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ค�ำน�ำ

 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้จัดท�าคู่มือพนักงาน

มหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหมายให้พนักงานของมหาวิทยาลัยได้น�าไปเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงานตลอดจนมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของตนเองและเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีทั้งระหว่าง

พนักงานมหาวิทยาลัยด้วยกันและระหว่างผู้บังคับบัญชาอันจะน�ามาซึ่งประสิทธิภาพในการท�างาน

ร่วมกันอย่างมีความสุขประสบความส�าเร็จมีความก้าวหน้าและความมั่นคงของทั้งพนักงานและ

มหาวิทยาลัย สืบไป

 มหาวิทยาลัยฯถือว่าพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนได้รับทราบและเข้าใจคู่มือพนักงาน

มหาวิทยาลัยฉบับนี้และระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว ่าด้วย               

การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒และประกาศฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่มี

ผลใช้อยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นต่อไปซึ่งคู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

แก้ไขได้ตามความเหมาะสม  ดังนั้นพนักงานมหาวิทยาลัยจึงควรติดตามประกาศระเบียบต่างๆ ที่

มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

       กองบริหารงานบุคคล

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ประวัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 
(Rajamangala University of Technology Thanyaburi)

 นับจากวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษา”ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต

ครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีให้การศึกษาทางด้านอาชีพทั้งระดับต�่ากว่าปริญญาตรีและ

ประกาศนียบัตรชั้นสูงท�าการวิจัยส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิชาชีพและให้บริการทางวิชาการแก่

สงัคมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษาได้พฒันาระบบการเรยีนการสอนให้ได้มาตรฐานการศึกษา

ที่มีคุณภาพและศักยภาพมีความพร้อมหลายๆ ด้านจนกระทั้งในปี 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อใหม่ว่า“สถาบันเทคโนโลยี 

ราชมงคล” ในวันที่ 15 กันยายน 2531

       สบืเนือ่งจากแนวทางการปฏริปูการศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

ที่มุ่งเน้นการกระจายอ�านาจการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อให้สถานศึกษา

ของรัฐด�าเนนิการโดยอิสระและมคีวามคล่องตวัในการบรหิารจัดการภายใต้การก�ากบัดแูลของสถาบนั 

ดังนั้นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกร่างเป็น

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลโดยมีการรวมวิทยาเขตจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล จ�านวน 9 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ 9 มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย สาย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถจดัการศกึษาวชิาการและวชิาชพีชัน้สงูทีเ่น้นการปฏบิตัทิัง้ใน

ระดับปริญญาตรี โท และเอก เพือ่รองรบัการศกึษาต่อของผูส้�าเรจ็การศึกษาจากสถาบนัอาชีวศกึษา

เป็นหลัก รวมถึงให้โอกาสแก่ผู้เรียนจากวิทยาลัยชุมชน และการศึกษาขั้นพื้นฐานในการศึกษาต่อ

วิชาชพีระดับปริญญาตรี ซ่ึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 9 แห่ง อยู่ภายใต้การก�ากับดูแล 

ของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศกึษาธกิารจากพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อ

วันที่ 8 มกราคม 2548 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 ซึ่ง

พระราชบัญญัตดัิงกล่าว มีผลบงัคบัใช้ ตัง้แต่ วนัที ่19 มกราคม 2548 สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล

ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพ.ศ. 2518 เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบรุี
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มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 
 เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีภารกิจมุ่งเน้นการจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยี

สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม การบริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทัง้ท�านบุ�ารงุศาสนา  

วัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

วิสัยทัศน์(Vision) 
 “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นน�า

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและระดับสากล” 

อัตลักษณ์  (Identity)  

 บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
 “มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม”  

พันธกิจ (Mission Statement) 
 1. จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพืน้ฐานวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรม

อย่างคุณภาพรองรับประเทศไทย 4.0  

 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

 3. ให้บริการวิชาการทีม่แีนวคดิเชงิสร้างสรรค์แก่ชมุชนและพืน้ทีเ่ป้าหมายเพือ่การมอีาชพี

อิสระและพัฒนาอาชีพ สู่การเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  

 4. ท�านุบ�ารุงศาสนา  ศิลปะ-วัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 

 5. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่สังคมแห่งการเปล่ียนแปลงให้สนองต่อ

ยุทธศาสตร์ชาติและสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานความสุขและความก้าวหน้าในอาชีพ

 6. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแนวทางการจัดหารายได้เอื้อต่อ

นโยบายหลักและพึ่งพาตนเอง
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ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issue)
 1. การผลิตและพัฒนาก�าลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับยุทธศาสตร์ชาติ

 2. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

 3. การพัฒนาความเป็นนานาชาติ

 4. การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชนและ

เศรษฐกิจเมืองใหม่

 5. การอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม

 6.  การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และมหาวิทยาลัย

ในก�ากับ

วัฒนธรรมองค์กำร (Corporate Culture)
*  วัฒนธรรมมุ่งผลงาน (Result Based Culture)

*  วัฒนธรรมทีมงาน (Team Culture)                                                                 

*  วัฒนธรรมสมรรถนะ (Competency Culture)

*  วัฒนธรรมมุ่งเรียนรู้และปรับตัว (Learning & Adaptive Culture)
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สัญญำจ้ำง

สัญญำจ้ำง

สัญญำจ้ำง

สัญญำจ้ำง

2 ปี

3 ปี

5 ปี

ทุก 5 ปี

กำรประเมินเพื่อต่อสัญญำจ้ำง

- กรณี “ผ่าน”การประเมิน

แต่ละช่วงสัญญาจะได้รับการ

ต่อสัญญาจ้างตามระยะเวลาที่

ก�าหนด

- กรณี “ไม่ผ่าน” การ

ประเมินแต่ละช่วงสัญญาจ้าง 

มหาวิทยาลัยจะเลิกจ้าง

ประเภทของพนักงำนมหำวิทยำลัย

 มี 2 ประเภท คือ

  พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

  พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

กำรต่อสัญญำจ้ำง

สัญญาจ้าง  สิ้นปีงบประมำณที่พนักงำนมหำวิทยำลัยอำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์

- กรณีผ่านการประเมินแต่ละช่วงสัญญา จะได้รับการต่อสัญญาจ้าง ตามระยะเวลาที่ก�าหนด   

  ยกเว้นเมื่อได้รับต�าแหน่งทางวิชาการ ระดับ รศ. จะได้ต่อสัญญาจ้างจนถึงเกษียณอายุ

- กรณีไม่ผ่านการประเมินแต่ละช่วงสัญญาจ้าง มหาวิทยาลัยจะเลิกจ้าง สัญญาจ้าง 

  มหาวิทยาลัยจะเลิกจ้าง
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กำรประเมินพนักงำนมหำวิทยำลัย

1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/เป้าหมายของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยใช้ระบบการประเมินเช่นเดียว

กับข้าราชการ

2. การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง ตามที่ ก.บ.ม. ก�าหนด

บทบำทหน้ำที่ของพนักงำนมหำวิทยำลัย 

ศึกษำข้อบังคับ กฏ 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รำยงำนผล/ หำรือ 

หน.ภำควิชำสำขำวิชำ

อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง

จัดท�ำ/รวบรวม

หลักฐำนผลกำรปฏิบัติ

งำนอย่ำงเป็นระบบ
สร้ำงผลงำนวิชำกำร

พัฒนำ

ศักยภำพ

ตนเอง

พนักงำนมหำวิทยำลัย

  RMUTT
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กำรพัฒนำพนักงำนมหำวิทยำลัย

-  การศึกษา         -  ประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

-  ฝึกอบรม  -  การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ    

-  ดูงาน     -  การไปปฏิบัติงานวิจัยหรืองานอื่นใดที่คณะกรรมการก�าหนด

กำรศึกษำต่อในประเทศ

กำรอนุญำตให้ลำศึกษำต่อและอนุมัติเงินทุนกำรศึกษำ

 หลักเกณฑ์/คุณสมบัติ หลักเกณฑ์/คุณสมบัติ (ต่อ)

1. ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

2. ภาคปกติอายุไม่เกิน 45 ปี ภาคนอกเวลา 

    อายุไม่เกิน 50 ปี นับถึงวันศึกษาต่อ

3. ศึกษาต่อสายตรงในสถาบันการศึกษาของรัฐ  

    หรือสถาบันในก�ากับของรัฐ และเป็นลักสูตร 

    ที่ สกอ.รับรอง

4. ศึกษาต่อสายตรงหรือในสาขาที่เป็นประโยชน์ 

    โดยตรงต่อหน่วยงานในสังกัด โดยความเห็นชอบ 

    ของผู้บังคับบัญชา 

5. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยดี มีความประพฤติ 

    เรียบร้อย มีผลงาน และมีความตั้งใจท�างาน 

    อยู่ในเกณฑ์ดี น่าพอใจ

6. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

  - ปริญญาโท  ต้องมีคะแนน TOEFL (Paper-

based test) ระดับ 450 คะแนนขึ้นไป หรือ 

TOEFL (Internet-based test) ระดับ   

   55 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL  (Computer-

based test) ระดับ 140 คะแนนขึ้นไป หรือ 

IELTS ระดับ 4.5 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEIC 

  ระดับ  540  คะแนน  ขึ้นไป หรือ CU-TEP  

ระดับ 55 คะแนนขึ้นไป หรือ TU-GETระดับ 

480 คะแนนขึ้นไป หรือ RT-TEP ระดับ

4.5 คะแนนขึ้นไป  

 - ปริญญาเอก ต้องมีคะแนน TOEFL (Paper-

based test) ระดับ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ 

TOEFL (Internet-based test) ระดับ 

65 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL (Computer-

based test) ระดับ 150 คะแนนขึ้นไป หรือ  

IELTS ระดับ 5 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEIC 

ระดับ 600 คะแนนขึ้นไป หรือ CU-TEP ระดับ 

70 คะแนนขึ้นไป หรือ TU-GET ระดับ 

500 คะแนนขึ้นไป หรือ RT-TEP ระดับ 

5 คะแนน  ขึ้นไป

7. กรณีได้รับทุนศึกษาต่อภาคนอกเวลา หากไม่   

    สามารถศึกษาส�าเร็จตามหลักสูตร ต้องชดใช้      

    เงินทุนคืนให้กับมหาวิทยาลัย

8. กรณีศึกษาต่อภาคนอกเวลาโดยใช้เวลาราชการ   

    บางส่วนต้องใช้เวลาไปศึกษาไม่เกิน 10 ชั่วโมง      

    ต่อสัปดาห์ และแสดงหลักฐานตารางเรียนโดยมี

    เอกสารรับรองจากสถานศึกษา                                             
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หลักฐำนกำรประกอบกำรพิจำรณำ

 1. หนังสือรับรองผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

 2. หลักสูตรการศึกษาต่อฉบับเต็ม

 3. หนังสือรับรองหลักสูตร

 4. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 5. หัวข้อวิทยานิพนธ์

 6. ผลสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ก�าหนดแนวปฏิบัติส�าหรับผู้เสนอ

ขอรับทุนการศึกษาต่อ

 7. บุคลากรสายวิชาการ ต้องมีผลงานวิชาการ เช่น ต�ารา คู่มือการสอน การวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ ที่จะน�าไปสู่การขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ

 8. บุคลากรสายสนับสนุน ต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภารกิจ

กำรศึกษำต่อต่ำงประเทศ

กำรอนุญำตให้ลำศึกษำต่อและอนุมัติเงินทุนกำรศึกษำ

หลักเกณฑ์/คุณสมบัติ หลักเกณฑ์/คุณสมบัติ (ต่อ)

1. ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

2. อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันไปศึกษา หากอายุ

เกินก�าหนดจะขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษได้ทั้งนี้

ต้องมีเวลากลับมาปฏิบัติราชการไม่เกินเกษียณอายุ

ราชการ

3. ศึกษาต่อในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

ในสังกัด โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา

4. มีความรู้ภาษาอังกฤษ ตามที่ ก.พ.ก�าหนด ดังนี้   

   4.1 ผู้ที่จะไปศึกษาในสหรัฐอเมริกาจะต้องมี

ผลสอบ TOEFL  ไม่ต�่ากว่า 500 คะแนน หรือ 

173 คะแนน ส�าหรับการสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

หรอื 61 คะแนนส�าหรบัการสอบทาง Internet 

หรอื ผลสอบ MichiganTest ไม่ต�า่กว่า 

80 คะแนน 

    4.2 ผู้ที่จะไปศึกษาในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด์และแคนาดา จะต้องมีผลสอบ IELTS ไม่ต�่า

กว่า 5.5 หรือ TOEFL ไม่ต�่ากว่า 500 คะแนน หรือ 

173 คะแนน ส�าหรับการสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ หรือ 

61 คะแนน ส�าหรับ    การสอบทาง Internet
    4.3 ผลการสอบภาษาองักฤษนอกเหนอืจาก

(4.1 และ 4.2)  

ปรญิญาโท  ต้องมีคะแนน TOEFL    (Paper-

based  test) ระดับ 500 คะแนน ขึ้นไป หรือ 

TOEFL (Internet-based test) ระดับ 

55 คะแนน ข้ึนไป
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หลักเกณฑ์/คุณสมบัติ หลักเกณฑ์/คุณสมบัติ (ต่อ)

ปริญญาโท (ต่อ) หรือ TOEFL (Computer 

based test)ระดับ 140 คะแนนขึ้นไปหรือ 

IELTS ระดับ 6 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEIC 

ระดับ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ เป็นไปตามเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยก�าหนด 

ปริญญาเอก ต้องมีคะแนน TOEFL (Paper-based 

test) ระดับ 550 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL 

(Internet-based test) ระดับ 65 คะแนนขึ้นไป หรือ 

TOEFL  (Computer-based test) ระดับ 150 คะแนน

ขึ้นไป หรือ IELTS ระดับ 6.5 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEIC 

ระดับ 600 คะแนนขึ้นไป หรือ เป็นไปตามเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยก�าหนด  

5. เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์และมีสุขภาพอนามัยดี

พอที่จะไปศึกษา ณ ต่างประเทศได้โดยผ่านการตรวจ

รับรองจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. หรือ         

สถานพยาบาลของรัฐตามที่คณะกรรมการแพทย์

ของ ก.พ. ก�าหนด

6. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยดี มีผลงานและมีความตั้งใจ

ท�างาน อยู่ในเกณฑ์ดีน่าพอใจ

หลักฐำนกำรประกอบกำรพิจำรณำ

 1. หนังสือตอบรับจากสถานศึกษาซึ่งระบุชื่อระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่ตอบรับ 

รวมทั้งวันเปิดภาคเรียนหรือวันเริ่มการศึกษา 

 2. ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  

 3. หลักฐานการส�าเร็จการศึกษา (Completed Transcript) ของวุฒิเดิม 

 4. ผลการสอบภาษาอังกฤษต้องเป็นไปตามท่ี ก.พ. ก�าหนด และประกาศ

มหาวิทยาลัยฯ ก�าหนดแนวปฏิบัติส�าหรับผู้เสนอขอรับทุนการศึกษาต่อ     

 5. หัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 6. บุคลากรสายวิชาการ ต้องมีผลงานวิชาการ เช่น ต�ารา คู่มือการสอน การวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ที่จะน�าไปสู่การขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ

 7. บุคลากรสายสนับสนุน ต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภารกิจ
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กำรฝึกอบรม

ขออนุมัติไปฝึกอบรมในประเทศ ขออนุมัติไปฝึกอบรมต่ำงประเทศ

1. ยื่นเรื่องต่อหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้มีอ�านาจ

อนุมัติ

2. กรณีค่าใช้จ่ายเกิน 50,000 บาท หรือมีระยะ

เวลาไปฝึกอบรมเกิน 6 เดือน ต้องจัดท�าสัญญา

ลาไปฝึกอบรม

1. ต้องพ้นทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

2. ยื่นเรื่องต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อเสนอ            

มหาวิทยาลัยพจิารณาอนมุตัก่ิอนออกเดินทาง 15 วนั

3. เอกสารประกอบการขออนุมัติ

    3.1 หนังสือตอบรับของสถานฝึกอบรมอย่างเป็น

ทางการ ระบุชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร ระบุระยะเวลา

ฝึกอบรม

    3.2 แบบโครงการหรือแนวทางการศึกษาหรือ

ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

    3.3 แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือ

ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

    3.4 แบบรายงานตัวไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน 

ณ ต่างประเทศ

    3.5 จัดท�าสัญญาอนุญาตและสัญญาค�้าประกัน

กำรรำยงำนตัวกลับจำกฝึกอบรม

เมื่อกลับจากฝึกอบรมต่างประเทศ  ต้องจัดท�าเอกสาร ดังนี้

     1. แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ

     2. หนังสือรับรองการฝึกอบรม

การไปท�าวิจัยระดับ Post-doctoral เข้าหลักเกณฑ์เดียวกับการไปฝึกอบรมต่างประเทศ
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กำรไปดูงำน ณ ต่ำงประเทศ

 - มีหนังสือตอบรับ จากสถานที่ที่จะไปดูงาน ระบุชื่อผู้ที่จะไปฝึกอบรม/ระบุสถานที่และ 

ระยะเวลาในการดูงาน

 - หลักสูตร/โครงการ/แผนการดูงาน มีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน หากเกิน 15 วัน ถือว่า

เป็นการฝึกอบรม

 - การขยายเวลาดูงาน เมื่อรวมกับการดูงานครั้งแรกต้องไม่เกิน 15 วัน หากเกินให้

ด�าเนินการขยายเวลา ครั้งที่ 2 และถือว่าเป็นการฝึกอบรม

 - ไม่ต้องท�าสัญญา ยกเว้น ระยะเวลาเกิน 15 วัน ต้องท�าสัญญาเนื่องจากถือเป็นการ

ฝึกอบรม

ระยะเวลำกำรกลับเข้ำปฏิบัติรำชกำรกรณีศึกษำต่อ 

ฝึกอบรม ปฏิบัติกำรวิจัย และดูงำนต่ำงประเทศ

ก่อนครบก�ำหนดระยะเวลำที่ได้รับอนุมัติ หรือเสร็จกำรศึกษำ ฝึกอบรม ปฏิบัติกำรวิจัย หรือ

ดูงำน ต้องรีบเดินทำงกลับถึงประเทศไทย และรำยงำนตัวกลับเข้ำปฏิบัติรำชกำรภำยในระยะ

เวลำที่ก�ำหนด ดังนี้ 

   ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 วัน ส�าหรับผู้ได้รับอนุมัติให้ไปดูงาน

   ภายในระยะเวลาไม่ถึง 5 วัน ส�าหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือผู้ปฏิบัติ 

         วิจัยที่มีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน 

   ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน ส�าหรับผู้ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติ  

     การวิจัยที่มีระยะเวลาเกิน 6 เดือน

   ภายในระยะเวลาไม่เกิน 20 วัน ส�าหรับผู้ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติ

    การวิจัยที่มีระยะเวลาเกิน 1 ปี
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หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำแต่งตั้งให้บุคลำกรด�ำรงต�ำแหน่ง

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และรองศำสตรำจำรย์

 -  คุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่ง

 -  ผลการสอน

 -  ผลงานทางวิชาการ

 -  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

    อ้ำงอิง  จากประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารง

ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 (มีผลบังคับใช้

ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561)

1.คุณสมบัติเฉพำะต�ำแหน่ง

6 4 1 2
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 2. ผลกำรสอน

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์

1. มีชั่วโมงสอนประจ�าวิชาใดวิชาหน่ึงท่ีก�าหนด

ไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

2. มีความช�านาญในการสอน 

3. เสนอเอกสารประกอบการสอนท่ีผลิตข้ึนตาม

ภาระงานสอนในกรณีที่ผู้ขอก�าหนดต�าแหน่ง

ทางวิชาการได้ท�าการสอนหลายวิชาซึ่งแต่ละ

วิชานั้นมีผู้สอนร่วมกันหลายคนจะต้องเสนอ

เอกสารประกอบการสอนในทุกหัวข้อที่ผู้ขอ

ก�าหนดต�าแหน่งเป็นผู้สอน ซ่ึงมีคุณภาพดีและ

ได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่าน

การประเมินจากคณะกรรมการพิจารณา

ต�าแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการก�าหนดในข้อบังคับที่สภามหาวิทยาลัย

ก�าหนดและมีภาระงานสอนย้อนหลัง

ไม่น้อยกว่า 3 ปี

1. มีชั่วโมงสอนประจ�าวิชาใดวิชาหนึ่ง

ที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

2. มีความช�านาญพิเศษในการสอน 

3. เสนอเอกสารค�าสอน ที่ผลิตขึ้นตามภาระ

งานสอนในกรณีที่ผู้ขอก�าหนดต�าแหน่ง

ทางวิชาการได้ท�าการสอนหลายวิชาซ่ึง

แต่ละวิชาน้ันมีผู้สอนร่วมกันหลายคนจะต้อง

เสนอเอกสารค�าสอนทุกหัวข้อที่ผู้ขอก�าหนด

ต�าแหน่งเป็นผู้สอนซึ่งมีคุณภาพดีและได้ใช้

ประกอบการสอนมาแล้วโดยผ่านการประเมิน

จากคณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทาง

วิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก�าหนด

ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย

3. ผลงำนทำงวิชำกำร

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์

ประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีและมี

ปริมาณอย่างน้อย ดังนี้

1. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง  หรือ

2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และ ผลงานทาง

วิชาการ ในลักษณะอื่น 1 รายการ  หรือ 

3. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และ ผลงานวิชาการ

รับใช้สังคม 1 เรื่อง หรือ

เสนอผลงานทางวิชาการได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1  ประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี 

และมีปริมาณอย่างน้อย ดังนี้

1. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง  หรือ

2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และ ผลงานทางวิชาการ

ในลักษณะอื่น 1 รายการหรือ 

 



ยัลายทิวาหมนางกันพอืมูค ยัลายทิวาหมนางกันพอืมูค14

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์

4.  ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และ ต�ารา หรือ 

หนังสือ 1 เล่ม

* ส�าหรับการเสนอขอในสาขาวิชาทาง

สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์นั้น ผู้ขออาจ

ใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือ บทความทาง

วิชาการซึ่งมีคุณภาพดีมาก แทนงานวิจัย 

ตาม ข้อ 2 – ข้อ 4

3.  ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และ ผลงานวิชาการ

รับใช้สังคม 1 เรื่อง และ

4.  ต�ารา หรือ หนังสือ 1 เล่ม

วิธีที่ 2  ประกอบด้วยผลงานและมีปริมาณ 

อย่างน้อย ดังนี้

1.  ผลงานวิจัยอย่างน้อย 3 เรื่องซึ่งมีคุณภาพ

ดีมาก อย่างน้อย 2 เรื่องและมีคุณภาพดี 

1 เรื่อง หรือ

2.  ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมากอย่างน้อย 

2 เรื่อง  และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

มี คุณภาพดี  1 รายการ  หรือ 

3.  ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก 

อย่างน้อย 2  เรื่อง  และ ผลงานวิชาการรับใช้

สังคมมีคุณภาพดี 1 รายการ 

* ส�าหรับการเสนอขอในสาขาวิชาทาง

สังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ โดยวิธีที่ 2 

ผู้ขออาจใช้ต�ารา หรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมาก 

อย่างน้อย 2 เล่ม และมีคุณภาพดี 1 เล่ม 

แทนผลงานตาม ข้อ 1 – ข้อ 3 ได้ 

* ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้อง

เป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารง

ต�าแหน่งทางวิชาการเดิม
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4. จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และ รองศำสตรำจำรย์

   1. ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น�าผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนและ

ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่น�าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสาร

วิชาการมากกว่า หนึ่งฉบับรวมถึงไม่คัดลอกข้อความใดๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไม่อ้างอิง

ผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะท�าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

   2. ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูล ที่น�ามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเอง

เพื่อแสดงหลักฐานของการค้นคว้า  

   3. ต้องไม่ค�านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการ จนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น

หรือสิทธิมนุษยชน 

   4. ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ปราศจากอคติ

และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบ่ียงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ 

ส่วนตัวหรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยาย

ข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

   5. ต้องน�าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 

   6. หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท�าการวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต�าแหน่ง

จะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถานที่มี

การด�าเนินการ
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เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของต�ำแหน่งสำยสนับสนุน

ประเภททั่วไป

ปฎิบัติงำน ช�ำนำญงำน ช�ำนำญงำนพิเศษ

สำยงำน

เริ่มต้น

ต�่ำกว่ำ

ปริญญำตรี

- ปวช. ปฏิบัติงาน 6 ปี + ปฏิบัติงานใน

สายงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

- ปวท. ปฏิบัติงาน 5 ปี + ปฏิบัติงานใน

สายงาน + ไม่น้อยกว่า 1 ปี

- ปวส. ปฏิบัติงาน 4 ปี + ปฏิบัติงาน

ในสายงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี

* เงินเดือนไม่ต�่ำกว่ำ 20,060 บำท

- ช�ำนำญงำน 6 ปี + ปฏิบัติงาน

ในสายงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

*เงินเดือนไม่ต�่ำกว่ำ 26,930 บำท
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ประเภทวิชำชีพเฉพำะ/เชี่ยวชำญเฉพำะ

ปฏิบัติกำร ช�ำนำญกำร ช�ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ เชี่ยวชำญพิเศษ

สำยงำน

เริ่มต้น

ปริญญำตรี

- ป.ตรี 

ปฏิบัติการ 6 ปี

+

ปฏิบัติงาน

ในสายงานไม่น้อย

กว่า 1 ปี

- ป.โท 

ปฏิบัติการ 4 ปี

+ 

ปฏิบัติงาน

ในสายงานไม่น้อย

กว่า 1 ปี

- ป.เอก 

ปฏิบัติการ 2 ปี  

+ 

ปฏิบัติงาน

ในสายงาน

ไม่น้อยกว่า 1 ปี

*เงินเดือน

 ไม่ต�่ากว่า 

23,250 บำท

ช�านาญการ 4 ปี 

+

ปฏิบัติงาน

ในสายงาน

ไม่น้อยกว่า 1 ปี

*เงินเดือน

ไม่ต�่ากว่า

31,820 บาท

ช�านาญการพิเศษ 

4 ปี

+

ปฏิบัติงาน

ในสายงาน

ไม่น้อยกว่า 1 ปี

*เงินเดือน

ไม่ต�่ากว่า

36,860 บาท

เชี่ยวชำญ 2 ปี

+

 ปฏิบัติงาน

ในสายงาน

ไม่น้อยกว่า 1 ปี

*เงินเดือน

ไม่ต�่ากว่า

40,650 บาท

*หมายเหตุ  

            ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ped.rmutt.ac.th หัวข้อการก�าหนดต�าแหน่งที่สูงขึ้น

ของสายสนับสนุน
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กำรประเมินเลื่อนค่ำจ้ำง

•	 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ปีละ 2 ครั้ง

	ครั้งที่ 1  วันที่ 1 ตุลำคม – 31 มีนำคม ของปีถัดไป

	ครั้งที่ 2  วันที่ 1 เมษำยน – 30 กันยำยน ของปีถัดไป

•	 เลื่อนขั้นค่ำจ้ำง ปีละ 2 ครั้ง 

- ครั้งที่ 1  ณ วันที่ 1 เมษำยน ของทุกปี

- ครั้งที่ 2  ณ วันที่ 1 ตุลำคม ของทุกปี    

       

 

หลักเกณฑ์/เงื่อนไขในกำรเลื่อนค่ำจ้ำง(ในแต่ละครั้งที่เลื่อนค่ำจ้ำง)

     

 

 1.  มีผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนไม่ต�่ำกว่ำเกณฑ์ที่ก�ำหนด    

 2.  บรรจุเข้ำรับรำชกำรไม่น้อยกว่ำ 4  เดือน 

 3.  ลำศึกษำต่อ/ดูงำน/ปฏิบัติกำรวิจัย/ฝึกอบรม 

     จะต้องปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ 4 เดือน 

 4.  ลำป่วย/ลำกิจ ไม่เกิน 8 ครั้ง และไม่เกิน 23 วันท�ำกำร 

 5.  สำยไม่เกิน 9 ครั้ง
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ระดับผลกำรประเมิน มี 5 ระดับ

 ดีเด่น   ( 90-100%)  ไม่เกินร้อยละ 6      

 ดีมาก   ( 80-89% )  ไม่เกินร้อยละ 5 

 ปกติ   ( 70-79% )  ไม่เกินร้อยละ 4

 ควรปรับปรุง  ( 60-69% )  ไม่เกินร้อยละ 3

 ไม่เลื่อนขั้นค่าจ้าง    ( ต�่ากว่า 60%)  ไม่ได้เลื่อนค่าจ้าง

สวัสดิกำร/สิทธิประโยชน์

 สวัสดิกำรที่เป็นตัวเงิน

 - เงินค่าจ้าง/ค่าตอบแทน

 - เงินเพิ่มพิเศษ วุฒิ ป.เอก  (5,000 บาท/เดือน  มีก�าหนด 3 ปี)

 - เงินประจ�าต�าแหน่งบริหาร/วิชาการ

 - เงินทุนการศึกษา

 - สนับสนุนการศึกษาบุตรบุคลากรที่มีเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท ปีละ 1,500 บาท   

   ต่อบุตร 1 คน ไม่เกิน 2 คน(บุตรที่ก�าลังศึกษาอยู่ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา

   ปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า)

 - สนับสนุนการศึกษาบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย ปีละ 3,000 บาท ต่อบุตร 1 คน

   ไม่เกิน 2 คน (บุตรที่ก�าลังศึกษาอยู่ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นระดับปริญญาตรี)

 - เงินช่วยเหลือกรณีบุคลากรประสบภัยพิบัติ (รายละไม่เกิน 20,000 บาท)

 - เงินช่วยเหลือบุคลากรกรณีเสียชีวิต 3 เท่าของค่าจ้าง

 - เงินช่วยค่าท�าศพบิดา-มารดา คู่สมรส บุตร ของบุคลากรรายละไม่เกิน 5,000 บาท

 - ค่ารักษาพยาบาลรายละ 20,000 บาทต่อปี

 - เงินทุนการศึกษาบุตรชั้นอนุบาล-ปริญญาตรี รายละ 3,000 บาทต่อปี

  - กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย 

   (สิทธิ์ส�าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่สมัครใจเข้าร่วมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ)
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  สวัสดิกำรที่ไม่อยู่ในรูปตัวเงิน

 -  บ้านพักสวัสดิการ

 -  โครงการสินเชื่อเพื่อสวัสดิการ

 -  สโมสรข้าราชการ สถานที่ออกก�าลังกาย/ บันเทิงเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจาก

การปฏิบัติหน้าที่ประจ�าวัน  เปิดบริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  เวลา 16.30 – 22.00 น. 

ประกอบด้วย

  ห้องออกก�ำลังกำย อัตรำค่ำบริกำร  ครั้งละ      10  บำท

  ห้องสนุกเกอร์      อัตรำค่ำบริกำร  ชั่วโมงละ   50  บำท

  ห้องคำรำโอเกะ    อัตรำค่ำบริกำร  ครั้งละ     250  บำท 

สิทธิประโยชน์

 -  การได้รับสิทธิประโยชน์ตามระบบประกันสังคม 

 -  การลาประเภทต่าง ๆ / การได้รับค่าจ้างระหว่างลา 

 -  การด�ารงต�าแหน่งประเภทผู้บริหารตามมาตรา 18 (ข) 

 -  การเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย / กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ / 

    กรรมการสวัสดิการ / กรรมการประจ�าคณะ

 -  สิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
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กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์

ต�ำแหน่ง เริ่มต้นขอ – เลื่อนได้ถึง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ อาจารย์ จ.ช. – ท.ม.

ประจ�าแผนกหรือต�าแหน่งเทียบเท่า (สายสนับสนุน) บ.ม. – จ.ช.
 

 หมายเหตุ ต้องปฎิบัติงานติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวัน

ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรลำ

ประเภทกำรลำ    ในปีงบประมำณหนึ่งไม่เกิน           

1. ลาป่วย 60 วันท�าการ

2. ลากิจส่วนตัว 45 วันท�าการ

3. ลาพักผ่อน 10 วันท�าการ (มีสิทธิสะสม)

4. ลาคลอดบุตร 90 วัน

5. ลากิจส่วนตัวเพ่ือเล้ียงดูบุตรต่อเน่ืองจากลาคลอด
150 วันท�าการ โดยไม่ได้รับเงินเดือน

และไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน

6. ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 120 วัน

7. ลาเข้ารับการตรวจเลือก/เข้ารับการเตรียมพล ระยะเวลาตามที่หมายก�าหนด

8. ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
ไม่เกิน 15 วันท�าการ โดยต้องลาใน

เดือนแรกที่ภริยาคลอดบุตร
             หมำยเหตุ  

                        ข้อ 1 - 2  ลำได้หลังจำกกำรบรรจุ

                        ข้อ 3 – 5 ต้องพ้นทดลองงำน 6 เดือน

                        ข้อ 6  ต้องปฏิบัติงำนครบ 1 ป ี                                                                          
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 เครื่องแบบพนักงำนมหำวิทยำลัย
 

 มหาวิทยาลัยได้จัดท�าประกาศฯ เรื่อง เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงได้ก�าหนด

เก่ียวกับเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพื่อความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยเหมาะสมกับงานพิธีต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  

อินทรธนู

เครื่องแบบขำวปกติ
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ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลพนักงำนมหำวิทยำลัย

พ.ศ. ๒๕๕๒
---------------------------------

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย 
การบริหารงานบุคคลส�าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๖๕/๑ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗(๒) แห่งพระราชบญัญตัิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการ
ประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๒   เมื่อวันที่ ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒”

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓  ให้ยกเลกิข้อบงัคบัมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ีว่าด้วยการบรหิารงานบคุคล

ส�าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘
บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศ  ค�าสั่งใด หรือแนวปฏิบัติอื่นใดท่ีบัญญัติไว้

แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า    สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคธัญบุรี
“อธิการบดี”  หมายความว่า    อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ธญับุรี
“คณะกรรมการ”    หมายความว่า     คณะกรรมการบรหิารงานบคุคลพนกังาน

มหาวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
“พนกังานมหาวทิยาลยั” หมายความว่า  พนกังานมหาวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช

มงคลธญับรุี  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 “หน่วยงาน”  หมายความว่า    ส่วนราชการที่จัดตั้งตามกฎกระทรวง

หรือแบ่งส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และให้หมายรวมถึงส่วนงานภายในที่จัดตั้งโดยมติสภา
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี

“หวัหน้าหน่วยงาน”  หมายความว่า   หวัหน้าส่วนราชการที่จัดตั้งตามกฎกระทรวง
หรือแบ่งส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และให้หมายรวมถึงหัวหน้าส่วนงานภายในที่จัดตั้งโดยมติ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    ราชมงคลธัญบุรี

“ข้าราชการ”  หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุ ีตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา

ข้อ ๕  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้  
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หมวด ๑

คณะกรรมกำร

  

  ข้อ ๖   ให้คณะกรรมการบรหิารงานบคุคลประจ�ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ ท�า

หน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๗   คณะกรรมการ มีอ�านาจและหน้าที่  ดังต่อไปนี้

(๑)  ก�าหนดกรอบอตัราก�าลงัพนกังานมหาวทิยาลยัของแต่ละหน่วยงาน และเกณฑ์ภาระงาน

ขั้นต�่าของพนักงานมหาวิทยาลัย เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

(๒)  ก�าหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินประจ�าต�าแหน่ง การเพิ่มค่าจ้างเสนอต่อ     

สภามหาวิทยาลัย

(๓)  ก�าหนดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ  เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

 (๔)  ก�าหนดต�าแหน่ง การจ้าง  การแต่งตัง้  ค่าจ้าง  สวสัดกิารสทิธปิระโยชน์  การประเมนิผล

การปฏบิตังิาน  การพฒันาพนักงานมหาวิทยาลยั  วนัเวลาปฏบิตังิาน วนัหยดุ วนัลา การพ้นสภาพ  จรรยาบรรณ วนิยั  

การรกัษาวนิยั การด�าเนนิการทางวนิยั การอทุธรณ์และร้องทกุข์ และเรือ่งอืน่ทีเ่กีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของพนักงาน

มหาวิทยาลัย เว้นแต่มีระเบียบ  ข้อบังคับ มติสภามหาวิทยาลัย ได้ก�าหนดเรื่องใดเฉพาะไว้เป็นอย่างอื่น

 (๕)  อนุมัติการปรับเปลี่ยนอัตราการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ภายในกรอบอัตราก�าลัง

ของแต่ละหน่วยงาน

 (๖)  รบัรองคุณวฒุ ิ หรือประสบการณ์อืน่ เพือ่ประโยชน์ในการบรรจแุต่งตัง้ และก�าหนดอตัรา

ค่าจ้างที่ควรได้รับของพนักงานมหาวิทยาลัย

 (๗)  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ คณะท�างาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระท�าการใด

อันอยูใ่นอ�านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการ รวมทัง้มอบอ�านาจให้คณะอนกุรรมการ  คณะท�างาน หรอืบคุคลดังกล่าว

ท�าการแทนแล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ

(๘)  รายงานผลการด�าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี

(๙)   ปฏิบัติงานอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

 (๑๐)  ตีความ  และวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้ข้อบังคับนี้

หรือการใดทีม่ไิด้ก�าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ เพื่อให้การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย  ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

 ข้อ  ๘ การประชุมของคณะกรรมการตามข้อบังคับนี้ ให้น�าข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลประจ�ามหาวิทยาลัยมาบังคับใช้โดยอนุโลม
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หมวด ๒
พนักงำนมหำวิทยำลัย

ข้อ ๙  ผูท้ีจ่ะได้รบัการจ้างเป็นพนกังานมหาวทิยาลยัต้องมคีณุสมบตัทิัว่ไปและไม่มลีกัษณะ   
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(ก)  คุณสมบัติทั่วไป
        (๑)  มีอายุไม่ต�่ากว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

 (๒) เป็นผู้เลือ่มใสในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมขุ
 (ข) ลักษณะต้องห้าม

(๑)  เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งข้าราชการการเมือง 
(๒) เป็นคนวิกลจรติ หรอืจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 

หรือเป็นโรคที่ก�าหนดในกฎ ก.พ.อ.
(๓) เป็นผู้อยู ่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้

ก่อนตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น 
(๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๕)  เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เคยถูกจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความ

ผิดที่ได้กระท�าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘)  เคยถกูลงโทษให้ออก ปลดออกหรอืไล่ออกจากรัฐวสิาหกจิ องค์การมหาชนหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท�าผิดวินัยตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอื่น
 (๑๐)  เป็นผูเ้คยกระท�าการทจุรติในการสอบเข้ารบัราชการหรอืเข้าปฏิบัตงิานในหน่วยงานของรฐั

ข้อ ๑๐ ต�าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้
  (ก)  ต�าแหน่งวิชาการ ซ่ึงท�าหน้าท่ีสอนและวจิยั ได้แก่ 

 (๑) ศาสตราจารย์
 (๒) รองศาสตราจารย์
 (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 (๔) อาจารย์ 
 (๕) ต�าแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการก�าหนด
 การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด�ารงต�าแหน่งตาม (ค)ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธีการว่าด้วยการก�าหนดต�าแหน่งและแต่งตั้งที่ใช้บังคับกับข้าราชการโดยอนุโลม 
ข้อ  ๑๑  พนกังานมหาวทิยาลยัต้องปฏบัิติงานตามมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่ง ภาระงานขัน้ต�า่

ของแต่ละต�าแหน่งตามประกาศมหาวิทยาลัย  และภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน
ข้อ   ๑๒   เครือ่งแบบ และเครือ่งหมายพนกังานมหาวทิยาลยั ให้เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการก�าหนด 

โดยท�าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย  
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              การก�าหนดต�าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด�ารงต�าแหน่งวิชาการตาม (๑) 

(๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  ที่ใช้

บังคับกับข้าราชการโดยอนุโลม

 การก�าหนดต�าแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด�ารงต�าแหน่งวิชาการตาม (๕)  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะกรรมการก�าหนด

 (ข)  ต�าแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่

 (๑) อธิการบดี

 (๒) รองอธิการบดี

 (๓) คณบดี

 (๔) หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

 (๕) ผู้ช่วยอธิการบดี

 (๖)  รองคณบดีหรอืรองหวัหน้าหน่วยงานทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่ท่ีมฐีานะเทียบเท่าคณะ

 (๗) ผูอ้�านวยการส�านกังานอธกิารบด ี ผูอ้�านวยการส�านกังานวิทยาเขต ผูอ้�านวยการกอง 

หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองตามที่คณะกรรมการก�าหนด

 (๘) ต�าแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการก�าหนด

 การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด�ารงต�าแหน่งตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ(๖) ให้เป็น

ไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งมหาวิทยาลัย โดยอนุโลม

 การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด�ารงต�าแหน่งตาม  (๗) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธีการว่าด้วยการก�าหนดต�าแหน่งและแต่งตั้งที่ใช้บังคับกับข้าราชการโดยอนุโลม

 การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด�ารงต�าแหน่งตาม (๘) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่คณะกรรมการก�าหนด   

(ค)  ต�าแหน่งประเภท ทั่วไป  วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ได้แก่

 (๑)  ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

 (๒)  ระดับเชี่ยวชาญ

 (๓)  ระดับช�านาญการ

 (๔)  ระดับปฏิบัติการ

 (๕)  ระดับอื่นตามที่คณะกรรมการก�าหนด
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หมวด ๓

กำรก�ำหนดต�ำแหน่ง  กำรจ้ำงและกำรแต่งตั้ง  

ข้อ  ๑๓  ให้คณะกรรมการ ก�าหนดต�าแหน่ง  ประเภท จ�านวนอัตรา และคุณสมบัติเฉพาะ

ส�าหรับต�าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยโดยค�านึงถึงลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และภาระงานของ

แต่ละหน่วยงาน

ข้อ  ๑๔  ให้คณะกรรมการจดัท�ามาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งพนกังานมหาวิทยาลยัทกุต�าแหน่ง 

โดยแสดงประเภท ชือ่ต�าแหน่ง หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ลกัษณะงานทีต้่องปฏบิตั ิคณุภาพของงาน คุณสมบัติ

เฉพาะส�าหรับต�าแหน่ง และแสดงอัตราค่าจ้างของต�าแหน่งไว้ด้วย

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ�าเป็นพิเศษ คณะกรรมการอาจอนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้ง

พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติต่างไปจากที่ก�าหนดในมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งก็ได้

 ข้อ  ๑๕  การจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้จ้างจากผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหา

หรือคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก�าหนด โดยให้ได้รับเงินค่าจ้าง เงินประจ�าต�าแหน่ง ตามที่

ก�าหนดไว้ส�าหรับต�าแหน่งนั้น

 ข้อ  ๑๖  ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นผู้มีอ�านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

หรือสัง่จ้างพนักงานมหาวทิยาลยัทกุต�าแหน่ง  เว้นแต่ต�าแหน่งใดท่ีก�าหนดไว้ตามกฎหมายจดัตัง้มหาวทิยาลยั ให้เป็นไป

ตามนั้น

ข้อ ๑๗  การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  ให้ท�าสัญญาจ้างตามแบบที่คณะกรรมการ

ก�าหนดและให้หน่วยงานทีจ่ะจ้างพนกังานมหาวิทยาลยั  ก�าหนดข้อตกลงเกีย่วกับภาระงานท่ีจะมอบหมายให้พนกังาน

มหาวทิยาลยัปฏิบัติให้ชัดเจน และให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างด้วย

ข้อ  ๑๘ คณะกรรมการอาจก�าหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยคนใดหรือต�าแหน่งใด        

จัดให้มีการค�้าประกันหรือวางหลักประกันตามสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เพื่อประกันความเสียหาย      

อันอาจเกิดขึ้นแก่มหาวิทยาลัย เนื่องจากการกระท�าหรืองดเว้นการกระท�าตามหน้าที่ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และ      

วิธีการที่คณะกรรมการก�าหนด 

ข้อ  ๑๙  ผู้ได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา       

ไม่น้อยกว่าหกเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก�าหนด

ข้อ  ๒๐  สญัญาจ้างปฏบิตังิานให้มกี�าหนดระยะเวลาตามปีงบประมาณ ดังตอ่ไปนี้

(๑) ระยะแรกมีก�าหนดเวลาสองปี

  (๒) ระยะที่สองมีก�าหนดเวลาสามปี

  (๓) ระยะที่สามมีก�าหนดเวลาห้าปี

กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่ารองศาสตราจารย์ และผ่านเกณฑ์     

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการก�าหนด ให้ได้รับการต่อสัญญาจ้างได้จนถึงเกษียณอายุราชการ 

  การนับระยะเวลาสัญญาจ้างปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้นับระยะเวลาต่อเนื่องกันทุก

สัญญาและการต่อสัญญาจ้างปฏิบัติงานจะกระท�าได้โดยมีเงื่อนไขว่า มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ และ

พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการต่อสัญญาจ้างต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว
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      ข้อ  ๒๑ หน่วยงานใดมีเหตุผลและความจ�าเป็นที่จะจ้างบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์  หรือความช�านาญงานด้านใดเป็นพเิศษ หรอืขาดคุณสมบตัติามข้อ ๙ (ก) (๑) คือ มอีายเุกนิหกสบิปี แต่ไม่

เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เสนอคณะกรรมการอนุมัติ แล้วให้อธิการบดีสั่งบรรจุและ

แต่งตั้ง หรือจ้างได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�าหนด โดยท�าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อ  ๒๒  พนักงานมหาวิทยาลัยต�าแหน่งศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า เมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว หากมหาวิทยาลัยเห็นว่า ต�าแหน่งนั้น

เป็นต�าแหน่งที่หน่วยงานขาดแคลน และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและหน่วยงานนั้นมีอัตราว่างรองรับ 

มหาวิทยาลัยอาจเสนอคณะกรรมการอนุมัติต่อสัญญาจ้างไปจนถึงอายุหกสิบห้าปีบริบูรณ์ได้ ตามหลักเกณฑ์      

วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�าหนด โดยท�าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ  ๒๓ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดออกจากงานไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ หรือ

ตามโครงการจัดตั้งหน่วยงานในก�ากับของมหาวิทยาลัย หรือไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรบัราชการ

ทหาร ถ้าผู้นั้นประสงค์จะกลับเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายสั่งบรรจุ

และแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งและรับเงินค่าจ้าง  เงินประจ�าต�าแหน่ง หรือเงินอื่นใด ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่         

คณะกรรมการก�าหนดโดยท�าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อ ๒๔ มหาวิทยาลัยอาจย้ายและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งด�ารงต�าแหน่ง

หน่ึงไปด�ารงต�าแหน่งอืน่ในหน่วยงานเดยีวกนัหรอืต่างหน่วยงานได้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีค่ณะกรรมการก�าหนด

โดยท�าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย

หมวด ๔

ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร และสิทธิประโยชน์

ข้อ  ๒๕  ให้คณะกรรมการก�าหนดอตัราค่าจ้าง และอตัราเงนิประจ�าต�าแหน่งของพนกังาน

มหาวิทยาลัย  แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติและออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย ต�าแหน่งใดจะได้

รับเงินประจ�าต�าแหน่งให้ก�าหนดในประกาศดังกล่าว 

ข้อ  ๒๖  ผู้ที่ได้รับการเพิ่มค่าจ้างประจ�าปีต้องปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้ว           

ไม่น้อยกว่าแปดเดือนในปีงบประมาณนั้น หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�าหนด

ข้อ  ๒๗  คณะกรรมการอาจก�าหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับสิทธิประโยชน์อย่างหนึง่

อย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) การลา

(๒) การได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา

(๓) การได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน

(๔) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

(๕) ค่าเบี้ยประชุม

(๖) รายการอื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
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หลักเกณฑ์การได้รับสิทธิตามวรรคก่อนต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดเกี่ยวกับ

การได้รับสิทธินั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี

ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจก�าหนดมาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับการก�าหนดสิทธิ

ประโยชน์ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติก็ได้

ข้อ  ๒๘ ให้พนกังานมหาวทิยาลัยได้รับสิทธิประโยชน์ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย     

ว่าด้วยการประกันสังคม                                                                                                            

ข้อ  ๒๙  ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

จ้าง การจัดสวัสดิการ และการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกองทุน

พนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�าหนด โดยท�าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อ  ๓๐  ให้มหาวิทยาลัยน�าเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในงบเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรในแต่ละปีงบประมาณ สมทบเข้ากองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับค่าใช้จ่าย

ตามข้อ ๒๙ 

หมวด ๕

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

  ข้อ  ๓๑ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยเพือ่ตดิตาม ปรบัปรงุ 

แก้ไข พัฒนาการปฏิบัติงาน และเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพในการท�างานส�าหรับประกอบ

การจ้างต่อ การก�าหนดเงื่อนไขการจ้าง และการเพิ่มค่าจ้าง

  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�าหนด

ข้อ  ๓๒ ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นผู้สั่งเลื่อนค่าจ้าง หรือเลื่อนต�าแหน่ง

ให้แก่พนกังานมหาวทิยาลยัท่ีผ่านการประเมนิผลการปฏิบตังิาน

หมวด ๖

กำรพัฒนำพนักงำนมหำวิทยำลัย

  ข้อ  ๓๓ เพือ่ประโยชน์ในการพฒันาประสิทธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังานมหาวทิยาลยัอาจ

ให้มีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังต่อไปนี้

(๑) ศึกษา

(๒) ฝึกอบรม

(๓) ดูงาน

(๔) ประชุม สัมมนาทางวิชาการ

(๕) การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

(๖) การไปปฏิบัติงานวิจัยหรืองานวิชาการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก�าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�าหนด
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หมวด ๗

วันเวลำปฏิบัติงำน  วันหยุด วันลำ

ข้อ ๓๔ วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุดตามประเพณี วันหยุดประจ�าปีให้เป็นไปตามที่ก�าหนด

ส�าหรับข้าราชการ 

ข้อ ๓๕ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิลา ดังต่อไปนี้

(๑) ลาป่วย

(๒) ลาคลอดบุตร

(๓) ลากิจส่วนตัว

(๔) ลาพักผ่อนประจ�าปี 

(๕) ลาอุปสมบท หรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์

(๖) ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

(๗) ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย

(๘) ลาประเภทอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

หลักเกณฑ์และวิธีการลาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�าหนด โดยท�าเป็นประกาศ

มหาวิทยาลัย

หมวด  ๘

กำรพ้นสภำพ

ข้อ  ๓๖  พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) เลิกจ้าง

(๔) สิ้นสุดสัญญาจ้าง

(๕) อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

(๖) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก

(๗) ยุบหรือเลิกต�าแหน่งหรือยุบเลิกหน่วยงาน

(๘) ไปปฏิบัติงานใดตามความประสงค์ หรือตามโครงการจัดตั้งหน่วยงานในก�ากับของ

มหาวิทยาลัยตามข้อ ๒๓

(๙) ไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

  ข้อ  ๓๗  อธิการบดีนอกจากมีอ�านาจสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพการเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อ ๓๖  แล้ว  อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  มีอ�านาจสั่งเลิกจ้าง

พนักงานมหาวิทยาลัยได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

  (๑) เจ็บป่วยจนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสม�่าเสมอ

  (๒) ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต�าแหน่งหน้าที่ หรือบกพร่องในหน้าที่ด้วยเหตุอื่น



ยัลายทิวาหมนางกันพอืมูค ยัลายทิวาหมนางกันพอืมูค 31

  (๓) ขาดคณุสมบติัทัว่ไปหรอืคณุสมบตัเิฉพาะต�าแหน่งหรอืมลีกัษณะต้องห้ามของพนกังาน

มหาวิทยาลัย

  (๔) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�าหนด

  (๕) กรณีอื่นใด ตามที่คณะกรรมการก�าหนด 

 ข้อ  ๓๘  พนักงานมหาวิทยาลัยผู ้ใดประสงค์จะลาออกจากงานก่อนครบสัญญาจ้าง

ให้ย่ืนหนังสือ  ขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นล่วงหน้าก่อนวันที่ขอลาออกไม่น้อยกว่าหกสิบวัน เพื่อให้ผู้มี

อ�านาจอนุญาตการลาออกเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ  

 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ�าเป็นพิเศษ ผู้มีอ�านาจอนุญาต การลาออกจะอนุญาตให้

พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่าหกสิบวันก็ได้

 ข้อ  ๓๙  ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้มีอ�านาจสั่งเลิกจ้างและอนุญาต 

การลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย

หมวด ๙

จรรยำบรรณ วินัย  กำรรักษำวินัย กำรด�ำเนินกำรทำงวินัย  กำรอุทธรณ์และร้องทุกข์

                          ข้อ  ๔๐  จรรยาบรรณ  วินัยและการรักษาวินัย การด�าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และ

การร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้น�ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ออกใช้

บังคับกับข้าราชการทั้งที่ใช้บังคับอยู่ก่อนและที่จะออกใช้บังคับต่อไป มาใช้บังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยเท่าที่  

ไม่ขัดกับสถานะการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะได้ก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น

บทเฉพำะกำล

ข้อ ๔๑ ในกรณีที่คณะกรรมการยังมิได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหาร

งานบคุคลส�าหรบัพนกังานมหาวทิยาลัยในเรือ่งใด  ให้น�าข้อบงัคับ  ประกาศ  มตสิภามหาวทิยาลยั ทีอ่อกตาม

ความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบบัที ่๒      

พ.ศ.๒๕๕๑ และมตคิณะรฐัมนตร ีกฎ ระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัข้าราชการพลเรอืนมาบงัคบัใช้โดยอนุโลม

ข้อ  ๔๒  ผูใ้ดเป็นพนกังานมหาวทิยาลยัตามข้อบงัคับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส�าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๔๘ อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้น

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไปตามข้อบังคับนี้

ข้อ ๔๓  บรรดา ประกาศ มติ หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส�าหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัยที่ใช้บังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัยอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับกับ

พนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ี จนกว่าจะได้ออก

ประกาศมติ หรือหลักเกณฑ์วิธีการ ตามข้อบังคับนี้

ข้อ ๔๔ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดมีกรณีกระท�าผิดวินัยอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

การสอบสวน การพิจารณาและการด�าเนินการเพื่อลงโทษให้ด�าเนินการตามข้อบังคับนี้และให้ผู้มีอ�านาจตามข้อ

บังคับนี้มีอ�านาจสั่งลงโทษผู้นั้น เว้นแต่
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(๑)  กรณีที่ผู ้บังคับบัญชาได้สั่งให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู ่ขณะนั้น

ไปแล้วก่อนวนัทีข้่อบงัคับนีใ้ช้บงัคบั และยงัสอบสวนไม่เสรจ็กใ็ห้สอบสวนตามกฎหมายนัน้ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

(๒)  ในกรณีที่มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น  

เสร็จไปแล้วก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าการสอบสวนหรือพิจารณาแล้วแต่กรณีเป็นอันใช้ได้

ข้อ ๔๕  พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดมีกรณีท่ีมีสทิธอุิทธรณ์หรือร้องทกุข์อยู่ก่อนวนัทีข้่อบงัคบั

น้ีใช้บังคบัให้ผูน้ัน้มสีทิธิอทุธรณ์หรือร้องทุกข์ได้ตามข้อบงัคับนี ้เว้นแต่ในกรณทีีมี่การยืน่อุทธรณ์หรือร้องทุกข์ไว้แล้ว

ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้การพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ต่อไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้อยู่ในขณะ

ที่มีการยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ นั้น

          ประกาศ   ณ  วันที่    ๓    เดือน   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒

     

      

      (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย)

        นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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