
 

ขอบังคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวทิยาลัย 

พ.ศ. 2549 
--------------------------------- 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับวาดวยพนักงานมหาวิทยาลยัใหมีความเหมาะสม 

ยิ่งขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(2) แหงพระราชบญัญัติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยมติสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมคร้ังที่ 9/2549  

เมื่อวันที่ 25 กนัยายน 2549  จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี ้

ขอ 1  ขอบังคบันี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวย 

การบริหารงานบุคคลสําหรบัพนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2549” 

ขอ 2  ขอบังคบันี้ใหใชบังคบัต้ังแตวันถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 

ขอ 3  ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการบริหารงาน

บุคคลสําหรับพนกังานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2548 

บรรดากฎ ระเบียบ ประกาศอื่นใดในสวนทีก่ําหนดไวในขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแยงกับขอบังคับนี้ 

ใหใชขอบังคับนี้แทน  

ขอ 4  ในขอบังคับนี ้

“มหาวิทยาลยั” หมายความวา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

“สภามหาวทิยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

“อธิการบด”ี หมายความวา อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรบัพนักงาน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนกังาน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

“พนกังานมหาวทิยาลยั” หมายความวา บุคคลที่ไดรับการจางและแตงตั้งเขาทํางานใน 

มหาวิทยาลยั โดยไดรับเงินคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดิน  

“สัญญาจาง” หมายความวา สัญญาจางพนกังานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร 

“หนวยงาน” หมายความวา สวนราชการทีจ่ัดตั้งหรือแบงสวนตามกฎกระทรวง ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ และมติสภามหาวิทยาลัย 

“หวัหนาหนวยงาน” หมายความวา หวัหนาสวนราชการที่จดัตั้งหรือแบงสวนตามกฎกระทรวง  

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และมติสภามหาวิทยาลยั 

“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ขอ 5  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี ้

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับ หรือการใดที่ไมไดกําหนดไวใน 

ขอบังคับนี้ ใหคณะกรรมการเปนผูวนิิจฉัยชี้ขาด 

หมวด 1 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวทิยาลัย 

ขอ 6  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวทิยาลัย 

โดยความเหน็ชอบของสภามหาวิทยาลยั ประกอบดวย 

(1) อธิการบดี เปนประธาน 

(2) รองอธิการบดีฝายบริหาร เปนรองประธาน 

(3) ขาราชการและหรือพนกังานมหาวทิยาลัย จํานวน 6 คน เปนกรรมการ 

(4) ผูรับผิดชอบงานดานบริหารงานบุคคล เปนกรรมการและเลขานกุาร 

มหาวทิยาลยัอาจแตงตัง้ขาราชการหรือพนกังานมหาวทิยาลัยคนใดคนหนึง่เปนผูชวยเลขานกุาร

ดวยก็ได 

กรรมการตาม (3) มีวาระการดํารงตําแหนงสองป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได  

แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกนิสองวาระไมได 

ขอ 7 คณะกรรมการ มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(1) ปฏิบัติหนาที่ตามขอบังคับนี้ 

(2) วางระเบียบหรือออกประกาศกาํหนดหลักเกณฑและวิธีการเกีย่วกับการบริหารงาน 

บุคคล รวมทัง้การจัดสวัสดิการของพนักงานมหาวทิยาลยั 

(3) รับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา หรือประกาศนยีบัตรวิชาชีพหรอืหนงัสือรับรอง 

คุณวุฒิอ่ืนๆ เพื่อประโยชนในการบรรจแุตงตั้ง และกําหนดอัตราคาตอบแทนที่ไดรับ 

(4) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกมหาวทิยาลยัเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนกังาน

มหาวิทยาลยั 

(5) รายงานผลการดําเนินงานตอสภามหาวทิยาลยั 

(6) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึง่บุคคลใด เพื่อทาํการใดๆ อันอยูในอาํนาจ 

และหนาที่ของคณะกรรมการ 

(7) พิจารณาใหความเหน็ชอบกรอบอัตรากาํลังพนกังานมหาวทิยาลัยตามที่มหาวทิยาลยัเสนอ 

(8) ตีความ และวินจิฉัยปญหาที่เกิดจากการใชขอบังคับนี ้

(9) ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลยั 

ขอ 8 นอกจากการพนจากตาํแหนงตามวาระแลว กรรมการตาม ขอ 6(3) พนจากตาํแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 
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(3) สภามหาวทิยาลยัมีมติใหพนจากการเปนกรรมการ เนื่องจากมีความประพฤต ิ

เสื่อมเสีย บกพรองตอหนาที่หรือหยอนความสามารถ 

  (4) พนจากการเปนขาราชการหรือพนักงานมหาวทิยาลยั 

  การพนจากตําแหนงตาม (3) ตองมีคะแนนเสียงลงมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวน

กรรมการสภามหาวิทยาลยัเทาที่มีอยู 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตามขอ 6 (3) วางลงไมวาดวยเหตุใด และยงัมิไดดําเนนิการให

ไดมาแทนซึง่กรรมการที่วางลง ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู 

ในกรณีที่กรรมการตามขอ 6 (3) พนจากตําแหนงกอนครบวาระ และไดมีการแตงตั้ง 

ผูดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน แตถาวาระ

การดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวนั จะไมดําเนนิการใหมีผูดํารงตาํแหนงกรรมการแทนก็ได 

ในกรณีที่กรรมการตามขอ 6 (3) พนจากตําแหนงตามวาระ แตยงัมิไดแตงตั้งกรรมการอื่น 

ข้ึนใหม ใหกรรมการทีพ่นจากตําแหนงปฏบัิติหนาที่ตอไปจนกวามหาวิทยาลัยจะแตงตั้งกรรมการใหมแลว 

ใหมหาวทิยาลัยดําเนนิการใหไดมาซึ่งกรรมการตามขอ 6 (3) ภายในเกาสิบวนั นับแต 

วันที่ผูนัน้พนจากตําแหนง 

ขอ 9 การประชุมของคณะกรรมการตองมกีรรมการมาประชุมไมนอยกวากึง่หนึง่ของ 

จํานวนกรรมการทั้งหมดจงึจะเปนองคประชุม 

การประชุมคณะกรรมการ ถาประธานไมอยูในที่ประชมุ หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

ใหรองประธานทาํหนาที่ประธาน ถารองประธานไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาทีไ่ดหรือไมมีผูดํารง

ตําแหนงรองประธานใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ทําหนาทีป่ระธาน 

กรรมการผูซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด จะรวมประชุมเพื่อพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้นไมได 

การวนิิจฉัยชี้ขาดใหถอืเสยีงขางมาก กรรมการคนหนึง่ใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  

ถามีคะแนนเสยีงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอกีเสียงหนึ่งเปนเสยีงชี้ขาด 
หมวด 2 

พนักงานมหาวิทยาลยั 
ขอ 10 ผูที่จะไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมี 

ลักษณะตองหามดังตอไปนี ้

(ก) คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีอายุไมตํ่ากวา 18 ป บริบูรณ และไมเกิน 60 ปบริบูรณ 

(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยทรง 

เปนประมุข 

(ข) ลักษณะตองหาม 
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(1) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมอืง  

(2) เปนคนวกิลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถ  

หรือเปนโรคทีก่ําหนดในกฎ ก.พ.อ. 

(3) เปนผูอยูในระหวางถกูสัง่พักราชการ หรือถูกสัง่ใหออกจากราชการไวกอน  

ตามขอบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น  

(4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี  

(5) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมอืง 

(6) เปนบุคคลลมละลาย 

(7) เคยถูกจาํคุกโดยคําพพิากษาถงึที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทาํโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(8) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกจิ องคการมหาชน หรือ

หนวยงานอื่นของรัฐ 

(9) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินยัตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา หรือกฎหมายอืน่ 

(10) เปนผูเคยกระทาํการทจุริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏบัิติงานใน 

หนวยงานของรัฐ 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูทีจ่ะไดรับการจางเปนพนกังานมหาวิทยาลัยจะตองม ี

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกาํหนดตําแหนงที่คณะกรรมการกาํหนด 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน มหาวิทยาลัยอาจจางบุคคลทีม่ีอายุเกนิหกสิบปบริบูรณ

เปนพนักงานมหาวิทยาลยัได สําหรับอัตราคาตอบแทนขึ้นอยูกับการตกลงระหวางบุคคลที่จะจางกับ

มหาวิทยาลยัโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ ทัง้นีห้ลักเกณฑการจางใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ

กําหนด โดยใหจางไดคร้ังละไมเกินหนึ่งป และไมเกนิสิน้ปงบประมาณที่ผูนัน้มีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ 

ขอ 11 ตําแหนงพนกังานมหาวิทยาลัย มดัีงนี ้

(ก) ตําแหนงวชิาการ ซึ่งทําหนาที่สอนและวจิยั หรือทําหนาทีว่ิจัยโดยเฉพาะ ไดแก ตําแหนง 

ดังตอไปนี้ 

 (1) ศาสตราจารย 

 (2) รองศาสตราจารย 

 (3) ผูชวยศาสตราจารย 

 (4) อาจารย หรือตําแหนงอืน่ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

  (ข) ตําแหนงประเภทผูบริหาร ไดแก 

 (1) อธิการบด ี

 (2) รองอธิการบดี 
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 (3) คณบดี 

 (4) หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ทีม่ีฐานะเทียบเทาคณะ 

 (5) ผูชวยอธิการบดี 

 (6) รองคณบดีหรือรองหวัหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ที่มีฐานะเทยีบเทาคณะ 

 (7) ผูอํานวยการกอง หรือหวัหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ที่มฐีานะเทียบเทากอง

ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 (8) ตําแหนงอืน่ตามที่คณะกรรมการกาํหนด  

(ค) ตําแหนงประเภททัว่ไป วชิาชพีเฉพาะ หรือเชีย่วชาญเฉพาะตามที่คณะกรรมการกําหนด 

การแตงตั้งใหผูทําหนาทีว่ิจยัโดยเฉพาะ ใหดํารงตําแหนงตาม (ก) (1) (2) หรือ (3) ให 

เปนไปตามหลกัเกณฑวิธกีาร และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

คุณสมบัติ หลกัเกณฑ และวธิีการแตงตั้ง และถอดถอนพนักงานมหาวทิยาลยัตามวรรคหนึ่ง

ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด ยกเวนตาํแหนงทีก่ําหนดไวตามกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ใหเปนไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกาํหนด 

ขอ 12 ใหมหาวทิยาลยักาํหนดกรอบของอัตรากําลงัและจัดทํามาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

พนกังานมหาวิทยาลัยโดยแสดงประเภท  ชื่อตําแหนง  หนาที่ความรบัผิดชอบ  ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และอัตราคาตอบแทนของตําแหนงไวเปนบรรทัดฐานทุกตําแหนง 

ตําแหนงใด ประเภทใด ลักษณะใด จํานวนเทาใด อยูในสวนงานใด และจะตองใช 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงใด ใหคณะกรรมการกาํหนด โดยคํานงึถึงลกัษณะหนาที่ความรับผิดชอบ 

ปริมาณและคุณภาพของงาน  

ขอ 13 เครื่องแบบ เครื่องหมายพนกังานมหาวิทยาลยั ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด 3 
การจาง และการแตงต้ัง   

ขอ 14 การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเขาเปนพนกังานมหาวทิยาลัยใหดําเนนิการ 

ดวยวิธกีารใดวิธีการหนึ่ง ดังนี ้

(1) การสอบแขงขัน 

(2) การคัดเลือก 

(3) วิธีการอืน่ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

หลักเกณฑ วิธกีารสอบแขงขัน วิธีการคัดเลือก และวิธีการอื่น เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี  

และยกเลิกบญัชีใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกาํหนด โดยคํานงึถงึความเที่ยงธรรมและประโยชนสูงสุดของ

มหาวิทยาลยั ทั้งนี้จะตองมคุีณสมบัติ ตําแหนง และอัตราคาตอบแทน ตามที่คณะกรรมการอนุมติั 

ขอ 15 การจางพนักงานมหาวทิยาลยัใหทาํสัญญาจางตามแบบที่คณะกรรมการกาํหนด  

โดยใหอธิการบดีหรือผูที่อธกิารบดีมอบหมาย เปนผูมีอํานาจสั่งจางและแตงตั้ง  
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การทดลองปฏิบัติงานใหทดลองปฏิบัติงานหกเดือน เมื่อการทดลองปฏิบัติงานมีผลการ

ประเมินวาเปนผูมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามหลกัเกณฑที่คณะกรรมการกาํหนด จะไดรับ

การตอสัญญาจางตามขอ 16 

ขอ 16 สัญญาจางปฏิบัติงานใหมีชวงระยะเวลาของอายสัุญญาตามปงบประมาณ ดังตอไปนี้ 

(1) ระยะแรกมีกําหนดเวลาสามป 

  (2) ระยะที่สองมีกาํหนดเวลาสี่ป 

  (3) ระยะที่สามมีกําหนดเวลาหกป 

  (4) ระยะที่ส่ีใหอยูปฏิบัติงานจนเกษยีณอาย ุ

การนับระยะเวลาสัญญาจางปฏิบัติงานตามวรรคแรก ใหนับระยะเวลาตอเนื่องกันทกุ

สัญญา และการตอสัญญาจางปฏิบัติงานจะกระทาํไดโดยมีเงื่อนไขวา มหาวิทยาลยัไดรับจัดสรรงบประมาณ 

และพนกังานมหาวิทยาลยัที่ไดรับการตอสัญญาจางไดผานการประเมินผลการปฏิบัติงานแลว 

ขอ 17 หนวยงานใดมีเหตุผลและความจาํเปนทีจ่ะจางบคุคลที่มีความรูความสามารถ  

ประสบการณ หรือความชาํนาญงานใดเปนพิเศษเปนพนกังานมหาวิทยาลัย ใหเสนอคณะกรรมการพิจารณา

อนุมัติการจางตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงทีจ่ะจาง  

อัตราคาตอบแทนที่จะไดรับ  หลกัเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร ใหเปนไปตามที่

คณะกรรมการกําหนด  

ขอ 18 พนักงานมหาวทิยาลัยผูใดพนจากตําแหนงและออกจากงานไปรับราชการทหาร 

ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ถาผูนั้นประสงคจะกลับเขาปฏิบัติงานในมหาวทิยาลยั ใหอธกิารบดี

หรือผูที่อธิการบดีมอบหมายจางและแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงและรับคาตอบแทนตามหลักเกณฑ วิธกีารและ

เงื่อนไขที่คณะกรรมการกาํหนด 

ขอ 19 มหาวทิยาลยัอาจแตงตั้งพนักงานมหาวทิยาลยัผูดํารงตําแหนงหนึง่ไปดํารง 

ตําแหนงอื่นในหนวยงานเดียวกนัหรือตางหนวยงานก็ได ตามหลักเกณฑและวิธกีารทีค่ณะกรรมการกําหนด 
หมวด 4 

หลักประกัน 
ขอ 20 ในกรณีที่จําเปนและเหน็สมควรคณะกรรมการอาจกําหนดใหพนักงานมหาวทิยาลยั

ตําแหนงใด จดัใหมีหลักประกันสัญญาอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เพื่อประกันความเสยีหายอันอาจ 

เกิดขึ้นแกมหาวิทยาลัย เนื่องจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําตามหนาที่ ทั้งนี้ตามหลกัเกณฑและวิธีการ

ที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด 5 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ขอ 21 ใหมกีารประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวทิยาลยัโดยคํานึงถึงความรู  

ความสามารถ  ความประพฤติ  คุณภาพของผลงาน ปริมาณงาน  ผลงานที่ปฏิบัติมา ความอุตสาหะ 



 

 

7 

 

  

การรักษาวนิัยและจรรยาบรรณ และความเหมาะสมกับตําแหนง เพื่อใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง  

เลื่อนขั้นคาตอบแทน พัฒนาเพิ่มพูนประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน และเสริมสรางแรงจูงใจใหการปฏิบัติงาน

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยใหมีการประเมนิผลการปฏิบัติงานเปนประจําทกุป อยางนอยปละ

สองครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกาํหนด 

ขอ 22 ใหอธกิารบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย เปนผูส่ังเลื่อนขัน้คาตอบแทน หรือ 

เลื่อนตําแหนงใหแกพนักงานมหาวิทยาลยัทีผ่านการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

หมวด 6 
การพัฒนาพนักงานมหาวทิยาลัย 

ขอ 23 การเพิม่พูนความรู ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม  

ใหแกพนักงานมหาวทิยาลยั ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด 7 
คาตอบแทนและสิทธิประโยชน 

ขอ 24 อัตราคาตอบแทนของพนกังานมหาวทิยาลยัใหเปนไปตามบัญชีคาตอบแทนที ่

คณะกรรมการกําหนด 

ขอ 25 คณะกรรมการอาจกาํหนดใหพนกังานมหาวทิยาลัยไดรับสิทธปิระโยชนอยางหนึ่ง 

อยางใด ดังตอไปนี้ 

(1) สิทธิเกีย่วกับการลา 

(2) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนระหวางลา 

(3) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน 

(4) คาใชจายในการเดนิทาง 

(5) คาเบี้ยประชุม 

(6) สิทธิอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการเหน็สมควร 

ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจกาํหนดมาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับการกาํหนดสิทธ ิ

ประโยชนใหแกพนักงานมหาวทิยาลยัเพื่อใหมหาวทิยาลัยปฏิบัติก็ได 

ขอ 26 ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราคาตอบแทนและสทิธปิระโยชนของ 

พนกังานมหาวิทยาลัย ตามขอ 24 และขอ 25 เพื่อปรับปรุงใหเหมาะสมเปนธรรมและมีมาตรฐาน โดย

คํานึงถึงคาครองชีพที่เปลี่ยนแปลง คาตอบแทนของเอกชน อัตราเงินเดือนของขาราชการ และฐานะการคลัง

ของประเทศ รวมทัง้ปจจยัอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ 27 ใหพนกังานมหาวิทยาลัยไดรับสิทธิประโยชน และมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม 

กฎหมายวาดวยการประกนัสังคม 
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หมวด 8 
วันทํางาน การลา และสวสัดิการ 

ขอ 28 วันเวลาทาํงาน วนัหยุดราชการตามประเพณี วนัหยุดราชการประจําปของพนกังาน

มหาวิทยาลยัใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดสําหรับขาราชการ เวนแตพนักงานมหาวทิยาลยัที่มี

สัญญาจางเปนพนักงานมหาวทิยาลยัเพื่อทํางานเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะชวงเวลา  

ใหเปนไปตามสัญญาจางทีค่ณะกรรมการกําหนด 

ขอ 29 การลามีเจ็ดประเภท คือ 

(1) การลาปวย 

(2) การลาคลอดบุตร 

(3) การลากิจสวนตัว 

(4) การลาพกัผอน 

(5) การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพธิีฮัจย 

(6) การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 

(7) การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจยั 

หลักเกณฑ วิธกีารลา ผูมีอํานาจอนุญาตการลา  และการไดรับคาตอบแทนระหวางลา 

ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ขอ 30 เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลยั ใหมีระบบสวสัดิการ  

ประโยชนเกื้อกูลและเงนิตอบแทนในลักษณะตางๆ แกพนกังานมหาวิทยาลัย ตามความจาํเปนและ 

ความเหมาะสม ตามหลักเกณฑและวิธกีารเกี่ยวกบัการจดัสวัสดิการ ประโยชนเกื้อกูล และเงินคาตอบแทน  

ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวธิีการที่คณะกรรมการกาํหนด 

หมวด 9 
วินัยและการรักษาวินัย 

ขอ 31 พนักงานมหาวทิยาลัยตองรักษาวนิัย และจรรยาบรรณตามทีบั่ญญัติไวในหมวดนี ้

โดยเครงครัด  

พนกังานมหาวิทยาลัยผูใดฝาฝนขอหาม หรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  

พนกังานมหาวิทยาลัยผูนัน้เปนผูกระทําผดิวินัยจะตองไดรับโทษทางวนิัย 

  ขอ 32 พนักงานมหาวทิยาลัยตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

  ขอ 33 พนักงานมหาวทิยาลัยตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต เทีย่งธรรม 

ขยันหมั่นเพียร และดูแลเอาใจใสรักษาประโยชนของทางราชการ 
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หามมิใหอาศยัหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอาํนาจหนาที่ราชการของตนไมวาจะโดยทางตรง 

หรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรอืผูอ่ืน 

การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืน 

ไดรับประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ และเปนความผิดวนิัยอยางรายแรง 

พนกังานมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ  

มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ 

การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  

แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ หรือขาดการเอาใจใสระมัดระวัง

รักษาประโยชนของทางราชการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินยั

อยางรายแรง 

  ขอ 34 พนักงานมหาวทิยาลัยตองไมรายงานเทจ็ตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปด

ขอความซึ่งควรตองแจง ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย 

การรายงานเทจ็ตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปน 

ความผิดวนิัยอยางรายแรง 

ขอ 35 พนักงานมหาวทิยาลัยตองประพฤติเปนแบบอยางที่ดี มีความสุภาพเรียบรอย  

วางตนใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย อุทิศเวลาใหกบัทางราชการอยางเตม็ที ่ รักษา 

ความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลในการปฏิบัติหนาที่ราชการระหวางผูรวมปฏิบัติราชการดวยกัน 

การกลัน่แกลง การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหงผูรวมปฏิบัติราชการ นักศกึษา หรือ 

ประชาชนอยางรายแรง เปนความผิดวนิัยอยางรายแรง 

ขอ 36 พนักงานมหาวทิยาลัยตองไมกระทําการ หรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการหาประโยชน 

อันอาจทําใหเสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรอืเสื่อมเสียเกยีรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน  

การกระทําดงักลาวใหถือวาเปนการกระทาํผิดวินยั 

ขอ 37 พนักงานมหาวทิยาลัยตองไมเปนกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือดํารงตําแหนง 

อ่ืนที่มีลักษณะงานคลายคลึงกนันัน้ในหางหุนสวนหรือบริษัท  เวนแตเปนการปฏิบัติราชการหรือไดรับ 

มอบหมายจากอธิการบด ี

ขอ 38 พนักงานมหาวทิยาลัยตองรักษาชือ่เสียงของตน และรักษาเกยีรติศักดิ์ของตําแหนง

หนาที่ราชการของตนมิใหเสือ่มเสีย โดยไมกระทาํการใด ๆ อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว 

การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจาํคุกโดยคําพพิากษาถงึที่สุดใหจําคุก เวนแต 

เปนโทษสําหรบัความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระทาํการอื่นใดอันไดชื่อวา 

เปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

  ขอ 39 พนักงานมหาวทิยาลัยตองปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณตามที่คณะกรรมการกําหนด 
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จรรยาบรรณที่กําหนดขึ้น จะกําหนดวาการประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องใดเปน 

ความผิดวนิัย หรือเปนความผิดวินัยอยางรายแรงดวยก็ได 

ขอ 40 พนักงานมหาวทิยาลัยผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดวินยัหรือผิดวินัย

อยางรายแรง ใหดําเนินการทางวนิัยตามขอบังคับนี้ ถาการประพฤติผิดจรรยาบรรณนั้นไมเปนความผิดวินยั 

ใหหวัหนาหนวยงานดําเนินการตักเตือน ส่ังใหดําเนนิการใหถูกตองภายในเวลาที่กาํหนด หรือทําทัณฑบน 

พนกังานมหาวิทยาลัยผูใดไมปฏิบัติตามคําตักเตือน ไมดําเนนิการใหถูกตอง หรือฝาฝน 

ทัณฑบน ใหถอืวาเปนการกระทําผิดวนิัย 

หลักเกณฑและวิธีการในการตักเตือน การมีคําสั่ง หรือการทําทัณฑบนตามวรรคหนึ่ง  

ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ขอ 41 หวัหนาหนวยงานผูใดเมื่อปรากฏวามีมูลที่ควรกลาวหาวาพนกังานมหาวิทยาลัย  

ผูใดกระทําผิดวินัย ละเลยไมดําเนนิการทางวนิัยตามหมวด 10 ใหถือวาผูนัน้กระทําผิดวินัย 

หัวหนาหนวยงานผูใดกลั่นแกลงพนักงานมหาวิทยาลยัในการกลาวหาหรือดําเนนิการ 

ทางวนิัย ใหถอืวาหัวหนาหนวยงานผูนั้นกระทาํผิดวินยัอยางรายแรง 

  ขอ 42 โทษทางวินยัมี 4 สถาน คือ 

(1) ภาคทัณฑ 

(2) ตัดเงินคาตอบแทน 

(3) ลดขั้นคาตอบแทน 

(4) ปลดออก 

หมวด 10 
การดําเนินการทางวินยั 

ขอ 43 พนักงานมหาวทิยาลัยผูใดถูกกลาวหาโดยมีหลกัฐานตามสมควรวาไดกระทําผิด

วินัย  หรือความปรากฏตออธิการบดีหรือหวัหนาหนวยงานวาพนักงานมหาวิทยาลยัผูใดกระทําผิดวินัย   

ใหอธิการบดีหรือหัวหนาหนวยงานตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลนั  เวนแตเปนกรณีการกระทําผิดวนิยั 

ที่มิใชความผดิวินัยอยางรายแรง  หรือเปนกรณีความผดิที่ปรากฏชัดแจงตามที่คณะกรรมการกาํหนด  

จะไมแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได 

การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณกีลาวหาวากระทําผิดวินยัไมรายแรง ใหหวัหนา 

หนวยงานเปนผูส่ังแตงตั้ง 

การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณกีลาวหาวากระทําผิดวินยัอยางรายแรง  

ใหอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายเปนผูส่ังแตงตัง้ 

หลักเกณฑและวิธีการเกีย่วกับการสอบสวนพิจารณากรณีที่ตองแตงตั้งคณะกรรมการ 

สอบสวนตามวรรคสาม ใหเปนไปตามที่สภามหาวทิยาลัยกําหนด 
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ขอ 44 กรณีพนักงานมหาวทิยาลยักระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหอธิการบดีหรือหวัหนา

หนวยงาน มีอํานาจสัง่ลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงนิคาตอบแทนครัง้หนึง่ไมเกนิ 5 % เปนเวลาไมเกนิสามเดือน หรือ

ลดขั้นเงินคาตอบแทนครั้งหนึ่งไมเกินหนึง่ขั้น 

  ขอ 45 กรณพีนักงานมหาวทิยาลัยกระทาํผดิวินยัอยางรายแรง ใหอธกิารบดีหรือผูที่อธกิารบดี

มอบหมายมีอํานาจสั่งลงโทษปลดออกโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 

  ขอ 46 ในระหวางการสอบสวน จะนําเหตุแหงการถูกสอบสวนมาเปนขออางในการ

ดําเนินการใดใหกระทบสิทธขิองผูถูกสอบสวนไมได  เวนแตอธิการบดีจะสั่งพกัราชการ หรือส่ังใหออกจาก

ราชการไวกอน  

หลักเกณฑ วิธกีารและเงื่อนไขการสั่งพกัราชการหรือการสั่งใหออกจากราชการไวกอน  

และผลแหงการสั่งพกัราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน ใหเปนไปตามที่สภามหาวิทยาลยักําหนด 

หมวด 11 
การสิ้นสุดสญัญาจาง 

ขอ 47 พนักงานมหาวทิยาลัยพนสภาพจากการเปนพนกังานมหาวิทยาลัย เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ไมผานการประเมิน 

(4) อายุครบหกสิบปบริบูรณ 

(5) ถูกเลิกจาง หรือถูกยกเลกิงานหรือโครงการกอนสิน้สดุสัญญาจาง หรือไมไดรับการ

จัดสรรคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดิน 

(6) ครบกําหนดสัญญาจาง หรือส้ินสุดโครงการ 

(7) ถูกลงโทษปลดออก 

(8) ถูกจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(9) เหตุอ่ืนตามที่กาํหนดไวในขอบังคับนี ้หรือตามที่คณะกรรมการกาํหนด หรือตาม 

สัญญาจาง 

ขอ 48 พนักงานมหาวทิยาลัยผูใดประสงคจะลาออกใหยื่นหนงัสือขอลาออกลวงหนา 

ไมนอยกวาสามสิบวัน โดยใหยืน่เสนอผานหวัหนาหนวยงานตามลําดับเพื่อใหอธกิารบดีหรือผูทีอ่ธิการบดี

มอบหมายเปนผูพิจารณา เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะถอืวาพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวทิยาลยั 

ขอ 49 พนักงานมหาวทิยาลัยซึ่งขาดคุณสมบัติทั่วไป ใหถือวาพนสภาพจากการเปน

พนกังานมหาวิทยาลัยตัง้แตวันที่อธิการบดีหรือผูที่อธกิารบดีมอบหมายสัง่การ 

ขอ 50 อธิการบดีหรือผูที่อธกิารบดีมอบหมายมีอํานาจเลิกจางพนักงานมหาวทิยาลยัได  

โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) เจ็บปวยจนไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ําเสมอ 
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(2) เมื่อพนกังานมหาวทิยาลัยปฏิบัติหนาที่โดยไมมีประสิทธิภาพหรือประพฤติตนไม 

เหมาะสมกับตําแหนงหนาที ่

(3) ถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตผลการสอบสวนไมอาจลงโทษทางวินัย

อยางรายแรงได แตคณะกรรมการมีมติวาถาใหรับราชการตอไป จะเปนการเสยีหายแกราชการ 

(4) ขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือมีลักษณะตองหามตามขอ 10 

หมวด 12 
การอุทธรณและการรองทุกข 

ขอ 51 พนักงานมหาวทิยาลัยผูใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงนิคาตอบแทน หรือลดข้ัน 

คาตอบแทน มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคาํสั่ง 

ขอ 52 พนักงานมหาวทิยาลัยผูใดถูกลงโทษปลดออก มีสิทธิอุทธรณตอสภามหาวทิยาลยั 

หรือคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําสั่ง 

ขอ 53 ในกรณีที่ผูอุทธรณไมพอใจคําวนิจิฉัยของคณะกรรมการหรือสภามหาวทิยาลัยหรือ 

คณะกรรมการที่สภามหาวทิยาลยัมอบหมาย ใหมีสิทธฟิองคดีตอศาลปกครองไดตามหลกัเกณฑที่กําหนดใน

กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธพีิจารณาคดีปกครอง 

ขอ 54 พนักงานมหาวทิยาลัยผูใดถูกเลิกจาง หรือเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม หรือม ี                  

ความคับของใจ เนื่องจากการกระทําหรือคําสั่งของหัวหนาหนวยงานหรอือธิการบดี ยกเวนการตัง้คณะกรรมการ

สอบสวนทางวนิัย ใหผูนัน้มีสิทธิรองทุกขตอสภามหาวทิยาลัยหรือคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลยัมอบหมาย

ภายในกาํหนดสามสิบวนันบัแตวันไดรับแจงถงึการกระทําหรือวันทราบเหตุแหงการกระทาํ หรือไดรับคําสั่ง

หรือหนังสือ  

ขอ 55 ใหผูมอํีานาจสั่งลงโทษหรือส่ังเลิกจาง ดําเนินการแกไขคําสั่งลงโทษหรือการสั่ง 

เลิกจาง ใหเปนไปตามคําวนิิจฉัยของคณะกรรมการหรือสภามหาวทิยาลัยหรือคณะกรรมการที่สภา

มหาวิทยาลยัมอบหมายแลวแตกรณีโดยเร็ว 

ขอ 56  การอุทธรณและการพิจารณาอทุธรณตามขอ 51 ขอ 52 การรองทุกขตามขอ 54  

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

บทเฉพาะกาล 

ขอ 57 ใหผูดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนกังานตามขอบังคับ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวทิยาลัย  

พ.ศ. 2548 อยูในวนัที่ขอบังคับนี้ประกาศใชบังคับ คงปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตามขอบังคับนี้ตอไป   

จนกวามหาวทิยาลยัจะไดมคํีาสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตามขอบังคับนี้ ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึง่รอยยีสิ่บวัน 

นับแตวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ 

ขอ 58 พนักงานมหาวทิยาลัยผูใดมีกรณีกระทาํผิดวินยั หรือกรณีที่สมควรถูกเลกิจางอยู 
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กอนวนัที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ใหผูมีอํานาจตามขอบังคบันี้มีอํานาจสัง่ลงโทษหรือส่ังเลิกจางพนกังาน

มหาวิทยาลยัผูนั้นตามขอบังคับวาดวยการบริหารงานบคุคลสําหรับพนักงานมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2548 สวน

การสอบสวน การพิจารณา และการดําเนนิการเพื่อลงโทษหรือเลิกจาง ใหดําเนินการตามขอบังคับนี้ เวนแต 

  (1) กรณีที่อธกิารบดหีรือหวัหนาหนวยงานไดส่ังใหสอบสวนโดยถูกตองตามขอบังคับที่ใชอยู

ในขณะนัน้แลวกอนขอบังคับนี้ใชบังคับ และยังสอบสวนไมเสร็จ ก็ใหสอบสวนตามขอบังคับนั้นตอไปจนกวา

จะเสร็จ 

  (2) ในกรณีที่ไดมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถกูตองตามขอบังคบัที่ใชอยูในขณะนั้น

เสร็จไปแลวกอนวนัที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ใหถือวาการสอบสวนหรือการพิจารณานัน้แลวแตกรณีเปนอัน 

ใชได 

ขอ 59 พนักงานมหาวทิยาลัยผูใดมีสิทธอุิทธรณหรือรองทุกขไดตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

วาดวยการบรหิารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2548 ใหผูนัน้มีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกขได

ตามขอบังคับนี้ เวนแต กรณีที่มีการยื่นอทุธรณหรือรองทุกขไวแลวกอนวนัที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ใหมีการ

พิจารณาอุทธรณหรือรองทุกขตอไปตามหลักเกณฑที่ใชอยูในขณะที่มีการอุทธรณหรือรองทุกข 

  ขอ 60 ในระหวางทีย่ังไมมกีารออกกฎกระทรวงจัดตัง้สวนราชการตามพระราชบัญญติั

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ใหผูปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการวทิยาเขตเปนหวัหนาหนวยงาน

ตามขอบังคับนี้ดวย 

  ขอ 61 ผูใดเปนพนักงานมหาวทิยาลยัตามขอบังคับมหาวทิยาลยัวาดวยการบริหารงาน

บุคคลสําหรับพนกังานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2548 อยูในวนัที่ขอบังคับนีป้ระกาศใชบังคับ ใหผูนัน้เปนพนักงาน

มหาวิทยาลยัตามขอบังคับนี้ตอไป 

  ขอ 62 ในระหวางทีย่ังไมมกีารออก กฎ ก.พ.อ. หรือขอบังคับ ระเบียบของมหาวทิยาลัย 

เร่ืองใดเพื่อปฏิบัติการตามขอบังคับนี้ ใหนํา กฎ ก.พ.เกีย่วกับเร่ืองนัน้มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ 63 ในระหวางที่คณะกรรมการยงัมิไดกาํหนดหลกัเกณฑและวิธกีารเกี่ยวกบัการ

บริหารงานบุคคลเรื่องใดตามที่กาํหนดในขอบังคับนี้ ใหนําระเบยีบ ประกาศ มติที่คณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลสําหรับพนกังานสถาบัน หรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสาํหรับพนักงานมหาวทิยาลยัไดกําหนด

ไวแลว มาใชบังคับกับพนักงานมหาวทิยาลัยโดยอนโุลม 

ประกาศ  ณ  วันที่  29  กนัยายน พ.ศ. 2549 

 

 

                                               (ลงชื่อ)     กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา 

                                                       (คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยธุยา) 

                 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    

          นายกสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 


