
 

 

 
 

ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
วา่ด้วย การบริหารงานบคุคล 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
______________________ 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรออกข้อบงัคบัเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยัอาศยัอ านาจตาม
ความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๖๕/๑ แหง่พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดสุิต จงึออกข้อบงัคบัไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
 

 ข้อ ๑  ข้อบงัคบันี ้เรียกว่า “ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ว่าด้วย การบริหารงานบคุคล พ.ศ. 
๒๕๕๒” 
 

 ข้อ ๒  ข้อบงัคบันีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจ ามหาวิทยาลยั  

พ.ศ. ๒๕๕๑   
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต วา่ด้วย พนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ.๒๕๕๐  
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต วา่ด้วย พนกังานมหาวิทยาลยั (ฉบบัท่ี๒) พ.ศ.๒๕๕๑   
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัย      

พ.ศ.๒๕๔๘   
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย เจ้าหน้าท่ีประจ าตามสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัย         

พ.ศ.๒๕๔๘     
บรรดา กฎ ระเบียบ ประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบคุคล ท่ีก าหนดไว้แล้ว ซึ่งขดัหรือแย้งกับ

ข้อบงัคบันีใ้ห้ใช้ข้อบงัคบันีแ้ทน 
 

 ข้อ ๔ ในข้อบงัคบันี ้
“มหาวิทยาลยั” หมายถึง มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
“สภามหาวิทยาลยั” หมายถึง สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 



“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจ ามหาวิทยาลยั 
“หน่วยงาน” หมายถึง ส่วนราชการของมหาวิทยาลยั ระดบัคณะหรือเทียบเท่า ท่ีจดัตัง้หรือแบ่งส่วน

ตามกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และให้หมายความรวมถึงส่วนงานท่ีจัดตัง้ขึน้ตามประกาศของ
มหาวิทยาลยั 

“อาจารย์ประจ า” หมายถึง บคุลากรสายวิชาการท่ีมีหน้าท่ีสอนและวิจยั 
“บคุลากร” หมายถึง ข้าราชการ ลกูจ้างประจ า พนกังานราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั และบคุลากร

ตามสญัญาจ้างของมหาวิทยาลยั 
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา ท่ีสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  
“ลกูจ้างประจ า” หมายถึง ลกูจ้างประจ า ตามระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยลกูจ้างประจ าของส่วน

ราชการ ท่ีสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
“พนักงานราชการ” หมายถึง พนักงานราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงาน

ราชการ ท่ีสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต   
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายถึง พนักงานท่ีมหาวิทยาลัยจ้าง ให้ปฏิบัติงานตามภารกิจของ

มหาวิทยาลยั โดยได้รับคา่จ้าง หรือคา่ตอบแทนจากงบประมาณแผน่ดิน 
“บคุลากรตามสญัญาจ้าง” หมายถึง อาจารย์ประจ าตามสญัญาจ้างและเจ้าหน้าท่ีประจ าตามสญัญา

จ้างท่ีมหาวิทยาลยัจ้าง ให้ปฏิบตัิงานตามภารกิจของมหาวิทยาลยั โดยได้รับคา่จ้าง หรือค่าตอบแทนจากเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลยั 

“สญัญาจ้าง” หมายถึง สญัญาจ้างบคุลากรของมหาวิทยาลยัตามข้อบงัคบันี ้
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

 

ข้อ ๕  บรรดากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีก าหนดให้
ข้าราชการมีหน้าท่ีต้องปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิ ให้น ามาใช้บงัคบัแก่พนกังานมหาวิทยาลัยและบุคลากร
ตามสญัญาจ้าง ด้วยโดยอนโุลม   
 

ข้อ ๖  ให้อธิการบดีเป็นผู้ รักษาการตามข้อบงัคบันี ้และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง        
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตัติามข้อบงัคบันี ้

ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามข้อบงัคบันีใ้ห้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉยั 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจ ามหาวิทยาลยั 

_______________ 
 



ข้อ ๗ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้คณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลยั”  เรียกช่ือยอ่วา่ “ ก.บ.บ.” ประกอบด้วย  

(๑)  อธิการบดี        ประธานกรรมการ  
(๒)  รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายจ านวน หนึง่คน   รองประธานกรรมการ 
(๓)  ผู้แทนคณบดี ซึง่เลือกกนัเอง จ านวนสอง คน    กรรมการ 
(๔)  ผู้แทนหวัหน้าหนว่ยงานอ่ืนท่ีเทียบเทา่คณะนอกจาก (๓)  
  ซึง่เลือกกนัเอง จ านวนหนึง่คน       กรรมการ 
(๕)  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ    กรรมการ 
(๖)  ผู้แทนบคุลากรสายวิชาการ ซึง่เลือกกนัเองจ านวนสองคน 
  และผู้แทนบคุลากรสายสนบัสนนุซึง่เลือกกนัเองจ านวนสองคน กรรมการ  
(๗)  ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทคณาจารย์ประจ า 
  ซึง่เลือกกนัเอง จ านวนหนึง่คน     กรรมการ 
(๘)  ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทผู้ทรงคณุวฒุิจ านวนหนึง่คน กรรมการ 
(๙)  ผู้ทรงคณุวฒุิด้านบริหารงานบคุคลจากบคุคลภายนอกจ านวนสามคน กรรมการ 
(๑๐)  ผู้ทรงคณุวฒุิด้านกฎหมายของมหาวิทยาลยั จ านวนหนึง่คน  กรรมการ 
(๑๑)  ผู้อ านวยการส านกังานอธิการบดี     กรรมการและเลขานกุาร 
(๑๒)  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบคุคล                                                  ผู้ชว่ยเลขานกุาร  
(๑๓)  ผู้อ านวยการกองกฎหมาย            ผู้ชว่ยเลขานกุาร 
(๑๔)  ผู้อ านวยการกองกลาง      ผู้ชว่ยเลขานกุาร 
การได้มาซึง่กรรมการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
กรรมการตาม (๓) (๔) (๖) (๗) (๘)  (๙) และ(๑๐) ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปีและอาจ

ได้รับแตง่ตัง้ใหมอี่กได้ 
นอกจากพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ กรรมการพ้นจากต าแหนง่เม่ือ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  ขาดคณุสมบตัขิองการเป็นกรรมการประเภทนัน้ 
(๔)  เป็นบคุคลล้มละลาย 
(๕)  เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖)  ถกูจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุ  
ในกรณีกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้มหาวิทยาลยัด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทน

ต าแหนง่ท่ีวา่งภายในสามสิบวนันบัแตว่นัท่ีพ้นจากต าแหนง่ และให้ผู้ ท่ีได้รับแตง่ตัง้ อยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ี
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนเว้นแตว่าระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวนัจะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารง
ต าแหนง่แทนก็ได้ ในการนีใ้ห้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเทา่ท่ีมีอยู ่      



ในกรณีกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระให้มหาวิทยาลัยด าเนินการให้มีกรรมการใหม่ภายใน
สามสิบวนั นบัแต่วนัท่ีพ้นจากต าแหน่ง ในระหว่างท่ียงัมิได้มีการแต่งตัง้กรรมการใหม่ ให้กรรมการท่ีพ้นจาก
ต าแหนง่ปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่ไปจนกวา่จะมีการแตง่ตัง้กรรมการใหม่ 
  

ข้อ ๘  คณะกรรมการ มีอ านาจหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้
(๑) ก าหนดนโยบายและแผนการบริหารงานบคุคลของมหาวิทยาลยั                 
(๒)  ก าหนดกรอบอตัราก าลงั ก าหนดต าแหน่ง บญัชีเงินเดือนค่าจ้างหรือค่าตอบแทนของพนกังาน

มหาวิทยาลยัและบคุลากรตามสญัญาจ้าง 
(๓) ออกระเบียบ ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคลและก าหนดแบบสญัญาจ้าง 
(๔) ก าหนดระบบการพฒันาบคุลากร และสวสัดกิารของบคุลากร 
(๕)  แต่งตัง้คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งอันอยู่ใน

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
(๖)  ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามท่ีมหาวิทยาลัย หรือสภามหาวิ ทยาลัย

มอบหมาย 
 

ข้อ ๙  การประชมุของคณะกรรมการ ให้น าข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ว่าด้วย การประชมุ
สภามหาวิทยาลยั พ.ศ.๒๕๔๗ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม  
 

ข้อ ๑๐  การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการให้เป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัประเภทนัน้ๆ ก าหนดไว้ 
 

หมวด ๒ 
บททัว่ไป 

_______________ 
 

ข้อ ๑๑ บคุลากรแบง่ออกเป็น สามประเภท ได้แก่ 
(๑)  บคุลากรสายวิชาการ มีภารกิจหลกั คือ การสอนและวิจยั เรียกวา่ อาจารย์ประจ า 
(๒)  บคุลากรสายบริหาร มีภารกิจหลกั คือ การบริหารงานทัว่ไป เรียกวา่ ผู้บริหาร 
(๓)  บคุลากรสายสนบัสนนุ มีภารกิจหลกั คือ การด าเนินงานสนบัสนนุทางวิชาการ เรียกว่า เจ้าหน้าท่ี

ประจ า 
  

ข้อ ๑๒  พนกังานมหาวิทยาลยัและบุคลากรตามสญัญาจ้าง ต้องมีคณุสมบตัิทัว่ไปและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามเช่นเดียวกับข้าราชการตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ใน
สถาบันอุดมศึกษา และเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลตามข้อบังคับนี ้คณะกรรมการอาจก าหนด
คณุสมบตัเิพิ่มเตมิหรือยกเว้นคณุสมบตัไิด้ 



ข้อ ๑๓  พนกังานมหาวิทยาลยัและบคุลากรตามสญัญาจ้างต้องมีบุคลิกภาพ  ความรู้ ความสามารถ
และมีคณุธรรม จริยธรรมเหมาะสมตอ่การปฏิบตังิานในสถาบนัอดุมศกึษา 

 

ข้อ ๑๔  พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้างมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามท่ีก าหนดใน
ข้อบงัคบันี ้ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสญัญาจ้าง ตามกฎหมาย และตามระเบียบของ
ทางราชการท่ีก าหนดไว้ 
 

ข้อ ๑๕  เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมายของพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้างให้เป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 

หมวด ๓ 
การก าหนดต าแหนง่ 
_______________ 

 

ข้อ ๑๖ ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้างให้เป็นไปตามต าแหน่งของ
ข้าราชการท่ีก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาและเ พ่ือประโยชน์ใน
การบริหารงานบุคคลตามข้อบงัคบันี ้คณะกรรมการอาจก าหนดต าแหน่งพนกังานมหาวิทยาลยัและบคุลากร
ตามสญัญาจ้างอ่ืนอีกได้  

การเล่ือนต าแหน่ง  การเปล่ียนและการโอนย้ายต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตาม
สญัญาจ้างให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 

ข้อ ๑๗  ให้คณะกรรมการ จัดท า หลักเกณฑ์  เง่ือนไขและก าหนดสายการปฏิบตัิงานของพนักงาน
มหาวิทยาลยัและบคุลากรตามสญัญาจ้างและการเทียบโอนเข้าสู่ต าแหน่ง เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน
ด้านบริหารงานบคุคลของพนกังานมหาวิทยาลยัและบคุลากรตามสญัญาจ้าง 
 

หมวด ๔ 
การบรรจ ุ การจ้าง และสญัญาจ้าง 

_______________ 
 

ข้อ ๑๘  การบรรจบุคุคลเพื่อจ้างเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัและบคุลากรตามสญัญาจ้างให้เป็นไปตาม
วิธีการบรรจุข้าราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา และข้อบงัคบั
มหาวิทยาลยัท่ีเก่ียวกับการบรรจุบคุคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ โดยวิธีการสอบแข่งขนัหรือการคดัเลือก  
เว้นแตค่ณะกรรมการจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 



ข้อ ๑๙ ให้อธิการบดี หรือผู้ ท่ีอธิการบดีมอบหมาย เป็นผู้ มีอ านาจสั่งจ้างและแต่งตัง้พนักงาน
มหาวิทยาลยัและบคุลากรตามสญัญาจ้างและเป็นผู้ลงนามในสญัญาจ้าง 
 

ข้อ ๒๐  บคุคลท่ีได้รับการจ้างให้เป็นพนกังานมหาวิทยาลยัและบคุลากรตามสญัญาจ้างต้องท าสญัญา
จ้างตามแบบท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 

ข้อ ๒๑  พนกังานมหาวิทยาลยัและบคุลากรตามสญัญาจ้างจะต้องทดลองปฏิบตัิงานเป็นเวลาไม่น้อย
กว่าหกเดือน เว้นแต่พนกังานมหาวิทยาลยัและบุคลากรตามสญัญาจ้างท่ีปฏิบตัิงานอยู่ก่อนแล้วตามสญัญา
จ้างเดมิ   

ในระหวา่งระยะเวลาทดลองปฏิบตัิงานหากไม่ผ่านการประเมิน มหาวิทยาลยัอาจพิจารณายกเลิกการ
จ้างได้ตามความเหมาะสม 
 

ข้อ ๒๒  อายสุญัญาจ้างพนกังานมหาวิทยาลยัและบคุลากรตามสญัญาจ้างมีห้าระยะ ดงันี ้
(๑)  ระยะท่ีหนึง่ มีอายขุองสญัญาจ้างสามปี 
(๒)  ระยะท่ีสอง มีอายขุองสญัญาจ้างสามปี 
(๓)  ระยะท่ีสาม มีอายขุองสญัญาจ้างห้าปี 
(๔)  ระยะท่ีส่ี มีอายขุองสญัญาจ้างเจ็ดปี 
(๕)  ระยะท่ีห้า มีอายุของสญัญาจ้างจนถึงอายขุองพนกังานมหาวิทยาลยัและบุคลากรตามสญัญา

จ้างครบหกสิบปีบริบรูณ์ 
 

ข้อ ๒๓ นอกจากเง่ือนไขการจ้าง และการสิน้สุดของสญัญาจ้างตามข้อบงัคบันีแ้ล้ว ให้เป็นไปตามท่ี
ก าหนดไว้ในสญัญาจ้าง 
 

ข้อ ๒๔  พนกังานมหาวิทยาลยัและบุคลากรตามสญัญาจ้างท่ีมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ การจ้างจะ
สิน้สุดลงแม้ว่าอายุของสัญญาจ้างตามระยะเวลาจ้างจะยังเหลืออยู่ ก็ตาม และหากมีความจ าเป็น
คณะกรรมการอาจพิจารณาให้ตอ่สญัญาจ้างอีกได้ ครัง้ละไมเ่กินหนึง่ปี แตท่ัง้นีต้้องไมเ่กินห้าครัง้ 
 

ข้อ ๒๕  การตอ่สญัญาจ้างในแต่ละระยะของการจ้างพนกังานมหาวิทยาลยัและบคุลากรตามสญัญา
จ้างสายสนบัสนนุนอกจากจะพิจารณาจากผลการประเมินประจ าปีแล้ว จะต้องมีผลงานท่ีเป็นคณุสมบตัิเฉพาะ
ต าแหนง่ท่ีแตล่ะหนว่ยงานจะก าหนดขึน้ตามประกาศมหาวิทยาลยั 

การต่อสญัญาจ้างในแต่ละระยะของการจ้างพนกังานมหาวิทยาลยัและบุคลากรตามสญัญาจ้างสาย
วิชาการ นอกจากจะพิจารณาจากผลการประเมินประจ าปีแล้ว จะต้องมีผลงานทางวิชาการเพิ่มเตมิ ดงันี ้

(๑)  การจ้างระยะท่ีสอง ต้องมีเอกสารประกอบการสอนหรืองานวิจยัท่ีมีคณุภาพและได้มาตรฐานไม่
น้อยกวา่หนึง่เลม่ 



(๒)  การจ้างระยะท่ีสาม ต้องมีเอกสารประกอบการสอนและงานวิจยัท่ีมีคณุภาพและได้มาตรฐานไม่
น้อยกวา่อยา่งละหนึง่เลม่ หรือมีอยา่งใดอยา่งหนึง่ไมน้่อยกวา่สองเลม่ 

(๓)  การจ้างระยะท่ีส่ี ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ หรือ คณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นวา่มีผลงานทางวิชาการอ่ืนท่ีเทียบเทา่ 

(๔)  การจ้างระยะท่ีห้า ต้องมีต าแหนง่ทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ หรือคณะกรรรมการพิจารณา
แล้ว เห็นวา่มีผลงานทางวิชาการอ่ืนท่ีเทียบเทา่ 

การนบัระยะเวลาสญัญาจ้าง ให้นบัระยะเวลาตอ่เน่ืองกนัทกุสญัญาจ้าง 
 

ข้อ ๒๖  การปรับเปล่ียนบคุลากรตามสญัญาจ้างเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 

ข้อ ๒๗ มหาวิทยาลยัอาจแตง่ตัง้พนกังานมหาวิทยาลยัและบคุลากรตามสญัญาจ้างไปปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืน
ภายในหนว่ยงานเดียวกนัหรือตา่งหนว่ยงานก็ได้ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 

หมวด ๕ 
การปฏิบตังิานและการลา 

___________ 
 

ข้อ ๒๘  วนัและเวลาท างานของพนกังานมหาวิทยาลยัและบคุลากรตามสญัญาจ้างให้ใช้หลกัเกณฑ์
เดียวกบัข้าราชการเว้นแตม่หาวิทยาลยัจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

วนัและเวลาท างาน หรือวิธีการท างานในกรณีท่ีไม่ต้องอยู่ปฏิบตัิงานประจ าหน่วยงาน ให้เป็นไปตามท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด ซึ่งอาจแตกตา่งกนัได้ตามหน้าท่ีของพนกังานมหาวิทยาลยัและบุคลากรตามสญัญาจ้าง
ในแตล่ะต าแหนง่ โดยค านงึถึงผลส าเร็จของงานเป็นส าคญั 

 

ข้อ ๒๙ วันหยุดราชการตามประเพณี  วันหยุดราชการประจ าปี ของพนักงานมหาวิทยาลัย และ
บคุลากรตามสญัญาจ้างให้เป็นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดใช้แก่ข้าราชการ เว้นแต่มหาวิทยาลยัจะก าหนด
เป็นอยา่งอ่ืน   

 

ข้อ ๓๐   การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้างแบ่งออกเป็น เก้าประเภท  
ดงันี ้

(๑) การลาป่วย 
(๒) การลาคลอดบตุร 
(๓) การลากิจสว่นตวั 
(๔) การลาพกัผอ่นประจ าปี 



(๕) การลาอปุสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮจัย์ 
(๖) การลาตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(๗) การลาไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูาน หรือปฏิบตักิารวิจยั 
(๘) การลาไปปฏิบตังิานในองค์การระหวา่งประเทศ 
(๙) การลาตดิตามคูส่มรสไปราชการ 
หลักเกณฑ์ วิ ธีการลา อ านาจอนุญาตการลา และการได้รับค่าจ้างระหว่างลาของพนักงาน

มหาวิทยาลยัและบคุลากรตามสญัญาจ้างให้ใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบัข้าราชการ เว้นแตค่ณะกรรมการจะก าหนด
เป็นอยา่งอ่ืน   
 

หมวด ๖ 
การประเมินผลการปฏิบตังิาน 

___________ 
 

ข้อ ๓๑  ให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนักงานมหาวิทยาลยัและบุคลากรตามสญัญาจ้าง 
สายสนบัสนนุและสายวิชาการ โดยหวัหน้าหนว่ยงานตามล าดบัชัน้ทกุปีงบประมาณ   

ผลการประเมินตามวรรคหนึง่ให้คณะกรรมการน าเสนอมหาวิทยาลยัพิจารณา 
 

ข้อ ๓๒  การประเมินผลการปฏิบตังิานมีห้าระดบั  ดงันี ้
(๑)  ระดบั   ๕  หมายถึง  ผลการประเมินดีเย่ียม 
(๒)  ระดบั   ๔  หมายถึง  ผลการประเมินดีมาก 
(๓)  ระดบั   ๓  หมายถึง  ผลการประเมินดี 
(๔)  ระดบั   ๒  หมายถึง  ผลการประเมินพอใช้ 
(๕)  ระดบั   ๑  หมายถึง  ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมิน 
 

ข้อ ๓๓  พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสญัญาจ้างท่ีได้รับผลการประเมินระดบัหนึ่งจะถูก
ยกเลิกสญัญาจ้างเมื่อสิน้สดุปีงบประมาณนัน้ แม้จะมีระยะเวลาของสญัญาจ้างเหลืออยูก็่ตาม 

 

ข้อ ๓๔  พนกังานมหาวิทยาลยัและบุคลากรตามสญัญาจ้างท่ีได้รับการประเมินระดบัสองจะไม่ได้รับ
การเพิ่มคา่จ้างในปีงบประมาณถดัไป 

 

ข้อ ๓๕  พนกังานมหาวิทยาลยัและบคุลากรตามสญัญาจ้างท่ีได้รับผลการประเมินระดบัสองเป็นเวลา
สองปีตดิตอ่กนัจะถกูยกเลิกสญัญาจ้างเม่ือสิน้สดุปีงบประมาณนัน้  แม้จะมีระยะเวลาของสญัญาจ้างเหลืออยู่
ก็ตาม 

 



ข้อ ๓๖  การเพิ่มค่าจ้างให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้างในแต่ละ
ปีงบประมาณ มหาวิทยาลยัจะพิจารณาจากผลการประเมินตาม ข้อ ๓๒ และผลการปฏิบตัิงานประจ าปี  โดยมี
เกณฑ์ ดงันี ้

(๑)  เพิ่มคา่จ้างร้อยละแปดของเงินเดือน มีจ านวนไม่เกินร้อยละสิบห้าของพนกังานมหาวิทยาลยัและ
บคุลากรตามสญัญาจ้างทัง้หมด  ทัง้นี ้ต้องได้รับผลการประเมินระดบั ห้า 

(๒)  เพิ่มคา่จ้างร้อยละหกของเงินเดือน มีจ านวนไม่เกินร้อยละสามสิบของพนกังานมหาวิทยาลยัและ
บคุลากรตามสญัญาจ้างทัง้หมด ทัง้นี ้ต้องได้รับผลการประเมินระดบั ส่ี ขึน้ไป 

(๓)  เพิ่มค่าจ้างร้อยละส่ีของเงินเดือน มีจ านวนไม่เกินร้อยละสามสิบของพนกังานมหาวิทยาลยัและ
บคุลากรตามสญัญาจ้างทัง้หมด ทัง้นี ้ต้องได้รับผลการประเมินระดบั สามขึน้ไป 

(๔)  เพิ่มคา่จ้างร้อยละสองของเงินเดือน มีจ านวนไม่เกินร้อยละย่ีสิบห้าของพนกังานมหาวิทยาลยัและ
บคุลากรตามสญัญาจ้างทัง้หมด ทัง้นี ้ต้องได้รับผลการประเมินระดบั สามขึน้ไป 

การค านวณคา่จ้างเพิ่มขึน้  เศษของตวัเลขหลกัหนว่ยให้ปัดเพิ่มขึน้เป็นจ านวนเตม็หลกัสิบ 
ในปีงบประมาณใดท่ีผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้างมี

ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มค่าจ้างแตกต่างจากเกณฑ์ในวรรคหนึ่งได้ ทัง้นี ้ให้ค านึงถึง
สถานะภาพทางการเงินของมหาวิทยาลยั 

 

ข้อ ๓๗ ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้สัง่ขึน้เงินเดือน คา่จ้าง คา่ตอบแทน 
และเล่ือนต าแหนง่ให้แก่พนกังานมหาวิทยาลยัและบคุลากรตามสญัญาจ้าง 
 

หมวด ๗ 
สวสัดกิารและสิทธิประโยชน์ 

______________ 
 

ข้อ ๓๘  พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้างต้องเป็นสมาชิกกองทุนสะสมเลีย้งชีพ
ส าหรับบคุลากร ตามระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต วา่ด้วย กองทนุสะสมเลีย้งชีพส าหรับบคุลากร  
 

ข้อ ๓๙  พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้างท่ีปฏิบัติงานครบสองปี และมีผลการ
ประเมินครัง้สุดท้ายตัง้แตร่ะดบัส่ีขึน้ไป มีสิทธ์ิขอทนุของมหาวิทยาลยัเพ่ือไปศึกษาต่อในสาขาท่ีมหาวิทยาลยั
ขาดแคลนได้ โดยต้องปฏิบตัิตามระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต ว่าด้วย กองทนุการศึกษาเพ่ือพฒันา
บคุลากร  

 

ข้อ ๔๐  พนกังานมหาวิทยาลยัและบคุลากรตามสญัญาจ้างมีสิทธิได้รับเงินคา่ตอบแทนพิเศษประจ าปี 
ตามเกณฑ์การประเมินของสว่นราชการให้กบัข้าราชการและลกูจ้างประจ า 

 



ข้อ ๔๑  ค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบตัิงานนอกเหนือจากภารกิจประจ าของพนกังานมหาวิทยาลัย
และบคุลากรตามสญัญาจ้างให้ได้รับเชน่เดียวกบัข้าราชการของมหาวิทยาลยั ตามระเบียบ  ข้อบงัคบั ประกาศ 
หรือ ค าสัง่ของมหาวิทยาลยั ยกเว้นคา่ตอบแทนพิเศษท่ีระบไุว้ให้ได้รับเฉพาะข้าราชการหรือลกูจ้างประจ า 

 

ข้อ ๔๒  ให้มหาวิทยาลยัจดับริการตรวจสขุภาพให้กบัพนกังานมหาวิทยาลยัและบคุลากรตามสญัญา
จ้างทกุปี โดยพนกังานมหาวิทยาลยัและบคุลากรตามสญัญาจ้างไมต้่องเสียคา่ใช้จา่ย 

 

ข้อ ๔๓  ค่าท่ีพกั ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าเดินทาง และรายจ่ายอ่ืน ในการไปประชุม อบรม หรือสมัมนา ตาม
ค าสั่งของมหาวิทยาลัยให้พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้างเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้
เชน่เดียวกบัข้าราชการ 

การไปประชุม อบรม หรือสัมมนา โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยและ
บุคลากรตามสญัญาจ้างจะต้องส่งรายงานผลจากการประชุม อบรม หรือสมัมนา ให้กับหน่วยงานต้นสงักัด
ภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีการประชมุ อบรม หรือสมัมนาสิน้สดุลง เว้นแตเ่ป็นกรณีมีความจ าเป็นเร่งดว่นให้ส่ง
รายงานโดยพลนั 

การไมส่ง่รายงานตามวรรคสองจะมีผลตอ่การประเมินผลการปฏิบตังิานประจ าปี 
 

ข้อ ๔๔  พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้างมีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิทธิประโยชน์
เพิ่มเตมิจากข้อบงัคบันี ้ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลยั 
 

หมวด ๘ 
การพ้นสภาพพนกังานมหาวิทยาลยัและบคุลากรตามสญัญาจ้าง 

_____________ 
 

ข้อ ๔๕  พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้างพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลยัและบคุลากรตามสญัญาจ้างเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ได้รับอนญุาตให้ลาออก 
(๓) ถกูสัง่ให้ออกเพราะขาดคณุสมบตัทิัว่ไปหรือมีลกัษณะต้องห้าม ตามข้อ ๑๒ 
(๔) สิน้สดุสญัญาจ้าง 
(๕) ถกูสัง่ให้ออก หรือถกูเลิกจ้าง 
(๖) ยบุเลิกต าแหนง่ หรือยบุเลิกหนว่ยงาน 
(๗) ถกูสัง่ปลดออก หรือไลอ่อก 
(๘) อายคุรบหกสิบปีบริบรูณ์ 
(๙) เหตอ่ืุนตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบันี ้หรือตามท่ีคณะกรรมการก าหนด หรือตามสญัญาจ้าง 



ข้อ ๔๖ พนกังานมหาวิทยาลยัและบุคลากรตามสัญญาจ้างผู้ ใดประสงค์จะลาออก ให้ย่ืนหนงัสือขอ
ลาออกตามแบบท่ีคณะกรรมการก าหนดต่อผู้บงัคบับญัชาเหนือขึน้ไปตามล าดบั ล่วงหน้าก่อนวนัท่ีขอลาออก
ไมน้่อยกวา่สามสิบวนั   เพ่ือให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้พิจารณา เม่ืออธิการบดี
หรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายสัง่อนญุาตแล้ว  จงึจะถือวา่พ้นจากการเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัและ
บคุลากรตามสญัญาจ้าง 

 
หมวด ๙ 

วินยัและการออกจากราชการ 
_____________ 

 

ข้อ ๔๗  พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้างต้องรักษาวินัยและจรรยาบรรณตามท่ี
บญัญตัไิว้ส าหรับข้าราชการ และตามสญัญาจ้าง 

 

ข้อ ๔๘  การด าเนินการทางวินัย  หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบสวนพิจารณา การลงโทษทางวินัย      
การออกจากราชการ กรณีใดท่ีเป็นความผิดท่ีปรากฏชดัแจ้ง และการถกูสัง่พกังานหรือให้ออกจากงานไว้ก่อน 
ให้น าหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีใช้กับข้าราชการมาใช้บงัคบักับพนกังานมหาวิทยาลยัและบุคลากรตามสญัญา
จ้าง โดยอนโุลม 
 

หมวด ๑๐ 
การร้องทกุข์และการอทุธรณ์ 

_____________ 
 

ข้อ ๔๙  การร้องทุกข์และการพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ ให้น า
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีใช้กับข้าราชการมาใช้บงัคบักับพนกังานมหาวิทยาลยัและบุคลากรตามสญัญาจ้าง         
โดยอนโุลม 
 

บทเฉพาะกาล 
_____________ 

 

ข้อ ๕๐  ในระหว่างท่ียังมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือปฏิบัติการตามข้อบังคับนี ้ให้น า
กฎหมาย กฎ ข้อบงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ มติคณะรัฐมนตรี หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีใช้กับข้าราชการใน
สว่นท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองนัน้ๆ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมไปพลางก่อนได้ 



ข้อ ๕๑ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย พนักงาน
มหาวิทยาลยั พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นพนกังานมหาวิทยาลยั ตามข้อบงัคบันี ้ 

 

ข้อ ๕๒ ให้อาจารย์ประจ าตามสญัญาจ้างตามระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ว่าด้วย อาจารย์
ประจ าตามสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ และเจ้าหน้าท่ีประจ าตามสัญญาจ้างตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วย เจ้าหน้าท่ีประจ าตามสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘ เป็น
บคุลากรตามสญัญาจ้างตามข้อบงัคบันี ้

 

ข้อ ๕๓ ให้นบัระยะเวลาการจ้างตามสญัญาจ้างพนกังานมหาวิทยาลยัและบุคลากรตามสญัญาจ้าง
เดมิตอ่ไป และให้พนกังานมหาวิทยาลยัและบคุลากรตามสญัญาจ้างท่ีมีหน้าท่ี ท่ีด ารงต าแหน่ง ได้รับเงิน เดือน 
คา่จ้าง คา่ตอบแทน เงินประจ าต าแหนง่ เงินคา่ตอบแทนพิเศษ สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ใดอยู่ก่อนข้อบงัคบั
นีอ้อกใช้บงัคบั ให้ปฏิบตัหิน้าท่ีและให้ได้สิทธิตอ่ไปจนกว่าสิทธิประโยชน์ดงักล่าวจะหมดไป และให้ใช้ข้อบงัคบั
นีแ้ทน 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๐  มิถนุายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 
 

                   (นายมานิจ  สขุสมจิตร) 

       นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

 


