ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
วาดวย การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๑
---------------------------------โดยที่ เ ป น การสมควรออกข อ บั ง คั บ ว า ด ว ย การบริ ห ารงานบุ ค คลของพนั ก งานใน
สถาบันอุดมศึกษา
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๖๕/๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และมาตรา ๑๘(๒) และ (๓) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ในการประชุมครั้งที่ ๔๑(๗/๒๕๕๑) เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ จึงมีมติออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวย การบริหารงาน
บุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใช
ขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“ก.บ.ม.” หมายความวา คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
“ผูบังคับบัญชา” หมายความวา อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน ศูนย
หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง

๒
“พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญา
จางใหทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณ
แผนดินหรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ” หมายความวา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหทํางานในมหาวิทยาลัยตามขอบังคับนี้เพื่อปฏิบัติหนาที่ในสายวิชาการ โดย
ไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
“พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน” หมายความวา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหทํางานในมหาวิทยาลัยตามขอบังคับนี้เพื่อปฏิบัติหนาที่ในสายสนับสนุนงาน
วิชาการ โดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
“อาจารยประจําตามสัญญา” หมายความวา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งไดรับ
การจางเพื่อปฏิบัติหนาที่ในสายวิชาการเปนการชั่วคราวตามสัญญาจาง โดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจาก
เงินรายไดของมหาวิทยาลัย
“เจาหนาที่ประจําตามสัญญา” หมายความวา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งไดรับ
การจางเพื่อปฏิบัติหนาที่ในสายสนับสนุนงานวิชาการเปนการชั่วคราวตามสัญญาจาง โดยไดรับคาจางหรือ
คาตอบแทนจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
“สัญญา” หมายความวา สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สัญญาจางอาจารยประจํา
ตามสัญญา สัญญาจางเจาหนาที่ประจําตามสัญญา
ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้และใหมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง
หลักเกณฑและวิธีการเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้
หมวด ๑
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ประกอบดวย
(๑) อธิการบดี เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูทรงคุณวุฒิดานบริหารงานบุคคล
จํานวนไมนอยกวา ๒ คน เปนกรรมการ
(๓) รองอธิการบดี จํานวน ๒ คน เปนกรรมการ
(๔) คณบดี จํานวน ๒ คน เปนกรรมการ
(๕) ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน ศูนยหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ จํานวน ๒ คน เปนกรรมการ

๓
(๖) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ เปนกรรมการโดยตําแหนง
(๗) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เปนกรรมการและเลขานุการ
(๘) ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล เปนผูชวยเลขานุการ
การได ม าซึ่ ง กรรมการตาม (๒) ให ส ภามหาวิ ท ยาลั ย แต ง ตั้ ง โดยคํ า แนะนํ า ของ
อธิการบดี
การไดมาซึ่งกรรมการตาม (๓) (๔) และ (๕) ใหกรรมการแตงละประเภทคัดเลือก
กันเอง
ขอ ๗ กรรมการตามขอ ๖(๒) (๓) (๔) และ (๕) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจ
ไดรับแตงตั้งใหมอีกได
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา
(๒) กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
(๓) กลั่ น กรองการขอกํ า หนดตํ า แหน ง ทางวิ ช าการของข า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
(๔) พิจารณากรอบอัตรากําลัง การกําหนดตําแหนง และอัตราเงินเดือนหรือคาจางของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
(๕) พิจารณาดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
(๖) พิจารณากลั่นกรองกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
(๗) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องวินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
(๘) เสนอแนะ ใหคําปรึกษาแกสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
(๙) ชวยงานสภามหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย และใหความเห็นแก
อธิการบดีตามที่อธิการบดีปรึกษา

๔
(๑๐) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อทําการใดๆ อันอยูในอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการ
(๑๑) รายงานผลการดํ า เนิ น งานต อ สภามหาวิ ท ยาลั ย และ/หรื อ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานใน
สถาบัน อุดมศึกษา
(๑๒) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย หรือตามที่
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ขอ ๙ การประชุมของคณะกรรมการ ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวย
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๒
การกําหนดตําแหนงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ขอ ๑๐ ผูที่จะไดรับการบรรจุเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตองมีคุณสมบัติทั่วไปและ
ไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
(ข) ลักษณะตองหาม
(๑) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
(๒) เป นคนวิ กลจริต หรื อจิต ฟนเฟ อนไม สมประกอบ เป นคนเสมือนไร
ความสามารถ หรือเปนโรคที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ.
(๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากงาน
ไวกอนตามขอบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น
(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๕) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๖) เปนกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอื่นที่มีลักษณะงาน
คลายคลึงกัน ในหางหุนสวนหรือบริษัท เวนแตเปนการปฏิบัติราชการหรือไดรับมอบหมายจากอธิการบดี
(๗) เปนบุคคลลมละลาย

๕
(๘) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๙) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๑๐) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน
ในหนวยงานของรัฐ
(๑๒) เปนผูออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด
ขอ ๑๑ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามี ๔ ประเภท ดังนี้
(๑) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
(๒) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
(๓) อาจารยประจําตามสัญญา
(๔) เจาหนาที่ประจําตามสัญญา
ขอ ๑๒ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มีสิทธิที่
จะได รั บการแต งตั้ งให ดํ ารงตํ าแหน งตามมาตรา ๑๘ แห งพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบข าราชการพลเรื อนใน
สถาบั นอุ ดมศึ กษา พ.ศ.๒๕๔๗ แก ไขเพิ่ มเติ ม(ฉบั บที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ โดยให เป นไปตามข อบั งคั บของ
มหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้
(ก) ตําแหนงวิชาการ ซึ่งทําหนาที่สอนและวิจัย ไดแก
(๑) ศาสตราจารย
(๒) รองศาสตราจารย
(๓) ผูชวยศาสตราจารย
(๔) อาจารย
(๕) ตําแหนงอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
(ข) ตําแหนงประเภทผูบริหาร ไดแก
(๑) อธิการบดี
(๒) รองอธิการบดี
(๓) คณบดี
(๔) หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
(๕) รองคณบดี ห รื อ รองหั ว หน า หน ว ยงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ที่ มี ฐ านะ
เทียบเทาคณะ

๖
(๖) ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานวิ ท ยาเขต
ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง
(๗) ตําแหนงอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
(ค) ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ไดแก
(๑) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
(๒) ระดับเชี่ยวชาญ
(๓) ระดับชํานาญการ
(๔) ระดับปฏิบัติการ
(๕) ระดับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๓ มหาวิทยาลัยจะมีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงใด ประเภทใด ลักษณะใด
จํานวนเทาใด อยูในสวนงานใด และจะตองใชคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงอยางใด ให ก.บ.ม. กําหนด
โดยใหคํานึงถึงวงเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณและงบประมาณเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณ และคุณภาพของงาน
ขอ ๑๔ ให ก.บ.ม. จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไวเปน
บรรทัดฐานทุกตําแหนง ในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหแสดง ประเภทชื่อของตําแหนง หนาที่ และความ
รับผิดชอบลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ในกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลและความจํ าเป น ก.บ.ม. อาจอนุ มั ติ ให บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง พนั ก งานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณสมบัติตางไปจากที่กําหนดก็ได
หมวด ๓
ภาระงาน
ขอ ๑๕ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและตาม
ภาระงานขั้นต่ําของแตละตําแหนง
ขอ ๑๖ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ตองมีภาระงานหลัก คือ สอนและวิจัย
เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เปนอาจารยที่ปรึกษานักศึกษาและพัฒนานักศึกษา โดยมีเกณฑภาระงาน
ขั้นต่ําตองไมนอยกวาสามสิบหาหนวยภาระงานตอสัปดาห โดยเปนภาระงานสอนไมนอยกวาสิบหาหนวย
ชั่วโมงทํางานตอสัปดาห
ขอ ๑๗ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ตองมีภาระงานตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
เกณฑภาระงานขั้นต่ําของแตละตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ตองไมนอยกวาสามสิบหาหนวย
ภาระงานตอสัปดาห โดยไมนับรวมเวลาพักกลางวัน

๗
ใหผูบังคับบัญชาจัดทําขอตกลงภาระงานขั้นต่ําเปนลายลักษณอักษร โดยใหผูบังคับบัญชา
และพนักงานมหาวิทยาลัยลงลายมือชื่อไวดวย ทั้งนี้ ผูบังคับบัญชาอาจกําหนดภาระงานอื่นเพิ่มเติมเปนการ
เฉพาะตัวไดตามความเหมาะสม
หมวด ๔
การจาง การบรรจุ การแตงตั้ง และคาจาง
ขอ ๑๘ การจาง การบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ใหจางหรือบรรจุและ
แตงตั้งจากผูที่ผานกระบวนการสรรหาและคัดเลือกตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
ขอ ๑๙ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจสั่งจาง หรือบรรจุและแตงตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ทุกตําแหนง ยกเวนตําแหนงที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินั้น
ขอ ๒๐ อั ตราคาจางของพนั กงานในสถาบันอุดมศึ กษา ใหเป นไปตามบั ญชี ค าจ าง ที่ สภา
มหาวิทยาลัยกําหนด และถาปรากฏวาบัญชีคาจางที่ใชอยูไมเหมาะสม ให ก.บ.ม. พิจารณาปรับบัญชีคาจางให
เหมาะสม โดยไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ขอ ๒๑ ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายทําสัญญาจางกับผูผานกระบวนการ
สรรหาและคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
การทดลองการปฏิบัติงานและเงื่อนไขตางๆ ในการปฏิบัติงาน ให ก.บ.ม. กําหนดตามความ
จําเปนและเหมาะสม โดยใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใดผานการทดลองการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่กําหนด และ
ผานการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.บ.ม. กําหนด จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตอไป
ขอ ๒๒ สวนงานใดในมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจําเปนที่จะจางหรือบรรจุและแตงตั้ง
บุคคลภายนอกที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ หรือความชํานาญงานดานใดเปนพิเศษ หรือขาด
คุณสมบัติตามขอ ๑๐(ก)(๑) เปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ใหเสนอ ก.บ.ม. พิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
อนุมัติใหจางหรือบรรจุ และไดกําหนดตําแหนงที่จะแตงตั้งและคาจางที่จะไดรับ โดยความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยแลว ใหอธิการบดีสั่งจางหรือบรรจุและแตงตั้งได ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.บ.ม. กําหนด
ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามขอ ๑๐(ก)(๒) คือ มีอายุเกินหกสิบปบริบูรณ ใหจางเปนอาจารย
ประจําตามสัญญาหรือเจาหนาที่ประจําตามสัญญา แลวแตกรณี
ในกรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่ง หรือเพื่อประโยชน ในดานความเปนเลิศทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย ก.บ.ม. ดวยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย อาจอนุมัตใิ หจา งบุคคลทีม่ อี ายุเกินหกสิบปบริบรู ณ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการได

๘
ขอ ๒๓ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใดพนจากตําแหนงและออกจากงานไปปฏิบัติงานตาม
ความประสงคหรือโครงการของมหาวิทยาลัย หรือไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
ถาผูนั้นประสงคจะกลับเขาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ใหอธิการบดีสั่งบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและ
รับคาจางตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.บ.ม. กําหนด
ขอ ๒๔ ถาตําแหนงบริหารของมหาวิทยาลัยวางลง หรือผูดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได อธิการบดีอาจสั่งใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามที่เห็นสมควรรักษาการในตําแหนงชั่วคราวได
ผูรักษาการในตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหมีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่รักษาการนั้น ในกรณี
ที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงนั้นๆ เปนกรรมการ หรือใหอํานาจหนาที่
อย างใดก็ ให ผู รั กษาการในตํ าแหน งทํ าหน าที่กรรมการ หรื อมี อํานาจหน าที่ อยางนั้ นในระหวางรั กษาการ
ในตําแหนงแลวแตกรณี
หมวด ๕
สวัสดิการ
ข อ ๒๕ เพื่ อ ประโยชน ใ นการบริ หารงานบุ ค คลของมหาวิ ทยาลั ย ให มี ร ะบบสวั สดิ ก าร
ประโยชนเกื้อกูลหรือเงินตอบแทนในลักษณะตางๆ แกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตามความจําเปนและ
เหมาะสม โดยไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
หามจายเงินตอบแทนแกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งออกจากงานเพราะกระทําผิดวินัย
หมวด ๖
การเลือ่ นและเพิ่มคาจาง การเลือ่ นแตงตั้ง การยาย
ขอ ๒๖ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใดปฏิบัติงานเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ ใหถือวาผูนั้นมีความชอบ จะไดรับบําเหน็จความชอบเปนคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ รางวัล
หรือไดรับการเลื่อนคาจาง หรือเลื่อนตําแหนง แลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.บ.ม. กําหนด
ขอ ๒๗ ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเปนผูสั่งเลื่อนตําแหนง หรือเพิ่ม
คาจางเฉพาะพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ผานการประเมินประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความรูความสามารถ
ความประพฤติ คุณภาพ ปริมาณงาน ผลงาน ความอุตสาหะและการรักษาวินัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.บ.ม. กําหนด
ขอ ๒๘ มหาวิทยาลัยอาจยายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูดํารงตําแหนงหนึ่ง ไปแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงอื่นในสวนงานเดียวกันหรือตางสวนงานได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.บ.ม. กําหนด

๙
หมวด ๗
วันทํางาน การลา
ข อ ๒๙ จํ า นวนวั น ทํ า งาน เวลาทํ า งาน วั น หยุ ด งาน วั น หยุ ด ประจํ า ป ข องพนั ก งานใน
สถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
ขอ ๓๐ การลามี ๗ ประเภท
(๑) การลาปวย
(๒) การลาคลอดบุตร
(๓) การลากิจสวนตัว
(๔) การลาพักผอนประจําป
(๕) การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย
(๖) การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
(๗) การลาเพือ่ ประโยชนในการพัฒนาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตามหมวด ๗
หลักเกณฑและวิธีการลาใหเปนไปตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
หมวด ๘
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ข อ ๓๑ ผู บัง คับ บัญ ชามีหน า ที่พั ฒ นาและฝ กอบรมผู อยู ใต บั ง คั บบั ญ ชาให เ พิ่ ม พู น ความรู
ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งปจจุบันและอนาคต
ขอ ๓๒ เพื่อประโยชนในการพัฒนาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ก.บ.ม. อาจกําหนดใหมีการพัฒนาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
(๑) การไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน
(๒) การไปปฏิบัติงานวิจัย
(๓) การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ
(๔) การไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
(๕) การแลกเปลี่ยนคณาจารยหรือพนักงาน
(๖) การอื่ น ใดที่ จํ า เป น หรื อ เหมาะสม เพื่ อประโยชน ใ นการพั ฒ นาพนั ก งานใน
สถาบันอุดมศึกษา
หลักเกณฑและวิธีการในการพัฒนาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ใหเปนไปตามที่ก.บ.ม.
กําหนด ทั้งนี้ ใหมุงไปในทางที่จะทําใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติหนาที่ในอนาคตไดดีขึ้น

๑๐
กรณีจะเปนการฝกอบรม หรือการศึกษาตอ หรือวิธีการอื่นๆ ใหขึ้นอยูกับลักษณะหนาที่ของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแตละราย
หมวด ๙
จรรยาบรรณ วินยั และการรักษาวินัย
ขอ ๓๓ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตองรักษาจรรยาบรรณตามที่บัญญัติไวในขอบังคับ
วาดวย จรรยาบรรณขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยเครงครัดอยูเสมอ
การดําเนินการทางจรรยาบรรณ ใหนําขอบังคับ วาดวย การดําเนินการทางจรรยาบรรณ
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๓๔ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตองรักษาวินัยตามที่บัญญัติเปนขอหามและขอปฏิบัติ
ในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ
ข อ ๓๕ พนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต อ งสุ ภ าพเรี ย บร อ ย และปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของ
ผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งการในหนาที่โดยชอบ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง
ถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้น จะทําใหเสียหายแกมหาวิทยาลัย หรือไมเปนการรักษา
ผลประโยชน ข องมหาวิ ท ยาลั ย ควรเสนอความเห็ น ทั น ที เพื่ อ ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาทบทวนคํ า สั่ ง หาก
ผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม
ขอ ๓๖ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติหนาที่ตามนโยบาย คําสั่ง กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย
ขอ ๓๗ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหเกิดผลดี หรือ
เกิดความกาวหนาแกมหาวิทยาลัย ระมัดระวังรักษาทรัพยสินและผลประโยชนของมหาวิทยาลัย
ขอ ๓๘ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตองอุทิศเวลาใหแกมหาวิทยาลัย ใชความอุตสาหะ
วิริยะเต็มกําลังของตน ดวยความมุงหมายใหกิจการนั้นๆ บรรลุถึงซึ่งความสําเร็จ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตองมาปฏิบัติตรงตามเวลาที่ ก.บ.ม. กําหนด จะละทิ้งหรือ
ทอดทิ้งหนาที่มิได
ขอ ๓๙ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตองรักษาความลับของมหาวิทยาลัย
ขอ ๔๐ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตองประพฤติและปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมารยาท
แหงวิชาชีพของตน
ขอ ๔๑ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตองรักษาความสามัคคี และชวยเหลือกันในการปฏิบัติ
หนาที่ใหเกิดผลดีแกมหาวิทยาลัย

๑๑
ขอ ๔๒ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดย
ปกปดขอความซึ่งควรแจง ถือเปนรายงานเท็จดวย
ขอ ๔๓ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต หามอาศัย
หรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่ของตน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนหรือผูอื่น
การปฏิ บัติ หรื อ ละเวน การปฏิ บั ติ หน า ที่ เพื่ อ ให ต นเองหรื อ ผู อื่ น ได ป ระโยชน ที่มิ ค วรได
ถือเปนการทุจริตตอหนาที่
ข อ ๔๔ พนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต อ งไม ป ฏิ บั ติ ง านอื่ น ใด ซึ่ ง จะเป น การขั ด กั บ
วัตถุประสงคและผลประโยชนของมหาวิทยาลัย
ขอ ๔๕ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตองไมประพฤติใหเสื่อมเสียชื่อเสียงแกตน หรือแก
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ขอ ๔๖ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษากระทําผิดวินัยกรณีตอไปนี้ ถือเปนการกระทําผิดวินัย
อยางรายแรง
(๑) ละทิ้งหนาที่หรือขาดงานติดตอในคราวเดียวกัน เปนเวลาเกินสิบหาวัน โดยไมมี
เหตุอันสมควร
(๒) ทุจริตตอหนาที่
(๓) กระทําผิดวินัยกรณีใดกรณีหนึ่ง เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย
อยางรายแรง
(๔) จงใจปฏิบัติหรือกระทําการใดๆ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย
อยางรายแรง
ข อ ๔๗ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาต อ งเสริ ม สร า งและพั ฒ นาให ผู อ ยู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชามี วิ นั ย และดู แ ล
ระมัดระวังใหผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามวินัย ถารูวาผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย จะตองดําเนินการทาง
วินัย
ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามขอนี้ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวโดยไมสุจริต
ใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย
ขอ ๔๘ โทษทางวินัยมี ๔ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ
(๒) งดบําเหน็จความชอบ
(๓) ตัดคาจาง
(๔) ไลออก

๑๒
หมวด ๑๐
การดําเนินการทางวินัย
ขอ ๔๙ การลงโทษพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผูบังคับบัญชาตองสั่งลงโทษใหเหมาะสม
กับความผิด ในคําสั่งลงโทษใหแสดงวา ผูถูกลงโทษกระทําความผิดในกรณีใด ตามขอใด
หลักเกณฑและวิธีการที่เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย ใหเปนไปตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
ขอ ๕๐ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชาสั่ง
ลงโทษภาคทั ณฑ งดบําเหน็จ ความชอบ ตัดค าจ าง ใหเ หมาะสมกับความผิด ถามีเ หตุ อันควรลดหยอน
จะนํามาประกอบการพิจารณาการลดโทษก็ได ในกรณีที่กระทําผิดวินัยเล็กนอย ถาผูบังคับบัญชาเห็นวา มีเหตุ
อันควรงดโทษจะงดโทษใหโดยวากลาวตักเตือน หรือใหทําทัณฑบนเปนหนังสือไวกอนก็ได
การลงโทษตามขอนี้ ผูบังคับบัญชาจะมีอํานาจลงโทษผูใตบังคับบัญชาไดเพียงใด ใหเปนไป
ตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
ขอ ๕๑ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใด มีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ใหอธิการบดีตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทําการสอบสวนโดยไมชักชา
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนเสร็จแลว และคณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาเห็นวาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. ลงโทษไลออก
ขอ ๕๒ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ แมภายหลังผูนั้นจะออกจากมหาวิทยาลัยไปแลว อธิการบดียังมีอํานาจสั่งลงโทษไลออกได
เวนแตพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูนั้นตาย
ขอ ๕๓ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวา กระทําผิดวินัยอยางรายแรง
จนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตเปนความผิดที่
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ อธิการบดีมีอํานาจสั่งพักงาน เพื่อรอฟงผลการสอบสวน หรือการ
พิจารณาคดีได แตถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณา หรือคําพิพากษาถึงที่สุดวา ผูนั้นมิไดกระทําผิด
หรื อกระทํ า ผิ ด ไมถึ ง กั บ จะต อ งถู ก ลงโทษไล อ อก และไม มี ก รณี ที่ จ ะต อ งออกจากงานด ว ยเหตุ อื่น ก็ ใ ห
อธิการบดีสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติงานในตําแหนงเดิม หรือตําแหนงในระดับเดียวกันที่จะตองใชคุณสมบัติ
เฉพาะที่ผูนั้นมีอยู
คาจางของผูถูกสั่งพักงาน หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักงาน ใหเปนไปตามที่
ก.บ.ม. กําหนด

๑๓
หมวด ๑๑
การออกจากงาน
ขอ ๕๔ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ออกจากงานเมือ่
(๑) ตาย
(๒) ครบเกษียณอายุ
(๓) ไดรับอนุญาตใหลาออก
(๔) สิ้นสุดสัญญาจาง
(๕) ยุบหรือเลิกตําแหนง หรือยุบหนวยงาน
(๖) ไมผานการทดลองปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่ ก.บ.ม. กําหนด
(๗) ไมผานเกณฑการประเมินการปฏิบัติงานประจําปตามเงื่อนไขที่ ก.บ.ม. กําหนด
(๘) ถูกสั่งใหออกจากงานหรือเลิกจาง ตามขอ ๕๖ ขอ ๕๗ ขอ ๕๘ หรือตามเหตุผล
และความจําเปนอื่น
(๙) ถูกสั่งลงโทษไลออก
ขอ ๕๕ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใดประสงคจะลาออกจากงาน ใหยื่นหนังสือขอ
ลาออกตออธิการบดี เพื่อใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุญาต เมื่อสั่ง
อนุญาตแลวจึงใหออกจากงานได
ในกรณีที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาขอลาออกจากงานเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือ
เพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ใหการลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ผูนั้นขอลาออก
นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถาอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเห็นวา จําเปน
เพื่อประโยชนแกงานของมหาวิทยาลัยจะยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับแตวันขอ
ลาออกก็ได
ขอ ๕๖ อธิการบดีมีอํานาจสั่งใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาออกจากงานหรือเลิกจางได
ในการสั่งใหออกจากงานหรือเลิกจาง นอกจากกรณีที่ระบุไวในขออื่นแหงขอบังคับนี้แลว ใหทําไดในกรณี
ดังตอไปนี้ดวย คือ
(๑) เมื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใดเจ็บปวย จนไมอาจปฏิบัติหนาที่ของตนได
โดยสม่ําเสมอ
(๒) เมื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใดประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนง
หนาที่หรือบกพรองในหนาที่ดวยเหตุใดๆ
(๓) เมื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใดขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือขาดพื้นความรู
อยูกอนวันบรรจุ โดยไมไดรับการยกเวนตามขอ ๑๐ หรือขอ ๑๔

๑๔
(๔) เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยไมไดรับการเลื่อนคาจางประจําป ใหสูงขึ้นติดตอกัน
๓ ป เวนแตกรณีคาจางเต็มขั้น
(๕) เมื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใดปฏิบัติหนาที่โดยไมมีประสิทธิภาพ หรือ
ปฏิบัติโดยใชความรูความสามารถไมถึงเกณฑที่ ก.บ.ม. กําหนด
(๖) เมื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหจําคุก เวนแตกรณีถูกจําคุกในความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หากอธิการบดีเห็นวา
ไมเกิดความเสียหายตอมหาวิทยาลัย จะไมสั่งใหออกจากงานหรือเลิกจางก็ได
การออกจากงานหรือเลิกจางตาม (๒) และ (๕) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ ก.บ.ม. กําหนด
ขอ ๕๗ เมื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใดสมัครไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงค
หรือโครงการของมหาวิทยาลัย หรือไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ในกรณีที่มี
เหตุผลและความจําเปน อธิการบดีจะสั่งใหผนู ั้นออกจากงานหรือเลิกจางเปนการชั่วคราวก็ได
ขอ ๕๘ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาคนใดมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ ใหพนจากตําแหนง
เพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปงบประมาณของมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน และเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย อาจพิจารณาใหพนักงาน
มหาวิ ทยาลัยสายวิชาการ ซึ่งพนจากงานเพราะเกษียณอายุ ปฏิ บัติ งานตอไป โดยใหจางเปนพนั กงานใน
สถาบันอุดมศึกษาครั้งละไมเกินหนึ่งปจนครบอายุ ๖๕ ปบริบูรณ โดยนําเสนอ ก.บ.ม. เพื่อพิจารณาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ
หมวด ๑๒
การอุทธรณและการรองทุกข
ขอ ๕๙ ใหคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปน
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขตามขอบังคับนี้
ขอ ๖๐ คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาอุทธรณของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษากรณีถูกลงโทษภาคทัณฑ
งดบําเหน็จความชอบ ตัดคาจาง ไลออก
(๒) พิจารณาคํารองทุกขของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผูเห็นวาตนไมไดรับ
ความเปนธรรม หรือมีความคับของใจ เนื่องจากการกระทําหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา
(๓) มีหนาที่ชวยสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
(๔) รายงานผลการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัย เมื่อมีการดําเนินการในแตละเรื่อง
แลวเสร็จ

๑๕
ขอ ๖๑ การประชุมของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ตองมีกรรมการรวมประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุม ถาประธานไมอยูในที่ประชุม หรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให
กรรมการที่ประธานมอบหมายทําหนาที่ประธาน ถาประธานมิไดมอบหมายใหที่ประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งทําหนาที่ประธาน
ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวของกับกรรมการผูใด กรรมการผูนั้นไมมสี ทิ ธิเขา
ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
ถามีเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ข อ ๖๒ พนั ก งานในสถาบั นอุ ด มศึ ก ษาผู ใดถู ก สั่ ง ลงโทษตามข อบั งคั บ นี้ ให ผู นั้ น มี สิ ท ธิ
อุทธรณ ดังนี้
(๑) การอุทธรณคําสั่งลงโทษวินัยไมรายแรง ไดแก โทษภาคทัณฑ งดบําเหน็จ
ความชอบ หรือตัดคาจาง ใหอุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวัน
รับทราบคําสั่งลงโทษ เมื่อคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขพิจารณาวินิจฉัยแลว ใหเสนอขอวินิจฉัยตอ
คณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยประการใด ใหถือเปนที่สุด
(๒) การอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ลงโทษวิ นั ย ร า ยแรง ได แ ก โทษไล อ อก ให อุ ท ธรณ ต อ
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวันรับทราบคําสั่งลงโทษ เมื่อคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขพิจารณาวินิจฉัยแลว ใหเสนอขอวินิจฉัยตอสภามหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาวินิจฉัยประการใด ใหถือเปนที่สุด ในกรณีที่อธิการบดีสั่งใหผูอุทธรณกลับเขาปฏิบัติงาน ใหนาํ ความ
ขอ ๔๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๖๓ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิรองทุกขไดเมื่อ
(๑) เห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตอง หรือไมปฏิบัติ
ตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย หรือมีความคับของใจเนื่องจากการ
กระทําหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ภายใน
สามสิบวัน นับตั้งแตเกิดสิทธิใหรองทุกข เมื่อคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขพิจารณาวินิจฉัยประการใด
ใหถือเปนที่สุด ยกเวนกรณีการสั่งลงโทษหรือการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
(๒) ถูกสั่งใหออกจากงานหรือเลิกจาง ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกข ภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวันที่รับทราบคําสั่ง เมื่อคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
พิจารณาวินิจฉัยแลว ใหเสนอขอวินิจฉัยตอคณะกรรมการ เมื่อ ก.บ.ม. วินิจฉัยประการใดใหถือเปนที่สุด
ในกรณีที่อธิการบดีสั่งใหผูรองทุกขกลับเขาปฏิบัติงาน ใหนําความขอ ๕๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม

๑๖
บทเฉพาะกาล
ขอ ๖๔ ผูที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษากอนที่ขอบังคับฉบับนี้
ใชบังคับ ใหถือวาระยะเวลาที่ปฏิบัติงานมากอนที่ขอบังคับฉบับนี้ใชบังคับ เปนระยะเวลาปฏิบัติงานตาม
ขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑

รอยตรี
(ประพาส ลิมปะพันธุ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม

