
 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัย   

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ด้วยมหาวิทยาลัยได้ เล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการจ้างบุคคลภายนอก                
มาด ารงต าแหน่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  เพ่ือน าประสบการณ์และความสามารถที่บุคคลนั้นมีอยู่  มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗ (๒) และ (๑๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ในการประชุมครั้งที่ 
๑๕/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  จึงออกระเบียบ
ไว้ดังนี้ 
 ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๖”  
 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ   ประกาศ  ค าสั่งหรือมติอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วซึ่งขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “นายกสภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  คณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “บุคคลภายนอก”  หมายความว่า  ผู้ที่มิใช่ข้าราชการพลเรือน  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงาน

ราชการ  ลูกจ้างชั่วคราว  หรือลูกจ้างประจ าของมหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายของ
มหาวิทยาลัยในต าแหน่งผู้บริหาร  และได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 

  “ผู้บริหาร”  หมายความว่า  ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี  รองอธิการบดี  คณบดีและผู้อ านวยการ 



  “ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการวิทยาลัย  สถาบัน  ส านัก  หรือหัวหน้าหน่วยงาน
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ทั้งนี้ไม่รวมถึงหัวหน้าหน่วยงานระดับคณะของหน่วยงานที่มีระเบียบในการบริหารของ
ตนเองเป็นการเฉพาะ 

 ข้อ  ๕  มหาวิทยาลัยอาจจ้างบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย
ของมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ส าหรับต าแหน่งนั้น เป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้   
 ข้อ  ๖  เมื่อบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  ให้มหาวิทยาลัยจัดท าสัญญาจ้างกับ
บุคคลนั้นตามแบบที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยก าหนด  ดังนี้ 
       (๖.๑)  ในกรณีที่บุคคลใดได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีแล้ว       
ให้มหาวิทยาลัยจัดท าสัญญาจ้างกับบุคคลนั้น  โดยให้สัญญาจ้างมีระยะเวลาการจ้างตามวาระการด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี  ทั้งนี้ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงนามในสัญญา 
        (๖.๒)  ในกรณีที่บุคคลใดได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี  ให้มหาวิทยาลัย
จัดท าสัญญาจ้างกับบุคคลนั้น  โดยให้สัญญาจ้างมีระยะเวลาการจ้างสองปี หรือไม่เกินวาระที่เหลืออยู่ของ
อธิการบดีที่เป็นผู้เสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลนั้นเป็นรองอธิการบดี  ทั้งนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้ลงนามใน
สัญญา  
        (๖.๓)  ในกรณีบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีหรือผู้อ านวยการ             
ให้มหาวิทยาลัยจัดท าสัญญาจ้างกับบุคคลนั้น โดยให้สัญญาจ้างมีระยะเวลาการจ้างตามวาระการด ารงต าแหน่ง  
ทั้งนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้ลงนามในสัญญา  
 ข้อ ๗  ในกรณีบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี  ให้มหาวิทยาลัยจัดท า
สัญญาจ้างกับบุคคลนั้น  โดยก าหนดให้สัญญาจ้างมีระยะเวลาการจ้างไม่เกินหกเดือน และก าหนดเงื่อนไขให้สัญญา
จ้างสิ้นสุดเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลใดด ารงต าแหน่งอธิการบดีไว้ด้วย ทั้งนี้  ให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงนามในสัญญา 
 ในกรณีบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี  โดยค าแนะน าของผู้รักษาราชการ
แทนอธิการบดี ให้มหาวิทยาลัยจัดท าสัญญาจ้างกับบุคคลนั้น  โดยก าหนดให้สัญญาจ้างมีระยะเวลาการจ้างไม่เกิน
หกเดือน และก าหนดเงื่อนไขให้สัญญาจ้างสิ้นสุดเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลใดด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีไว้ด้วย  ทั้งนี้ ให้ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นผู้ลงนามในสัญญา 
 ข้อ  ๘  ให้บุคคลภายนอกที่ท าสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยตามข้อ  ๖ และข้อ ๗  เข้ารับการตรวจ
สุขภาพในสถานพยาบาลของรัฐตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด เป็นประจ าทุกปี 
 ข้อ  ๙ สัญญาจ้างอาจสิ้นสุดลงในกรณีดังนี้ 
       (๙.๑)  ครบอายุสัญญาจ้าง 
       (๙.๒)  มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่แพทย์ตรวจพบว่าผู้รับจ้างมีสุขภาพ         
ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานต่อไป  
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       (๙.๓)  มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจ้างเพราะผู้รับจ้างประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรง
หรือละท้ิงหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร    
       (๙.๔)  ผู้รับจ้างกระท าการฝ่าฝืนสัญญาที่ท ากับมหาวิทยาลัย  หรือกระท าการใดๆ  ให้
มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย 
       (๙.๕)  มีการยุบหรือเลิกต าแหน่ง  หรือยุบหน่วยงานที่ผู้รับจ้างด ารงต าแหน่งหัวหน้า
หน่วยงาน 
       (๙.๖)  ผู้รับจ้างไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ  ๑๑ 
       (๙.๗)  ผู้รับจ้างขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย ก าหนดไว้ส าหรับต าแหน่งนั้น ๆ 
       (๙.๘)  ผู้รับจ้างพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา  ๒๕ วรรคสาม วรรคหก  หรือ มาตรา  ๓๔  วรรค
สี่  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ข้อ  ๑๐  เมื่อมหาวิทยาลัยได้จัดท าสัญญาจ้างแล้ว  ให้ผู้บริหารเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ระบุตาม
สัญญาจ้างของมหาวิทยาลัย  โดยให้ได้รับค่าตอบแทนดังนี้  
         (๑๐.๑)  ต าแหน่งอธิการบดี  ให้ได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                   
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย  การจ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
         (๑๐.๒)  ต าแหน่งรองอธิการบดี ให้ได้รับค่าตอบแทนและเงินประจ าต าแหน่ง  ไม่รวมสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนใด  รวมแล้วไม่เกินหกหมื่นบาทถ้วนหรือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  หรือข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 
         (๑๐.๓)  ต าแหน่งคณบดีและผู้อ านวยการ  ให้ได้รับค่าตอบแทนและเงินประจ าต าแหน่ง  
ไม่รวมสิทธิประโยชน์อ่ืนใด  รวมแล้วไม่เกินหกหมื่นบาทถ้วนหรือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  หรือข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง 
 ข้อ  ๑๑ ให้ผู้บริหารเข้าสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
         (๑๑.๑) ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีหรือรักษาราชการอธิการบดี  ให้เข้าสู่การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
อธิการบดี 
         (๑๑.๒) ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี  ให้เข้าสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงานรองอธิการบดี 
         (๑๑.๓) ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีและผู้อ านวยการ  ให้เข้าสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
และผู้อ านวยการ 
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  ข้อ  ๑๒  ภาระงาน วินัย และการลาของผู้บริหารที่ได้รับการจ้างตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามที่
ระบุไว้ในสัญญาจ้าง 
  ข้อ  ๑๓  ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  
     ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ ขาด    
เว้นแต่กรณีอธิการบดี ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด 

   ประกาศ  ณ  วันที่      ๒๔    ธันวาคม    พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
  

                                                                 (พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์) 
     นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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