
ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... กับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... 

ข้ อบั ง คั บ ม หาวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ น ค รศ รี ธ ร ร ม ร า ช  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 

โดยที่ เ ป็นการสมควรแก้ ไ ข เพิ่ ม เ ติ มข้ อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 เพื่อให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ในการ
พัฒนาคุณภาพวิชาการ ผลักดันให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่ความ
เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

โดยที่ เ ป็นการสมควรแก้ ไข เพิ่ม เติ มข้ อบั งคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2)  แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบ
มาตรา 65/1 และมาตรา 65/2 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่
แก้ ไ ข เพิ่ ม เติ ม  (ฉบั บที่  2 )  พ .ศ .  2551  และมติ สภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่............. เมื่อวันท่ี................ 
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี ้

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2)  แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 65/1 
และมาตรา 65/2 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่  2 )  พ .ศ .  2551 และมติ สภามหาวิทยาลั ยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 12 
ตุลาคม 2555 จึงออกข้อบังคับไว้ดังน้ี 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ....” 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555” 

 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 

บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอื่น  
ในส่วนที่มีบัญญัติไว้ในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
บัญญัติแห่งข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

 ข้อ 4 ในข้อบังคับนี ้
“ ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ”  ห ม า ย ค ว า ม ว่ า  ส ภ า

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครศรีธรรมราช 
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(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... 

ข้ อบั ง คั บ ม หาวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ น ค รศ รี ธ ร ร ม ร า ช  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 

 “ส่วนงาน” หมายความว่า ส านักงานอธิการบดี คณะ 
และส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 

“หน่ ว ย ง าน”  หมายค วามว่ า  หน่ ว ย ง าน ใน
มหาวิทยาลัยที่จัดตั้งให้อยู่ในส่วนงาน 

“ก.บ.ม.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลในมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

“พนักงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า บุคคลซึ่ง
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ท างานในมหาวิทยาลัยตาม
ข้อบังคับนี้  โดยได้รับค่าจ้ างหรือค่าตอบแทนจากเ งิน
งบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า บุคคลซึ่ง
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ท างานในมหาวิทยาลัย โดยได้รับ
ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 

“พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา” หมายความว่า 
บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ท างานในมหาวิทยาลัย 
โดยได้ รับค่ าจ้ างหรือค่ าตอบแทนจากเ งินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย 

 ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ 
และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

 หมวด 1 
คณะกรรมการ 

ข้อ 6 ให้  ก . บ . ม .  ต ามข้ อบั ง คั บ ว่ าด้ ว ยก า ร
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มี
อ านาจหน้าที่ ในการบริหารงานบุคคลของพนักงานใน
มหาวิทยาลัย ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 

ข้อ 7 ให้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลใน
มหาวิทยาลัย มีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน
บริหารบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย และงานพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้มีอ านาจและหน้าที่
พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) กรอบอัตราก าลังพนักงานในมหาวิทยาลัยและ
เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าของพนักงานในมหาวิทยาลัยในแต่ละ
ต าแหน่ง 

(2) ประเภทต าแหน่งพนักงานในมหาวิทยาลัย 
มาตรฐานประจ าต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

(3) แบบสัญญาปฏิบัติงาน และสัญญาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานในมหาวิทยาลัย ใบลา 
และเอกสารอื่นใดอันเกี่ยวกับการด าเนินการตามข้อบังคับนี้ 
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(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

ข้ อบั ง คั บ ม หาวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ น ค รศ รี ธ ร ร ม ร า ช  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 

 (4) การบรรจุพนักงานในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง
ก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและภาระงานขั้นต่ าของ
พนักงานในมหาวิทยาลัย 

(5) การปรับ เปลี่ ยนอัตราการจ้ างพนักงานใน
มหาวิทยาลัยภายในกรอบอัตราก าลังของแต่ละส่วนงาน 

(6) การพัฒนาบุคลากรและก ากับให้ส่ วนงาน
ด าเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

(7) การลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
(8) รายงานผลการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย

เป็นประจ าทุกปี 
(9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคล

ใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระท าการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย รวมทั้งมอบ
อ านาจให้คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคลดังกล่าว
ท าการแทนแล้วรายงานให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ในมหาวิ ทย าลั ยทร าบ  แล ะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ต าม ที่ 
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 หมวด 2 
พนักงานในมหาวิทยาลัย 

ข้อ 8 พนักงานในมหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(ก) คุณสมบัติทั่วไป 
(1) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน

หกสิบปีบริบูรณ์ 
(2) เ ป็ นผู้ เ ลื่ อม ใส ในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(ข) ลักษณะต้องห้าม 

(1) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง หรือ
เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 

(2) เ ป็ น ค น วิ ก ล จ ริ ต ห รื อ จิ ต ฟั่ น เ ฟื อ น 
ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรค 
ที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. 

(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่ง
ให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น 

(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี 
(5) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(6) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 
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(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... 

ข้ อบั ง คั บ ม หาวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ น ค รศ รี ธ ร ร ม ร า ช  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 

 (7) เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกหรือ 
ไล่ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หน่วยงานเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ 

(8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก
เพราะกระท าผิดวินัยตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น 

(9) เป็นผู้ที่เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้า
รับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 

เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจ
ยกเว้นหรือก าหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอย่างอื่น
เพิ่ ม เ ติ ม ก็ ไ ด้  โ ด ยคว าม เห็ นชอบของ  ก .บ .ม .  แล ะ 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 ข้อ 9 พนักงานในมหาวิทยาลัยมี 2 ประเภทดังนี้ 
(1) พนักงานในมหาวิทยาลัยที่ ได้รับค่าจ้างหรือ

ค่าตอบแทนจากงบประมาณแผ่นดิน ประกอบด้วย 
(1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
(2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้บริหาร 
(3) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ 

(2) พนักงานในมหาวิทยาลัยที่ ได้รับค่าจ้างหรือ
ค่าตอบแทนจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย 

(1) พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาสายวิชาการ 
(2) พนักงานมหาวิทยาลั ยตามสัญญาสาย

ผู้บริหาร 
(3) พนักงานมหาวิทยาลั ยตามสัญญาสาย

สนับสนุนวิชาการ 
 ข้อ 10 จ านวนพนักงานในมหาวิทยาลัยแต่ละ

ประเภทในแต่ละส่วนงาน ให้เป็นไปตามกรอบอัตราก าลังที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. และสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ ทั้งนี้โดยค านึงถึงลักษณะ ภารกิจ หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงานเป็นส าคัญ 

 ข้อ 11 ให้มหาวิทยาลัยก าหนดมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งพนักงานในมหาวิทยาลัยไว้เป็นบรรทัดฐานทุก
ต าแหน่ง ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้แสดงประเภท ช่ือ
ของต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้อง
ปฏิบัติ  คุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่ง โดยยึดหลัก
สมรรถนะที่เหมาะสมกับต าแหน่งโดยความเห็นชอบของ 
ก.บ.ม. และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 ข้อ 12 การสรรหา คัดเลือก บรรจุ  และแต่งตั้ ง
พนักงานในมหาวิทยาลัยในแต่ละประเภท ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความ
เห็นชอบของ ก.บ.ม. และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

  



5 

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... 

ข้ อบั ง คั บ ม หาวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ น ค รศ รี ธ ร ร ม ร า ช  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 

 ข้อ 13 ให้อธิการบดี เป็นผู้ สั่ งบรรจุและแต่ งตั้ ง
พนักงานในมหาวิทยาลัย และลงนามในสัญญาปฏิบัติงานของ
พนักงานในมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีอาจมอบอ านาจให้
รองอธิการบดีหรือหัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
ก็ได้ 

 ข้อ 14 พนั ก ง าน ในมหาวิ ทยาลั ย ต้ อ งทดลอง
ปฏิบัติงานในช่วงท าสัญญาจ้างปฏิบัติงานแรก เป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ป ี

 ข้อ 15 ในการท าสัญญาปฏิบัติงาน ให้มหาวิทยาลัย
ท าสัญญาปฏิบัติงานได้จนถึงวันสุดท้ายของปีงบประมาณที่
บุคคลนั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 

เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ก.บ.ม. อาจให้บุคคล
ที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปปฏิบัติงานเป็นพนักงานใน
มหาวิทยาลัยได้  โดยให้ท าสัญญาปฏิบัติ งานเป็นราย
ปีงบประมาณ แต่ทั้งนี้ต้องมีการตรวจสุขภาพร่างกายและ
จิตใจเพื่อแสดงว่าบุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
เต็มที่ และต้องมีผลงานทางวิชาการหรือผลงานอื่น ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความ
เห็นชอบของ ก.บ.ม. และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 ข้อ 16 ให้หัวหน้าส่วนงานมีอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการควบคุมและบังคับบัญชาการปฏิบัติงานของ
พนักงานในมหาวิทยาลัยในสังกัดให้ เป็นไปตามสัญญา
ปฏิบัติงาน 

 ข้อ 17 ให้พนักงานในมหาวิทยาลัย ที่พ้นจากการ
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารมีสิทธิกลับเข้าปฏิบัติตามสัญญาเดิมได้
ต่อไป 

กรณีไม่กลับเข้าปฏิบัติตามสัญญาเดิมให้สัญญาเดิม
สิ้นสุดลง 

 ข้อ 18 ผู้มีอ านาจตามข้อ 13 อาจแต่งตั้งพนักงานใน
มหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งหนึ่งไปด ารงต าแหน่งอื่นใน
มหาวิทยาลัย หรือย้ายจากส่วนงานหนึ่งไปด ารงต าแหน่ง
เดียวกันในส่วนงานอ่ืนได้ 

 ข้อ 19 การเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับและ
การตัดโอนต าแหน่งพนักงานในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความ
เห็นชอบของ ก.บ.ม. และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

  



6 

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... 

ข้ อบั ง คั บ ม หาวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ น ค รศ รี ธ ร ร ม ร า ช  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 

 หมวด 3 
พนักงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

ข้อ 20 พนักงานในมหาวิทยาลั ยสายวิ ชาการ  
มีต าแหน่งดังนี ้

(1) ศาสตราจารย์ 
(2) รองศาสตราจารย์ 
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(4) อาจารย์ 
(5) ต าแหน่งอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
การแต่งตั้งพนักงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการให้

ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้
ในข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ 

ข้อ 21 การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ให้ท าสัญญาปฏิบัติงานมีระยะเวลาการจ้างจนถึง
วันสิ้นปีงบประมาณที่บุคคลนั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี ้

(1) ต าแหน่งอาจารย์ ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ภายในระยะเวลา 10 ปี 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หากพ้นก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ครบ
ก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 

(2) ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ภายในระยะเวลา 5 ปี 
นับตั้ งแต่วันที่ ได้ รับการแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่า
สิ้นสุดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันท่ีครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 

การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) ไม่นับ
รวมระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติ
งานวิจัย หรือระยะเวลาด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารที่
ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ
เงินประจ าต าแหน่ง 

การนับระยะเวลา 5 ปี หรือ 10 ปี ให้นับวันถัดจากวัน
บรรจุและแต่งตั้งเป็นวันแรกแห่งระยะเวลานั้น ซึ่งจะครบ
ก าหนดระยะเวลาในวันตรงกับวันบรรจุและแต่งตั้ง 

ข้อ 21 สั ญ ญ า ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง พ นั ก ง า น ใ น
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ ให้มีก าหนด
ระยะเวลา ดังนี้ 

(ก) กรณีวุฒิปริญญาเอก ให้ท าสัญญาปฏิบัติงานฉบับ
แรกมีระยะเวลา 5 ป ี

(ข) กรณีวุฒิปริญญาโท ให้ท าสัญญาปฏิบัติงานฉบับ
แรกมีระยะเวลา 3 ป ี

กรณีผู้ส าเร็จวุฒิปริญญาเอก ถ้าผู้ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ยังไม่ได้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ภายใน 3 ปี 
ให้สิ้นสุดสัญญา กรณีเกิดความล่าช้าของการพิจารณาผลงาน
อัน เนื่ อ งมาจาก เหตุ สุ ด วิ สั ย  ให้ อ ยู่ ใ นดุ ลยพินิ จขอ ง
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

กรณีผู้ส าเร็จวุฒิปริญญาโท ถ้ายังไม่ลาศึกษาต่อ
ปริญญาเอกภายใน 3 ปี ให้สิ้นสุดสัญญา เว้นแต่ ก.บ.ม. ได้
พิจารณาเห็นความก้าวหน้าของการเตรียมการศึกษาต่อ หรือ
มีผลงานทางวิชาการในระดับที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ 
สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
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(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... 

ข้ อบั ง คั บ ม หาวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ น ค รศ รี ธ ร ร ม ร า ช  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 

ข้อ 22 (ยกเลิก) ข้อ 22 การแต่งตั้งพนักงานในมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการให้ปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้ท า
สัญญาปฏิบัติงานมีระยะเวลาห้าปี 

เมื่อครบอายุสัญญาตามวรรคหนึ่ ง หากผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ยังไม่ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อ
ขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น แต่มีมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการตามประกาศเรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ
ผู้ ด า ร งต า แหน่ งอ าจารย์  ผู้ ช่ วยศาสตราจา รย์  รอ ง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้หัวหน้าส่วนงานเสนอ
ความเห็นต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการต่อสัญญา 
หรือด าเนินการอื่นโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. และ 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

ข้อ 23 (ยกเลิก) ข้อ 23 การแต่งตั้งพนักงานในมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการให้ปฏิบัติงานในต าแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือ
ศาสตราจารย์ ให้ท าสัญญาปฏิบัติงานมีระยะเวลาจนถึงวัน
สุดท้ายของปีงบประมาณที่บุคคลนั้นมีอายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์ 

 หมวด 4 
พนักงานในมหาวิทยาลัยสายผู้บริหาร 

ข้อ 24 ต าแหน่ งพนักงานในมหาวิทยาลัยสาย
ผู้บริหาร มี 2 ประเภท คือ 

(1) พนักงานในมหาวิทยาลัยสายผู้บริหารที่มีวาระ
การด ารงต าแหน่ง มีต าแหน่งดังต่อไปนี้ 

(1) ระดับสูง ได้แก่ อธิการบดี 
(2) ระดับกลาง ได้แก่ รองอธิการบดี คณบดี 

หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
(3) ระดับต้น ได้แก่ รองคณบดี หรือรองหัวหน้า

หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
(4) ต าแหน่งอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

(2) พนักงานในมหาวิทยาลัยสายผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหารที่ไม่มีวาระการด ารงต าแหน่ง มีต าแหน่งดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  หรือ
เทียบเท่า 

(2) ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า 

(3) ต าแหน่งอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
การแต่งตั้งพนักงานในมหาวิทยาลัยสายผู้บริหารที่มี

วาระการด ารงต าแหน่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

  



8 

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... 

ข้ อบั ง คั บ ม หาวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ น ค รศ รี ธ ร ร ม ร า ช  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 

 การแต่งตั้งพนักงานในมหาวิทยาลัยสายผู้บริหารที่ 
ไม่มีวาระการด ารงต าแหน่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการ
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

 ข้อ 25 การแต่งตั้งพนักงานในมหาวิทยาลัยสาย
ผู้บริหารให้ปฏิบัติงานในต าแหน่งตามข้อ 24 (2) ให้ท าสัญญา
ปฏิบัติงานไม่เกินคราวละสี่ปี 

 หมวด 5 
พนักงานในมหาวิทยาลัยสายสนบัสนุนวชิาการ 

ข้อ 26 พนักงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วิชาการ ประเภทต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
อาจได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับดังต่อไปนี้ได้ 

(1) ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเช่ียวชาญ
เฉพาะ ประกอบด้วย 

(1) ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
(2) ระดับเช่ียวชาญ 
(3) ระดับช านาญการพิเศษ 
(4) ระดับช านาญการ 
(5) ระดับปฏิบัติการ 

(2) ต าแหน่งประเภทท่ัวไป 
(1) ระดับช านาญงานพิเศษ 
(2) ระดับช านาญงาน 
(3) ระดับปฏิบัติงาน 

การแต่งตั้งพนักงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วิชาการ ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 

 ข้อ 27 สั ญ ญ า ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง พ นั ก ง า น ใ น
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ให้มีก าหนดระยะเวลา
ดังนี ้

(ก) สัญญาปฏิบัติงานแรกมีก าหนดระยะเวลา 3 ปี 
(ข) สัญญาปฏิบัติงานฉบับที่สองมีก าหนดระยะเวลา 

5 ปี 
(ค) สัญญาปฏิบั ติ ง านฉบับต่ อ  ๆ  ไปมี ก าหนด

ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี 
ภายในระยะเวลาจ้าง ให้มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานทุกปีตามเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. ก าหนด และในกรณีที่ผล
การประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเลิก
สัญญาจ้างที่ลงนามไว้ได้ 
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(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... 

ข้ อบั ง คั บ ม หาวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ น ค รศ รี ธ ร ร ม ร า ช  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 

 หมวด 6 
ภาระงาน 

ข้อ 28 พนักงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มีภาระ
งานประกอบด้วย งานสอน งานสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ 
งานบริการทางวิชาการ งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ
งานพัฒนานักศึกษา 

เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าของแต่ละต าแหน่งตามวรรค
หนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการก าหนดภาระงานทาง
วิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2552 

 ข้อ 29 พนักงานในมหาวิทยาลัยสายผู้บริหาร มีภาระ
งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา ประกอบด้วยภารกิจงาน
บริหารตามมาตรฐานต าแหน่ง 

เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าของแต่ละต าแหน่งตามวรรค
หนึ่ง ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของ ก.บ.ม. และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 ข้อ 30 พนักงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วิชาการมีภาระงานประกอบด้วย งานตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 

เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าของแต่ละต าแหน่งตามวรรค
หนึ่ง ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของ ก.บ.ม. และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 ข้อ 31 ให้หัวหน้าส่วนงานจัดท าข้อตกลงภาระงาน
เป็นลายลักษณ์อักษรลงลายมือช่ือหัวหน้าส่วนงานและ
พนักงานในมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการติดตามงานและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 หมวด 7 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ข้อ 32 ส่วนงานมีหน้าที่ประเมินผลงานของพนักงาน
ในมหาวิทยาลัยในสังกัดเพื่อประกอบการพิจารณาผลการ
ทดลองปฏิบัติงาน การปรับเงินเดือน การเปลี่ยนสัญญา
ปฏิบัติงาน การต่อสัญญาปฏิบัติงาน การจ่ายเงินค่าตอบแทน
พิเศษ หรือเพื่อประโยชน์อย่างอ่ืนในการบริหารงานบุคคล 

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ต้อง
กระท าอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยค านึงถึงปริมาณและ
คุณภาพของงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน ผลผลิตและผลลัพธ์ของส่วนงาน โดยเฉพาะภาระ
งานท่ีได้รับมอบหมาย ตลอดจนการพัฒนางานของส่วนงาน 
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(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... 

ข้ อบั ง คั บ ม หาวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ น ค รศ รี ธ ร ร ม ร า ช  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 

ข้อ 33 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในมหาวิทยาลัย แบ่งออกได้เป็นสามลักษณะ ดังนี้ 

(1) การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
(2) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
(3) (ยกเลิก) 

ข้อ 33 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในมหาวิทยาลัย แบ่งออกได้เป็นสามลักษณะ ดังนี้ 

(1) การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
(2) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญา

ปฏิบัติงาน 
ข้อ 34 ให้ผู้ที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานใน

มหาวิทยาลัยทดลองปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 

ให้ผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้
ก ากับดูแลและมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติงานของ
พนักงานในมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

(1) กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให้
ผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่ามีหน้าที่มอบหมาย
งานเป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ งานสอนและการผลิตเอกสาร
หลักฐานที่ใช้ในการสอน และต้องช้ีแจงให้เข้าใจอย่างชัดเจน
เกี่ยวกับการประพฤติตน วิธีปฏิบัติงาน รายการประเมิน 
วิธีการประเมิน เกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
ผลที่จะเกิดขึ้นจากการทดลองปฏิบัติงาน ดูแลการทดลอง
ปฏิบัติงาน ท าหน้าที่สอนงานและให้ค าปรึกษาแนะน า รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน และจัดท าบันทึกผล
การทดลองปฏิบัติ งานทุกสองเดือน เพื่อประกอบการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 

(2) กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ 
ให้ผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่ามีหน้าที่มอบหมาย
งานเป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ ภารกิจ งานหรือกิจกรรมของ
งาน และเปูาหมายในการปฏิบัติงาน และต้องช้ีแจงให้เข้าใจ
อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการประพฤติตน วิธีปฏิบัติงาน รายการ
ประเมิน วิธีการประเมิน เกณฑ์การประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน ผลที่จะเกิดขึ้นจากการทดลองปฏิบัติงาน ดูแลการ
ทดลองปฏิบัติงาน ท าหน้าท่ีสอนงานและให้ค าปรึกษาแนะน า 
รวมทั้งติดตามประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน และจัดท า
บั นทึ กผลกา รทดลองปฏิ บั ติ ง านทุ กสอง เดื อน  เพื่ อ
ประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ให้กระท าโดย
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน แล้วให้
รายงานผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานต่ออธิการบดี
เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

ข้อ 34 การประเมินผลการทดลองปฏิบัตงิานครั้งแรก
ให้ประเมินเมื่อได้ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานครั้งที่สองให้แล้วเสร็จ
ก่อนครบระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 
 หากไม่ผ่านการประเมินครั้งที่สอง ให้พนักงานใน
มหาวิทยาลัยผู้นั้น ออกจากงานโดยถือว่าสัญญาสิ้นสุด 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. และ 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
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(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... 

ข้ อบั ง คั บ ม หาวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ น ค รศ รี ธ ร ร ม ร า ช  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 

ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

(1) กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
(1) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็น

ประธานกรรมการ 
(2) คณบดีคณะต้นสังกัด เป็นกรรมการ 
(3) ประธานสาขาวิชาคณะต้นสังกัด เป็นกรรมการ 
(4) รองคณบดีคณะต้นสังกัดที่รับผิดชอบฝุาย

วิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(2) กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ 

(1) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็น
ประธานกรรมการ 

(2) ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน เป็นกรรมการ 
(3) หัวหน้าส่วนงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานใน
มหาวิทยาลัย ให้ประเมินโดยน าบันทึกผลการทดลอง
ปฏิบัติงานมาประกอบการประเมินด้วย ดังนี ้

(1)  กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
(1.1) ผลสัมฤทธิ์ ของการทดลองปฏิบัติ งาน 

ประเมินความสามารถด้านต่าง ๆ ดังนี้ (70 คะแนน) 
1) มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ 

เพื่อให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
2) มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอน

ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและติดตามการสอน
ตลอดเวลา 

3) มีความสามารถที่จะสอนให้ผู้ เ รียน
สามารถเสาะแสวงหาความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

4) มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้อย่างมีเหตุผลในวิชาที่สอน 

5) มีความสามารถให้ผู้ เ รียนมองเห็น
ความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

6) มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม 

7) มีความสามารถในการใช้สื่อการสอน
และอุปกรณ์ช่วยสอนที่ทันสมัยเหมาะสมเป็นอย่างดี สามารถ
จ าลองสถานการณ์สมมติ เพื่ อให้ผู้ เ รียนเข้าร่ วมอย่ าง
กระตือรือร้น 
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(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... 

ข้ อบั ง คั บ ม หาวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ น ค รศ รี ธ ร ร ม ร า ช  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 

8) มีความสามารถที่จะสอดแทรกเทคนิค
การมีปฏิสัมพันธ์  การร่วมงาน ( interpersonal skill) 
ความสามารถในการแสดงออก การแก้ปัญหา การปรับ 
(adaptability) และรับความคิดเห็น 

9) มีความสามารถในการประเมินความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน 

(1.2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (30 คะแนน) 
1) ความประพฤติ 
2) ความมีคุณธรรม 
3) จริยธรรม 
4) การรักษาวินัย 

(2) กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ 
(2.1) ผลสัมฤทธิ์ ของการทดลองปฏิบัติ งาน 

ประเมินความสามารถด้านต่าง ๆ ดังนี้ (70 คะแนน) 
1) ความสามารถในการเรียนรู้งาน 
2) ความสามารถในการปรับใช้ความรู้กับ

งานในหน้าท่ี 
3) ความส าเร็จของงานท่ีได้รับมอบหมาย 

(2.2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (30 คะแนน) 
1) ความประพฤติ 
2) ความมีคุณธรรม 
3) จริยธรรม 
4) การรักษาวินัย 

ผู้ทดลองปฏิบัติงานต้องได้คะแนนในแต่ละสว่นไม่น้อย
กว่าร้อยละหกสิบ จึงจะถือว่าผ่านการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน 

เมื่อได้รับรายงานผลการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานแล้ว ให้อธิการบดีด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ในกรณีที่ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ให้
แจ้งให้ผู้นั้นทราบ 

(2) ในกรณีที่ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
และคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ งาน
เห็นสมควรให้ขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน อธิการบดี
อาจสั่งให้ขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานก็ได้แต่ต้องไม่เกิน 
1 ปีตามวรรคหนึ่ง แล้วแจ้งให้ผู้นั้นและผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อ
ด าเนินการทดลองปฏิบัติงานอีกครั้ง 
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(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
(ฉบบัที่ 3) พ.ศ. .... 

ข้ อบั ง คั บมหาวิ ทย าลั ย ร าช ภั ฏ นค รศ รี ธ ร รม ร าช  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 

ข้อ 35 (ยกเลิก) ข้อ 35 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญา
ปฏิบัติ งานต้องกระท าให้แล้วเสร็จเป็นเวลาอย่างน้อย 
สามเดือนก่อนครบอายุสัญญา 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. และ 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 ข้อ 36 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีนั้นให้
ประเมินทุกหกเดือน หากผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ประจ าปีต่ ากว่าเปูาหมายหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ
อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงติดต่อกันสองครั้ง รวมทั้งส่วนงานได้
ให้เวลาในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานแล้ว แต่ผล
การประเมินการปฏิบัติงานยังต่ ากว่าเปูาหมายหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ให้ส่วนงานเสนออธิการบดีพิจารณาสั่งให้
พนักงานในมหาวิทยาลัยผู้นั้นออกจากงาน โดยถือว่าสัญญา
สิ้นสุด 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ให้ เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. และ 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 หมวด 8 
เงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น 

ข้อ 37 พนักงานในมหาวิทยาลัยผู้ใดด ารงต าแหน่งใด 
ประเภทใด ระดับใด จะได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้ค านึงถึงวุฒิ
การศึกษา หน้าท่ีและประสบการณ์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามบัญชีที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. และ 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย 
ให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุตามอัตราเงินเดือนของผู้ได้รับ
ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้ว 
หรือผู้มีประสบการณ์ตามบัญชีที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดย
ความเห็นชอบของ ก.บ.ม. และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. และ 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ อาจบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผูม้ีความรู้
ความสามารถหรือมีประสบการณ์ช านาญงานเฉพาะด้านเป็น
พนักงานในมหาวิทยาลัยโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุก็ได้ 
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(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... 

ข้ อบั ง คั บ ม หาวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ น ค รศ รี ธ ร ร ม ร า ช  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 

 ข้อ 38 การเลื่อนเงินเดือนพนักงานในมหาวิทยาลัย 
ให้กระท าปีละสองครั้ง ตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือน
พนักงานในมหาวิทยาลัยแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. และสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ 

เมื่อมีความจ าเป็นและเหมาะสม ให้อธิการบดีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนด หรือการปรับโครงสร้างอัตรา
ค่าจ้างรายเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบ
ของ ก.บ.ม. และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 ข้อ 39 ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเ งินงบประมาณ
แผ่นดิน ในหมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจ าปีที่
คงเหลือจ่าย จากการจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร 
ค่าตอบแทนและรายจ่ายอื่น ๆ เข้าบัญชีเงินกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นเงินสวัสดิการและพัฒนาวิชาการ 
ได้แก่ เงินค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการ ส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ เงินค่าตอบแทนต าแหน่งช านาญ
การวิชาชีพเฉพาะ ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนวิชาการ เงินสมทบส าหรับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
เงินค่าประกันตนในการประกันสังคม เงินค่าประกันสุขภาพ 
และเงินอื่น ๆ ที่อธิการบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ให้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัยก าหนด โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. 
และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อท าหน้าที่ เสนอแนะและให้
ความเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่
พนักงานมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 40 ภายใต้บังคับข้อ 39 ให้มหาวิทยาลัยจัด
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่พนักงานในมหาวิทยาลัย 
ทุกคน การรับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ให้เป็นตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้นตามประกาศที่อธิการบดี
ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 
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(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... 

ข้ อบั ง คั บ ม หาวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ น ค รศ รี ธ ร ร ม ร า ช  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 

 ข้อ 41 พนักงานในมหาวิทยาลัย มีสิทธิได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่ง เงินรางวัลการปฏิบัติงาน ค่าท างานล่วงเวลา
ในวันท าการปกติและในวันหยุด โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และอัตราเดียวกับที่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ได้รับจากทางราชการ 

พนักงานในมหาวิทยาลัยอาจได้รับเงินเพิ่มพิเศษ
ประจ าต าแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของ ก.บ.ม. และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

ข้อ 42 ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นหลักประกันในการมี
เงินส ารองเลี้ยงชีพในกรณีการออกจากงาน หรือถึงแก่กรรม 
โดยให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการจ่ายเงินสะสม
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละราย และการจ่ายเงิน
สมทบของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพท่ีมหาวิทยาลัยเป็นสมาชิกก าหนด 

ข้อ 42 ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นหลักประกันในการมี
เงินส ารองเลี้ยงชีพในกรณีการออกจากงาน หรือถึงแก่กรรม 
โดยก าหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนที่เข้าท างานใน
มหาวิทยาลัยนับแต่วันที่ใช้ข้อบังคับนี้ ต้องเข้าเป็นสมาชิก
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการจ่ายเงินสะสม
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละราย และการจ่ายเงิน
สมทบของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพท่ีมหาวิทยาลัยเป็นสมาชิกก าหนด 

 หมวด 9 
วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด วันลา 

ข้อ 43 วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุดประจ าสัปดาห์ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดตามประเพณี หรือวันหยุดอื่น  
ในแต่ละปีปฏิทิน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ข้อ 44 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิลาดังต่อไปนี้ 
(1) การลาปุวย 
(2) การลาคลอดบุตร 
(3) การลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร  
(4) การลากิจส่วนตัว 
(5) การลาพักผ่อน 
(6) การลาอุปสมบท หรือลาเพื่อประกอบพิธีฮัจจ์ 
(7) การลาเข้าตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(8) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรอืดูงาน 
(9) การลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 
(10) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
(11) การลาติดตามคู่สมรส 
(12) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
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(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... 

ข้ อบั ง คั บ ม หาวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ น ค รศ รี ธ ร ร ม ร า ช  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 

 จ านวนวันของการลาในแต่ละประเภท และการได้รับ
เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษใน
ระหว่างลา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่
ก าหนดไว้ส าหรับข้าราชการโดยอนุโลม 

 หมวด 10 
การพัฒนาพนักงานในมหาวิทยาลัย 

ข้อ 45 ส่วนงานของมหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีการ
พัฒนาพนักงานในมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม และประสิทธิภาพ
ของพนักงานในมหาวิทยาลัยและส่วนงาน โดยค านึงถึงความ
ต้องการและความเหมาะสมของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
ในแต่ละประเภท แต่ละกลุ่ม และแต่ละต าแหน่ง 

การพัฒนาพนักงานในมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง  
ให้พิจารณาความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ และคุณสมบัติ
ของพนักงานในมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 46 การพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของ
พนักงานในมหาวิทยาลัย อาจจัดเป็นหลักสูตรเฉพาะก็ได้  
โดยต้องสอดคล้องกับภาระงานของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
ในแต่ละประเภท แต่ละกลุ่ม และแต่ละต าแหน่ง 

 ข้อ 47 พนักงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการมีหน้าที่
เพิ่มพูนทักษะการสอน การวิจัย การพัฒนานักศึกษา และการ
บริการวชิาการ 

 ข้อ 48 พนักงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วิชาการมีหน้าที่เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการท างานใน
หน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

 หมวด 11 
จรรยาบรรณ วินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์

ข้อ 49 จรรยาบรรณ วินัยและการรักษาวินัย การ
ด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของ
พนักงานในมหาวิทยาลัย ให้น ากฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ออกใช้บังคับกับ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทั้งที่ใช้บังคับอยู่ก่อน
และที่จะออกใช้บังคับภายหน้ามาใช้บังคับกับพนักงานใน
มหาวิทยาลัยโดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดกับสถานการณ์เป็น
พนักงานในมหาวิทยาลัย เว้นแต่มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจรรยาบรรณ วินัย
และการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ ส าหรับบังคับใช้กับพนักงานในมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะ 
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(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... 

ข้ อบั ง คั บ ม หาวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ น ค รศ รี ธ ร ร ม ร า ช  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 

 
 

ข้อ 50 พนักงานในมหาวิทยาลัย ออกจากงานเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ครบเกษียณอายุ 
(3) ได้รับอนุญาตให้ลาออก 
(4) สิ้นสุดสัญญาจ้าง 
(5) ถูกสั่งให้ออกจากงานหรือเลิกจ้าง 
(6) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 

หมวด 12 
การออกจากงาน 

ข้อ 50 พนักงานในมหาวิทยาลัย ออกจากงานเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ครบเกษียณอายุ 
(3) ได้รับอนุญาตให้ลาออก 
(4) สิ้นสุดสัญญาจ้าง 
(5) ยุบหรือเลิกต าแหน่ง หรือยุบหน่วยงาน 
(6) ไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน 
(7) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติ งาน

ประจ าปี 
(8) ถูกสั่งให้ออกจากงานหรือเลิกจ้าง 
(9) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 

 ข้อ 51 พนักงานในมหาวิทยาลัยผู้ใดประสงค์จะออก
จากงาน ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่ออธิการบดี  เพื่อให้
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณา
อนุญาต เมื่อสั่งอนุญาตแล้วจึงให้ออกจากงานได้ 

ในกรณีที่พนักงานในมหาวิทยาลัยขอลาออกจากงาน
เพื่อด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง  
ให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันท่ีผู้นั้นขอลาออก 

นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถ้าอธิการบดีหรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเห็นว่า จ าเป็นเพื่อประโยชน์ 
แก่งานของมหาวิทยาลัยจะยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้เป็น
เวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันขอลาออกก็ได้ 

 ข้อ 52 อธิ ก า รบ ดี มี อ า น า จสั่ ง ใ ห้ พนั ก ง า น ใน
มหาวิทยาลัย ออกจากงานหรือเลิกจ้างได้ในการสั่งให้ออกจาก
งานหรือเลิกจ้าง นอกจากกรณีที่ระบุไว้ในข้ออื่นแห่งข้อบังคับ
นี้แล้ว ให้ท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ด้วย คือ 

(1) เมื่อพนักงานในมหาวิทยาลัยผู้ ใดเจ็บปุวย  
จนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของตนได้โดยสม่ าเสมอ 

(2) เมื่อพนักงานในมหาวิทยาลัยผู้ใดประพฤติตน 
ไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่หรือบกพร่องในหน้าที่ด้วยเหตุ 
ใด ๆ 

(3) เมื่อพนักงานในมหาวิทยาลัยผู้ใดขาดคุณสมบัติ
ทั่วไป หรือขาดพื้นความรู้อยู่ก่อนวันบรรจุ โดยไม่ได้รับการ
ยกเว้นตามข้อ 8 

(4) เมื่อพนักงานในมหาวิทยาลัยไม่ได้รับการเลื่อน
ค่าจ้างประจ าปี ให้สูงขึ้นติดต่อกัน 3 ปี เว้นแต่กรณีค่าจ้าง 
เต็มขั้น 
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(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... 

ข้ อบั ง คั บ ม หาวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ น ค รศ รี ธ ร ร ม ร า ช  
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 

 (5) เมื่อพนักงานในมหาวิทยาลัยผู้ใดต้องรับโทษ
จ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่กรณีถูกจ าคุกใน
ความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หาก
อธิการบดีเห็นว่าไม่เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลยั จะไม่สั่ง
ให้ออกจากงานหรือเลิกจ้างก็ได้ 

 ข้อ 53 เมื่อพนักงานในมหาวิทยาลัยผู้ใดสมัครไป
ปฏิบัติ งานใด ๆ ตามความประสงค์หรือโครงการของ
มหาวิทยาลัย หรือไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหาร ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น 
อธิการบดีจะสั่งให้ผู้นั้นออกจากงานหรือเลิกจ้างเป็นการ
ช่ัวคราวก็ได้ 

 
 

ข้อ 54 พนักงานในมหาวิทยาลัยคนใดมีอายุครบ 
หกสิบปีบริบูรณ์ ให้พ้นจากต าแหน่งเพราะครบเกษียณอายุ 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น และเพื่อประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย อาจพิจารณาให้พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ ซึ่งพ้นจากงานเพราะเกษียณอายุปฏิบัติงานต่อไป 
โดยให้จ้างเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัยครั้งละไม่เกินหนึ่งปี 
จนครบอายุ 65 ปีบริบูรณ์ โดยน าเสนอ ก.บ.ม. เพื่อพิจารณา
เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 55 ในระหว่างที่มหาวิทยาลัยยังมิได้ก าหนด 
หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้ ให้น า
ข้อบังคับ ประกาศ มติสภามหาวิทยาลัยที่ออกตามความใน
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ร ะ เ บี ย บ ข้ า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ใ น
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 และ
มติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้ องกับข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 ข้อ 56 ผู้ใดเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์
ประจ าสัญญาจ้าง ลูกจ้างช่ัวคราว อยู่ในวันก่อนที่ข้อบังคับนี้
ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ 57 พนักงานในมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ท า
สัญญาปฏิบัติงานใหม่มีระยะเวลาการจ้างจนถึงวันสิ้นปี 
งบประมาณที่บุคคลนั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และให้ 
ถือว่าได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งอาจารย์หรือผู้ช่วย
ศาสตราจารย์นับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ โดยไม่อยู่
ใต้บังคับการทดลองปฏิบัติงานตามข้อ 34 

 

 


