
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  เพ่ือใหมี
ความเหมาะสมชัดเจนยิ่งข้ึน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบข าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓ มาตรา ๖๕/๑ และ มาตรา ๖๕/๒ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๓)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุม
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖”

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้

“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“อธิการบด”ี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“ก.พ.อ.” หมายถึง คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
“หนวยงาน” หมายถึง คณะ  สํานัก  สถาบัน สํานักงานอธิการบดี หรือสวนราชการของ

มหาวิทยาลัย  ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎกระทรวงและหมายความรวมถึงโครงการหรือหนวยงานท่ี
สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาจัดตั้งข้ึนภายในมหาวิทยาลัยตาม  มาตรา ๑๐ วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

๒/ “หัวหนาหนวยงาน”…
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“หัวหนาหนวยงาน” หมายถึง คณบดีหรือผูอํานวยการหรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่ง
บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของหนวยงาน   ในกรณีสํานักงานอธิการบดี  ใหหมายความถึงหัวหนา
สํานักงานอธิการบดี  หรือผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายถึง บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางใหทํางานใน
มหาวิทยาลัยโดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดิน หรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัย

ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งเพ่ือ
ปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับนี้

ในกรณีท่ีมีปญหาในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ใหอธิการบดีเสนอคณะกรรมการ วินิจฉัย
ชี้ขาด คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหถือเปนท่ีสุด

หมวด ๑
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ขอ ๖ ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี  เปนคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตามขอบังคับนี้

ขอ ๗ คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ท่ีกําหนดไวในขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวย  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  และ
โดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาท่ี  ดังนี้

(๑) ออกระเบียบและวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
รวมท้ังกําหนดเงื่อนไขการจาง หลักเกณฑวิธีการเก่ียวกับการจาง   การบรรจุและการแตงตั้ง  การเพ่ิมคาจาง
การลา  วินัยและการรักษาวินัย  การดําเนินการทางวินัย  การอุทธรณและรองทุกข  การพัฒนาพนักงาน
มหาวิทยาลัย สิทธิประโยชนเก้ือกูล  สวัสดิการ  การออกจากงาน และเรื่องอ่ืนๆ เก่ียวกับพนักงาน
มหาวิทยาลัย

(๒) กําหนดจํานวนบุคคลท่ีจะจางและอัตราเงินเดือน
(๓) รับรองคุณวุฒิของผูท่ีไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  เพ่ือประโยชนในการ

จางและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยและการกําหนดอัตราเงินเดือนท่ีจะไดรับ
(๔) แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือทําการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ีของ

คณะกรรมการ
(๕) ปฏิบัติงานอ่ืนใดท่ีไดรับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย

ท้ังนี้ การปฏิบัติหนาท่ีตามขอ ๗ (๑) (๒) (๓) และ(๕) ใหคณะกรรมการรายงานใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบ

๓/หมวด ๒ ...
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หมวด ๒
บทท่ัวไป

ขอ ๘ ผูท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยจะตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังนี้

(ก) คุณสมบัติท่ัวไป
(๑) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณและไมเกินหกสิบปบริบูรณ
(๒) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข
(ข) ลักษณะตองหาม

(๑) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
(๒) เปนคนวิกลจริตหรอืจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถหรือ

เปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.อ.
(๓) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือพักการปฏิบัติงาน หรือถูกสั่งใหออกจาก

ราชการหรือออกจากงานไวกอน ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ
กฎหมายอ่ืน

(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๕) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน

หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ
(๙) เคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  หรือกฎหมายอ่ืน
(๑๐) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานใน

หนวยงานของรัฐ
ขอ ๙ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูท่ีจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

จะตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงตามท่ี ก.พ.อ. หรือตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนด

ขอ ๑๐ การกําหนดวัน เวลาทํางานปกติ วันหยุดงานตามประเพณี และวันหยุดประจําปของ
พนักงานมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดสําหรับขาราชการ แตมหาวิทยาลัยอาจกําหนดวัน

๔/เวลาทํางาน...
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เวลาทํางาน และวันหยุดพิเศษเฉพาะกรณีเพ่ิมข้ึนตามความจําเปนเพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัยได
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย

ขอ ๑๑ การลาหยดุงาน สิทธิการลาหยุดงานและการไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนงและเงิน
อ่ืนใดในระหวางลาใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
และใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย

ขอ ๑๒ เครื่องแบบและเครื่องหมายของพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย

หมวด ๓
การกําหนดตําแหนง การจาง การบรรจุและแตงตั้ง

ขอ ๑๓ พนักงานมหาวิทยาลัยมี ๓ ประเภท กําหนดเปนตําแหนงตาง ๆ ดังนี้
(ก) ตําแหนงประเภทวิชาการ ซึ่งทําหนาท่ีสอน วิจัย ใหบริการวิชาการแกสังคม ทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก
(๑) ศาสตราจารย
(๒) รองศาสตราจารย
(๓) ผูชวยศาสตราจารย
(๔) อาจารย
(๕) ตําแหนงอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด

(ข) ตําแหนงประเภทผูบริหาร ซึ่งทําหนาท่ีบริหาร ตามเกณฑหรือขอกําหนดภาระงานของ
มหาวิทยาลัย และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดแก

(๑) อธิการบดี
(๒) รองอธิการบดี
(๓) คณบดี
(๔) ผูอํานวยการ หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ
(๕) ผูชวยอธิการบดี
(๖) รองคณบดี หรือรองหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ
(๗) หัวหนาภาควิชาหรือท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชา
(๘) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่อ

อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากองตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด
(๙) ตําแหนงอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด

(ค) ตําแหนงประเภทท่ัวไป  วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ทําหนาท่ีตามเกณฑหรือ
ขอกําหนดภาระงานของมหาวิทยาลัย ไดแก

๕/(๑) ระดับ...
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(๑) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
(๒) ระดับเชี่ยวชาญ
(๓) ระดับชํานาญการพิเศษ
(๔) ระดับชํานาญการ
(๕) ระดับปฏิบัติการ
(๖) ระดับอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด

ขอ ๑๔ พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารตามขอ ๑๓ (ข) ใหเปน
ผูบังคับบัญชาบุคลากรในหนวยงานนั้น

ขอ ๑๕ การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยจะตองเปนผูผานการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนดและใหมีสัญญาจางและสัญญาคํ้าประกัน

สัญญาจางและสัญญาคํ้าประกันใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด และใหหนวยงานท่ี
เปนตนสังกัด  กําหนดขอตกลงเก่ียวกับภาระงานท่ีจะมอบหมายใหพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติ ใหชัดเจนและ
ใหถือวาขอตกลงดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญาจางดวย

ชวงระยะเวลาในการจางใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยทําเปนประกาศ
มหาวิทยาลัย

ขอ ๑๖ การจางผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารท่ีมีวาระการดํารงตําแหนงใหจางไดตามวาระ การ
ดํารงตําแหนงของตําแหนงนั้น ๆ

ขอ ๑๗ ใหพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนตามท่ีกําหนด
ไวสําหรับตําแหนงนั้น ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด โดยไมขัดตอ
ระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย

ขอ ๑๘ ใหอธกิารบดีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากอธิการบดีเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยตามขอบังคับนี้

ขอ ๑๙ ใหพนักงานมหาวิทยาลัยทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งตาม
กําหนดเวลาและวิธีทดลองปฏิบัติงานท่ีคณะกรรมการกําหนด

ขอ ๒๐ การยาย โอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน การเปลี่ยนตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด ท้ังนี้ ตองเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

หมวด ๔
เงินเดือน คาตอบแทน และการเลื่อนเงินเดือน

ขอ ๒๑ อัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนง ของพนักงานมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามท่ี
คณะกรรมการ กําหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและใหทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย

๖/คาตอบแทน ...
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คาตอบแทน และคาลวงเวลาของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีตองกําหนดเปนเกณฑกลางของ
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและใหทําเปน
ประกาศมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัยอาจไดรับคาจางในการบรรจุและแตงตั้ง  ในข้ันท่ีสูงกวาข้ันต่ําของ
คาจางแรกบรรจุ  หากมีประสบการณในการทํางาน  หนาท่ีความรับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ
ของตําแหนงกอนเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด
โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัยอาจไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษหรือเงินเพ่ิมพิเศษ
สําหรับผูท่ีมีคุณวุฒิหรือความสามารถเปนพิเศษ และเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวตามสภาวะเศรษฐกิจก็ได
ท้ังนี้ ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและใหจัดทําเปนประกาศ
มหาวิทยาลัย

ขอ ๒๒ การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขท่ี
คณะกรรมการกําหนด  โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย

หมวด ๕
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ขอ ๒๓ ใหหนวยงานจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยทุกตําแหนง
เพ่ือพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยและปรับปรุงการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยใหทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดังนี้

(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดใหประเมินปละสองครั้ง เพ่ือนําผลการประเมิน
ไปใชในการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การใหรางวัลประจําป
และคาตอบแทนอ่ืน ๆ ตลอดจนการใหรางวัลจูงใจและการบริหารงานบคุคลในเรื่องอ่ืน ๆ

(๒) นําผลการประเมินเพ่ือประกอบการพิจารณาเก่ียวกับความกาวหนาในสายอาชีพ
พนักงานมหาวิทยาลัย ผูใดมีผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําปตาม (๑) ต่ํากวาเปาหมาย หรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานท่ีอยูในเกณฑตองปรับปรุงติดตอกันสองครั้ง ซึ่งหนวยงานไดใหโอกาสพัฒนาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานแลว แตผลการประเมินการปฏิบัติงานครั้งท่ีสองยังต่ํากวาเปาหมายหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หนวยงานอาจเสนออธิการบดีพิจารณาเลิกจาง โดยถือวาสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ท้ังนีห้ลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การใหโอกาสพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการสั่งใหออกจากงานใหเปนไป
ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด

ขอ ๒๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงผูบริหาร ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย

๗/ขอ ๒๕ ...
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ขอ ๒๕ การประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ หรือตําแหนงตามความกาวหนาของ
ตําแหนงประเภทสนับสนุน ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

หมวด ๖
การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย

ขอ ๒๖ ใหคณะกรรมการกําหนดนโยบายการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยอยางเปนระบบสมํ่าเสมอ
และตอเนื่อง เพ่ือใหพนักงานมหาวิทยาลัยมีความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติท่ีเหมาะสมกับงานท่ี
ปฏิบัติ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและเพ่ือนรวมงาน

ขอ ๒๗ ใหอธิการบดี หัวหนาหนวยงานและผูบังคับบัญชาทุกระดับจัดใหมีการพัฒนาพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีอยูใตบังคับบัญชา เพ่ือประโยชนและความเจริญกาวหนาของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดทํา
แผนงานและจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสม

ขอ ๒๘ เพ่ือประโยชนในการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน อาจกําหนดใหมีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยในลักษณะตางๆ ดังนี้

(๑) การศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย
(๒) การเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ
(๓) การปฏิบัติงานบริการทางวิชาการ
(๔) การทําผลงานทางวิชาการ
(๕) การปฏิบัติงานอ่ืนใดท่ีจําเปนและเหมาะสมเพ่ือประโยชนในการพัฒนามหาวิทยาลัย

หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยตามวรรคแรก ให เปนไปตามท่ี
คณะกรรมการกําหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย

หมวด ๗
สวัสดิการและสิทธิประโยชน

ขอ ๒๙ เพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  ใหมหาวิทยาลัยจัดระบบสวัสดิการ
ประโยชนเก้ือกูลและเงินตอบแทนในลักษณะตางๆ  แกพนักงานมหาวิทยาลัยตามความจําเปนและเหมาะสม
ดังนี้

(๑) สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล
(๒) การประกันอุบัติเหตุในระหวางปฏิบัติหนาท่ีพิเศษหรือนอกสถานท่ี
(๓) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(๔) สวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ืนๆ

ท้ังนี้  หลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการจัดสวัสดิการ  ประโยชนเก้ือกูลและเงินตอบแทนดังกลาว
ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

๘/หมวด ๘...
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หมวด ๘
จรรยาบรรณ วินัย การรักษาวินัย  การดําเนินการทางวินัย  การอุทธรณและรองทุกข

ขอ ๓๐ จรรยาบรรณ วินัย การรักษาวินัย  การดําเนินการทางวินัย  การอุทธรณและรองทุกข
ใหนํากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศและหลักเกณฑตางๆ  ท่ีออกใชบังคับกับขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาท้ังท่ีใชบังคับอยูกอนและท่ีจะออกใชบังคับตอไปภายหนามาใชบังคับกับพนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยอนุโลมเทาท่ีไมขัดกับสถานะการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  เวนแตสภามหาวิทยาลัยจะได
กําหนดเรื่องใดเฉพาะไวเปนอยางอ่ืน

หมวด ๙
การพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

ขอ ๓๑ พนักงานมหาวิทยาลัยพนสภาพจากการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเม่ือ
(๑) ตาย
(๒) อายุครบ ๖๐ ปบริบูรณตามปงบประมาณ
(๓) ไดรับอนุญาตใหลาออก หรือการลาออกมีผลตามขอ ๓๒
(๔) ถูกสั่งใหออกเนื่องจากไมผานการทดลองปฏิบัติงาน หรือไมผานการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดตามขอ ๒๓
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออกเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย
(๖) ครบกําหนดระยะเวลาการจางตามสัญญา

ขอ ๓๒ วิธีการลาออก การอนุญาตใหลาออก และการยับยั้งการลาออก ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
คณะกรรมการกําหนด

ขอ ๓๓ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดมีกรณีดังตอไปนี้ ใหอธิการบดีสั่งใหออกจากงานได
(๑) ปรากฏหลักฐานเปนประจักษวาพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นเจ็บปวยจนไมสามารถ

ปฏิบัติงานของตนไดโดยสมํ่าเสมอ
(๒) มีลักษณะตองหามตามขอ ๘(ข)(๑)(๒)(๔)(๕) หรือ (๖)
(๓) เม่ือมีการยุบเลิกหนวยงาน หรือยุบตําแหนงท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยครองอยู เวนแต

คณะกรรมการ พิจารณาเห็นวามีความจําเปนเพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัยหรือหนวยงาน อาจใหดํารง
ตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีตอไปได

(๔) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๕) กระทําผิดวินัยอยางรายแรง ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี  หรือบกพรอง
ในหนาท่ีดวยเหตุใดๆ

๙/ขอ ๓๔...
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ขอ ๓๔ เม่ือพนักงานมหาวทิยาลัยผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
ใหอธิการบดสีั่งใหผูนั้นออกจากงาน

ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนเพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัยหรือหนวยงาน อธิการบดีอาจ
พิจารณาสงวนตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัยนั้นเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหเขาปฏิบัติงานเม่ือพนจากราชการ
ทหารได

ขอ ๓๕ เม่ืออธิการบดีไดสั่งใหพนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงาน หรือสั่งลงโทษทางวนิัยเรื่องใดไป
แลวใหรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ

บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๖ ในระหวางท่ียังมิไดออกขอบังคับหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามขอบังคับนี้ ใหนํากฎหมาย

ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศท่ีใชอยูในขณะท่ีขอบังคับนี้ใชบังคับมาใชบังคับโดยอนุโลมเทาท่ีไมขัดกับ
ขอบังคับนี้

ใหคณะกรรมการดําเนินการออกขอบังคับหรือประกาศ  ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตามขอบังคับนี้  ใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน  นับแต
ขอบังคับนี้มีผลบังคับใช

ขอ ๓๗ ผูใดเปนพนักงานมหาวทิยาลัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ อยูในวันท่ีขอบังคับนี้มีผลบังคับใช  ใหผูนั้นเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยตามขอบังคับนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายวิชัย   ศรีขวัญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

๑๐/หมายเหต.ุ..



-๑๐-

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกขอบังคับนี้ คือ  โดยท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดใหมีบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ประเภท “พนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา” ซึ่งเปนบุคคลท่ีไดรับการจางตามสัญญาจางใหทํางานในมหาวิทยาลัย โดยไดรับคาจาง
หรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดิน  หรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัย และพระราชบัญญัติดังกลาว
กําหนดใหการกําหนดตําแหนง ระบบการจาง  การบรรจุและการแตงตั้ง  อัตราคาจางและคาตอบแทน เงิน
เพ่ิมและสวัสดิการ  การเลื่อนตําแหนง  การเปลี่ยนและการโอนยายตําแหนง  การลา  จรรยาบรรณ  วินัยและ
การรักษาวินัย  การดําเนินการทางวินัย  การออกจากงาน  การอุทธรณและการรองทุกข และการอ่ืนท่ี
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  ตลอดจนการมีสิทธิท่ีจะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๑๘ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๔๗ หรือตําแหนงอ่ืนใดใหเปนไปตามขอบังคับของสภา
สถาบันอุดมศึกษา จึงจําเปนตองออกขอบังคับนี้


