
 
ขอบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

วาดวย การบรหิารงานบคุคลของพนกังานในสถาบันอุดมศึกษา   
พ.ศ.๒๕๕๑ 

---------------------------------- 
 

  โดยท่ี เปนการสมควรออกขอบังคับ  วาดวย  การบริหารงานบุคคลของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๕/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน               
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑  และมาตรา ๑๘(๒) และ (๓) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗  ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม              
ในการประชุมครั้งท่ี  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  คําส่ัง  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          
ซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหทํางานในมหาวิทยาลัยตามขอบังคับนี้เพ่ือปฏิบัติหนาที่ในสายวิชาการ  โดย
ไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  
   “พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน” หมายความวา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหทํางานในมหาวิทยาลัยตามขอบังคับนี้เพื่อปฏิบัติหนาท่ีในสายสนับสนุนงาน
วิชาการ  โดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดินหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 
   “อาจารยประจําตามสัญญา” หมายความวา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงไดรับ
การจางเพื่อปฏิบัติหนาท่ีในสายวิชาการเปนการชั่วคราวตามสัญญาจาง  โดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจาก
เงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
   “เจาหนาที่ประจําตามสัญญา” หมายความวา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งไดรับ
การจางเพ่ือปฏิบัติหนาที่ในสายสนับสนุนงานวิชาการเปนการชั่วคราวตามสัญญาจาง  โดยไดรับคาจางหรือ
คาตอบแทนจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
   “สัญญา” หมายความวา สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย  สัญญาจางอาจารยประจํา
ตามสัญญา  สัญญาจางเจาหนาท่ีประจําตามสัญญา 
  ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้และใหมีอํานาจออกประกาศ  คําสั่ง 
หลักเกณฑและวิธีการเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการบรหิารงานบุคคล 

 

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  ศูนยหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะ
เทียบเทาคณะ  จํานวน  ๒  คน  เปนกรรมการ 

 
 



 ๓
(๖) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  เปนกรรมการโดยตําแหนง 

   (๗) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  เปนกรรมการและเลขานุการ 
   (๘) ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล  เปนผูชวยเลขานุการ 
   การไดมาซึ่งกรรมการตาม  (๒) ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยคําแนะนําของ
อธิการบดี 
   การไดมาซ่ึงกรรมการตาม (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)  กลั่นกรองการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

(๔) พิจารณากรอบอัตรากําลัง  การกําหนดตําแหนง  และอัตราเงินเดือนหรือคาจางของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
   (๕) พิจารณาดําเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

(๖) พิจารณากลั่นกรองกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลท่ีออก
ตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม  เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลยั 

(๗) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องวินัยและการรักษาวินัย  การดําเนินการทางวินัย
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
   (๘) เสนอแนะ  ใหคําปรึกษาแกสภามหาวิทยาลัย  เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
   (๙) ชวยงานสภามหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  และใหความเห็นแก
อธิการบดีตามที่อธิการบดีปรึกษา 

 
 
 
 



 ๔
(๑๐) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางาน  เพ่ือทําการใดๆ อันอยูในอํานาจ

หนาที่ของคณะกรรมการ 
   (๑๑) รายงานผลการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัย   และ/หรือเพื่อปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานใน
สถาบัน อุดมศึกษา 
   (๑๒) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  หรือตามที่
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
  ขอ ๙ การประชุมของคณะกรรมการ  ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  วาดวย  
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๔๗  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด  ๒ 
การกําหนดตาํแหนงพนักงานในสถาบนัอดุมศึกษา 

  ขอ ๑๐ ผูที่จะไดรับการบรรจุเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตองมีคุณสมบัติทั่วไปและ          
ไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
   (ก) คุณสมบัติท่ัวไป  

(๑)  มีสัญชาตไิทย 
    (๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ  และไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
    (๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 
   (ข) ลักษณะตองหาม 
    (๑)  เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
    (๒) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  เปนคนเสมือนไร
ความสามารถ  หรือเปนโรคที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ. 
    (๓) เปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักงาน  พักราชการ  หรือถูกสั่งใหออกจากงาน
ไวกอนตามขอบังคับนี้  หรือกฎหมายอื่น 
    (๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 
    (๕) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
    (๖) เปนกรรมการผูจัดการ  ผูจัดการ  หรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่มีลักษณะงาน
คลายคลึงกัน  ในหางหุนสวนหรือบริษัท  เวนแตเปนการปฏิบัติราชการหรือไดรับมอบหมายจากอธิการบดี 
    (๗) เปนบุคคลลมละลาย 
     



 ๕
    (๘) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (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  มีสิทธิท่ี
จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรา  ๑๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ โดยใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย  ดังตอไปนี้   
   (ก) ตําแหนงวิชาการ  ซึ่งทําหนาที่สอนและวิจัย  ไดแก 
    (๑)  ศาสตราจารย 
    (๒) รองศาสตราจารย 
    (๓) ผูชวยศาสตราจารย 
    (๔) อาจารย 
    (๕) ตําแหนงอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
   (ข) ตําแหนงประเภทผูบริหาร  ไดแก 
    (๑)  อธิการบดี 
    (๒) รองอธิการบดี 
    (๓) คณบดี 
    (๔) หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
    (๕) รองคณบดีหรือรองหัวหนาหนวยงานที่ เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ 
     
 



 ๖
    (๖) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต  
ผูอํานวยการกอง  หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง 
    (๗) ตําแหนงอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
   (ค) ตําแหนงประเภททั่วไป  วิชาชีพเฉพาะ  หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ไดแก 
    (๑)  ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
    (๒) ระดับเชี่ยวชาญ 
    (๓) ระดับชํานาญการ 
    (๔) ระดับปฏิบัติการ 
    (๕) ระดับอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
  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 
  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน  ก.บ.ม. อาจอนุมัติใหบรรจุและแตงตั้งพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณสมบัติตางไปจากที่กําหนดก็ได 
 

หมวด ๓ 
ภาระงาน 

 

  ขอ ๑๕ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและตาม
ภาระงานขั้นต่ําของแตละตําแหนง 
  ขอ ๑๖ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ  ตองมีภาระงานหลัก  คือ  สอนและวิจัย  
เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  เปนอาจารยที่ปรึกษานักศึกษาและพัฒนานักศึกษา  โดยมีเกณฑภาระงาน          
ข้ันต่ําตองไมนอยกวาสามสิบหาหนวยภาระงานตอสัปดาห  โดยเปนภาระงานสอนไมนอยกวาสิบหาหนวย
ช่ัวโมงทํางานตอสัปดาห 
  ขอ ๑๗ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน  ตองมีภาระงานตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง  และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
  เกณฑภาระงานขั้นต่ําของแตละตําแหนงตามวรรคหนึ่ง  ตองไมนอยกวาสามสิบหาหนวย
ภาระงานตอสัปดาห  โดยไมนับรวมเวลาพักกลางวัน 
 



 ๗
  ใหผูบังคับบัญชาจัดทําขอตกลงภาระงานขั้นต่ําเปนลายลักษณอักษร  โดยใหผูบังคับบัญชา
และพนักงานมหาวิทยาลัยลงลายมือช่ือไวดวย  ท้ังนี้  ผูบังคับบัญชาอาจกําหนดภาระงานอื่นเพิ่มเติมเปนการ
เฉพาะตัวไดตามความเหมาะสม  
 

หมวด ๔ 
การจาง  การบรรจุ  การแตงตั้ง  และคาจาง 

 

  ขอ ๑๘ การจาง  การบรรจุบุคคลเขาเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ใหจางหรือบรรจุและ
แตงตั้งจากผูท่ีผานกระบวนการสรรหาและคัดเลือกตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 
  ขอ ๑๙ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจสั่งจาง  หรือบรรจุและแตงตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ทุกตําแหนง  ยกเวนตําแหนงที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ัน 
  ขอ ๒๐ อัตราคาจางของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ใหเปนไปตามบัญชีคาจาง ท่ีสภา
มหาวิทยาลัยกําหนด  และถาปรากฏวาบัญชีคาจางท่ีใชอยูไมเหมาะสม  ให ก.บ.ม. พิจารณาปรับบัญชีคาจางให
เหมาะสม  โดยไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
  ขอ ๒๑ ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายทําสัญญาจางกับผูผานกระบวนการ
สรรหาและคัดเลือกพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา 
  การทดลองการปฏิบัติงานและเงื่อนไขตางๆ ในการปฏิบัติงาน  ให ก.บ.ม. กําหนดตามความ
จําเปนและเหมาะสม  โดยใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใดผานการทดลองการปฏิบ ัติงานตามเงื่อนไขที่กําหนด  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  และไดกําหนดตําแหนงท่ีจะแตงตั้งและคาจางท่ีจะไดรับ  โดยความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยแลว  ใหอธิการบดีส่ังจางหรือบรรจุและแตงตั้งได  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.บ.ม. กําหนด 
  ในกรณีท่ีขาดคุณสมบัติตามขอ ๑๐(ก)(๒) คือ มีอายุเกินหกสิบปบริบูรณ  ใหจางเปนอาจารย
ประจําตามสัญญาหรือเจาหนาที่ประจําตามสัญญา  แลวแตกรณี   
  ในกรณีที่มีความจําเปนอยางยิ่ง  หรือเพ่ือประโยชน ในดานความเปนเลิศทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย  ก.บ.ม. ดวยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  อาจอนุมัตใิหจางบคุคลทีม่อีายเุกนิหกสบิปบรบิรูณ  
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการได 



 ๘
  ขอ ๒๓ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใดพนจากตําแหนงและออกจากงานไปปฏิบัติงานตาม
ความประสงคหรือโครงการของมหาวิทยาลัย  หรือไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  
ถาผูนั้นประสงคจะกลับเขาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ใหอธิการบดีส่ังบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและ             
รับคาจางตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.บ.ม. กําหนด 
  ขอ ๒๔ ถาตําแหนงบริหารของมหาวิทยาลัยวางลง  หรือผูดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได  อธิการบดีอาจส่ังใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามที่เห็นสมควรรักษาการในตําแหนงชั่วคราวได 
  ผูรักษาการในตําแหนงตามวรรคหนึ่ง  ใหมีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่รักษาการนั้น  ในกรณี           
ที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําสั่งแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงนั้นๆ เปนกรรมการ  หรือใหอํานาจหนาท่ี
อยางใดก็ใหผูรักษาการในตําแหนงทําหนาที่กรรมการ  หรือมีอํานาจหนาท่ีอยางนั้นในระหวางรักษาการ                   
ในตําแหนงแลวแตกรณี 
 

หมวด ๕ 
สวัสดิการ 

 

  ขอ ๒๕ เพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  ใหมีระบบสวัสดิการ  
ประโยชนเกื้อกูลหรือเงินตอบแทนในลักษณะตางๆ แกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตามความจําเปนและ
เหมาะสม  โดยไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
  หามจายเงินตอบแทนแกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งออกจากงานเพราะกระทําผิดวินัย 
 

หมวด ๖ 
การเลือ่นและเพิ่มคาจาง  การเลือ่นแตงตั้ง  การยาย 

 

  ขอ ๒๖ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใดปฏิบัติงานเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ    ใหถือวาผูน้ันมีความชอบ  จะไดรับบําเหน็จความชอบเปนคําชมเชย  เครื่องเชิดชูเกียรติ  รางวัล  
หรือไดรับการเลื่อนคาจาง  หรือเลื่อนตําแหนง แลวแตกรณี  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.บ.ม. กําหนด 
  ขอ ๒๗ ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมายเปนผูส่ังเลื่อนตําแหนง  หรือเพิ่ม
คาจางเฉพาะพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ผานการประเมินประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึงความรูความสามารถ  
ความประพฤติ  คุณภาพ  ปริมาณงาน  ผลงาน  ความอุตสาหะและการรักษาวินัย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.บ.ม. กําหนด 
  ขอ ๒๘ มหาวิทยาลัยอาจยายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูดํารงตําแหนงหนึ่ง  ไปแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงอ่ืนในสวนงานเดียวกันหรือตางสวนงานได  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.บ.ม. กําหนด 

 

 
 



 ๙

หมวด ๗ 
วันทํางาน  การลา 

 

  ขอ ๒๙ จํานวนวันทํางาน เวลาทํางาน  วันหยุดงาน  วันหยุดประจําปของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 
  ขอ ๓๐ การลามี  ๗  ประเภท 
   (๑)  การลาปวย 
   (๒) การลาคลอดบุตร 
   (๓) การลากิจสวนตัว 
   (๔) การลาพกัผอนประจําป 
   (๕) การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพธิีฮัจย 
   (๖) การลาเขารับการตรวจเลอืกหรือเขารับการเตรยีมพล 
   (๗) การลาเพือ่ประโยชนในการพัฒนาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตามหมวด ๗ 
  หลักเกณฑและวิธีการลาใหเปนไปตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 

 

หมวด ๘ 
การเพิ่มพนูประสิทธภิาพในการปฏิบติังาน 

 

  ขอ ๓๑ ผูบังคับบัญชามีหนาที่พัฒนาและฝกอบรมผูอยูใตบังคับบัญชาใหเพ่ิมพูนความรู
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) การอ่ืนใดที่จําเปนหรือเหมาะสม  เพื่อประโยชนในการพัฒนาพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 
  หลักเกณฑและวิธีการในการพัฒนาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ใหเปนไปตามที่ก.บ.ม. 
กําหนด  ทั้งนี้  ใหมุงไปในทางที่จะทําใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติหนาที่ในอนาคตไดดีขึ้น 
   



 ๑๐
  กรณีจะเปนการฝกอบรม  หรือการศึกษาตอ  หรือวิธีการอื่นๆ ใหข้ึนอยูกับลักษณะหนาที่ของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแตละราย 
 

หมวด ๙ 
จรรยาบรรณ  วินยัและการรกัษาวนิัย 

 

  ขอ ๓๓ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตองรักษาจรรยาบรรณตามที่บัญญัติไวในขอบังคับ                 
วาดวย  จรรยาบรรณขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยเครงครัดอยูเสมอ 
  การดําเนินการทางจรรยาบรรณ  ใหนําขอบังคับ  วาดวย  การดําเนินการทางจรรยาบรรณ                
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ขอ ๓๔ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตองรักษาวินัยตามที่บัญญัติเปนขอหามและขอปฏิบัติ 
ในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ 
  ขอ ๓๕ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตองสุภาพเรียบรอย  และปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา  ซ่ึงสั่งการในหนาท่ีโดยชอบ  โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง 
  ถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้น  จะทําใหเสียหายแกมหาวิทยาลัยหรือไมเปนการรักษา
ผลประโยชนของมหาวิทยาลัย   ควรเสนอความเห็นทันที   เ พ่ือใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่ง   หาก
ผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําสั่งเดิม  ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 
  ขอ ๓๖ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติหนาท่ีตามนโยบาย  คําสั่ง  กฎ  ระเบียบ  
ขอบังคับ  และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย 
  ขอ ๓๗ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายใหเกิดผลดี  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 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต  หามอาศัย
หรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาท่ีของตน  ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนหรือผูอื่น 
  การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่  เพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนท่ีมิควรได                 
ถือเปนการทุจริตตอหนาท่ี 
  ขอ ๔๔ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตองไมปฏิบัติงานอื่นใด   ซึ่งจะเปนการขัดกับ
วัตถุประสงคและผลประโยชนของมหาวิทยาลัย 
  ขอ ๔๕ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตองไมประพฤติใหเสื่อมเสียช่ือเสียงแกตน  หรือแก
ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 
  ขอ ๔๖ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษากระทําผิดวินัยกรณีตอไปนี้  ถือเปนการกระทําผิดวินัย
อยางรายแรง 
   (๑) ละท้ิงหนาที่หรือขาดงานติดตอในคราวเดียวกัน  เปนเวลาเกินสิบหาวัน  โดยไมมี
เหตุอันสมควร 
   (๒) ทุจริตตอหนาที่ 
   (๓) กระทําผิดวินัยกรณีใดกรณีหนึ่ง  เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย
อยางรายแรง 
   (๔) จงใจปฏิบัติหรือกระทําการใดๆ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย
อยางรายแรง 
  ขอ ๔๗ ผูบังคับบัญชาตองเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัยและดูแล
ระมัดระวังใหผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามวินัย  ถารูวาผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย  จะตองดําเนินการทาง
วินัย 
  ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามขอนี้  หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวโดยไมสุจริต             
ใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 
  ขอ ๔๘ โทษทางวินัยมี  ๔  สถาน  คือ 
   (๑)  ภาคทัณฑ 
   (๒) งดบําเหน็จความชอบ 
   (๓) ตัดคาจาง 
   (๔) ไลออก 
 

 
 
 



 ๑๒

หมวด ๑๐ 
การดาํเนินการทางวินัย 

 

  ขอ ๔๙ การลงโทษพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ผูบังคับบัญชาตองสั่งลงโทษใหเหมาะสม
กับความผิด  ในคําสั่งลงโทษใหแสดงวา  ผูถูกลงโทษกระทําความผิดในกรณีใด  ตามขอใด 
  หลักเกณฑและวิธีการท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย  ใหเปนไปตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 
  ขอ ๕๐ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยไมรายแรง  ใหผูบังคับบัญชาสั่ง
ลงโทษภาคทัณฑ  งดบําเหน็จความชอบ  ตัดคาจาง  ใหเหมาะสมกับความผิด  ถามีเหตุอันควรลดหยอน                 
จะนํามาประกอบการพิจารณาการลดโทษก็ได  ในกรณีที่กระทําผิดวินัยเล็กนอย  ถาผูบังคบับญัชาเห็นวา  มเีหตุ
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  แมภายหลังผูน้ันจะออกจากมหาวิทยาลัยไปแลว  อธิการบดียังมีอํานาจสั่งลงโทษไลออกได  
เวนแตพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูนั้นตาย 
  ขอ ๕๓ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวา  กระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
จนถูกตั้งกรรมการสอบสวน  หรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา  เวนแตเปนความผิดท่ี
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  อธิการบดีมีอํานาจสั่งพักงาน  เพ่ือรอฟงผลการสอบสวน  หรือการ
พิจารณาคดีได  แตถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณา  หรือคําพิพากษาถึงที่สุดวา  ผูนั้นมิไดกระทําผดิ  
หรือกระทําผิดไมถึงกับจะตองถูกลงโทษไลออก  และไมมีกรณีท่ีจะตองออกจากงานดวยเหตุอ่ืน  ก็ให
อธิการบดีสั่งใหผูน้ันกลับเขาปฏิบัติงานในตําแหนงเดิม  หรือตําแหนงในระดับเดียวกันท่ีจะตองใชคุณสมบัติ
เฉพาะท่ีผูนั้นมีอยู 
  คาจางของผูถูกสั่งพักงาน  หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักงาน  ใหเปนไปตามที่ 
ก.บ.ม. กําหนด 
 

 
 
 



 ๑๓

หมวด ๑๑ 
การออกจากงาน 

 

  ขอ ๕๔ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ออกจากงานเมือ่ 
   (๑)  ตาย 
   (๒) ครบเกษยีณอาย ุ
   (๓) ไดรับอนญุาตใหลาออก 
   (๔) สิ้นสุดสัญญาจาง 
   (๕) ยุบหรือเลกิตําแหนง  หรือยุบหนวยงาน 
   (๖) ไมผานการทดลองปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่ ก.บ.ม. กําหนด 
   (๗) ไมผานเกณฑการประเมนิการปฏิบัติงานประจําปตามเงื่อนไขที่ ก.บ.ม. กําหนด 
   (๘) ถูกสั่งใหออกจากงานหรือเลิกจาง  ตามขอ ๕๖ ขอ ๕๗ ขอ ๕๘ หรือตามเหตุผล
และความจําเปนอ่ืน 
   (๙) ถูกสั่งลงโทษไลออก 
  ขอ ๕๕ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใดประสงคจะลาออกจากงาน  ใหย่ืนหนังสือขอ
ลาออกตออธิการบดี  เพื่อใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุญาต  เมื่อสั่ง
อนุญาตแลวจึงใหออกจากงานได 
  ในกรณีที่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาขอลาออกจากงานเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือ
เพ่ือสมัครรับเลือกตั้ง  ใหการลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ผูน้ันขอลาออก 
  นอกจากกรณีตามวรรคสอง  ถาอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายเห็นวา  จําเปน
เพ่ือประโยชนแกงานของมหาวิทยาลัยจะยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับแตวันขอ
ลาออกก็ได 
  ขอ ๕๖ อธิการบดีมีอํานาจสั่งใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาออกจากงานหรือเลิกจางได              
ในการสั่งใหออกจากงานหรือเลิกจาง  นอกจากกรณีที่ระบุไวในขออ่ืนแหงขอบังคับนี้แลว 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
ปฏิบัติโดยใชความรูความสามารถไมถึงเกณฑท่ี ก.บ.ม. กําหนด 
   (๖) เมื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหจําคุก  เวนแตกรณีถูกจําคุกในความผิดลหุโทษ  หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  หากอธิการบดเีห็นวา           
ไมเกิดความเสียหายตอมหาวิทยาลัย  จะไมสั่งใหออกจากงานหรือเลิกจางก็ได 
   การออกจากงานหรือเลิกจางตาม (๒) และ (๕) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ ก.บ.ม. กําหนด 
  ขอ ๕๗ เมื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใดสมัครไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงค
หรือโครงการของมหาวิทยาลัย  หรือไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  ในกรณีที่มี
เหตุผลและความจําเปน  อธิการบดีจะสั่งใหผูน้ันออกจากงานหรือเลิกจางเปนการชั่วคราวก็ได 
  ขอ ๕๘ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาคนใดมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ  ใหพนจากตําแหนง
เพราะครบเกษียณอายุ  เมื่อสิ้นปงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
  ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน  และเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย  อาจพิจารณาใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ  ซึ่งพนจากงานเพราะเกษียณอายุปฏิบัติงานตอไป  โดยใหจางเปนพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาครั้งละไมเกินหนึ่งปจนครบอายุ  ๖๕  ปบริบูรณ  โดยนําเสนอ ก.บ.ม. เพ่ือพิจารณาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 

หมวด ๑๒ 
การอุทธรณและการรองทกุข 

 

  ขอ ๕๙ ใหคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เปน
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขตามขอบังคับนี้ 

ขอ ๖๐ คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
   (๑) พิจารณาอุทธรณของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษากรณีถูกลงโทษภาคทัณฑ               
งดบําเหน็จความชอบ  ตัดคาจาง  ไลออก 
   (๒) พิจารณาคํารองทุกขของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผูเห็นวาตนไมไดรับ
ความเปนธรรม  หรือมีความคับของใจ  เนื่องจากการกระทําหรือคําส่ังของผูบังคับบัญชา 

(๓) มีหนาที่ชวยสภามหาวิทยาลัย  ปฏิบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
(๔) รายงานผลการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัย  เมื่อมีการดําเนินการในแตละเรื่อง        

แลวเสร็จ 



 ๑๕
  ขอ ๖๑ การประชุมของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข  ตองมีกรรมการรวมประชุม           
ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง  จึงจะเปนองคประชุม 
  ในการประชุม  ถาประธานไมอยูในที่ประชุม  หรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ให
กรรมการที่ประธานมอบหมายทําหนาที่ประธาน  ถาประธานมิไดมอบหมายใหที่ประชุมเลือกกรรมการคน
หน่ึงทําหนาท่ีประธาน 
  ในการประชุม  ถามีการพิจารณาเรื่องท่ีเกี่ยวของกับกรรมการผูใด  กรรมการผูนั้นไมมสีทิธเิขา
ประชุม 
  การวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  
ถามีเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ ๖๒ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผูใดถูกส่ังลงโทษตามขอบังคับนี้  ใหผู น้ันมีสิทธิ
อุทธรณ  ดังนี้ 
   (๑) การอุทธรณคําสั่งลงโทษวินัยไมรายแรง  ไดแก  โทษภาคทัณฑ  งดบําเหน็จ
ความชอบ  หรือตัดคาจาง  ใหอุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข  ภายในสามสิบวัน  นับตั้งแตวัน
รับทราบคําสั่งลงโทษ  เมื่อคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขพิจารณาวินิจฉัยแลว  ใหเสนอขอวินิจฉัยตอ
คณะกรรมการ  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยประการใด  ใหถือเปนที่สุด   

(๒) การอุทธรณคําสั่งลงโทษวินัยรายแรง  ไดแก  โทษไลออก  ใหอุทธรณตอ
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข  ภายในสามสิบวัน  นับตั้งแตวันรับทราบคําส่ังลงโทษ  เมื่อคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขพิจารณาวินิจฉัยแลว  ใหเสนอขอวินิจฉัยตอสภามหาวิทยาลัย  เม่ือสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาวินิจฉัยประการใด  ใหถือเปนที่สุด  ในกรณีที่อธิการบดีสั่งใหผูอุทธรณกลับเขาปฏิบัติงาน  ใหนาํความ
ขอ ๔๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม    
  ขอ ๖๓ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิรองทุกขไดเมื่อ 
   (๑) เห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาท่ีปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตอง  หรือไมปฏิบัติ
ตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย  ระเบียบ  และขอบังคับของมหาวิทยาลัย  หรือมีความคับของใจเนื่องจากการ
กระทําหรือคําส่ังของผูบังคับบัญชา  ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข  ภายใน
สามสิบวัน  นับตั้งแตเกิดสิทธิใหรองทุกข  เมื่อคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขพิจารณาวินิจฉัยประการใด  
ใหถือเปนท่ีสุด  ยกเวนกรณีการสั่งลงโทษหรือการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย   

 (๒) ถูกสั่งใหออกจากงานหรือเลิกจาง  ใหผูน้ันมีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกข  ภายในสามสิบวัน  นับตั้งแตวันท่ีรับทราบคําสั่ง  เมื่อคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
พิจารณาวินิจฉัยแลว  ใหเสนอขอวินิจฉัยตอคณะกรรมการ  เมื่อ ก.บ.ม. วินิจฉัยประการใดใหถือเปนที่สุด                
ในกรณีที่อธิการบดีสั่งใหผูรองทุกขกลับเขาปฏิบัติงาน  ใหนําความขอ  ๕๓  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

 
 



 ๑๖

บทเฉพาะกาล 
 

  ขอ ๖๔ ผูที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษากอนที่ขอบังคับฉบับนี้
ใชบังคับ  ใหถือวาระยะเวลาที่ปฏิบัติงานมากอนที่ขอบังคับฉบับนี้ใชบังคับ  เปนระยะเวลาปฏิบัติงานตาม
ขอบังคับนี้ 
              

                                       ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒  พฤศจกิายน  พ.ศ.๒๕๕๑ 
 
   
  รอยตรี    
     (ประพาส  ลิมปะพันธุ) 
                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 


