
 

 

 

 
ข้อบังคับสถาบันรัชต์ภาคย์ 

ว่าด้วย  การบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. 2555 

 

   เพื่อให้การบริหารจัดการของสถาบันรัชต์ภาคย์ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา34(19)แหง่พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศกึษาเอกชน  พ.ศ.2546  และแห่ง

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน(ฉบับที่2)พ.ศ. 2550  และกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ

คุ้มครองการท างานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ .ศ. 2549  

ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขโดย สภาสถาบันรัชต์ภาคย์  ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่  11 มกราคม  พ.ศ. 

2555 ได้ก าหนดข้อบังคับ  สถาบันรัชต์ภาคย์  วา่ด้วยการบริหารงานบุคคลไว้ดังตอ่ไปนี้ 
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หมวด  1 

บททั่วไป 

------------------------------------------------------ 

 

ข้อ 1.   ข้อบังคับนีเ้รียกว่า  “  ข้อบังคับสถาบันรัชต์ภาคย์ว่าด้วย  การบริหารงานบุคคล  พ.ศ. 2555 ” 

 

ข้อ 2.   ข้อบังคับนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 

 

ข้อ 3.  เมื่อใชข้้อบังคับนี้แล้ว  ให้ยกเลิกระเบียบ   ค าสั่ง    และประกาศใดๆ ของสถาบันรัชต์ภาคย์ที่

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล    การปฏิบัติงานของบุคลากร  การบรรจุ  แต่งตั้ง  และการ

ก าหนดอัตราเงินเดือนบุคลากรทุกฉบับที่มหีรอืใช้อยู่ก่อนหน้านี้ทั้งหมดและให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

 

ข้อ  4. ในข้อบังคับนี้ 

“ สถาบัน”     หมายถึง สถาบันรัชต์ภาคย์ 

“ สภาสถาบัน”   หมายถึง สภาสถาบันรัชต์ภาคย์ 

“ อธิการบดี ”     หมายถึง อธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ 

“ คณะกรรมการคุ้มครองแรงงาน” หมายถึง คณะกรรมการคุ้มครองการท างาน 

ประจ าสถาบันรัชต์ภาคย์ที่ตัง้ขึ้นตามที่ 

กฎหมายก าหนด 

“ ผูบ้ริหาร”    หมายถึง ผูท้ี่ได้รับการแตง่ตั้งให้มีต าแหนง่ทางการ 

บริหารตามค าสั่งของสถาบันรัชต์ภาคย์ 

“ คณาจารย์” หมายถึง ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์   

ผูช่้วยศาสตราจารย์  อาจารย์ของ 

สถาบันรัชต์ภาคย์  ซึ่งท าหนา้ที่หลัก 

ทางดา้นการสอน การวิจัยและ/หรอื 

ภาระงานอื่นที่สถาบันก าหนด 

“ คณาจารย์พิเศษ”   หมายถึง ศาสตราจารย์พิเศษ  รองศาสตราจารย์ 

พิเศษผูช่้วยศาสตราจารย์พิเศษ  และ 

อาจารย์พิเศษของสถาบัน 

“ เจ้าหน้าที่”    หมายถึง ผูท้ี่ได้รับการว่าจ้างให้ปฏิบัติงานในหนา้ที่ 

ของสถาบันซึ่งท างานในหน้าที่ที่ไม่

เกี่ยวข้องกับการสอนไม่วา่จะได้รับ

ค่าจา้งเป็นรายเดือนหรอืรายวัน 
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“ บุคลากร”    หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานประจ าทุกระดับที่ 

ได้รบัค่าจา้งจากสถาบัน 

“ บุคลากรช่ัวคราว”   หมายถึง  บุคลากรทีไ่ด้รับการว่าจ้างใหป้ฏิบัติงาน 

ให้สถาบันโดยได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน

หรอืรายวันตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา

เป็นการช่ัวคราวหรอืเป็นการก าหนด

ระยะเวลาการจา้งไว้เฉพาะเจาะจง 

“ ภาระงาน”    หมายถึง ภาระงานสอน การดูแลนักศกึษา  

การออกข้อสอบ การคุมสอบ การตรวจ 

ค าตอบของผูส้อบ  หรอืงานอื่นใดที ่

เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามที่สถาบัน 

มอบหมาย 

“ ภาระการสอน”   หมายถึง จ านวนช่ัวโมงบรรยาย  รวมถึงการ 

เตรียมการสอน  หรอืการวิจัยค้นคว้า

เพื่อ 

การสอนที่ก าหนดส าหรับบุคลากรที่เป็น 

คณาจารย์   

“ ปีการศึกษา”    หมายถึง  1 สิงหาคม ถึง 31 กรกฎาคม ของปีตอ่ไป 

“ ค่าจา้ง”     หมายถึง เงินทีส่ถาบันและบุคลากรตกลงกันจา่ย 

เป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน  ตาม

สัญญาจ้าง  ส าหรับระยะ เวลาการ

ท างานปกติเป็นรายวัน  รายสัปดาห ์ 

รายเดือน  หรือระยะเวลาอื่นหรือจ่ายให้

โดยค านวณตามผลงานที่บุคลากรท าได้

และให้หมายถึงเงินที่สถาบันจ่ายให้แก่

บุคลากรในวันหยุด  วันลา  หรือกรณีอื่น

ที่บุคลากรมีสิทธิได้รับ 

 

ข้อ 5.   ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  และให้มีอ านาจ  ออกค าสั่งและประกาศ  เพื่อ  

ปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
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หมวดที่ 2  

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

------------------------------------------------------  

ข้อ 6  ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลคณะหน่ึง  ประกอบด้วย 

1) ประธานกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากผู้บริหารระดับรองอธิการบดี 

2) กรรมการจากคณาจารย์จ านวน  4  คน 

3) กรรมการจากเจา้หนา้ที่ฝ่ายสนับสนุนวิชาการจ านวน  3  คน 

4) หัวหนา้ฝา่ยทรัพยากรบุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ  4  ปี ในกรณีที่ต าแหน่ง

กรรมการบริหารงานบุคคลว่างลงก่อนครบวาระ  ให้อธิการบดีแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เดียวกันด ารงต าแหน่งแทน  และใหผู้น้ั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ 

ข้อ 7 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1) ให้ข้อเสนอแนะทางการบริหารงานบุคคลแก่อธิการบดี 

2) กลั่นกรองการขึ้นเงินเดือนประจ าหรือพิจารณาความดีความชอบก่อนของบุคลากรก่อนเสนอ

อธิการบดี 

3) พิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเลิศเพื่อรับรางวัลประจ าปี 

4) พิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นเพื่อเสนอรายชื่อรับเครื่องราชอิสรยิาภรณอ์ันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง

ดิเรกคุณาภรณ์ ก่อนเสนออธิการบดี 

 

 

หมวดที่ 3 

การคัดเลือกบุคลากรและการปฏิบัติงาน 

-----------------------------------------------------  

 

ข้อ 8 วิธีการรับสมัครและการคัดเลือกบุคลากรให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน  

ข้อ 9 บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานกับสถาบันจะต้องผา่นการทดลองปฏิบัติงานก่อนเป็น 

ระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าเก้าสิบวัน  และไม่เกินหนึ่งปี    

ข้อ 10 สถาบันอาจจ้างบุคลากรช่ัวคราวให้ปฏิบัติหน้าที่โดยก าหนดระยะเวลาของการจ้างงานเป็นการ

เฉพาะเจาะจงได้ 

ตามความเหมาะสม 

ข้อ 11 คณาจารย์ที่ท าหน้าที่สอน  จะต้องมีภาระงานรวมไม่ เกินสี่สิบแปดช่ัวโมงต่อสัปดาห์  โดยต้องมี

ภาระงานสอนไม่ 

เกินสบิหา้ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์ เว้นแต่สถาบันจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 
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ข้อ 12 คณาจารย์ที่ท าหน้าที่วิจัย  งานกิจการนักศึกษา  หรืองานอื่นที่ไม่ได้ท าหน้าที่สอน  สถาบันจะ

ก าหนดภาระงาน 

รวมไม่เกินสี่สิบแปดช่ัวโมงต่อสัปดาห์  เว้นแต่สถาบันจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ให้เป็นไปตาม

กฎกระทรวง 

ข้อ 13 คณาจารย์พิเศษจะมีภาระการสอนมากน้อยเพียงใดให้เป็นไปตามข้อตกลงกับสถาบัน แต่ต้องไม่

เกินหก ช่ัวโมง 

ต่อสัปดาห ์ เว้นแตจ่ะตกลงเป็นอย่างอื่น 

ข้อ  14 วันและเวลาท าการปกติใหเ้ป็นไปตามประกาศของสถาบัน 

 

สถาบันอาจก าหนดวันและเวลาการปฏิบัติงานส าหรับคณาจารย์  และเจ้าหน้าที่  ไม่เกินสี่สิบแปด

ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  หรืออาจก าหนดเป็นอย่างอื่นตามลักษณะงานและความจ าเป็นเฉพาะรายก็ได้  ให้ฝ่าย

ทรัพยากรบุคคลจัดท าประกาศเพื่อให้บุคลากรทุกหนว่ยงานทราบ 

 

 

หมวด  4   

การบรรจุแต่งตั้งและก าหนดต าแหน่งอัตราเงินเดือน 

--------------------------------------------------------------- 

 

ข้อ 15 การบรรจุแต่งตั้งอธิการบดีและรองอธิการบดีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน 

ข้อ 16 การบรรจุแต่งตั้งคณาจารย์  ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน  ว่าด้วย  การแต่งตั้งคณาจารย์และ

การพ้นต าแหน่ง 

  คณาจารย์  พ.ศ.2555 

ข้อ 17 การก าหนดให้คณาจารย์ด ารงต าแหน่งใดในสถาบัน  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังตอ่ไปนี้ 

1 ) ต าแหน่งผูช่้วยอาจารย์  บรรจุแต่งตั้งจากบุคคลที่มคีุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี  ในสาขาวิชาที่

ตรงกับวิชาที่สอน  มภีาระงานตามที่สถาบันก าหนด 

2 ) ต าแหน่งอาจารย์  บรรจุแต่งตัง้จากบุคคลที่มคีุณวุฒิการศกึษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  หรอืผูท้ี่มี

คุณวุฒิปริญญาตรี  และมีประสบการณส์อนมาแล้วไม่นอ้ยกว่า  5   ปีหรือผูท้ี่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอาจารย์

มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  และผ่านการประเมินตามเกณฑท์ี่สถาบัน ก าหนด 

3 ) ผูช่้วยศาสตราจารย์  บรรจุแตง่ตัง้จากบุคคลผู้ที่มคีุณวุฒิ  คุณสมบัติและผา่นการประเมินตาม

เกณฑแ์ละวิธีการคณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนด 

4 ) ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  บรรจุแต่งตัง้จากบุคคลผู้ที่มีคุณวุฒ ิ คุณสมบัติและผ่านการ

ประเมินตามเกณฑแ์ละวิธีการคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
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5 ) ต าแหน่งศาสตราจารย์  บรรจุแต่งตั้งจากบุคคลผู้ที่มีคุณวุฒิ  คุณสมบัติและผ่านการประเมิน

ตามเกณฑแ์ละวิธีการคณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนด 

6 ) ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง  บรรจุแต่งตั้งจากบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาไม่ ต่ ากว่าปริญญาโทหรือ

ได้ท างานต าแหน่งหนา้ที่คณาจารย์ของสถาบัน มาแล้วไม่นอ้ยกว่า 10 ปี  ทั้งนี้ให้รวมถึงการบรรจุแต่งตั้งให้

บุคลากรด ารงต าแหน่งคณบดี  ผู้อ านวยการ  หรอืเทียบเท่าในสายวิชาการด้วย 

 

ข้อ 18 คุณสมบัติและลักษณะต้องหา้มของบุคคลที่จะปฏิบัติงานในต าแหน่งสายสนับสนุนวิชาการ  มีดังนี้ 

1) มีสัญชาติไทย  ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องบรรจุแต่งตั้งบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทยเข้าท างาน  

เพื่อประโยชน์แก่การเรียนการสอนของสถาบัน  ให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้ง

เป็นรายๆ ไป 

2) มอีายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 

3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมพีระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข 

4) มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์  ไม่เป็นผู้วกิลจรติหรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือมีโรคติดต่อ

ร้ายแรง   

5) มีความประพฤติเรียบร้อย  ไม่เคยมีความผิดต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  

เว้นแตค่วามผิดลหุโทษหรอืความผิดที่กระท าโดยประมาท 

 

ข้อ 19 ภายใต้ขอ้บังคับข้อ 18 การจะบรรจุแตง่ตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งใดในสายสนับสนุนวิชาการ  ให้

เป็นได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1) ต าแหน่งพนักงานบริการ บรรจุแต่งตั้งจากบุคคลที่มคีุณวุฒิการศึกษาอย่างต่ าช้ันประถมศึกษา

ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ให้รวมถึงการบรรจุแต่งตั้งต าแหน่งนักการภารโรง  คนงาน  คนสวน  

คนขับรถ และหนา้ที่อื่นๆ 

2) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่  บรรจุแต่งตั้งจากบุคคลที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน

ปลายขึน้ไป 

3) ต าแหน่งผู้บริหารระดับต้น  บรรจุแต่งตั้งจากบุคคลที่มีคุณวุฒิการศึกษาอย่างต่ าปริญญาโท  

หรอืเทียบเท่า  หรอืเจ้าหนา้ที่ที่ปฏิบัติงานในสถาบัน มาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปี และมีคุณสมบัติ

อื่นๆตามที่สถาบัน ก าหนด 

4) ต าแหน่งผูบ้ริหารระดับกลาง  บรรจุแต่งตั้งจากบุคคลที่มีคุณวุฒิการศึกษาอย่างต่ าปริญญาโท  

หรือเทียบเท่า  หรือผู้บริหารระดับต้นที่ปฏิบัติงานในสถาบัน มาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปีและมี

คุณสมบัติอื่นๆตามที่สถาบัน ก าหนด 

5) ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง  บรรจุแต่งตั้งจากบุคคลที่มีคุณวุฒิการศึกษาอย่างต่ าปริญญาโท  

หรือเทียบเท่า  หรือผู้บริหารระดับกลางที่ปฏิบัติงานในสถาบัน มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีและมี

คุณสมบัติอื่นตามที่สถาบันก าหนด  ทั้งนี้ให้รวมถึงการบรรจุแต่งตั้งให้บุคลากรด ารงต าแหน่ง

ผูอ้ านวยการส านัก  หรอืเทียบเท่า  ในสายสนับสนุนวิชาการด้วย 
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ข้อ 20 สถาบัน อาจจ้างบุคลากรที่เกษียณอายุแล้ว  โดยท าสัญญาเป็นรายปีและอาจตอ่สัญญาจา้งได้ปี

ต่อปีตามความเหมาะสม  และใหไ้ด้รับเงินเดือนตามสัญญาจ้าง  และสวัสดิการอื่นๆ  ให้เป็นไปตาม

ประกาศสถาบัน 

 

ข้อ 21 การพิจารณาบรรจุแต่งตัง้บุคลากรในระดับคณาจารย์และเจา้หนา้ที่ตามข้อบังคับนี้  สถาบันอาจ

บรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งโดยได้รับเงินเดือนในการบรรจุครัง้แรกสูงกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ก็ได้  

โดยพิจารณาจากคุณสมบัติพิเศษดังนี้ 

1 )  มีผลการศกึษาเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรตีั้งแต่  3.80  ขึน้ไป  ให้เพิ่มอีก 2  ขั้นหรอื

มีผลการศกึษาเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 แตไ่ม่ถึง 3.80 ให้เพิ่มอีก  1  ขั้น 

2 )  มีประสบการณ์ในการท างานอันเป็นประโยชน์ต่อการท างานอาจเพิ่มตามควรแลว้แต่

กรณี   

 

ข้อ 22 เพื่อผลประโยชน์ของสถาบัน   อธิการบดีอาจบรรจุแต่งตั้งบุคลากรผู้มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์

พิเศษในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่ยากแก่การสรรหาและสถาบัน มีความตอ้งการให้ด ารงต าแหน่งและให้

ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้โดยจะบรรจุแต่งตั้งให้เป็นบุคลากรประจ า  หรอืแต่งตั้งโดยมีสัญญา

เป็นรายปีก็ได้ 

 

 

หมวด  5 

การก าหนดอัตราเงนิเดือนและเงนิเพิ่มประจ าต าแหน่ง 

 

----------------------------------------------------  

ข้อ 23 การก าหนดอัตราเงินเดอืนของบุคลากรใหเ้ป็นไปตามข้อก าหนดของสถาบัน 

ข้อ 24  ผูด้ ารงต าแหน่งทางการบริหารจะได้รับเงินเพิ่มประจ าต าแหน่งตามที่สถาบันก าหนด 

ข้อ 25 ให้อธิการบดีเป็นผู้ก าหนดเงินตอบแทนประจ าต าแหน่ง  และการพิจารณาก าหนดเงินค่าตอบแทน

ประจ าต าแหน่งแก่บุคลากรใดให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งใดนั้น  ให้ถือเกณฑ์ปริมาณ  คุณภาพ  ความ

รับผิดชอบ  ความมุง่มั่น  ผูกพันในหนา้ที่เป็นส าคัญ 

ข้อ 26 ผูท้ี่ได้รับเงนิประจ าต าแหน่ง  จะรับเงนิประจ าต าแหน่งเกินกว่า    1   ต าแหนง่มไิด้ 
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หมวด  6  

การปรับเงินเดือนประจ าปี 

 

----------------------------------  

 

ข้อ 27 ให้มีการพิจารณาปรับเงินเดือนประจ าปีแก่บุคลากรปีละ 1  ครั้ง   โดยผู้บังคับบัญชาของแต่ละ

หน่วยงาน  ทั้งนี้อาจพิจารณาปรับเงินเดือนให้แก่บุคลากรที่ผ่านการทดลองงานและได้รับบรรจุเป็น

บุคลากรประจ าครบ 1 ปีและมีผลงานประเมินไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้โดยถือตามปีการศึกษาเป็น

เกณฑใ์นการนับเป็นปีท างานเพื่อพิจารณาการปรับเงินเดอืน 

 

 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นควรปรับเงินเดือนเป็นการนอกเหนือจากที่กล่าวในวรรคแรก  ให้

ผูบ้ังคับบัญชาพิจารณาเสนอขออนุมัติต่ออธิการบดี 

 ให้อธิการบดีอนุมัติได้เฉพาะในกรณีที่บุคลากรได้ประกอบคุณงามความดีตามหลักเกณฑ์ที่สถาบัน

ก าหนด 

 

ข้อ 28  การพิจารณาปรับเงนิเดือนประจ าปีแก่บุคลากรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังตอ่ไปนี้ 

1) กรณีปกติพิจารณาให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานครบ  12 เดือน ด้วยความขยันหมั่นเพียรดี ไม่มา

ปฏิบัติงานสาย     ไม่ลาป่วย ไม่ลากิจ 

2) การพิจารณาปรับเงินเดือนให้แก่ผู้มีคุณสมบัติและมีผลการปฏิบัติงานดี ตามเกณฑ์ที่สถาบัน

ก าหนดเป็นที่ประจักษ์แก่ผูบ้ังคับบัญชา  ดังนี้ 

2.1  เป็นผู้ปฏิบัติหนา้ที่ได้ผลดีเด่นเป็นพิเศษและครบถ้วนตามกรอบที่สถาบันก าหนด 

2.2  มีความขยันหมั่นเพียรดีไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก 

2.3  เป็นผู้เสียสละเวลาให้กับสถาบันอันถือเป็นตัวอย่างที่ดีได้ 

2.4  ประกอบการงานที่เป็นคุณประโยชน์แก่สถาบัน 

2.5  มีความรับผิดชอบในหนา้ที่การงานดีมาก 

2.6  มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรคด์ ี

2.7  มีมนุษยสัมพันธ์ดมีาก 

2.8  มีศิลปะของการเป็นผู้น า 

 

ข้อที่ 29  การพิจารณาปรับเงินเดือนประจ าปี หากผู้บังคับบัญชาเห็นควรให้ปรับเงินเดือน  ให้เสนอ

ปรับเงนิเดือนเพิ่มไม่เกินร้อยละหนึ่งของอัตราเงินเดือนเดิมที่ได้รับ    การปรับเงินเดือนในกรณีนี้จะเป็นผล

เมื่อผ่านการเห็นชอบจากอธิการบดี 
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การนับระยะเวลาปฏิบัติงานส าหรับการพิจารณาปรับเงินเดือนให้น าระยะเวลาในระหว่างทดลอง

ปฏิบัติงานมารวมด้วย 

 

ข้อ  30  กรณีที่มีการโอนย้ายบุคลากรจากหน่วยงานหนึ่งไปยังหน่วยงานอื่นในระหว่างปีการศึกษาหรือ

บุคลากรปฏิบัติงานมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน  ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเดิมและต้นสังกัดใหม่หรือ

ผูบ้ังคับบัญชาทุกหน่วยงานที่บุคลากรผูน้ั้นเคยปฏิบัติงานอยู่ร่วมกันเป็นผู้พิจารณาประเมินผลงาน 

 

ข้อ  31  บุคลากรที่ได้รับการพิจารณาให้ปรับวุฒิการศึกษาหรือได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่มีเงิน

ตอบแทนประจ าต าแหน่งจะได้รับการพิจารณาปรับเงินเดือนให้สูงสุดโดยปรับเพิ่มเงินเดือนไม่เกินร้อยละ

หนึ่งของอัตราเงินเดอืนเดิมที่ได้รับ  ส าหรับปีนัน้ 

 

ข้อ  32   อาจจะจัดรางวัลให้กับผู้ปฏิบัติงานดีเลิศประจ าปี  นอกเหนือจากการพิจารณาปรับ

เงินเดอืนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานดีเลิศและจะประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วกันด้วย 

 

ให้อธิการบดีพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเลิศโดยพิจารณาเอกสารและผลงานที่บุคลากรผู้นั้น

และ/หรือผู้บังคับบัญชาเสนอมาแล้วน าเสนอผลการพิจารณา  ผลการพิจารณาของอธิการบดีถือเป็นที่

สิน้สุด 

 

ข้อ  33 การพิจารณาปรับเงินเดอืนและพิจารณาความดีความชอบในหมวดนี้  ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของตาม

สายงานรวบรวมส่งส านักอธิการบดีเสนอคณะกรรมการบริหารงานพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอ

อธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 

อธิการบดีอาจมอบหมายคณะกรรมการบริหารงานบุคคลช่วยกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนขั้น

เงินเดือนประจ าปีที่ผ่านการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาตามสายงานก่อนเสนออธิการบดี  เพื่อพิจารณา

อนุมัติได้กรณีที่ผู้บังคับบัญชาเสนอขึ้นเงินเดือน  แต่ส านักงานอธิการบดีหรืออธิการบดีเห็นควรว่าไม่

เหมาะสมอาจพิจารณาให้เพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงไปจากที่ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เสนอมาเพือ่ให้เกิดความเหมาะสมก็ได้ 
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  หมวด7 

วันหยุด 

 

------------------------ 

 

ข้อ 34 วันหยุดประจ าสัปดาห์ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน 

ข้อ 35 ในปีหนึ่งๆ  ก าหนดให้มีวันหยุดตามตามประเพณีนิยมอย่างน้อยสิบสามวัน  ตามประกาศของ

สถาบัน 

 ในกรณีจ าเป็นและได้รับความยินยอมจากบุคลากร  ผู้บังคับบัญชาอาจก าหนดให้บุคลากรผู้นั้นมา

ท างานในวันหยุดตามประเพณีนยิม  และให้หยุดในวันอื่นแทนเพื่อหยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีนยิมได้ 

 

ข้อ 36 ในกรณีที่สถาบันมีเหตุจ าเป็นต้องหยุดการสอนช่ัวคราว  เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและ

ความมั่นคงปลอดภัยของส่วนรวม  ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันมีอ านาจสั่งปิดสถาบัน

เป็นการช่ัวคราวได้  โดยแจง้ให้สภาสถาบันพิจารณาภายใน  48  ช่ัวโมง 

ข้อ 37 บุคลากรที่บรรจุแล้วให้มวีันหยุดพักผอ่นประจ าปี  ดังต่อไปนี้ 

 

บุคลากร  ที่มอีายุงานครบ  1  ปี  มีสทิธิลาหยุดพักผอ่นประจ าปีได้ปีละ  8  วันท าการ 

 บุคลากร  ที่มอีายุงานครบ  3  ปี  มีสทิธิลาหยุดพักผอ่นประจ าปีได้ปีละ  9  วันท าการ 

  บุคลากร  ที่มอีายุงานครบ  5  ปี  มีสทิธิลาหยุดพักผอ่นประจ าปีได้ปีละ  10  วันท าการ 

 บุคลากร  ที่มอีายุงานครบ  7  ปี  มีสทิธิลาหยุดพักผอ่นประจ าปีได้ปีละ  11  วันท าการ 

 บุคลากร  ที่มอีายุงานครบ  9  ปี  มีสทิธิลาหยุดพักผอ่นประจ าปีได้ปีละ  12  วันท าการ 

 บุคลากร  ที่มอีายุงานครบ  12  ปีขึ้นไป มสีิทธิลาหยุดพักผอ่นประจ าปีได้ปีละ 13 วันท าการ 

 

 สถาบันอาจมอบหมายให้บุคลากรมาปฏิบัติงานในวันหยุดพักผ่อนประจ าปีได้โดยได้ รับความ

ยินยอมจากบุคลากร  และให้หยุดในวันอื่นแทนเพื่อหยุดชดเชยวันหยุดพักผ่อนได้ 

 

 บุคลากรควรจะใช้สิทธิลาหยุดพักผ่อนประจ าปี  ให้ครบตามสิทธิภายในปีนั้นๆ  ถ้ามีวันลาหยุด

พักผ่อนประจ าปีเหลือจะน าไปสะสมในปีถัดไปได้  ทั้งนี้เมื่อรวมวันหยุดพักผ่อนประจ าปีสะสมกับวันหยุด

พักผ่อนประจ าปีในปีถัดไปแล้ว  จ านวนวันหยุดพักผ่อนรวมต้องไม่เกินกว่า  2  เท่าของจ านวนวันหยุด

พักผอ่นประจ าปีในปีถัดไปนั้น 
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หมวด  8 

การจ่ายเงนิค่าตอบแทนบุคลากรในการปฏิบัติงานล่วงเวลาและปฏิบัติงานในวันหยุด 

 

------------------------------------------------ 

ขอ้  38 สถาบันอาจมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันท างานหรือปฏิบัติงานในวันหยุดและ

ล่วงเวลาในวันหยุดได้   โดยได้รับความยินยอมจากบุคลากรผู้นั้น   อัตราค่าล่วงเวลาและค่าท างานใน

วันหยุด 

1) สถาบันจะจ่ายค่าล่วงเวลาส าหรับการท างานล่วงเวลาในวันท างานปกติในอัตรา 1.5 เท่าของ

ค่าจา้งตามจ านวนช่ัวโมงที่ท างานล่วงเวลา 

2) การท างานในวันหยุดท าการของสถาบันหรือวันหยุดประจ าสัปดาห์ของสถาบันจ่ายไม่น้อยกว่า

หนึ่งเท่าของอัตราค่าจา้งตามช่ัวโมงที่ท างาน เว้นแต่บุคลากรซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด 

ให้จา่ยไม่น้อยกว่าสองเท่าของอัตราค่าจ้างตามจ านวนช่ัวโมงที่ท างาน สถาบันจะจ่ายค่าท างาน

ในวันหยุดท าการของสถาบันหรือวันหยุดประจ าสัปดาห์ของสถาบัน ให้แก่บุคลากรที่ท างานใน

วันหยุดในอัตรา 1 เท่าของค่าจา้งในวันท างานปกติตามจ านวนช่ัวโมงที่ท างานในวันหยุด 

3) สถาบันจะจ่ายค่าล่วงเวลาส าหรับการท างานล่วงเวลาในวันหยุดท าการของสถาบันหรือ

วันหยุดประจ าสัปดาห์ของสถาบัน ในอัตรา 3 เท่าของค่าจ้างตามจ านวนช่ัวโมงที่ท างาน

ล่วงเวลาในวันหยุด 

 

ข้อ 39 กรณีที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในเวลากลางคืนต่อเนื่องจนถึงวันใหม่การนับเวลาให้นับต่อเนื่องโดยหัก

เวลาพักหนึ่งช่ัวโมง  

 

ข้อ 40 การค านวณการปฏิบัติงานล่วงเวลา  ถ้ามีเศษของช่ัวโมงถึง  30  นาที  ให้คิดเพียง  30  นาที  แต่

ถ้าเกิน  45  นาทีให้ปัดขึน้เป็น  1  ช่ัวโมง 

 

ข้อ 41 ผู้ที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งจะไม่ได้รับเงินตอบแทนพิเศษในการท างานล่วงเวลาหรือท างานใน

วันหยุด 

 

ข้อ 42 ผู้ที่มาปฏิบัติงานในวันหยุด ถ้าไม่รับค่าตอบแทนล่วงเวลา  สถาบันจะให้บุคลากรผู้นั้นมีสิทธิลา

หยุดชดเชยในวันอื่นแทนตามช่ัวโมงที่ปฏิบัติงานจรงิในวันหยุด 

 

ข้อ 43 ในกรณีที่บุคลากรได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่  ให้ใช้สิทธิในการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง

หรือค่าเดินทาง  ค่าอาหาร  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตามข้อบังคับสถาบันและการลาหยุดชดเชยแทนการใช้

สิทธิในการเบิกค่าล่วงเวลา 
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ข้อ 44 ให้บุคลากรท างาน 5 วันครึ่ง 6 วันต่อสัปดาห์ วันละ 8 ช่ัวโมง ในวันท างานของบุคลากรแต่ละ

คนเท่านั้น  การท างานก่อนหรือหลังเวลาท างานปกติ  การท างานในวันหยุด  หรือวันหยุดประจ าสัปดาห์  

หรอืวันหยุดตามประเพณี  ของบุคลากรถือเป็นเรื่องที่บุคลากรเลือกปฏิบัติ  เพื่อจะรับผิดชอบงานในหน้าที่

ของตนเองให้แล้วเสร็จ  โดยไม่ได้รับค่าล่วงเวลา  หรือค่าท างานในวันหยุด  หรือค่าล่วงเวลาในวันหยุด  

รวมทั้งไม่ได้รับสิทธิในการลาหยุดชดเชยด้วย 

 

 

หมวด  9 

การลา 

 

---------------------------------------------------- 

 

ข้อ 45 ในรอบปีการศึกษาหนึ่งบุคลากรสามารถหยุดโดยได้รับค่าจา้งเต็มจ านวน  ดังต่อไปนี้ 

1)  ลากิจรวมกันได้ไม่เกินสิบวันท าการ  ถ้าลากิจเกินกว่าสิบวันท าการ  สถาบันจะไม่จ่ายเงินเดือน

ในวันที่หยุดเกินให้ การลากิจให้ท าใบลาเสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงานพิจารณาอนุมัติก่อนหยุดงาน  ไม่

น้อยกว่าหนึ่งวันส าหรับการลาแต่ละครั้ง  เว้นแต่กรณีฉุกเฉินที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ให้แจ้งการลาโดยเร็ว

ที่สุดในโอกาสแรกที่สามารถท าได้ 

2) ลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง  โดยแจ้งการลาในวันแรกที่ลาหรือโอกาสแรกที่สามารถแจ้งได้ หรือใน

วันแรกที่มาท างาน  การลาป่วยตั้งแต่สามวันท าการตดิต่อกันต้องน าใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันช้ันหนึ่งมา

แสดงดว้ย  ในกรณีที่บุคลากรลาป่วยครบสามสิบวันท าการแลว้ หากยังป่วยไม่สามารถมาท างานได้  ก็ให้มี

สิทธิลาป่วยต่อโดยไม่ได้รับค่าจา้งได้ 

วันที่บุคลากรหยุดงานหรือไม่สามารถมาปฏิบัติงานตามปกติได้  เพราะเจ็บป่วยหรือได้รับ

อันตรายจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่สถาบันมอบหมาย  ให้หยุดได้โดยไม่นับรวมเป็นวันลาป่วยตาม

วรรคแรก 

3) ลาเพื่อท าหมันได้ตามระยะเวลาที่แพทย์แผนปัจจุบันช้ันหนึ่งก าหนด  การลาดังกล่าวต้องเสนอ

ขออนุมัติจากอธิการบดีผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงานตามล าดับ  โดยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบ

ใบลาและตอ้งแจง้การลาล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 5  วัน 

4) ลาคลอดบุตรได้ครรภ์หนึ่งไม่เกินเก้าสิบวัน  นอกเหนอืจากการลาป่วยโดยสถาบันจะจ่ายค่าจ้าง

ให้ใน สี่สิบห้าวันแรก  การลาดังกล่าวต้องเสนอขออนุมัติจากอธิการบดีผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงาน

ตามล าดับ  กรณีนีใ้ห้แจ้งการลาล่วงหน้าพอสมควรหรอืแจง้ภายในสามวันหลังคลอดก็ได้ 

5) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้ไม่เกินหน่ึงร้อยยี่สิบวัน  โดยผู้ลาต้องเป็นผู้ปฏิบัติงาน

ในสถาบันมาแล้วไม่นอ้ยกว่าสามปีตดิต่อกันและไม่เคยลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ์มาก่อนและ

จะตอ้งแจง้การลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  แต่ถ้าลาอุปสมบทเกินกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน สถาบันจะไม่

จา่ยค่าจา้งให้  การลาดังกล่าวต้องเสนอขออนุมัติจากอธิการบดีผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงานตามล าดับ 
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การลาในกรณีนี้  หากสถาบันไม่สามารถหาผู้ปฏิบัติหนา้ที่แทนได้ทัน สถาบันอาจพิจารณายับยั้ง

การลาไว้ก่อนเพื่อให้ลาในปีตอ่ไปก็ได้ 

6) ลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพล  เพื่อตรวจสอบ  เพื่อฝึกวิชาทหารหรือเพื่อทดลองความ

พรั่งพร้อมตามกฎหมายว่าดว้ยการรับราชการทหารโดยสถาบันจะจ่ายเงินเดือนให้เต็มที่ปีหนึ่งไม่เกินหกสิบ

วัน 

7) ลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรูค้วามสามารถใหป้ฏิบัติตามหลักเกณฑท์ี่สภาสถาบันก าหนด 

8) ลาหยุดชดเชย กรณีมาปฏิบัติงานในวันหยุดหรอืกรณีได้รับงาน 

 

 

หมวด 10 

ข้อพึงปฏิบัติและข้อพึงละเว้น 

------------------------------------------------ 

 

ข้อ 46 ให้บุคลากรถือปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

 

1) ถือปฏิบัติตามข้อบังคับของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคลากรโดยเคร่งครัดทุก

ประการ 

2) เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและหลักธรรมของผู้บังคับบัญชา  ทั้ง

ค าสั่งทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรและค าสั่งด้วยวาจา 

3) ปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่กลั่นแกล้ง  กระท าที่เป็นการว่าร้าย  

โกหก  ดูหมิ่นเหยียดหยาม  หรือจงใจก่อให้เกิดความเสียหายหรือได้รับความเสื่อมเสีย

ชื่อเสียงแก่สถาบันและผูร้่วมงาน   

4) มีความส านึกและความรับผดิชอบในหนา้ที่การงานที่ได้รับมอบหมาย 

5) ละเว้นการกระท าใดๆ อันอาจก่อให้เกิดหรืออาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงและ

ทรัพย์สิน 

ของสถาบัน  ร่วมมอืดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของสถาบันเป็นอย่างด ี ใช้อย่างประหยัดไม่น า 

ทรัพย์สินของสถาบันไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตัว 

6) ปฏิบัติงานอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  ด้วยความ

ตั้งใจ 

อย่างเต็มความสามารถ  เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม

เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

7 ) ไม่เสพเครื่องดองของมนึเมา  สุรา  สิ่งเสพติด 

8) ละเว้นการกระท าใดๆ อันจะก่อให้เกิดการขัดแย้ง การแตกแยก และการวิวาทในกลุ่ม

คณาจารย์   
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เจ้าหนา้ที่และนักศกึษา 

9) ละเว้นการเล่นการพนันภายในสถาบัน  ไม่ว่าการพนันประเภทหรือชนิดใด อันกฎหมาย

บัญญัติ 

เป็นความผิด  หมกมุ่นในอบายมุข  มีหนีส้ินลน้พ้นตัว 

10) ละเว้นการกระท าใดๆ  อันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือกระท าการล่วงเกิน

คุกคาม 

หรอืก่อความร าคาญทางจิตใจ  สวัสดิภาพทางรา่งกายหรือทางเพศต่อผู้ปฏิบัติงานหรือต่อ

นักศึกษา 

11) ละเว้นการคัดลอกหรือแอบอ้างผลงานทางวิชาการของผู้อื่นเพื่อเป็น ประโยชน์ของตน 

12) จงรักภักดีต่อสถาบัน  ทั้งทางวาจาและการปฏิบัติในอันที่จะส่งเสริม  สนับสนุนและด ารง

ไว้ซึ่ง 

เกียรต ิช่ือเสียง ทรัพย์สินและผลประโยชน์ของสถาบัน 

13) รักสามัคคีต่อผู้ร่วมงาน  ให้ความช่วยเหลือร่วมมือกัน มีสัมมาคารวะ มีกิริยามารยาท

สุภาพ 

เรียบร้อยต่อผู้รว่มงานและบุคคลอื่น 

14) ไม่ทะเลาะวิวาทท าร้ายร่างกาย  หรือพกอาวุธที่อันตรายร้ายแรง หรือวัตถุระเบิดหรือมี

ของผิด 

กฎหมายไว้ในครอบครองเข้ามาในบริเวณสถาบัน 

15) ปฏิบัติงานตรงตามเวลาและลงบันทึกเวลาท างานและเลิกงาน  และลงลายมอืชื่อดว้ยตัว 

บรรจงก ากับเวลาเข้าและออกงานดว้ยตนเองทุกครั้ง 

16) ไม่ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ไปท ากิจธุระส่วนตัว  รวมทั้งไม่ออกนอกบริเวณสถาบันเพื่อ

กิจ 

ธุระตัว  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา 

17) ไม่ถ่ายทอดข่าวสารที่เป็นความลับ ซึ่งตนได้รับทราบในการปฏิบัติหนา้ที่ให้กับบุคคลที่ไม่มี 

หนา้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงรับทราบ 

18) เมื่อปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทั้ งในทางส่วนตัว  หรือกับผู้ร่วมงานและไม่

สามารถ 

19) จะแก้ไขได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชา  เพื่อขอความช่วยเหลือในอันที่จะแก้ปัญหาและเพื่อ

ความ  

เข้าใจอันดีตอ่กัน 

20) ไม่ช่วยเหลือสนับสนุน ชักจูง รู้เห็นเป็นใจหรือเพิกเฉยใหบุ้คลากรอื่นกระท าความผิด 

21) ละเว้นการกระท าการทุจริตเพื่อตนเองหรือผู้อื่นหรือฉ้อโกง หรือยักยอกทรัพย์สินหรือ

ข้อมูล 
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สารสนเทศ ซึ่งสถาบันสงวนสิทธิ์ไว้ปลอมแปลงเอกสารของสถาบัน เอกสารปลอมอัน

เป็นเท็จ  

เบิกหรอืน ามาใช้รับสิทธิประโยชนจ์ากสถาบันหรอืบุคคลหรือนติิบุคคลภายนอก 

22 แตง่กายสุภาพเรียบร้อยด้วยเครื่องแบบของสถาบันตามแบบที่สถาบันเป็นผู้ก าหนดและ 

แขวนบัตรประจ าตัวบุคลากรขณะปฏิบัติงานในสถาบัน 

23) ให้ฝึกธรรมสมาธิเป็นประจ าสม่ าเสมอ  

24) ไม่ละทิง้หน้าที่ 

25) ไม่รับสินบนหรอืสิ่งตอบแทนอันเกี่ยวกับหนา้ที่การงานในทางมชิอบ 

26) ไม่ได้รับโทษจ าคุกตามค าพพิากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุก  

 

 

หมวด  11 

การสอบสวนการกระท าความผิด 

------------------------------------------------ 

 

ข้อ 47  มีการกล่าวหา  เจ้าหนา้ที่ หรือบุคลากรผู้ใด  ในกรณีประพฤติผิดตามข้อ 46 แห่งข้อบังคับนี้  และ

อธิการบดีเห็นว่ากรณีมีมูลควรด าเนินการสอบสวน  ใหอ้ธิการบดีสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อ

ด าเนนิการสอบสวนให้ได้ความชัดแจง้โดยมิชักช้า 

 คณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอีกไม่น้อยกว่าสอง

คนและให้แตง่ตัง้ผู้อื่นเป็นเลขานุการโดยเป็นหรอืไม่เป็นกรรมการก็ได้ 

 

 ข้อ 48 ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนอธิการบดีหรือคณาจารย์ตามข้อบังคับสถาบัน  ว่าด้วยการ

สอบสวนอธิการบดีหรือคณาจารย์   พ.ศ.  2554   มาบังคับใช้กับการ สอบสวนเจ้าหน้าที่เท่าที่ไม่ขัดต่อ

ข้อบังคับนีโ้ดยอนุโลม 

 

 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวน 

 

ข้อ 49 คณะกรรมการสอบสวนมีอ านาจเรียกพยานหลักฐานหรือเอกสารของสถาบันมาใช้ประกอบการ

สอบสวนได้และมีอ านาจเรียกหรือเชิญผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  หรือนักศึกษาของสถาบันมาให้

ถ้อยค าได้ให้ผู้ที่ถูกเรียกหรือเชิญมาให้ถ้อยค าตามวรรคแรกต้องให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการเพื่อให้

การสอบสวนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวดเร็ว  สมบูรณ์และเป็นธรรม 
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การรายงานผลการสอบสวน 

 

ข้อ  50 เมื่อได้รับรายงานการสอบสวนจากคณะกรรมการแล้วให้อธิการบดีพิจารณารายงานการสอบสวน

และด าเนนิการ  ดังนี ้

1) ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเสนอความเห็นว่า  ผู้ถูกกล่าวหามิได้กระท าผิดหรือกรณีตาม

ข้อกล่าวหาฟังไม่ขึน้  ให้อธิการบดีสั่งยุติเรื่อง 

2) ในกรณีคณะกรรมการสอบสวนเสนอความเห็นว่า  ผู้ถูกกล่าวหากระท าความผิดให้อธิการบดี

ด าเนนิการพิจารณาลงโทษผูถู้กกล่าวหาภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ทราบผลการสอบสวน 

3) ในกรณีที่อธิการบดี เห็นว่าสมควรสอบสวนเพิ่มเติม  ให้ก าหนดประเด็นและอาจส่ง

พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนเพิ่มเตมิ 

4) ในกรณีอธิการบดีเห็นว่า  การสอบสวนไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้หรือไม่เป็นธรรมแก่ผู้ถูก

กล่าวหาในสาระส าคัญให้ระบุประเด็นที่แสดงว่าการสอบสวนไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมแล้วส่งให้

คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนใหม่เฉพาะประเด็นนั้นๆ หรือทั้งหมด ภายในระยะเวลาที่

ก าหนด 

 

 การด าเนินตาม 3) และ 4)ถ้าคณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ด้วยเหตุ

ใดๆ  หรืออธิการบดีเห็นว่า  สมควรเปลี่ยนแปลงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนด้วยประการใดก็ให้

ด าเนนิการได้ 

 

ข้อ 51 ในระหว่างการสอบสวน อธิการบดีอาจมีค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหางดการปฏิบัติหน้าที่  ใดๆในสถาบัน

เป็นการช่ัวคราวก็ได้ ถ้าเห็นว่าการให้ผู้ถูกกล่าวหาปฏิบัติหน้าที่ ต่อไประหว่างการสอบสวนยังไม่เสร็จจะ

เกิดความเสียหายแก่สถาบัน  สถาบันอาจสั่งพักงานผู้นั้นช่ัวคราวได้ไม่เกินเจ็ดวันโดยได้รับค่าจ้างไม่น้อย

กว่าครึ่งหนึ่งของค่าจ้างที่ได้รับอยู่ก่อนพักงานจนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้น เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้น

หากปรากฏว่าผู้ถูกพักงานไม่มีความผิดให้สถาบันจ่ายค่าจ้างส่วนที่เหลือทั้งหมดคืนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ

สิบห้าต่อปี 
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หมวด  12 

บทลงโทษ 

--------------------------------- 

 

ข้อ  51. บุคลากรผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติและข้อพึงละเว้นดังกล่าวในข้อ  46  จะได้รับ

พิจารณาความผิดตามความหนักเบาและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย

อย่าง  ดังต่อไปนี ้

1. ตักเตอืนด้วยวาจา 

2. ตักเตอืนเป็นลายลักษณ์อักษรและ/หรอืจะให้ท าทัณฑบ์นโดยมีก าหนดเวลา หรือไม่มี

ก าหนดเวลาก็ได้ 

3. สั่งพักงานช่ัวคราวโดยไม่ใหค้่าจา้ง 

4. ตัดเงินเดอืน 

5. งดการพจิารณาความดีความชอบประจ าปี 

6. ลดขั้นเงนิเดือน 

7.  เลิกจ้าง 

 

ผูบ้ังคับบัญชาตามสายงาน  หรือผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มีอ านาจลงโทษตามข้อ  1  และ ข้อ 

2  อธิการบดี โดยค าเสนอแนะของผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการสอบสวนที่สถาบันตั้งขึ้นเพื่อสอบสวน

ความผิดมอี านาจลงโทษตามข้อ  3  ข้อ  4  ข้อ  5  ข้อ  6  และข้อ  7 

 

 เว้นแต่กรณีปรากฏความผิดแจ้งชัด  หรือหากรอช้าอาจจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสถาบัน 

อธิการบดีมสีิทธิโดยความเห็นชอบของผู้รับใบอนุญาตหรอืตัวแทนผูร้ับใบอนุญาตใชดุ้ลพินิจที่จะลงโทษโดย

ไม่ต้องผ่านคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ1-7  และให้ถือว่าเป็นอ านาจเฉพาะของอธิการบดีตาม

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศกึษาเอกชน  พ.ศ.  2546  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  มาตรา 43 

 

 

หมวด  13 

การร้องเรียนและการอุทธรณ์ 

 

------------------------------------------ 

 

ข้อ  52. บุคลากรมีสิทธิยื่นเรื่องราวร้องเรียนในกรณีที่เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม  และในกรณีที่เกี่ยวกับ

ส่วนได้เสียหรือสิทธิอันควรมีควรได้ของตนหรือเกี่ยวด้วยกับการปฏิบัติงานของตน  ทั้งกรณีที่เป็นส่วนตัว

หรอืสภาพการท างานได้โดยใหย้ื่นตอ่ผูบ้ังคับบัญชาตามสายงานขึ้นไป  หากผู้บังคับบัญชาไม่สามารถแก้ไข
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ปัญหาเรื่องที่ร้องเรียนได้หรือแก้ไขแล้วแต่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าการแก้ไขนั้นยังไม่ถูกต้อง  ไม่เป็นธรรม

หรือไม่ปกป้องสิทธิอันควรมีควรได้ของตน  ให้บุคลากรนั้นมีสิทธิร้องทุกข์โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อ

คณะกรรมการคุม้ครองภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่รับทราบค าวินิจฉัยของผู้บังคับบัญชาหรือนับแต่วันที่

ยื่นหนังสือร้องเรียนโดยต้องระบุชื่อและนามสกุล  ต าแหน่งหน้าที่  สถานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และ

เรื่องราวอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์พร้อมรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์และเหตุผลประกอบการร้อง

ทุกข์ตามสมควรโดยที่ผู้รอ้งทุกข์ตอ้งลงลายมือช่ือก ากับไว้ดว้ย 

 

ข้อ  53 บุคลากรมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยลงโทษของสถาบันเกี่ยวกับการเลิกจ้างโดยต้อง

จา่ยเงนิชดเชยต่อคณะกรรมการคุม้ครองภายในสามสิบวันนับแตว่ันที่ได้รับการบอกเลิกจ้าง 

ข้อ  54.  ผูอุ้ทธรณ์หรอืผูร้้องทุกข์มีสิทธิคัดค้านกรรมการผูห้นึ่งผู้ใด  หากกรรมการผูน้ั้นมีส่วนได้

เสียในเรื่องที่อุทธรณ์หรอืร้องทุกข์  มเีหตุโกรธเคืองกับผูอุ้ทธรณ์หรอืผูร้้องทุกข์หรือเป็นคู่สมรส  บุพการี

ผูส้ืบสันดาน  หรอืพี่นอ้งร่วมบิดามารดา  หรือร่วมบิดาหรือรว่มมารดาของบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีกับผู้

อุทธรณ์หรอืร้องทุกข์นั้น  โดยยื่นค าคัดค้านเป็นหนังสือแสดงขอ้เท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเหตุแห่งการคัดค้าน

ต่อนายกสภาสถาบันภายในเจ็ดวันนับแตว่ันที่อุทธรณ์หรือร้องทุกข์ 

ให้นายกสภาสถาบันวินจิฉัยชีข้าดค าคัดค้านภายในสิบห้าวันนับแตว่ันที่ได้รับค าคัดค้านและให้แจ้ง

ผูอุ้ทธรณ์หรอืผูร้้องทุกข์ทราบค าวนิิจฉัยชีข้าดทันที 

  

ในระหว่างการวินิจฉัยชีข้าดของนายกสภาสถาบัน  กรรมการผู้ถูกคัดค้านจะเข้าร่วมพิจารณา

อุทธรณ์หรอืเรื่องราวร้องทุกข์นัน้มไิด้ 

 

ข้อ 55. เมื่อได้รับอุทธรณ์หรอืเรื่องราวร้องทุกข์แล้วให้ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังต่อไปนี้ 

1. แจ้งและส่งส าเนาอุทธรณ์หรอืเรื่องร้องทุกข์ให้สถาบันทราบเพื่อให้สถาบันด าเนินการชี้แจง

ข้อเท็จจริงในกรณีนั้นต่อคณะกรรมการคุ้มครองพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายในสิบวันนับจาก

วันที่ได้รับแจง้ 

ในกรณีทีส่ถาบันมีความจ าเป็นที่จะต้องใชเ้วลาในการท าค าชีแ้จงมากกว่าสิบวันคณะกรรมการ

คุ้มครองอาจพิจารณาขยายเวลาการชีแ้จงออกไปอีกได้ไม่เกินสิบวัน 

2. เมื่อคณะกรรมการคุ้มครองได้รับค าชี้แจงจากสถาบันแล้วให้ส่งส าเนาค าชี้แจงของสถาบัน

ให้ผู้อุทธรณ์หรอืผูร้้องทุกข์ทราบ  เพื่อให้ผู้อุทธรณ์หรือผู้ร้องทุกข์มีโอกาสชี้แจงหรือส่งหลักฐานเพิ่มเติมใน

ส่วนที่เห็นว่าอุทธรณ์หรอืเรื่องร้องทุกข์ของตนยังไม่ชัดเจนพอภายในเจ็ดวัน 

3. เมื่อพ้นก าหนดเวลาของการด าเนินการตาม  55.1  และ  55.2  แล้ว  คณะกรรมการ

คุ้มครองจะต้องด าเนินการประชุมพิจารณาหาแนวทางเพื่อเป็นข้อยุติส าหรับกรณีขัดแย้งนั้นโดยไม่ชักช้า

โดยจะขอใหส้ถาบัน ผูอุ้ทธรณ์หรอืผูร้้องทุกข์มาแถลงชีแ้จงเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการคุ้มครองก่อนก็ได้ 

4. เมื่อคณะกรรมการคุ้มครองได้แนวทางส าหรับการแก้ไขกรณีขัดแย้งให้ยุติลงได้อย่างเป็น

ธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายแล้ว  ให้คณะกรรมการคุ้มครองเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายมารับทราบแนวทาง
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วินิจฉัยและท าการตกลงกันเพื่อยุติข้อขัดแย้งนั้น โดยท าบันทึกข้อตกลงยุติกรณีขัดแย้งเป็นหนังสือให้ทั้ง

สองฝ่ายลงลายมอืชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

5. ในกรณีที่ไม่มีการตกลงกันตาม  55.4  ให้คณะกรรมการคุ้มครองมีค าวินิจฉัยและส่งค า

วินิจฉัยให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายทราบภายในหกสิบวัน  หากคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่พอใจค าวินิจฉัยของ

คณะกรรมการคุ้มครองเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาจ้างตามกฎกระทรวง  ให้น าคดีขึ้นสู่ศาล

แรงงานได้ภายในเก้าสิบวันนับแตไ่ด้รับค าวินิจฉัย 

 

ข้อ 56. ในกรณีที่บุคลากรใหค้วามรว่มมอืหรอืปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหรือได้

อุทธรณ์หรือร้องทุกข์ตามกฎกระทรวง  ห้ามมิให้สถาบันน ามาเป็นเหตุเลิกสัญญาจ้าง  โยกย้ายหน้าที่การ

งาน  หรอืกระท าการใดในลักษณะที่จะท าให้บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตอ่ไปได้  

 

ข้อ 57. ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์หรอืเรื่องร้องทุกข์ของคณะกรรมการคุ้มครอง  หา้มมิให้

บุคลากรใดกระท าการยั่วยุ  ยุยง  ชักชวน  หรือสนับสนุนให้บุคลากรอื่นหรอืนักศึกษากระท าการใดเพื่อ

สนับสนุนหรอืต่อต้านอีกฝ่ายหนึ่ง  หรอืนัดหยุดปฏิบัติหน้าที่หรอืนัดหยุดเรียน   

การกระท าตามวรรคหนึ่ง  ใหถ้ือว่าเป็นการกระท าโดยจงใจให้เกิดความเสียหายแก่สถาบัน 

 

หมวด  14   

การพ้นสภาพการเป็นบุคลากรของสถาบัน 

 

----------------------------------------------- 

 

ข้อ 58. บุคลากรสิ้นสภาพการเป็นบุคลากรของสถาบัน  ด้วยเหตุ  ดังต่อไปนี้ 

1. เสียชีวติ 

2. เกษียณอายุเมื่ออายุครบ  60  ปี 

3. ลาออก 

4. ถูกถอนออกจากต าแหน่งคณาจารย์ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา 

5. ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑท์ี่สถาบันก าหนด  และสถาบันบอก

เลิกสัญญาจา้งภายในไม่เกิน  1  ป ี

6. สถาบันบอกเลิกสัญญาจ้าง 

7. สถาบันเลิกกิจการ 

8. รัฐมนตรมีีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 

ข้อ 59. เมื่อสถาบันบอกเลิกสัญญาจา้ง / สถาบันเลิกกิจการหรือรัฐมนตรีมคี าสั่งเพิกถอน ในอนุญาตและ

สถาบันมิได้ให้บุคลากรปฏิบัติงานต่อไป  ให้สถาบันจา่ยค่าชดเชยใหแ้ก่บุคลากร  ดังตอ่ไปนี้ 
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1. บุคลากรมีอายุงานครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน  แต่ยังไม่ครบหนึ่งปี  ได้รับค่าชดเชยสามสิบวันในอัตรา

ค่าจา้งสุดท้าย 

2. บุคลากรมีอายุงานครบหนึ่ง ปี  แต่ยังไม่ครบสาม ปี  ได้รับค่าชดเชยเก้าสิบวันในอัตราค่าจ้าง

สุดท้าย 

3. บุคลากรมีอายุงานครบสามปี แต่ยังไม่ครบหกปี  ได้รับค่าชดเชยหนึ่งร้อยแปดสิบวันในอัตราค่าจ้าง

สุดท้าย 

4. บุคลากรมีอายุงานครบหกปี แต่ยังไม่ครบสิบปี  ให้จ่ายไม่น้อยกว่าสองร้อยสี่สิบวันในอัตราค่าจ้า

สุดท้าย 

5. บุคลากรมีอายุงานครบสิบปี ขึน้ไป  จา่ยไม่น้อยกว่าสามร้อยวัน ในอัตราค่าจา้งสุดท้าย 

ค่าชดเชยเลิกจ้างนี้ สถาบันจะจ่ายให้หลังหักภาษีเงินได้ส่วนบุคคลไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อน าส่ง

กรมสรรพากร 

 

ความในข้อนี้มใิห้ใชบ้ังคับแต่บุคคลที่มีก าหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนและเลิกสัญญาจ้างตาม

ก าหนดระยะเวลานั้น  ซึ่งการจ้างที่มีก าหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนจะกระท าได้ส าหรับการจ้างใน

โครงการเฉพาะที่มิใช่งานปกติของสถาบันซึ่งต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดของงานแน่นอน  

หรือในงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีก าหนดการสิ้นสุดหรือความส าเร็จของงาน  โดยงานดังกล่าวมี

ระยะเวลาสิน้สุดของงานไม่เกินสองปี  ซึ่งสถาบันและบุคลากรได้ท าสัญญาเป็นหนังสือไว้ตัง้แต่เมื่อเริ่มจ้าง 

 

ข้อ 60. กรณีเลิกจ้าง ความผิดกรณีต่อไปนี้ สถาบันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความผิดร้ายแรง ผู้ใดกระท า

ความผิดนี้จะถูกเลิกจ้างโดยไม่จ าเป็นต้องตักเตือนบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยและ

ผลประโยชน์ตา่งๆ 

1. ทุจรติต่อหน้าที่หรอืกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาต่อสถาบัน 

2. ให้ข่าวหรอืแสดงออกหรือกระท าด้วยประการใดๆต่อผู้ปฏิบัติงานภายในสถาบันหรือ

บุคคลภายนอกท าให้สถาบันได้รับความเสียหาย 

3. ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้สถาบันได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 

4. กฎหมายและเป็นธรรมของสถาบันและสถาบันได้ตักเตือนเป็นหนังสือในเรื่องเดียวกัน

มาแล้วไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ผูป้ฏิบัติงานกระท าความผดิ  เว้นแตก่รณีที่ร้ายแรงสถาบัน

ไม่จ าเป็นต้องตักเตอืน 

5. ละทิง้หน้าที่เป็นเวลาสามวันท าการติดกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั้นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอัน

สมควร     

6. ได้รับโทษจ าคุกตามค าพพิากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุก   
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7. ไม่ให้ความร่วมมือ  ขัดขวาง  หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งโดยชอบของ  พนักงานเจ้าหน้าที่

ตามกฎหมายนี้ให้บุคลากรที่ถูกเลิกจ้างตามที่ก าหนดในข้อนี้  มีสิทธิยื่นอุท ธรณ์ต่อ

คณะกรรมการคุม้ครองภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับแจง้การบอกเลิกสัญญาจ้าง 

8. รับสินบนหรอืสิ่งตอบแทนอันเกี่ยวกับหนา้ที่การงานในทางมชิอบ 

9. ท าร้ายร่างกายหรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางท าร้ายร่างกายผู้บังคับบัญชา หรือท าร้าย

ร่างกายเพื่อนรว่มงานขณะปฏิบัติหน้าที่ 

10. ลักทรัพย์ทุกกรณี 

11. ถ่ายทอดข่าวสารที่เป็นความลับซึ่งตนได้ทราบในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้สถาบันได้รับ

ความเสียหาย 

12. มีของผดิกฎหมายไว้ในครอบครอง 

13. มีหรอืเสพหรอืครอบครองยาเสพติด   เล่นการพนันในบริเวณสถาบัน 

14. ประทับบัตรลงเวลาท างานให้ผู้อื่นหรอืให้ผู้อื่นประทับบัตรลงเวลาท างานให้ 

15. มีพฤติกรรมส่วนตัวที่ไม่เหมาะสมเป็นเหตุให้สถาบันได้รับความเสื่อมเสียอย่างรา้ยแรง 

16. กระท าการหรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางข่มขู่  ขู่เข็ญ  หรือท าร้าย พนักงาน    นักศึกษา  

หรอืผูอ้ื่น 

 

ข้อ  61. ในกรณีทีส่ถาบันบอกเลิกจ้างบุคลากรด้วยกรณีใดก็ตาม  สถาบันจะถือปฏิบัติตามตัวบทกฎหมาย

และบรรดาบทบัญญัติที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  รวมถึงข้อบังคับและระเบียบของ

สถาบัน   

 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  11 มกราคม พ.ศ. 2555 

 
(ศาสตราจารย์  ดร.โกวิทย์  โปษยานนท์ 

นายกสภาสถาบันรัชต์ภาคย์ 

 

 


