ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ว่าด้ วย การบริ หารงานบุคคล
พ.ศ. ๒๕๕๒
______________________
โดยที่เป็ นการสมควรออกข้ อบังคับเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยอาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต จึงออกข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ข้ อบังคับนี ้ เรี ยกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย การบริ หารงานบุคคล พ.ศ.
๒๕๕๒”
ข้ อ ๒ ข้ อบังคับนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ให้ ยกเลิก
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๑
ระเบีย บมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ สวนดุสิ ต ว่า ด้ วย อาจารย์ ประจ าตามสัญ ญาจ้ า งของมหาวิ ทยาลัย
พ.ศ.๒๕๔๘
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย เจ้ าหน้ าที่ประจ าตามสัญญาจ้ างของมหาวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๔๘
บรรดา กฎ ระเบียบ ประกาศอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคล ที่กาหนดไว้ แล้ ว ซึ่งขัดหรื อแย้ งกับ
ข้ อบังคับนี ้ให้ ใช้ ข้อบังคับนี ้แทน
ข้ อ ๔ ในข้ อบังคับนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย
“หน่วยงาน” หมายถึง ส่วนราชการของมหาวิทยาลัย ระดับคณะหรื อเทียบเท่า ที่จดั ตังหรื
้ อแบ่งส่วน
ตามกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และให้ ห มายความรวมถึ ง ส่ ว นงานที่ จัด ตัง้ ขึ น้ ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
“อาจารย์ประจา” หมายถึง บุคลากรสายวิชาการที่มีหน้ าที่สอนและวิจยั
“บุคลากร” หมายถึง ข้ าราชการ ลูกจ้ างประจา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากร
ตามสัญญาจ้ างของมหาวิทยาลัย
“ข้ าราชการ” หมายถึง ข้ าราชการพลเรื อ นในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติร ะเบีย บ
ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ที่สงั กัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“ลูกจ้ างประจา” หมายถึง ลูกจ้ างประจา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้ วยลูกจ้ างประจาของส่วน
ราชการ ที่สงั กัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“พนักงานราชการ” หมายถึง พนักงานราชการ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยพนักงาน
ราชการ ที่สงั กัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“พนัก งานมหาวิ ทยาลัย ” หมายถึ ง พนัก งานที่ ม หาวิท ยาลัยจ้ าง ให้ ป ฏิ บัติง านตามภารกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย โดยได้ รับค่าจ้ าง หรื อค่าตอบแทนจากงบประมาณแผ่นดิน
“บุคลากรตามสัญญาจ้ าง” หมายถึง อาจารย์ประจาตามสัญญาจ้ างและเจ้ าหน้ าที่ประจาตามสัญญา
จ้ างที่มหาวิทยาลัยจ้ าง ให้ ปฏิบตั ิงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยได้ รับค่าจ้ าง หรื อค่าตอบแทนจากเงิน
รายได้ ของมหาวิทยาลัย
“สัญญาจ้ าง” หมายถึง สัญญาจ้ างบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามข้ อบังคับนี ้
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ข้ อ ๕ บรรดากฎหมาย กฎ ข้ อบัง คับ ระเบีย บ ประกาศ ค าสั่ง หรื อมติคณะรั ฐ มนตรี ที่กาหนดให้
ข้ าราชการมีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิ ให้ นามาใช้ บังคับแก่พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากร
ตามสัญญาจ้ าง ด้ วยโดยอนุโลม
ข้ อ ๖ ให้ อธิ การบดีเป็ นผู้รักษาการตามข้ อบัง คับนี ้ และมี อานาจออกระเบียบ ประกาศ หรื อคาสั่ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับนี ้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามข้ อบังคับนี ้ให้ อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัย
หมวด ๑
คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย
_______________

ข้ อ ๗ ให้ มหาวิทยาลัยแต่งตังคณะกรรมการขึ
้
น้ คณะหนึ่ง เรี ยกว่า “คณะกรรมการบริ หารงานบุคคล
ประจามหาวิทยาลัย” เรี ยกชื่อย่อว่า “ ก.บ.บ.” ประกอบด้ วย
(๑) อธิการบดี
ประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจานวน หนึง่ คน
รองประธานกรรมการ
(๓) ผู้แทนคณบดี ซึง่ เลือกกันเอง จานวนสอง คน
กรรมการ
(๔) ผู้แทนหัวหน้ าหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่าคณะนอกจาก (๓)
ซึง่ เลือกกันเอง จานวนหนึง่ คน
กรรมการ
(๕) ประธานสภาคณาจารย์และข้ าราชการ
กรรมการ
(๖) ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ ซึง่ เลือกกันเองจานวนสองคน
และผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนซึง่ เลือกกันเองจานวนสองคน กรรมการ
(๗) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
ซึง่ เลือกกันเอง จานวนหนึง่ คน
กรรมการ
(๘) ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจานวนหนึง่ คน กรรมการ
(๙) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคลจากบุคคลภายนอกจานวนสามคน กรรมการ
(๑๐) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย จานวนหนึง่ คน
กรรมการ
(๑๑) ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
(๑๒) ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
(๑๓) ผู้อานวยการกองกฎหมาย
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
(๑๔) ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
การได้ มาซึง่ กรรมการให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
กรรมการตาม (๓) (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) และ(๑๐) ให้ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี และอาจ
ได้ รับแต่งตังใหม่
้ อีกได้
นอกจากพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัตขิ องการเป็ นกรรมการประเภทนัน้
(๔) เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๕) เป็ นคนไร้ ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(๖) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก
ในกรณีกรรมการพ้ นจากตาแหน่งก่อนครบวาระให้ มหาวิทยาลัยดาเนินการให้ ได้ มาซึ่งกรรมการแทน
ตาแหน่งที่วา่ งภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่พ้นจากตาแหน่ง และให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับแต่งตัง้ อยูใ่ นตาแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนเว้ นแต่วาระการดารงตาแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้ าสิบวันจะไม่ดาเนินการให้ มีผ้ ดู ารง
ตาแหน่งแทนก็ได้ ในการนี ้ให้ คณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการเท่าที่มีอยู่

ในกรณี ก รรมการพ้ นจากต าแหน่ง ตามวาระให้ ม หาวิ ทยาลัยด าเนินการให้ มี กรรมการใหม่ภ ายใน
สามสิบวัน นับแต่วนั ที่พ้นจากตาแหน่ง ในระหว่างที่ยงั มิได้ มีการแต่งตังกรรมการใหม่
้
ให้ กรรมการที่พ้นจาก
ตาแหน่งปฏิบตั หิ น้ าที่ตอ่ ไปจนกว่าจะมีการแต่งตังกรรมการใหม่
้
ข้ อ ๘ คณะกรรมการ มีอานาจหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(๑) กาหนดนโยบายและแผนการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
(๒) กาหนดกรอบอัตรากาลัง กาหนดตาแหน่ง บัญชีเงินเดือนค่าจ้ างหรื อค่าตอบแทนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้ าง
(๓) ออกระเบียบ กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและกาหนดแบบสัญญาจ้ าง
(๔) กาหนดระบบการพัฒนาบุคลากร และสวัสดิการของบุคลากร
(๕) แต่ง ตัง้ คณะอนุกรรมการ คณะทางาน หรื อบุคคลเพื่ อปฏิ บัติง านอย่างใดอย่างหนึ่ง อันอยู่ใน
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ
(๖) ปฏิ บัติห น้ าที่ อื่ นที่ เ กี่ ย วกับ การบริ ห ารงานบุค คลตามที่ ม หาวิท ยาลัย หรื อสภามหาวิ ทยาลัย
มอบหมาย
ข้ อ ๙ การประชุมของคณะกรรมการ ให้ นาข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย การประชุม
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๗ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ ๑๐ การบริ หารงานบุค คลของข้ าราชการ ลูกจ้ างประจ า และพนักงานราชการให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับประเภทนันๆ
้ กาหนดไว้
หมวด ๒
บททัว่ ไป
_______________
ข้ อ ๑๑ บุคลากรแบ่งออกเป็ น สามประเภท ได้ แก่
(๑) บุคลากรสายวิชาการ มีภารกิจหลัก คือ การสอนและวิจยั เรี ยกว่า อาจารย์ประจา
(๒) บุคลากรสายบริหาร มีภารกิจหลัก คือ การบริหารงานทัว่ ไป เรี ยกว่า ผู้บริหาร
(๓) บุคลากรสายสนับสนุน มีภารกิจหลัก คือ การดาเนินงานสนับสนุนทางวิชาการ เรี ยกว่า เจ้ าหน้ าที่
ประจา
ข้ อ ๑๒ พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้ าง ต้ องมีคณ
ุ สมบัติทวั่ ไปและไม่มีลกั ษณะ
ต้ อ งห้ ามเช่ น เดี ย วกั บ ข้ าราชการตามที่ ก าหนดไว้ ในกฎหมายว่ า ด้ วยระเบี ย บข้ าราชการพลเรื อ น ใน
สถาบันอุดมศึกษา และเพื่อประโยชน์ ในการบริ หารงานบุคคลตามข้ อบัง คับนี ้ คณะกรรมการอาจกาหนด
คุณสมบัตเิ พิ่มเติมหรื อยกเว้ นคุณสมบัตไิ ด้

ข้ อ ๑๓ พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้ างต้ องมีบุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ
และมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมเหมาะสมต่อการปฏิบตั งิ านในสถาบันอุดมศึกษา
ข้ อ ๑๔ พนัก งานมหาวิ ทยาลัย และบุค ลากรตามสัญญาจ้ างมี หน้ าที่ ต้ องปฏิ บัติต ามที่ กาหนดใน
ข้ อบังคับนี ้ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาจ้ าง ตามกฎหมาย และตามระเบียบของ
ทางราชการที่กาหนดไว้
ข้ อ ๑๕ เครื่ องแบบ เครื่ องหมายของพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้ างให้ เป็ นไป
ตามที่คณะกรรมการกาหนด
หมวด ๓
การกาหนดตาแหน่ง
_______________
ข้ อ ๑๖ ตาแหน่ง พนัก งานมหาวิ ทยาลัยและบุค ลากรตามสัญ ญาจ้ างให้ เป็ นไปตามต าแหน่ง ของ
ข้ าราชการที่กาหนดตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาและเพื่อประโยชน์ใน
การบริ หารงานบุคคลตามข้ อบังคับนี ้ คณะกรรมการอาจกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากร
ตามสัญญาจ้ างอื่นอีกได้
การเลื่ อนตาแหน่ง การเปลี่ ยนและการโอนย้ ายตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตาม
สัญญาจ้ างให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อ ๑๗ ให้ คณะกรรมการ จัดทา หลักเกณฑ์ เงื่ อนไขและกาหนดสายการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้ างและการเทียบโอนเข้ าสู่ตาแหน่ง เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
ด้ านบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้ าง
หมวด ๔
การบรรจุ การจ้ าง และสัญญาจ้ าง
_______________
ข้ อ ๑๘ การบรรจุบคุ คลเพื่อจ้ างเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้ างให้ เป็ นไปตาม
วิธีการบรรจุข้าราชการตามกฎหมาย ว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา และข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการบรรจุบคุ คลเข้ ารับราชการเป็ นข้ า ราชการ โดยวิธีการสอบแข่งขันหรื อการคัดเลือก
เว้ นแต่คณะกรรมการจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น

ข้ อ ๑๙ ให้ อ ธิ ก ารบดี หรื อ ผู้ที่ อ ธิ ก ารบดี ม อบหมาย เป็ นผู้มี อ านาจสั่ง จ้ า งและแต่ง ตัง้ พนัก งาน
มหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้ างและเป็ นผู้ลงนามในสัญญาจ้ าง
ข้ อ ๒๐ บุคคลที่ได้ รับการจ้ างให้ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้ างต้ องทาสัญญา
จ้ างตามแบบที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อ ๒๑ พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้ างจะต้ องทดลองปฏิบตั ิงานเป็ นเวลาไม่น้อย
กว่าหกเดือน เว้ นแต่พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้ างที่ปฏิบตั ิงานอยู่ก่อนแล้ วตามสัญญา
จ้ างเดิม
ในระหว่างระยะเวลาทดลองปฏิบตั ิงานหากไม่ผ่านการประเมิน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเลิกการ
จ้ างได้ ตามความเหมาะสม
ข้ อ ๒๒ อายุสญ
ั ญาจ้ างพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้ างมีห้าระยะ ดังนี ้
(๑) ระยะที่หนึง่ มีอายุของสัญญาจ้ างสามปี
(๒) ระยะที่สอง มีอายุของสัญญาจ้ างสามปี
(๓) ระยะที่สาม มีอายุของสัญญาจ้ างห้ าปี
(๔) ระยะที่สี่ มีอายุของสัญญาจ้ างเจ็ดปี
(๕) ระยะที่ห้า มีอายุของสัญญาจ้ างจนถึงอายุของพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญา
จ้ างครบหกสิบปี บริบรู ณ์
ข้ อ ๒๓ นอกจากเงื่อนไขการจ้ าง และการสิ น้ สุดของสัญญาจ้ างตามข้ อบังคับนีแ้ ล้ ว ให้ เป็ นไปตามที่
กาหนดไว้ ในสัญญาจ้ าง
ข้ อ ๒๔ พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้ างที่มีอายุครบหกสิบปี บริ บูรณ์ การจ้ างจะ
สิ น้ สุ ด ลงแม้ ว่ า อายุ ข องสัญ ญาจ้ างตามระยะเวลาจ้ างจะยั ง เหลื อ อยู่ ก็ ต าม และหากมี ค วามจ าเป็ น
คณะกรรมการอาจพิจารณาให้ ตอ่ สัญญาจ้ างอีกได้ ครัง้ ละไม่เกินหนึง่ ปี แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกินห้ าครัง้
ข้ อ ๒๕ การต่อสัญญาจ้ างในแต่ละระยะของการจ้ างพนักงานมหาวิทยาลัยและบุค ลากรตามสัญญา
จ้ างสายสนับสนุนนอกจากจะพิจารณาจากผลการประเมินประจาปี แล้ ว จะต้ องมีผลงานที่เป็ นคุณสมบัติเฉพาะ
ตาแหน่งที่แต่ละหน่วยงานจะกาหนดขึ ้นตามประกาศมหาวิทยาลัย
การต่อสัญญาจ้ างในแต่ละระยะของการจ้ างพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้ างสาย
วิชาการ นอกจากจะพิจารณาจากผลการประเมินประจาปี แล้ ว จะต้ องมีผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม ดังนี ้
(๑) การจ้ างระยะที่สอง ต้ องมีเอกสารประกอบการสอนหรื องานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพและได้ มาตรฐานไม่
น้ อยกว่าหนึง่ เล่ม

(๒) การจ้ างระยะที่สาม ต้ องมีเอกสารประกอบการสอนและงานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพและได้ มาตรฐานไม่
น้ อยกว่าอย่างละหนึง่ เล่ม หรื อมีอย่างใดอย่างหนึง่ ไม่น้อยกว่าสองเล่ม
(๓) การจ้ า งระยะที่ สี่ ต้ อ งมี ต าแหน่ง ทางวิ ช าการเป็ น ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ หรื อ คณะกรรมการ
พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีผลงานทางวิชาการอื่นที่เทียบเท่า
(๔) การจ้ างระยะที่ห้า ต้ องมีตาแหน่งทางวิชาการเป็ นรองศาสตราจารย์ หรื อคณะกรรรมการพิจารณา
แล้ ว เห็นว่ามีผลงานทางวิชาการอื่นที่เทียบเท่า
การนับระยะเวลาสัญญาจ้ าง ให้ นบั ระยะเวลาต่อเนื่องกันทุกสัญญาจ้ าง
ข้ อ ๒๖ การปรับเปลี่ยนบุคลากรตามสัญญาจ้ างเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อ ๒๗ มหาวิทยาลัยอาจแต่งตังพนั
้ กงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้ างไปปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น
ภายในหน่วยงานเดียวกันหรื อต่างหน่วยงานก็ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
หมวด ๕
การปฏิบตั งิ านและการลา
___________
ข้ อ ๒๘ วันและเวลาทางานของพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้ างให้ ใช้ หลักเกณฑ์
เดียวกับข้ าราชการเว้ นแต่มหาวิทยาลัยจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
วันและเวลาทางาน หรื อวิธีการทางานในกรณีที่ไม่ต้องอยู่ปฏิบตั ิงานประจาหน่วยงาน ให้ เป็ นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่งอาจแตกต่างกันได้ ตามหน้ าที่ของพนักงานมหาวิ ทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้ าง
ในแต่ละตาแหน่ง โดยคานึงถึงผลสาเร็จของงานเป็ นสาคัญ
ข้ อ ๒๙ วันหยุด ราชการตามประเพณี วัน หยุด ราชการประจ าปี ของพนักงานมหาวิ ทยาลัย และ
บุคลากรตามสัญญาจ้ างให้ เป็ นไปตามที่คณะรัฐมนตรี กาหนดใช้ แก่ข้าราชการ เว้ นแต่มหาวิทยาลัยจะกาหนด
เป็ นอย่างอื่น
ข้ อ ๓๐ การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้ างแบ่งออกเป็ น เก้ าประเภท
ดังนี ้
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

การลาป่ วย
การลาคลอดบุตร
การลากิจส่วนตัว
การลาพักผ่อนประจาปี

(๕) การลาอุปสมบทหรื อลาไปประกอบพิธีฮจั ย์
(๖) การลาตรวจเลือกหรื อเข้ ารับการเตรี ยมพล
(๗) การลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั กิ ารวิจยั
(๘) การลาไปปฏิบตั งิ านในองค์การระหว่างประเทศ
(๙) การลาติดตามคูส่ มรสไปราชการ
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารลา อ านาจอนุ ญ าตการลา และการได้ รั บ ค่ า จ้ างระหว่ า งลาของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้ างให้ ใช้ หลักเกณฑ์เดียวกับข้ าราชการ เว้ นแต่คณะกรรมการจะกาหนด
เป็ นอย่างอื่น
หมวด ๖
การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
___________
ข้ อ ๓๑ ให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้ าง
สายสนับสนุนและสายวิชาการ โดยหัวหน้ าหน่วยงานตามลาดับชันทุ
้ กปี งบประมาณ
ผลการประเมินตามวรรคหนึง่ ให้ คณะกรรมการนาเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
ข้ อ ๓๒ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านมีห้าระดับ ดังนี ้
(๑) ระดับ ๕ หมายถึง ผลการประเมินดีเยี่ยม
(๒) ระดับ ๔ หมายถึง ผลการประเมินดีมาก
(๓) ระดับ ๓ หมายถึง ผลการประเมินดี
(๔) ระดับ ๒ หมายถึง ผลการประเมินพอใช้
(๕) ระดับ ๑ หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน
ข้ อ ๓๓ พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้ างที่ได้ รับผลการประเมินระดับหนึ่งจะถูก
ยกเลิกสัญญาจ้ างเมื่อสิ ้นสุดปี งบประมาณนัน้ แม้ จะมีระยะเวลาของสัญญาจ้ างเหลืออยูก่ ็ตาม
ข้ อ ๓๔ พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้ างที่ได้ รับการประเมินระดับสองจะไม่ได้ รับ
การเพิ่มค่าจ้ างในปี งบประมาณถัดไป
ข้ อ ๓๕ พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้ างที่ได้ รับผลการประเมินระดับสองเป็ นเวลา
สองปี ติดต่อกันจะถูกยกเลิกสัญญาจ้ างเมื่อสิ ้นสุดปี งบประมาณนัน้ แม้ จะมีระยะเวลาของสัญญาจ้ างเหลืออยู่
ก็ตาม

ข้ อ ๓๖ การเพิ่ ม ค่ า จ้ างให้ แก่ พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย และบุ ค ลากรตามสั ญ ญาจ้ างในแต่ ล ะ
ปี งบประมาณ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากผลการประเมินตาม ข้ อ ๓๒ และผลการปฏิบตั ิงานประจาปี โดยมี
เกณฑ์ ดังนี ้
(๑) เพิ่มค่าจ้ างร้ อยละแปดของเงินเดือ น มีจานวนไม่เกินร้ อยละสิบห้ าของพนักงานมหาวิทยาลัยและ
บุคลากรตามสัญญาจ้ างทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ต้ องได้ รับผลการประเมินระดับ ห้ า
(๒) เพิ่มค่าจ้ างร้ อยละหกของเงินเดือน มีจานวนไม่เกินร้ อยละสามสิบของพนักงานมหาวิทยาลัยและ
บุคลากรตามสัญญาจ้ างทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ต้ องได้ รับผลการประเมินระดับ สี่ ขึ ้นไป
(๓) เพิ่มค่าจ้ างร้ อยละสี่ของเงินเดือน มีจานวนไม่เกินร้ อยละสามสิบของพนักงานมหาวิทยาลัยและ
บุคลากรตามสัญญาจ้ างทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ต้ องได้ รับผลการประเมินระดับ สามขึ ้นไป
(๔) เพิ่มค่าจ้ างร้ อยละสองของเงินเดือน มีจานวนไม่เกินร้ อยละยี่สิบห้ า ของพนักงานมหาวิทยาลัยและ
บุคลากรตามสัญญาจ้ างทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ต้ องได้ รับผลการประเมินระดับ สามขึ ้นไป
การคานวณค่าจ้ างเพิ่มขึ ้น เศษของตัวเลขหลักหน่วยให้ ปัดเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวนเต็มหลักสิบ
ในปี งบประมาณใดที่ ผ ลการปฏิ บัติง านของพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้ างมี
ประสิ ทธิ ภ าพ มหาวิทยาลัยอาจพิจ ารณาเพิ่ม ค่าจ้ างแตกต่างจากเกณฑ์ ในวรรคหนึ่ง ได้ ทัง้ นี ้ ให้ คานึง ถึ ง
สถานะภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๓๗ ให้ อธิการบดีหรื อรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็ นผู้สงั่ ขึ ้นเงินเดือน ค่าจ้ าง ค่าตอบแทน
และเลื่อนตาแหน่งให้ แก่พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้ าง
หมวด ๗
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
______________
ข้ อ ๓๘ พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้ างต้ องเป็ นสมาชิกกองทุนสะสมเลีย้ งชีพ
สาหรับบุคลากร ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย กองทุนสะสมเลี ้ยงชีพสาหรับบุคลากร
ข้ อ ๓๙ พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้ างที่ ปฏิบัติง านครบสองปี และมีผลการ
ประเมินครัง้ สุดท้ ายตังแต่
้ ระดับสี่ขึ ้นไป มีสิทธิ์ขอทุนของมหาวิทยาลัยเพื่อไปศึกษาต่อในสาขาที่มหาวิทยาลัย
ขาดแคลนได้ โดยต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย กองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนา
บุคลากร
ข้ อ ๔๐ พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้ างมีสิทธิได้ รับเงินค่าตอบแทนพิเศษประจาปี
ตามเกณฑ์การประเมินของส่วนราชการให้ กบั ข้ าราชการและลูกจ้ างประจา

ข้ อ ๔๑ ค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบตั ิงานนอกเหนือจากภารกิจประจาของพนักงานมหาวิท ยาลัย
และบุคลากรตามสัญญาจ้ างให้ ได้ รับเช่นเดียวกับข้ าราชการของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ
หรื อ คาสัง่ ของมหาวิทยาลัย ยกเว้ นค่าตอบแทนพิเศษที่ระบุไว้ ให้ ได้ รับเฉพาะข้ าราชการหรื อลูกจ้ างประจา
ข้ อ ๔๒ ให้ มหาวิทยาลัยจัดบริ การตรวจสุขภาพให้ กบั พนักงานมหาวิ ทยาลัยและบุคลากรตามสัญญา
จ้ างทุกปี โดยพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้ างไม่ต้องเสียค่าใช้ จา่ ย
ข้ อ ๔๓ ค่าที่พกั ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าเดินทาง และรายจ่ายอื่ น ในการไปประชุม อบรม หรื อสัมมนา ตาม
คาสั่ง ของมหาวิ ทยาลัย ให้ พ นัก งานมหาวิ ทยาลัยและบุคลากรตามสั ญญาจ้ า งเบิก ค่าใช้ จ่ายดัง กล่า ว ได้
เช่นเดียวกับข้ าราชการ
การไปประชุม อบรม หรื อสัมมนา โดยเบิกค่าใช้ จ่ายจากมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยและ
บุคลากรตามสัญญาจ้ างจะต้ องส่งรายงานผลจากการประชุม อบรม หรื อสัมมนา ให้ กับหน่วยงานต้ นสังกัด
ภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่การประชุม อบรม หรื อสัมมนาสิ ้นสุดลง เว้ นแต่เป็ นกรณีมีความจาเป็ นเร่งด่วนให้ ส่ง
รายงานโดยพลัน
การไม่สง่ รายงานตามวรรคสองจะมีผลต่อการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจาปี
ข้ อ ๔๔ พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้ างมีสิทธิ ได้ รับสวัสดิการ สิทธิ ประโยชน์
เพิ่มเติมจากข้ อบังคับนี ้ ตามที่คณะกรรมการกาหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
หมวด ๘
การพ้ นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้ าง
_____________
ข้ อ ๔๕ พนัก งานมหาวิ ท ยาลัย และบุ ค ลากรตามสัญ ญาจ้ างพ้ นสภาพจากการเป็ นพนัก งาน
มหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้ างเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ได้ รับอนุญาตให้ ลาออก
(๓) ถูกสัง่ ให้ ออกเพราะขาดคุณสมบัตทิ วั่ ไปหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ าม ตามข้ อ ๑๒
(๔) สิ ้นสุดสัญญาจ้ าง
(๕) ถูกสัง่ ให้ ออก หรื อถูกเลิกจ้ าง
(๖) ยุบเลิกตาแหน่ง หรื อยุบเลิกหน่วยงาน
(๗) ถูกสัง่ ปลดออก หรื อไล่ออก
(๘) อายุครบหกสิบปี บริบรู ณ์
(๙) เหตุอื่นตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับนี ้ หรื อตามที่คณะกรรมการกาหนด หรื อตามสัญญาจ้ าง

ข้ อ ๔๖ พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้ างผู้ใดประสงค์จะลาออก ให้ ยื่นหนังสือขอ
ลาออกตามแบบที่คณะกรรมการกาหนดต่อผู้บงั คับบัญชาเหนือขึ ้นไปตามลาดับ ล่วงหน้ าก่อนวันที่ขอลาออก
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เพื่อให้ อธิการบดีหรื อรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็ นผู้พิจารณา เมื่ออธิการบดี
หรื อรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายสัง่ อนุญาตแล้ ว จึงจะถือว่าพ้ นจากการเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยและ
บุคลากรตามสัญญาจ้ าง
หมวด ๙
วินยั และการออกจากราชการ
_____________
ข้ อ ๔๗ พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้ างต้ องรักษาวินัยและจรรยาบรรณตามที่
บัญญัตไิ ว้ สาหรับข้ าราชการ และตามสัญญาจ้ าง
ข้ อ ๔๘ การด าเนินการทางวินัย หลักเกณฑ์ และวิธี การสอบสวนพิจ ารณา การลงโทษทางวินัย
การออกจากราชการ กรณีใดที่เป็ นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ ง และการถูกสัง่ พักงานหรื อให้ ออกจากงานไว้ ก่อน
ให้ นาหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ กับข้ าราชการมาใช้ บงั คับกับพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญา
จ้ าง โดยอนุโลม
หมวด ๑๐
การร้ องทุกข์และการอุทธรณ์
_____________
ข้ อ ๔๙ การร้ องทุกข์ และการพิจ ารณาเรื่ องร้ องทุกข์ การอุทธรณ์ และการพิจ ารณาอุทธรณ์ ให้ นา
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ กับข้ าราชการมาใช้ บงั คับกับพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้ าง
โดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
_____________
ข้ อ ๕๐ ในระหว่า งที่ ยัง มิ ไ ด้ ก าหนดหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเพื่ อ ปฏิ บัติก ารตามข้ อ บัง คับ นี ้ ให้ น า
กฎหมาย กฎ ข้ อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสัง่ มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ กับข้ าราชการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องนันๆ
้ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลมไปพลางก่อนได้

ข้ อ ๕๑ ให้ พ นัก งานมหาวิ ท ยาลัย ตามข้ อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ สวนดุสิ ต ว่า ด้ ว ย พนัก งาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐ เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้ อบังคับนี ้
ข้ อ ๕๒ ให้ อาจารย์ประจาตามสัญญาจ้ างตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย อาจารย์
ประจาตามสัญญาจ้ างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ และเจ้ าหน้ าที่ ประจาตามสัญญาจ้ างตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย เจ้ าหน้ าที่ ประจาตามสัญญาจ้ างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๘ เป็ น
บุคลากรตามสัญญาจ้ างตามข้ อบังคับนี ้
ข้ อ ๕๓ ให้ นบั ระยะเวลาการจ้ างตามสัญญาจ้ างพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้ าง
เดิมต่อไป และให้ พนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากรตามสัญญาจ้ างที่มีหน้ าที่ ที่ดารงตาแหน่ง ได้ รับเงิน เดือน
ค่าจ้ าง ค่าตอบแทน เงินประจาตาแหน่ง เงินค่าตอบแทนพิเศษ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ใดอยู่ก่อนข้ อบังคับ
นี ้ออกใช้ บงั คับ ให้ ปฏิบตั หิ น้ าที่และให้ ได้ สิทธิตอ่ ไปจนกว่าสิทธิประโยชน์ดงั กล่าวจะหมดไป และให้ ใช้ ข้อบังคับ
นี ้แทน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายมานิจ สุขสมจิตร)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

