
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
----------------------------------- 

  โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีความ
เหมาะสมย่ิงข้ึน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๐  เม่ือวันท่ี  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๐  จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 
  ข้อ  ๑  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐” 
  ข้อ  ๒  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  บรรดากฎ ระเบียบ ประกาศอ่ืนใดในส่วนท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับน้ี หรือซ่ึงขัดแย้ง
กับข้อบังคับน้ี ให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 
  ข้อ  ๔  ในข้อบังคับน้ี 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
  “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
  “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  บุคคลท่ีได้รับการจ้างและแต่งต้ังเข้า
ทํางานในมหาวิทยาลัย โดยได้รับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุน 
  “สัญญาจ้าง”  หมายความว่า  สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 



  “หน่วยงาน”  หมายความว่า  ส่วนราชการท่ีจัดต้ังหรือแบ่งส่วนตามกฎกระทรวง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  และมติสภามหาวิทยาลัย 
  “หัวหน้าหน่วยงาน”  หมายความว่า  หัวหน้าส่วนราชการท่ีจัดต้ัง หรือ แบ่งส่วน
ตามกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และมติสภามหาวิทยาลัย 
  “ข้าราชการ”  หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  ข้อ  ๕  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี 
  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับ หรือการใดท่ีไม่ได้กําหนดไว้ใน
ข้อบังคับน้ี ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

  ข้อ  ๖  ให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

๖.๑  อธิการบดี เป็นประธาน 
๖.๒  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นรองประธาน 
๖.๓  ข้าราชการและหรือพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๘ คน เป็นกรรมการ 
๖.๔  ผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  มหาวิทยาลัยอาจแต่งต้ังข้าราชการ  หรือพนักงานมหาวิทยาลัยคนใดคนหน่ึงเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ ด้วยก็ได้ 
  กรรมการตามข้อ ๖.๓ มีวาระการดํารงตําแหน่งสองปี และอาจได้รับแต่งต้ังใหม่อีก
ได้แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
  ข้อ  ๗  คณะกรรมการ มีอํานาจและหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 

๗.๑  วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล รวมท้ังการจัดสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย 

๗.๒  จัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติ ให้
แต่ละหน่วยงาน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับกรอบอัตรากําลังข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย 

๗.๓  กําหนดอัตราค่าจ้าง และการเลื่อนค่าจ้างประจําปี 
๗.๔  รับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

หนังสือรับรองคุณวุฒิอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุแต่งต้ัง และการกําหนดอัตราค่าจ้างท่ีได้รับ 
๗.๕  การปรับค่าจ้างตามวุฒิท่ีสูงข้ึน การกําหนดเงินเพ่ิมพิเศษ หรือ

ค่าตอบแทนในลักษณะอ่ืนๆ รวมท้ังการจัดสวัสดิการและประโยชน์เก้ือกูลอ่ืน 



๗.๖  เสนอแนะให้คําปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

๗.๗  รายงานผลการดําเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

๗.๘  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด เพ่ือทําการใดๆ อันอยู่
ในอํานาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

๗.๙  ตีความ และวินิจฉัยปัญหาท่ีเกิดจากการใช้บังคับน้ี 
๗.๑๐  ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย 

  ข้อ  ๘  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการตามข้อ ๖.๓ พ้นจาก
ตําแหน่งเม่ือ 

๘.๑ ตาย 
๘.๒ ลาออก 
๘.๓ สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากการเป็นกรรมการ เน่ืองจากมีความ

ประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าท่ีหรือหย่อนความสามารถ 
๘.๔ พ้นจากการเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย 
การพ้นจากตําแหน่งตามข้อ ๘.๓ ต้องมีคะแนนเสียงลงมติไม่น้อยกว่าสอง

ในสามของจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าท่ีมีอยู่ 
  ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการตามข้อ ๖.๓ ว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังมิได้
ดําเนินการให้ได้มาแทนซ่ึงกรรมการท่ีว่างลง ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าท่ีมีอยู่ 
  ในกรณีท่ีกรรมการตามข้อ ๖.๓ พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการแต่งต้ัง
ผู้ดํารงตําแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน
แต่ถ้าวาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าหน่ึงร้อยย่ีสิบวัน จะไม่ดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการแทนก็ได้ 
  ในกรณีท่ีกรรมการตามข้อ ๖.๓ พ้นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งต้ัง
กรรมการอ่ืนข้ึนใหม่ ให้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่ามหาวิทยาลัยจะแต่งต้ัง
กรรมการใหม่แล้ว 
  ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการให้ได้มาซ่ึงกรรมการตามข้อ ๖.๓ ภายในเก้าสิบวัน นับแต่
วันท่ีผู้นั้นพ้นจากตําแหน่ง 
  ข้อ  ๙  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
  การประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ให้รองประธานทําหน้าท่ีประธานถ้ารองประธานไม่อยู่  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  
หรือไม่มีผู้ดํารง ตําแหน่งรองประธานให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงทําหน้าท่ีประธาน 



  กรรมการผู้ซ่ึงมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาหรือลงมติในเรื่อง
น้ันไม่ได้ 
  การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

หมวด ๒ 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

  ข้อ  ๑๐  พนักงานมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 
๑๐.๑  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ซ่ึงมีภารกิจหลัก คือ การสอน 

วิจัย บริการทางวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๑๐.๒  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ซ่ึงมีภารกิจหลัก คือ การ

ดําเนินงานสนับสนุนทางวิชาการ งานบริการวิชาการ งานบริหารและธุรการ 
  ข้อ  ๑๑  พนักงานมหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปเช่นเดียวกับคุณสมบัติของ
ข้าราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังได้ผ่านพ้น
การเกณฑ์ทหารประจําการแล้วด้วย เว้นแต่เป็นกรณีมีเหตุผลและความจําเป็น ให้คณะกรรมการมี
อํานาจกําหนดคุณสมบัติเป็นอย่างอ่ืนได้ 
  ข้อ  ๑๒  การกําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามการกําหนด
ตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
กําหนดโดยอนุโลม หรือตามความจําเป็นและเหมาะสมท่ีคณะกรรมการกําหนดข้ึน 
  ข้อ  ๑๓  จํานวนการสังกัดหน่วยงาน คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง และการปรับวุฒิ
พนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ท้ังน้ีโดยคํานึงถึงหน้าท่ี ปริมาณและ
คุณภาพของงาน 
  ข้อ  ๑๔  เครื่องแบบ เครื่องหมาย บัตรประจําตัวพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  ข้อ  ๑๕  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ซ่ึงทําหน้าท่ีสอนและวิจัย หรือทํา
หน้าท่ีวิจัยโดยเฉพาะ มีตําแหน่งทางวิชาการ ดังน้ี 

๑๕.๑  ศาสตราจารย์ 
๑๕.๒  รองศาสตราจารย์ 
๑๕.๓  ผูช้่วยศาสตราจารย์ 
๑๕.๔  อาจารย์  หรือตําแหน่งอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

  ข้อ  ๑๖  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มีตําแหน่งท่ีแสดงความเป็น
ผู้ชํานาญการ ดังน้ี 

 



๑๖.๑  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
๑๖.๒  ผู้เชี่ยวชาญ 
๑๖.๓  ผูช้ํานาญการ 

  ข้อ  ๑๗  หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการแต่งต้ังและถอดถอนตําแหน่งทาง
วิชาการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และตําแหน่งท่ีแสดงความเป็นผู้ชํานาญการสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษากําหนดโดยอนุโลม และตามข้อบังคับหรือระเบียบท่ีกําหนดเพ่ิมเติมข้ึนสําหรับ
ข้าราชการโดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
  การแต่งต้ังให้ผู้ทําหน้าท่ีวิจัยโดยเฉพาะ ให้ดํารงตําแหน่งตามข้อ ๑๕.๑,๑๕.๒ หรือ 
๑๕.๓ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

หมวด ๓ 
การจ้าง  และการแต่งต้ัง 

  ข้อ  ๑๘  ให้บรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติ
ตามข้อ ๑๑ หรือคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดําเนินการด้วย
วิธีการใดวิธีการหน่ึง ดังน้ี 

(๑)  การสอบแข่งขัน 
(๒)  การคัดเลือก 
(๓)  วิธีการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

  หลักเกณฑ์วิธีการสอบแข่งขัน วิธีการคัดเลือก และวิธีการอ่ืน เกณฑ์การตัดสิน การ
ข้ึนบัญชี และยกเลิกบัญชีให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึงความเท่ียงธรรมและ
ประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย 
  กรณีท่ีมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจําเป็นท่ีจะจ้างบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ หรือความชํานาญงานเฉพาะเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยให้ได้รับค่าจ้างสูงกว่า
อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ  ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  ข้อ  ๑๙  ให้อธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ออกคําสั่งจ้างผู้ผ่านการสรรหา
และการเลือกสรรตามข้า ๑๘ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ให้อธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายจัดทําสัญญาทดลองงาน  สัญญาจ้างปฏิบัติงาน
กับผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  การทดลองปฏิบัติงานให้ทดลองปฏิบัติงานหกเดือน  เม่ือการทดลองปฏิบัติงานมีผล
การประเมินว่าเป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
กําหนดจะได้รับการจ้างโดยทําสัญญาจ้างตามข้อ ๒๐ 



  ข้อ  ๒๐  สัญญาจ้างปฏิบัติงานให้มีช่วงระยะเวลาของอายุสัญญาตามปีงบประมาณ
ดังต่อไปน้ี 

๒๐.๑ ระยะแรกมีกําหนดเวลาสามปี 
๒๐.๒ ระยะท่ีสองมีกําหนดเวลาสี่ปี 
๒๐.๓ ระยะท่ีสามมีกําหนดเวลาหกปี 
๒๐.๔ ระยะท่ีสี่ให้อยู่ปฏิบัติงานจนเกษียณอายุ 

การนับระยะเวลาสัญญาจ้างปฏิบัติงานตามวรรคแรก ให้นับระยะเวลา
ต่อเน่ืองกันทุกสัญญา 
  ข้อ  ๒๑  การต่อสัญญาจ้างปฏิบัติงานตามข้อ ๒๐.๔ จะดําเนินการให้เป็นไปดังน้ี 

๒๑.๑  การต่อสัญญาจ้างปฏิบัติงานในระยะท่ีสี่ จะดําเนินการได้ต่อเม่ือ
พนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อ ๑๖ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

กรณีท่ีไม่เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๒๑.๑-๒๑.๒ ให้ต่อสัญญาจ้างได้ครั้ง
ละหกปี 
  ข้อ  ๒๒  การต่อสัญญาจ้างปฏิบัติงานจะกระทําได้โดยมีเง่ือนไขว่า มหาวิทยาลัย
ได้รับจัดสรรงบประมาณ และพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีได้รับการต่อสัญญาจ้างได้ผ่านากรประเมินผล
การปฏิบัติงานแล้ว 
  ข้อ  ๒๓  พนักงานมหาวิทยาลัยคนใดท่ีพ้นจากตําแหน่ง และออกจากงานไปโดย
มิใช่เพราะเหตุกระทําผิดวินัย อาจสมัครเข้าปฏิบัติงานอีกก็ได้ ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยประสงค์จะ
รับเข้าปฏิบัติงาน ให้ผู้มีอํานาจออกคําสั่งจ้างให้ดํารงตําแหน่งและรับค่าจ้าง ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  ข้อ  ๒๔  การพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัยมี ๗ กรณี  คือ 

๒๔.๑  ตาย 
๒๔.๒  ครบเกษียณอายุ 
๒๔.๓  ลาออก 
๒๔.๔  ยุบเลิกตําแหน่ง หรือยุบเลิกหน่วยงาน 
๒๔.๕  ถูกสั่งให้ออก หรือเลิกจ้าง 
๒๔.๖  ถูกสั่งให้ออก หรือเลิกจ้าง 
๒๔.๗  ถูกสั่งปลดออก 

  ข้อ  ๒๕  พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดประสงค์จะลาออกให้ยื่นหนังสือลาออกล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้ยื่นเสนอผ่านหัวหน้าหน่วยงานตามลําดับเพ่ือให้อธิการบดีหรือผู้ท่ี
อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้พิจารณา เม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะถือว่าพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย 



  ข้อ  ๒๖  พนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงขาดคุณสมบัติท่ัวไปให้ถือว่าพ้นสภาพจากการ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้ังแต่วันท่ีอธิการบดีหรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมายสั่งการ 
  ข้อ  ๒๗  อธิการบดีหรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมายมีอํานาจเลิกจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการในกรณีดังต่อไปน้ี 

๒๗.๑  เจ็บป่วยจนไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีราชการของตนได้โดยสมํ่าเสมอ 
๒๗.๒  เม่ือพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่มีประสิทธิภาพหรือ

ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ี 
๒๗.๓  ถูกสอบสวนว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่ผลการสอบสวนไม่

อาจลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงได้แต่คณะกรรมการมีมติว่าถ้าให้รับราชการต่อไป  จะเป็นการ
เสียหายแก่ราชการ 

หมวด  ๔ 
หลักประกันและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  ข้อ  ๒๘  ในกรณีท่ีจําเป็นและเห็นสมควรคณะกรรมการการอาจกําหนดให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยตําแหน่งใด จัดให้มีหลักประกันสัญญาอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เพ่ือประกัน
ความเสียหายอันอาจเกิดข้ึนแก่มหาวิทยาลัย เน่ืองจากการกระทําหรืองดเว้นการทําตามหน้าท่ี ท้ังน้ี
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  ข้อ  ๒๙  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง
ไม่น้อยกว่าปีละสองครั้ง และให้นําผลการประเมินไปใช้เป็นหลักในการบริหารงานบุคคล ดังต่อไปน้ี 

๒๙.๑  การทดลองการปฏิบัติงาน และการต่อสัญญาจ้าง 
๒๙.๒  การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน 
๒๙.๓  การมอบหมายงาน 
๒๙.๔  การเลื่อนข้ันค่าจ้าง 
๒๙.๕  การเลื่อนตําแหน่ง 
๒๙.๖  การเปลี่ยนการโอนย้ายตําแหน่ง 
๒๙.๗  การอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  นอกเหนือจากระยะเวลาวรรคแรก กรณีท่ีมีความจําเป็นโดยลักษณะหรือสภาพของ
งาน คณะกรรมการอาจกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นอย่างอ่ืน
ได้ตามความเหมาะสม 
  ข้อ  ๓๐  พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญาจ้าง
ปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน และก่อนการครบกําหนดอายุสัญญาจ้างปฏิบัติงานแต่ละช่วงอย่างน้อย ๖ 
เดือน ให้หน่วยงาน ต้นสังกัดดําเนินการให้พนักงานมหาวิทยาลัยย่ืนขอรับการประเมินเพ่ือต่ออายุ
สัญญาจ้างปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดจนถึงผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี คณบดี 



ผู้อํานวยการสํานักหรือสถาบัน ผู้อํานวยการกอง หรือเทียบเท่าเพ่ือให้มีการประเมินเพ่ือต่ออายุสัญญา
จ้างปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  ข้อ  ๓๑  การเลือนตําแหน่งและการเลื่อนข้ันค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ผู้
มีอํานาจ สั่งบรรจุตามข้อ ๑๙ เป็นผู้สั่งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ท้ังน้ี
ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ  ความประพฤติ ความอุตสาหะ และการรักษาวินัย รวมท้ังคุณภาพ
ปริมาณงานหรือผลงานจากการประเมินด้วย 
  การเลื่อนข้ันค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยตามผลการปฏิบัติงาน ปีละหน่ึงครั้ง
ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  ข้อ  ๓๒  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ัวไปของพนักงาน
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันค่าจ้างประจําปี ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  กรณีท่ีหน่วยงานใดของมหาวิทยาลัยเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ในการประเมิน
จากหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในวรรคแรกเพ่ิมเติม เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะงานให้หน่วยงาน
เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการและประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวกันภายในหน่วยงาน 
  ข้อ  ๓๓  ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนแต่
ละบุคคลเก่ียวกับลักษณะงานตามมาตรฐานตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสาย
สนับสนุนโดยอนุโลม รวมท้ังเป้าหมายปริมาณผลงานของบุคคลน้ัน เพ่ือประโยชน์ในการติดตามงาน
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ข้อ  ๓๔  เม่ือเสร็จสิ้นการประเมิน  ให้มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล  โดยให้มีการชี้แนะ และให้คําปรึกษาแก่พนักงาน
มหาวิทยาลัยผู้รับการประเมิน  เพ่ือการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา 

หมวด ๕ 
ค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ 

  ข้อ  ๓๕  อัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามบัญชีค่าจ้างท่ี
คณะกรรมการกําหนด 
  ข้อ  ๓๖  ให้คณะกรรมการการพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างและสวัสดิการของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๒๕ เพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นธรรมและมีมาตรฐาน โดยคํานึงถึงค่า
ครองชีพท่ีเปลี่ยนแปลง ค่าตอบแทนของเอกชน อัตราเงินเดือนของข้าราชการ และฐานะการคลังของ
ประเทศรวมท้ัง ปัจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
  ข้อ  ๓๗  ให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับสิทธิประโยชน์ และมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 
 
 



หมวด ๖ 
วันทํางาน การลา และสวัสดิการ 

  ข้อ  ๓๘  วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําปี
ของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดสําหรับข้าราชการ เว้นแต่พนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือทํางานเฉพาะเรื่อง หรือเฉพาะช่วงเวลาให้
เป็นไปตามสัญญาจ้างท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  ข้อ  ๓๙  การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยมีเจ็ดประเภท คือ 

๓๙.๑  การลาป่วย 
๓๙.๒  การลาคลอดบุตร 
๓๙.๓  การลากิจส่วนตัว 
๓๙.๔  การลาพักผ่อน 
๓๙.๕  การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
๓๙.๖  การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
๓๙.๗  การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 

  หลักเกณฑ์  วิธีการลา  ผู้มีอํานาจอนุญาตการลา  และการได้รับค่าจ้างระหว่างลา  
สิทธิในการลา ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  ข้อ  ๔๐  ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน  ในหมวดเงินอุดหนุน  เงิน
อุดหนุนท่ัวไป  รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรจํานวนไม่เกินรายละสิบห้าของวงเงินท่ีได้รับ
จัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ  เพ่ือใช้ดําเนินการจัดสวัสดิการ  และการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย  
ได้แก่  เงินค่าจ้างตําแหน่งทางวิชาการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  เงินค่าจ้างตําแหน่ง
ชํานาญการวิชาชีพเฉพาะสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  เงินค่าประกันตนในการ
ประกันสังคมให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคน  รวมท้ังระบบสวัสดิการประโยชน์เก้ือกูล  และเงิน
ค่าตอบแทนในลักษณะอ่ืนๆ  ตามความจําเป็นและเหมาะสมตามหลักเกณฑ์  และวิธีการท่ี
คณะกรรมการกําหนด 
  การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

หมวด ๗ 
วินัยและการรักษาวินัย 

  ข้อ  ๔๑  พนักงานมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย 
โดยอนุโลม 



  ข้อ  ๔๒  ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัยในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม ยกเว้นในส่วนท่ี
ข้อบังคับน้ีกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
  ข้อ  ๔๓  โทษทางวินัยมี  ๔  สถาน  คือ 

๔๓.๑  ภาคทัณฑ์ 
๔๓.๒  ตัดเงินค่าจ้าง 
๔๓.๓  ลดข้ันค่าจ้าง 
๔๓.๔  ปลดออก 

หมวด ๘ 
การดําเนินการทางวินัย 

  ข้อ  ๔๔  พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดถูกกล่าวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าได้
กระทําผิดวินัย หรือความปรากฏต่ออธิการบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานว่าพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใด
กระทําผิดวินัยให้อธิการบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานต้ังคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน เว้นแต่เป็นกรณี
การกระทําผิดวินัยท่ีมิใช่ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือเป็นกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้งตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด จะไม่แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ 
  การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนกรณีกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้
หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้สั่งแต่งต้ัง 
  การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนกรณีกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย อย่างร้ายแรงให้
อธิการบดีหรือผู้ท่ีอธิการมอบหมายเป็นผู้สั่งแต่งต้ัง 
  หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการสอบสวนพิจารณากรณีท่ีต้องแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
  ข้อ  ๔๕  กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงให้อธิการบดี
หรือหัวหน้าหน่วยงาน มีอํานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินค่าจ้างครั้งหน่ึงไม่เกิน ๕% เป็นเวลาไม่เกิน
สามเดือน หรือลดค่าจ้างไม่เกิน  ๕%  หรือลดข้ันค่าจ้างครั้งหน่ึงไม่เกินหน่ึงข้ัน 
  ข้อ  ๔๖  กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้อธิการบดีหรือ
ผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งลงโทษปลดออกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
  ข้อ  ๔๗  ในระหว่างการสอบสวน จะนําเหตุแห่งการถูกสอบสวนมาเป็นข้ออ้างใน
การดําเนินการใดให้กระทบสิทธิของผู้ถูกสอบสวนไม่ได้ เว้นแต่อธิการบดีจะสั่งพักราชการ หรือสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน 
  หลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขการสั่งพักราชการหรือการสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนและผลแห่งการสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัย
กําหนด 



หมวด ๙ 
กรอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

  ข้อ  ๔๘  พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินค่าจ้าง  หรือลด
ค่าจ้างหรือลดข้ันค่าจ้าง มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งคําสั่ง 
  ข้อ  ๔๙  พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดถูกลงโทษปลดออก  มีสิทธิอุทธรณ์ต่อสภา
มหาวิทยาลัย  หรือคณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้ง
คําสั่ง 
  ข้อ  ๕๐  ในกรณีท่ีผู้อุทธรณ์ไม่พอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการหรือสภา
มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
  ข้อ  ๕๑  พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดถูกเลิกจ้าง  หรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็น
ธรรม หรือมีความคับข้องใจ เน่ืองจากการกระทําหรือคําสั่งของหัวหน้าหน่วยงานหรืออธิการบดี 
ยกเว้นการต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อสภามหาวิทยาลัยหรือ
คณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมายภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งถึงการ
กระทําหรือวันทราบเหตุแห่งการกระทํา หรือได้รับคําสั่งหรือหนังสือ 
  ข้อ  ๕๒  ให้ผู้มีอํานาจสั่งลงโทษหรือสั่งเลิกจ้าง  ดําเนินการแก้ไขคําสั่งลงโทษหรือ
การสั่งเลิกจ้าง ให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการหรือสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการท่ี
สภามหาวิทยาลัยมอบหมายแล้วแต่กรณีโดยเร็ว 
  ข้อ  ๕๓  การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ  ๔๘  ข้อ  ๔๙  การร้องทุกข์
ตามข้อ ๕๑ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

บทเฉพาะกาล 

  ข้อ  ๕๔  ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐  ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในวันท่ีข้อบังคับน้ีประกาศใช้บังคับ คงปฏิบัติหน้าท่ี
คณะกรรมการตามข้อบังคับน้ีต่อไป จนกว่าจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
  ข้อ  ๕๕  พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดมีกรณีกระทําผิดวินัย  หรือกรณีท่ีสมควรถูกเลิก
จ้างอยู่ก่อนวันท่ีข้อบังคับน้ีใช้บังคับ  ให้ผู้มีอํานาจตามข้อบังคับน้ีมีอํานาจสั่งลงโทษหรือสั่งเลิกจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ส่วนการสอบสวน  การพิจารณา  และการดําเนินการเพ่ือลงโทษหรือเลิกจ้าง  ให้
ดําเนินการตามข้อบังคับน้ีเว้นแต่ 



๕๕.๑  กรณีท่ีอธิการบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานได้สั่งให้สอบสวนโดย
ถูกต้องตามข้อบังคับท่ีใช้อยู่ในขณะน้ันแล้วก่อนข้อบังคับน้ีใช้บังคับ  และยังสอบสวนไม่เสร็จ ก็ให้
สอบสวนตามข้อบังคับน้ันต่อไปจนกว่าจะเสร็จ 

๕๕.๒  ในกรณีท่ีได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามข้อบังคับ
ท่ีใช้อยู่ ในขณะน้ันเสร็จไปแล้วก่อนวันท่ีข้อบังคับน้ีใช้บังคับ ให้ถือว่าการสอบสวนหรือการพิจารณา
น้ันแล้วแต่กรณีเป็นอันใช้ได้ 
  ข้อ  ๕๖  พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดมีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ได้ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ผูน้ั้นมีสิทธิ
อุทธรณ์หรือร้องทุกข์ได้ตามข้อบังคับน้ี เว้นแต่ กรณีท่ีมีการย่ืนอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ไว้แล้วก่อนวันท่ี
ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ ให้มีการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ต่อไปตามหลักเกณฑ์ท่ีใช้อยู่ในขณะท่ีมีการ
อุทธรณ์หรือร้องทุกข์ 
  ข้อ  ๕๗  ผู้ใดเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๐  อยู่ในวันท่ีข้อบังคับน้ีประกาศใช้บังคับ  
ให้ผู้นั้นเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับน้ีต่อไป 
  ข้อ  ๕๘  ในระหว่างท่ียังไม่มีการออกกฎ ก.พ.อ.  หรือข้อบังคับ  ระเบียบของ
มหาวิทยาลัยเรื่องใดเพ่ือปฏิบัติการตามข้อบังคับน้ีให้นํากฎ ก.พ.  เก่ียวกับเรื่องน้ันมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
  ข้อ  ๕๙  ในระหว่างท่ีคณะกรรมการยังมิได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับ
บริหารงานบุคคลเรื่องใดตามท่ีกําหนดในข้อบังคับน้ี ให้นําระเบียบ ประกาศ มติท่ีคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานสถาบัน หรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยได้กําหนดไว้แล้ว มาใช้บังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม  

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 

 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 

 

 

 


