ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2549
--------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับวาดวยพนักงานมหาวิทยาลัยใหมีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ 9/2549
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2549 จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวย
การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2548
บรรดากฎ ระเบียบ ประกาศอื่นใดในสวนทีก่ ําหนดไวในขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัดแยงกับขอบังคับนี้
ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ 4 ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา บุคคลที่ไดรับการจางและแตงตั้งเขาทํางานใน
มหาวิทยาลัย โดยไดรับเงินคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดิน
“สัญญาจาง” หมายความวา สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
“หนวยงาน” หมายความวา สวนราชการทีจ่ ัดตั้งหรือแบงสวนตามกฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ และมติสภามหาวิทยาลัย
“หัวหนาหนวยงาน” หมายความวา หัวหนาสวนราชการที่จดั ตั้งหรือแบงสวนตามกฎกระทรวง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และมติสภามหาวิทยาลัย
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้
ในกรณีที่มีปญ
 หาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับ หรือการใดที่ไมไดกําหนดไวใน
ขอบังคับนี้ ใหคณะกรรมการเปนผูวนิ ิจฉัยชี้ขาด
หมวด 1
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ขอ 6 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ประกอบดวย
(1) อธิการบดี เปนประธาน
(2) รองอธิการบดีฝายบริหาร เปนรองประธาน
(3) ขาราชการและหรือพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 6 คน เปนกรรมการ
(4) ผูรับผิดชอบงานดานบริหารงานบุคคล เปนกรรมการและเลขานุการ
มหาวิทยาลัยอาจแตงตัง้ ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยคนใดคนหนึง่ เปนผูชว ยเลขานุการ
ดวยก็ได
กรรมการตาม (3) มีวาระการดํารงตําแหนงสองป และอาจไดรับแตงตั้งใหมอกี ได
แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
ขอ 7 คณะกรรมการ มีอาํ นาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) ปฏิบัติหนาที่ตามขอบังคับนี้
(2) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกีย่ วกับการบริหารงาน
บุคคล รวมทัง้ การจัดสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย
(3) รับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือหนังสือรับรอง
คุณวุฒิอื่นๆ เพื่อประโยชนในการบรรจุแตงตั้ง และกําหนดอัตราคาตอบแทนที่ไดรับ
(4) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย
(5) รายงานผลการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัย
(6) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึง่ บุคคลใด เพื่อทําการใดๆ อันอยูในอํานาจ
และหนาที่ของคณะกรรมการ
(7) พิจารณาใหความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
(8) ตีความ และวินจิ ฉัยปญหาที่เกิดจากการใชขอบังคับนี้
(9) ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย
ขอ 8 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการตาม ขอ 6(3) พนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
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(3) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหพน จากการเปนกรรมการ เนื่องจากมีความประพฤติ
เสื่อมเสีย บกพรองตอหนาที่หรือหยอนความสามารถ
(4) พนจากการเปนขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย
การพนจากตําแหนงตาม (3) ตองมีคะแนนเสียงลงมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทาที่มีอยู
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตามขอ 6 (3) วางลงไมวา ดวยเหตุใด และยังมิไดดาํ เนินการให
ไดมาแทนซึง่ กรรมการที่วา งลง ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู
ในกรณีที่กรรมการตามขอ 6 (3) พนจากตําแหนงกอนครบวาระ และไดมีการแตงตั้ง
ผูดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน แตถาวาระ
การดํารงตําแหนงเหลืออยูนอ ยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวัน จะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงกรรมการแทนก็ได
ในกรณีที่กรรมการตามขอ 6 (3) พนจากตําแหนงตามวาระ แตยงั มิไดแตงตั้งกรรมการอื่น
ขึ้นใหม ใหกรรมการทีพ่ น จากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวามหาวิทยาลัยจะแตงตั้งกรรมการใหมแลว
ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการตามขอ 6 (3) ภายในเกาสิบวัน นับแต
วันที่ผูนนั้ พนจากตําแหนง
ขอ 9 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึง่ หนึง่ ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
การประชุมคณะกรรมการ ถาประธานไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานทําหนาที่ประธาน ถารองประธานไมอยูห รือไมสามารถปฏิบัติหนาทีไ่ ดหรือไมมีผูดํารง
ตําแหนงรองประธานใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ ทําหนาทีป่ ระธาน
กรรมการผูซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด จะรวมประชุมเพื่อพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้นไมได
การวินิจฉัยชี้ขาดใหถอื เสียงขางมาก กรรมการคนหนึง่ ใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
หมวด 2
พนักงานมหาวิทยาลัย
ขอ 10 ผูที่จะไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมี
ลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมตา่ํ กวา 18 ป บริบูรณ และไมเกิน 60 ปบริบรู ณ
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข
(ข) ลักษณะตองหาม
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(1) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
(2) เปนคนวิกลจริต หรือจิตฟน เฟอน ไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถ
หรือเปนโรคทีก่ ําหนดในกฎ ก.พ.อ.
(3) เปนผูอยูในระหวางถูกสัง่ พักราชการ หรือถูกสัง่ ใหออกจากราชการไวกอน
ตามขอบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น
(4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
(5) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(6) เปนบุคคลลมละลาย
(7) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(9) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินยั ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอืน่
(10) เปนผูเ คยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานใน
หนวยงานของรัฐ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูทจี่ ะไดรับการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยจะตองมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน มหาวิทยาลัยอาจจางบุคคลทีม่ ีอายุเกินหกสิบปบริบูรณ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยได สําหรับอัตราคาตอบแทนขึ้นอยูกับการตกลงระหวางบุคคลที่จะจางกับ
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ทัง้ นีห้ ลักเกณฑการจางใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
กําหนด โดยใหจางไดครั้งละไมเกินหนึ่งป และไมเกินสิน้ ปงบประมาณที่ผูนนั้ มีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ
ขอ 11 ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย มีดังนี้
(ก) ตําแหนงวิชาการ ซึ่งทําหนาที่สอนและวิจยั หรือทําหนาทีว่ ิจัยโดยเฉพาะ ไดแก ตําแหนง
ดังตอไปนี้
(1) ศาสตราจารย
(2) รองศาสตราจารย
(3) ผูชวยศาสตราจารย
(4) อาจารย หรือตําแหนงอืน่ ตามที่คณะกรรมการกําหนด
(ข) ตําแหนงประเภทผูบริหาร ไดแก
(1) อธิการบดี
(2) รองอธิการบดี
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(3) คณบดี
(4) หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ ทีม่ ีฐานะเทียบเทาคณะ
(5) ผูชวยอธิการบดี
(6) รองคณบดีหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
(7) ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ ที่มฐี านะเทียบเทากอง
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
(8) ตําแหนงอืน่ ตามที่คณะกรรมการกําหนด
(ค) ตําแหนงประเภททัว่ ไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชีย่ วชาญเฉพาะตามที่คณะกรรมการกําหนด
การแตงตั้งใหผูทําหนาทีว่ ิจยั โดยเฉพาะ ใหดํารงตําแหนงตาม (ก) (1) (2) หรือ (3) ให
เปนไปตามหลักเกณฑวิธกี าร และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้ง และถอดถอนพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด ยกเวนตําแหนงทีก่ ําหนดไวตามกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ใหเปนไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 12 ใหมหาวิทยาลัยกําหนดกรอบของอัตรากําลังและจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัยโดยแสดงประเภท ชื่อตําแหนง หนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และอัตราคาตอบแทนของตําแหนงไวเปนบรรทัดฐานทุกตําแหนง
ตําแหนงใด ประเภทใด ลักษณะใด จํานวนเทาใด อยูในสวนงานใด และจะตองใช
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงใด ใหคณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ
ปริมาณและคุณภาพของงาน
ขอ 13 เครื่องแบบ เครื่องหมายพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด 3
การจาง และการแตงตั้ง
ขอ 14 การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยใหดําเนินการ
ดวยวิธกี ารใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้
(1) การสอบแขงขัน
(2) การคัดเลือก
(3) วิธีการอืน่ ตามที่คณะกรรมการกําหนด
หลักเกณฑ วิธกี ารสอบแขงขัน วิธีการคัดเลือก และวิธีการอื่น เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี
และยกเลิกบัญชีใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึงความเที่ยงธรรมและประโยชนสงู สุดของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้จะตองมีคุณสมบัติ ตําแหนง และอัตราคาตอบแทน ตามที่คณะกรรมการอนุมตั ิ
ขอ 15 การจางพนักงานมหาวิทยาลัยใหทาํ สัญญาจางตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด
โดยใหอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย เปนผูม ีอาํ นาจสั่งจางและแตงตั้ง
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การทดลองปฏิบัติงานใหทดลองปฏิบัติงานหกเดือน เมื่อการทดลองปฏิบัติงานมีผลการ
ประเมินวาเปนผูมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด จะไดรับ
การตอสัญญาจางตามขอ 16
ขอ 16 สัญญาจางปฏิบัติงานใหมีชว งระยะเวลาของอายุสัญญาตามปงบประมาณ ดังตอไปนี้
(1) ระยะแรกมีกําหนดเวลาสามป
(2) ระยะที่สองมีกาํ หนดเวลาสี่ป
(3) ระยะที่สามมีกําหนดเวลาหกป
(4) ระยะที่สี่ใหอยูปฏิบัติงานจนเกษียณอายุ
การนับระยะเวลาสัญญาจางปฏิบัติงานตามวรรคแรก ใหนับระยะเวลาตอเนื่องกันทุก
สัญญา และการตอสัญญาจางปฏิบัติงานจะกระทําไดโดยมีเงื่อนไขวา มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณ
และพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับการตอสัญญาจางไดผานการประเมินผลการปฏิบัติงานแลว
ขอ 17 หนวยงานใดมีเหตุผลและความจําเปนทีจ่ ะจางบุคคลที่มีความรูความสามารถ
ประสบการณ หรือความชํานาญงานใดเปนพิเศษเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเสนอคณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติการจางตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงทีจ่ ะจาง
อัตราคาตอบแทนที่จะไดรับ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการกําหนด
ขอ 18 พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดพนจากตําแหนงและออกจากงานไปรับราชการทหาร
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ถาผูนั้นประสงคจะกลับเขาปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัย ใหอธิการบดี
หรือผูที่อธิการบดีมอบหมายจางและแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงและรับคาตอบแทนตามหลักเกณฑ วิธกี ารและ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ 19 มหาวิทยาลัยอาจแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยผูดํารงตําแหนงหนึง่ ไปดํารง
ตําแหนงอื่นในหนวยงานเดียวกันหรือตางหนวยงานก็ได ตามหลักเกณฑและวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการกําหนด
หมวด 4
หลักประกัน
ขอ 20 ในกรณีที่จําเปนและเห็นสมควรคณะกรรมการอาจกําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงใด จัดใหมีหลักประกันสัญญาอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เพื่อประกันความเสียหายอันอาจ
เกิดขึ้นแกมหาวิทยาลัย เนื่องจากการกระทําหรืองดเวนการกระทําตามหนาที่ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด 5
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ขอ 21 ใหมกี ารประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยโดยคํานึงถึงความรู
ความสามารถ ความประพฤติ คุณภาพของผลงาน ปริมาณงาน ผลงานที่ปฏิบัติมา ความอุตสาหะ
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การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ และความเหมาะสมกับตําแหนง เพื่อใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง
เลื่อนขั้นคาตอบแทน พัฒนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเสริมสรางแรงจูงใจใหการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยใหมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเปนประจําทุกป อยางนอยปละ
สองครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ 22 ใหอธิการบดีหรือผูท ี่อธิการบดีมอบหมาย เปนผูสั่งเลื่อนขัน้ คาตอบแทน หรือ
เลื่อนตําแหนงใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยทีผ่ านการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
หมวด 6
การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย
ขอ 23 การเพิม่ พูนความรู ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม
ใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด 7
คาตอบแทนและสิทธิประโยชน
ขอ 24 อัตราคาตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามบัญชีคา ตอบแทนที่
คณะกรรมการกําหนด
ขอ 25 คณะกรรมการอาจกําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับสิทธิประโยชนอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้
(1) สิทธิเกีย่ วกับการลา
(2) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนระหวางลา
(3) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน
(4) คาใชจายในการเดินทาง
(5) คาเบี้ยประชุม
(6) สิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจกําหนดมาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับการกําหนดสิทธิ
ประโยชนใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อใหมหาวิทยาลัยปฏิบัติก็ได
ขอ 26 ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชนของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตามขอ 24 และขอ 25 เพื่อปรับปรุงใหเหมาะสมเปนธรรมและมีมาตรฐาน โดย
คํานึงถึงคาครองชีพที่เปลี่ยนแปลง คาตอบแทนของเอกชน อัตราเงินเดือนของขาราชการ และฐานะการคลัง
ของประเทศ รวมทัง้ ปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ 27 ใหพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับสิทธิประโยชน และมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม
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หมวด 8
วันทํางาน การลา และสวัสดิการ
ขอ 28 วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําปของพนักงาน
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดสําหรับขาราชการ เวนแตพนักงานมหาวิทยาลัยที่มี
สัญญาจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อทํางานเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะชวงเวลา
ใหเปนไปตามสัญญาจางทีค่ ณะกรรมการกําหนด
ขอ 29 การลามีเจ็ดประเภท คือ
(1) การลาปวย
(2) การลาคลอดบุตร
(3) การลากิจสวนตัว
(4) การลาพักผอน
(5) การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย
(6) การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
(7) การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจยั
หลักเกณฑ วิธกี ารลา ผูมีอํานาจอนุญาตการลา และการไดรับคาตอบแทนระหวางลา
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ 30 เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ใหมีระบบสวัสดิการ
ประโยชนเกื้อกูลและเงินตอบแทนในลักษณะตางๆ แกพนักงานมหาวิทยาลัย ตามความจําเปนและ
ความเหมาะสม ตามหลักเกณฑและวิธกี ารเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ ประโยชนเกื้อกูล และเงินคาตอบแทน
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด 9
วินัยและการรักษาวินัย
ขอ 31 พนักงานมหาวิทยาลัยตองรักษาวินัย และจรรยาบรรณตามทีบ่ ัญญัติไวในหมวดนี้
โดยเครงครัด
พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดฝาฝนขอหาม หรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง
พนักงานมหาวิทยาลัยผูน นั้ เปนผูกระทําผิดวินัยจะตองไดรับโทษทางวินัย
ขอ 32 พนักงานมหาวิทยาลัยตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
ขอ 33 พนักงานมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต เทีย่ งธรรม
ขยันหมั่นเพียร และดูแลเอาใจใสรักษาประโยชนของทางราชการ
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หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตนไมวาจะโดยทางตรง
หรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น
การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอื่น
ไดรับประโยชนที่มิควรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ และเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
พนักงานมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ
การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ หรือขาดการเอาใจใสระมัดระวัง
รักษาประโยชนของทางราชการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินยั
อยางรายแรง
ขอ 34 พนักงานมหาวิทยาลัยตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปด
ขอความซึ่งควรตองแจง ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย
การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ 35 พนักงานมหาวิทยาลัยตองประพฤติเปนแบบอยางที่ดี มีความสุภาพเรียบรอย
วางตนใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย อุทิศเวลาใหกบั ทางราชการอยางเต็มที่ รักษา
ความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลในการปฏิบัติหนาที่ราชการระหวางผูร วมปฏิบัติราชการดวยกัน
การกลัน่ แกลง การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหงผูรว มปฏิบัติราชการ นักศึกษา หรือ
ประชาชนอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ 36 พนักงานมหาวิทยาลัยตองไมกระทําการ หรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาประโยชน
อันอาจทําใหเสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน
การกระทําดังกลาวใหถือวาเปนการกระทําผิดวินยั
ขอ 37 พนักงานมหาวิทยาลัยตองไมเปนกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือดํารงตําแหนง
อื่นที่มีลกั ษณะงานคลายคลึงกันนัน้ ในหางหุนสวนหรือบริษัท เวนแตเปนการปฏิบัติราชการหรือไดรับ
มอบหมายจากอธิการบดี
ขอ 38 พนักงานมหาวิทยาลัยตองรักษาชือ่ เสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนง
หนาที่ราชการของตนมิใหเสือ่ มเสีย โดยไมกระทําการใด ๆ อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว
การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต
เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอื่นใดอันไดชื่อวา
เปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ 39 พนักงานมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณตามที่คณะกรรมการกําหนด
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จรรยาบรรณที่กําหนดขึ้น จะกําหนดวาการประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องใดเปน
ความผิดวินัย หรือเปนความผิดวินัยอยางรายแรงดวยก็ได
ขอ 40 พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดวินยั หรือผิดวินัย
อยางรายแรง ใหดําเนินการทางวินัยตามขอบังคับนี้ ถาการประพฤติผิดจรรยาบรรณนั้นไมเปนความผิดวินยั
ใหหวั หนาหนวยงานดําเนินการตักเตือน สั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กาํ หนด หรือทําทัณฑบน
พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดไมปฏิบัติตามคําตักเตือน ไมดําเนินการใหถูกตอง หรือฝาฝน
ทัณฑบน ใหถอื วาเปนการกระทําผิดวินัย
หลักเกณฑและวิธีการในการตักเตือน การมีคําสั่ง หรือการทําทัณฑบนตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ 41 หัวหนาหนวยงานผูใดเมื่อปรากฏวามีมูลที่ควรกลาวหาวาพนักงานมหาวิทยาลัย
ผูใดกระทําผิดวินัย ละเลยไมดําเนินการทางวินัยตามหมวด 10 ใหถือวาผูนนั้ กระทําผิดวินัย
หัวหนาหนวยงานผูใดกลั่นแกลงพนักงานมหาวิทยาลัยในการกลาวหาหรือดําเนินการ
ทางวินัย ใหถอื วาหัวหนาหนวยงานผูน ั้นกระทําผิดวินยั อยางรายแรง
ขอ 42 โทษทางวินยั มี 4 สถาน คือ
(1) ภาคทัณฑ
(2) ตัดเงินคาตอบแทน
(3) ลดขั้นคาตอบแทน
(4) ปลดออก
หมวด 10
การดําเนินการทางวินยั
ขอ 43 พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดถูกกลาวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรวาไดกระทําผิด
วินัย หรือความปรากฏตออธิการบดีหรือหัวหนาหนวยงานวาพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดกระทําผิดวินัย
ใหอธิการบดีหรือหัวหนาหนวยงานตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน เวนแตเปนกรณีการกระทําผิดวินยั
ที่มิใชความผิดวินัยอยางรายแรง หรือเปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่คณะกรรมการกําหนด
จะไมแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินยั ไมรายแรง ใหหวั หนา
หนวยงานเปนผูสั่งแตงตั้ง
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินยั อยางรายแรง
ใหอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายเปนผูสั่งแตงตัง้
หลักเกณฑและวิธีการเกีย่ วกับการสอบสวนพิจารณากรณีที่ตองแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามวรรคสาม ใหเปนไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
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ขอ 44 กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหอธิการบดีหรือหัวหนา
หนวยงาน มีอาํ นาจสัง่ ลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินคาตอบแทนครัง้ หนึง่ ไมเกิน 5 % เปนเวลาไมเกินสามเดือน หรือ
ลดขั้นเงินคาตอบแทนครั้งหนึ่งไมเกินหนึง่ ขั้น
ขอ 45 กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยกระทําผิดวินยั อยางรายแรง ใหอธิการบดีหรือผูท ี่อธิการบดี
มอบหมายมีอาํ นาจสั่งลงโทษปลดออกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขอ 46 ในระหวางการสอบสวน จะนําเหตุแหงการถูกสอบสวนมาเปนขออางในการ
ดําเนินการใดใหกระทบสิทธิของผูถูกสอบสวนไมได เวนแตอธิการบดีจะสั่งพักราชการ หรือสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอน
หลักเกณฑ วิธกี ารและเงื่อนไขการสั่งพักราชการหรือการสั่งใหออกจากราชการไวกอน
และผลแหงการสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน ใหเปนไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
หมวด 11
การสิ้นสุดสัญญาจาง
ขอ 47 พนักงานมหาวิทยาลัยพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ไมผานการประเมิน
(4) อายุครบหกสิบปบริบูรณ
(5) ถูกเลิกจาง หรือถูกยกเลิกงานหรือโครงการกอนสิน้ สุดสัญญาจาง หรือไมไดรับการ
จัดสรรคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดิน
(6) ครบกําหนดสัญญาจาง หรือสิ้นสุดโครงการ
(7) ถูกลงโทษปลดออก
(8) ถูกจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(9) เหตุอื่นตามที่กาํ หนดไวในขอบังคับนี้ หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด หรือตาม
สัญญาจาง
ขอ 48 พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดประสงคจะลาออกใหยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนา
ไมนอยกวาสามสิบวัน โดยใหยนื่ เสนอผานหัวหนาหนวยงานตามลําดับเพื่อใหอธิการบดีหรือผูทอี่ ธิการบดี
มอบหมายเปนผูพิจารณา เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะถือวาพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ขอ 49 พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งขาดคุณสมบัติทั่วไป ใหถือวาพนสภาพจากการเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยตัง้ แตวันที่อธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายสัง่ การ
ขอ 50 อธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายมีอาํ นาจเลิกจางพนักงานมหาวิทยาลัยได
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการในกรณีดงั ตอไปนี้
(1) เจ็บปวยจนไมอาจปฏิบตั ิหนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ําเสมอ
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(2) เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหนาที่โดยไมมีประสิทธิภาพหรือประพฤติตนไม
เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่
(3) ถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตผลการสอบสวนไมอาจลงโทษทางวินัย
อยางรายแรงได แตคณะกรรมการมีมติวาถาใหรับราชการตอไป จะเปนการเสียหายแกราชการ
(4) ขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือมีลักษณะตองหามตามขอ 10
หมวด 12
การอุทธรณและการรองทุกข
ขอ 51 พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินคาตอบแทน หรือลดขั้น
คาตอบแทน มีสิทธิอทุ ธรณตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําสั่ง
ขอ 52 พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดถูกลงโทษปลดออก มีสิทธิอทุ ธรณตอสภามหาวิทยาลัย
หรือคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายภายในสามสิบวันนับแตวันไดรบั แจงคําสั่ง
ขอ 53 ในกรณีที่ผูอทุ ธรณไมพอใจคําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการหรือสภามหาวิทยาลัยหรือ
คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ใหมีสทิ ธิฟองคดีตอศาลปกครองไดตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณาคดีปกครอง
ขอ 54 พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดถูกเลิกจาง หรือเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม หรือมี
ความคับของใจ เนื่องจากการกระทําหรือคําสั่งของหัวหนาหนวยงานหรืออธิการบดี ยกเวนการตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย ใหผูนนั้ มีสทิ ธิรองทุกขตอสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงถึงการกระทําหรือวันทราบเหตุแหงการกระทํา หรือไดรับคําสั่ง
หรือหนังสือ
ขอ 55 ใหผูมอี ํานาจสั่งลงโทษหรือสั่งเลิกจาง ดําเนินการแกไขคําสั่งลงโทษหรือการสั่ง
เลิกจาง ใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการหรือสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมายแลวแตกรณีโดยเร็ว
ขอ 56 การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณตามขอ 51 ขอ 52 การรองทุกขตามขอ 54
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
บทเฉพาะกาล
ขอ 57 ใหผูดาํ รงตําแหนงคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2548 อยูในวันที่ขอบังคับนี้ประกาศใชบังคับ คงปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตามขอบังคับนี้ตอไป
จนกวามหาวิทยาลัยจะไดมคี ําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตามขอบังคับนี้ ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึง่ รอยยีส่ ิบวัน
นับแตวันที่ขอบังคับนี้ใชบงั คับ
ขอ 58 พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดมีกรณีกระทําผิดวินยั หรือกรณีที่สมควรถูกเลิกจางอยู
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กอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบงั คับ ใหผูมีอาํ นาจตามขอบังคับนี้มีอํานาจสัง่ ลงโทษหรือสั่งเลิกจางพนักงาน
มหาวิทยาลัยผูนั้นตามขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 สวน
การสอบสวน การพิจารณา และการดําเนินการเพื่อลงโทษหรือเลิกจาง ใหดาํ เนินการตามขอบังคับนี้ เวนแต
(1) กรณีที่อธิการบดีหรือหัวหนาหนวยงานไดสั่งใหสอบสวนโดยถูกตองตามขอบังคับที่ใชอยู
ในขณะนัน้ แลวกอนขอบังคับนี้ใชบังคับ และยังสอบสวนไมเสร็จ ก็ใหสอบสวนตามขอบังคับนั้นตอไปจนกวา
จะเสร็จ
(2) ในกรณีที่ไดมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามขอบังคับที่ใชอยูในขณะนั้น
เสร็จไปแลวกอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ใหถือวาการสอบสวนหรือการพิจารณานัน้ แลวแตกรณีเปนอัน
ใชได
ขอ 59 พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดมีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกขไดตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 ใหผูนนั้ มีสทิ ธิอุทธรณหรือรองทุกขได
ตามขอบังคับนี้ เวนแต กรณีที่มีการยื่นอุทธรณหรือรองทุกขไวแลวกอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ใหมีการ
พิจารณาอุทธรณหรือรองทุกขตอไปตามหลักเกณฑที่ใชอยูในขณะที่มีการอุทธรณหรือรองทุกข
ขอ 60 ในระหวางทีย่ ังไมมกี ารออกกฎกระทรวงจัดตัง้ สวนราชการตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ใหผูปฏิบัติหนาที่ผูอาํ นวยการวิทยาเขตเปนหัวหนาหนวยงาน
ตามขอบังคับนี้ดวย
ขอ 61 ผูใดเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2548 อยูในวันที่ขอบังคับนีป้ ระกาศใชบังคับ ใหผูนนั้ เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามขอบังคับนี้ตอไป
ขอ 62 ในระหวางทีย่ ังไมมกี ารออก กฎ ก.พ.อ. หรือขอบังคับ ระเบียบของมหาวิทยาลัย
เรื่องใดเพื่อปฏิบัติการตามขอบังคับนี้ ใหนํา กฎ ก.พ.เกีย่ วกับเรื่องนัน้ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 63 ในระหวางที่คณะกรรมการยังมิไดกาํ หนดหลักเกณฑและวิธกี ารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลเรื่องใดตามที่กาํ หนดในขอบังคับนี้ ใหนําระเบียบ ประกาศ มติที่คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานสถาบัน หรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยไดกําหนด
ไวแลว มาใชบงั คับกับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2549

(ลงชื่อ) กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

