระหวางที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัยกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย ใหบุคคลดังกลาวตองรับผิดชอบ
ในความเสียหายดังกลาว เวนแตความเสียหายนั้นเกิดเหตุสุดวิสัย ในการนี้มหาวิทยาลัยอาจหักเงินเดือนหรือเงินอื่น
ใดที่บุคคลนั้นจะไดรับจากมหาวิทยาลัยไวเพ่ือชําระคาความเสียหายดังกลาวก็ได 

หมวด ๑๐ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 ขอ ๔๗ ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยปละ  
๒ ครั้ง  เพ่ือนําผลไปดําเนินการดังตอไปนี้  
  (๑)  การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบ 
  (๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจาง 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการทีค่ณะกรรมการกําหนด ในการนี้คณะกรรมการอาจกําหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาว
เพ่ือเปนมาตรฐานทั่วไปใหมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามก็ได 
 



 ๑๔ 

 ขอ ๔๘ ข้ันตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมายตามคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาความดีความชอบตอสัญญา เลื่อน
เงินเดือน คาตอบแทนพิเศษ หรือเงินรางวัล ใหเปนไปตามทีค่ณะกรรมการกําหนด 

 ขอ ๔๙ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ ๔๗ (๒) ใหถือวา
สัญญาจางของพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นส้ินสุดลง โดยใหมหาวิทยาลัยแจงใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ทราบผลการประเมิน 

หมวด ๑๑ 
หลักเกณฑการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

 
 ขอ๕๐ ใหนําผลการประเมินตามขอ ๔๗ มาใชเพ่ือเล่ือนข้ันเงินเดือนประจําปงบประมาณปละ๒ ครั้ง    

 ขอ๕๑ หลักเกณฑการเล่ือนข้ันเงินเดือน การประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

หมวด ๑๒ 
คาตอบแทนพิเศษ 

 ขอ๕๒  เงินคาตอบแทนพิเศษ ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยไดรับเงินเล่ือนข้ันคาจางถึงข้ันสูงสุดใน
ตําแหนงนั้น ๆ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และใหจัดทําเปน
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ๕๓  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี ้      

      ประกาศ ณ วันที่   ๒๒   กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
                 (นายจิโรจน   โชติพันธุ) 
                            นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 


