
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ ที่ควรรู้
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กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ ที่ควรรู้
๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ(ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑

๓. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ และ(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕
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ต่อ
๔. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๕
๖. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐
๗. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๘. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3



ต่อ
๙. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑๐. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑๑. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร

ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
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๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

สาระส าคัญที่ควรรู้
- วัตถุประสงค์ (มาตรา ๗)

- ภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย (มาตรา ๘)
- การแบ่งส่วนราชการ (มาตรา ๑๐)
- ที่มาของรายได้ (มาตรา ๑๓)
- สภามหาวิทยาลัย (มาตรา ๑๖)
- สภาวิชาการ (มาตรา ๒๐)
- สภาคณาจารย์และข้าราชการ (มาตรา ๒๓)
- คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (มาตรา ๒๕)
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (มาตรา ๒๗)
- อธิการบดี และอ านาจ หน้าที่ (มาตรา ๒๘)
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๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗

มาตรา ๗ 

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้าง
พลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง  และยั่งยืนของ   
ปวงชน มีส่วนร่วมในการจดัการ การบ ารงุรักษา การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง       
ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริม วิทยฐานะครู
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มาตรา ๘
การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ ตามมาตรา ๗           

ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

(๑)  แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล

(๒)  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความ
รัก และผูกพันต่อท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนฯ

(๓) เสริมความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจ 
ในวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
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มาตรา ๘ (ต่อ)

(๔) เรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา 
และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม  จริยธรรมฯ

(๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูฯ 

(๖) ประสานความร่วมมือ และช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่าง
มหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอ่ืนทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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มาตรา ๘ (ต่อ)

(๗) ศึกษา และแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด าเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ
ของคนในท้องถิ่นฯ

(๘) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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มาตรา ๑๐
มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนราชการได้ ดังนี้

(๑) ส านักงานอธิการบดี

(๒) ส านักงานวิทยาเขต

(๓) บัณฑิตวิทยาลัย

(๔) คณะ 

(๕) สถาบัน

(๖) ส านัก

(๗) วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอาจให้มีศูนย์             
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะเพื่อ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 
๗ เป็นส่วนราชการ หรือหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยอีกได้
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มาตรา ๑๓ นอกจากเงินที่ก าหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน 
มหาวิทยาลัยอาจมีรายได้ ดังนี้

(๑)  เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และค่าบริการต่างๆของ
มหาวิทยาลัย

(๒) เงิน และทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่
มหาวิทยาลัย

(๓) รายได้ หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจาก
การใช้ที่ราชพัสดุ ซึ่งมหาวิทยาลัย
ปกครอง ดูแล หรือใช้ประโยชน์

(๔) เงินอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่น 
หรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัย
ได้รับเพื่อใช้ในการด าเนินกิจการของ
มหาวิทยาลัย

(๕) รายได้ หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการ
ลงทุน และจากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย

(๖) รายได้ หรือผลประโยชน์อื่น
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มาตรา ๑๖ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภามหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย

(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย

(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรอง
อธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการ
ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ

12



มาตรา ๑๖ (ต่อ)

(๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า
ของมหาวิทยาลัย และมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งตาม (๓)

(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบเอ็ดคน 

ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
โดยค าแนะน าของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตาม (๒) (๓) และ (๔)...

นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม มาตรา 
๑๖ (๓) (๔) และ (๕) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๓ ปี (มาตรา ๑๗)

สภามหาวิทยาลัย มีอ านาจ และหน้าที่ตามมาตรา ๑๘...
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มาตรา ๒๐ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาวิชาการ
ประกอบด้วย

(๑) ประธานสภาวิชาการ ได้แก่อธิการบดี

(๒) กรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์ประจ าเลือกจากผู้บริหาร หรือ
คณาจารย์ประจ า คณะคณะละหนึ่งคน

(๓) กรรมการสภาวิชาการซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมีจ านวน
เท่ากับบุคคลตาม (๒)

สภาวิชาการมีอ านาจ หน้าที่ตามมาตรา ๒๒...
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มาตรา ๒๓

ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ประกอบด้วย

ประธานสภา และกรรมการสภาซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ า และ
ข้าราชการของมหาวิทยาลัย

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มีหน้าที่ตามมาตรา ๒๔...
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มาตรา ๒๕ ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

- ประธานกรรมการ

- ประธานสภานักศึกษา

- นายกองค์การนักศึกษา

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย  มีหน้าที่          

ตามมาตรา ๒๖...

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนหนึ่งซึ่ง

สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จากผู้มีความรู้ 

ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กฎหมาย การงบประมาณ และการเงิน การ

บริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น 

การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอ่ืนๆ 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

ในจ านวนนี้ ให้แต่งตั้งจากบุคคลใน

พื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่น้อย
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มาตรา ๒๗ 

ให้มีอธิการบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง และจะให้มีรองอธิการบดี หรือ

ผู้ช่วยอธิการบดี หรือมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ตามจ านวนที่

สภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก าหนด เพื่อท าหน้าที่และรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงานตามที่อธิการบดีมอบหมาย
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มาตรา ๒๘ 

อธิการบดีนั้นจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของ

สภามหาวิทยาลัยจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙

อธิการบดี มีอ านาจและหน้าที่ ตามมาตรา ๓๑...

---------------------------------
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๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ(ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑

สาระส าคัญที่ควรรู้

- ความหมาย “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา”(มาตรา ๔)

- ต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (มาตรา ๑๘)

- การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (มาตรา ๖๕/๑)

- การแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (มาตรา ๖๕/๒)
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๒. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ(ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑
------------------

มาตรา ๔ 

“พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่าบุคคลซึ่งได้รับการ
จ้างตามสัญญาจ้างให้ท างานในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับค่าจ้างหรือ
ค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้ของ
สถาบันอุดมศึกษา
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มาตรา ๑๘ ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
มีดังต่อไปนี้

(ก) ต าแหน่งวิชาการ ซึ่งท าหน้าที่สอน 
และวิจัย ได้แก่

(๑) ศาสตราจารย์

(๒) รองศาสตราจารย์

(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(๔) อาจารย์

(๕) ต าแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ.ก าหนด

(ข) ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่
(๑) อธิการบดี
(๒) รองอธิการบดี
(๓) คณบดี
(๔) หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะ
(๕) ผู้ช่วยอธิการบดี
(๖) รองคณบดี หรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ

อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
(๗) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการ

ส านักงานวิทยาเขต ผู้อ านวยการกอง หรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่ากองตามที่ ก.พ.อ.ก าหนด

(๘) ต าแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ.ก าหนด
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มาตรา ๑๘ (ต่อ)
(ค) ต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ได้แก่

(๑) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
(๒) ระดับเชี่ยวชาญ
(๓) ระดับช านาญการ
(๔) ระดับปฏิบัติการ
(๕) ระดับอื่นตามที่ ก.พ.อ.ก าหนด
การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งวิชาการตาม (ก) (๑) (๒) หรือ (๓) ให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.ก าหนด
การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารตาม (ข) (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) 

หรือ (๖) ให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัิจัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอดุมศึกษานั้น
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มาตรา ๖๕/๑

การก าหนดต าแหน่ง ระดับการจ้าง การบรรจุและการแต่งต้ัง อัตรา
ค่าจ้างและค่าตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการ การเลื่อนต าแหน่ง การ
เปลี่ยนและการโอนย้ายต าแหน่ง การลา จรรยาบรรณ วินัยและการรักษา
วินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ และการอ่ืนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา
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มาตรา ๖๕/๒

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๑๘
หรือต าแหน่งอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่ออกตามมาตรา   
๖๕/๑ ได้

ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารตาม
มาตรา ๑๘ (ข) ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้น้ันมีอ านาจและหน้าที่ในต าแหน่งที่ได้รับการ
แต่งตั้ง และมีอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีสังกัดหน่วยงานน้ัน

ต าแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาต าแหน่งใดบังคับบัญชาข้าราชการและพนักงานใน
ส่วนราชการหรือส่วนงานใด ในฐานะใด ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด

-----------------------------------------------
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๓.ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์        
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย 

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ และ(ฉบับที่ ๒)   
พ.ศ. ๒๕๕๕

สาระส าคัญที่ควรรู้
- ความหมาย “พนักงานมหาวิทยาลัย” (ข้อ ๕)
- องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ข้อ ๗)
- คุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัย (ข้อ ๑๒)
- ต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ข้อ ๑๓)
- การแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ข้อ ๑๕) (ข้อ ๑๖)
- วินัย การรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

(ข้อ ๔๓-๔๖)
- การพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย (ข้อ ๔๗)
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ความหมาย “พนักงานมหาวิทยาลัย” (ข้อ ๕)

“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย        
สายวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ซึ่งได้รับการจ้างตาม
สั ญ ญ าจ้ า ง ใ ห้ ท า ง าน ใ น มห า วิ ท ย าลั ย ร า ชภั ฏ ว ไ ล ยอล งก ร ณ์                    
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทน
จากเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (ข้อ ๗)

(๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดีคนหนึง่ที่อธิการบดีแนะน า 

เป็นรองประธาน
(๓) รองอธิการบด ีที่อธิการบดีแนะน า 

จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ
(๔) คณบดีซึ่งคัดเลือกกนัเอง จ านวน ๑ คน 

เป็นกรรมการ
(๕) ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก หรือหัวหน้า

หน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ซึ่งเลือกกันเอง 
จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการ

(๖) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
เป็นกรรมการ

(๗) กรรมการสภามหาวิทยาลยัจาก
คณาจารย์ประจ า ซึ่งเลือกกันเองจ านวน 
๑ คน เป็นกรรมการ

(๘) ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
ซึ่งเลือกกันเองจ านวน ๑ คน เป็น
กรรมการ

(๙) ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน ซึ่งเลือกกันเองจ านวน ๑ คน 
เป็นกรรมการ
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (ข้อ ๗) (ต่อ)

(๑๐) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒ คน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังบุคคลภายนอก  
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคลและด้านกฎหมาย ที่อธิการบดี
เสนอแนะ เป็นกรรมการ

(๑๑) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ
(๑๒) หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาซึ่งกรรมการตาม (๔) (๕) (๗) (๘) และ (๙) 
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

กรรมการตาม (๔) (๕) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย มีอ านาจและหน้าที่ตามข้อ ๘...
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คุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัย (ข้อ ๑๒)

พนักงานมหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ข้อ ๑๒
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ต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ข้อ ๑๓)

ต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย มีดังน้ี

(๑) ต าแหน่งวิชาการ...

(๒) ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร...

(๓) ต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ...

(เหมือนต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)
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การแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ข้อ ๑๕)

การแต่งต้ังบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ด าเนินการด้วยวิธีการใด
วิธีการหนึ่งดังนี้

(๑) การสอบแข่งขัน

(๒) การคัดเลือก
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ผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (ข้อ ๑๖)

อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจสั่งแต่งต้ังพนักงาน
มหาวิทยาลัย และเป็นผู้มีอ านาจลงนามในสัญญาจ้างกับผู้ที่ผ่าน
กระบวนการแต่งตั้งตามข้อ ๑๕
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๖.วินัย การรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัยของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

เป็นไปตามข้อบงัคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินยัส าหรับพนกังานในมหาวิทยาลยั พ.ศ.
๒๕๕๒ 

ข้อ ๗ พนักงานต้องปฏบิัต.ิ..(๙ ข้อ) หากฝ่าฝืนถือว่าเป็นความผดิวินัยไม่ร้ายแรง
ข้อ ๘ การกระท าผิด...(๑๑ ข้อ) ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๔ โทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย มี ๕ สถาน คือ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน

หรือค่าตอบแทนไม่เกินร้อยละ ๕ และเป็นเวลาไม่เกิน ๖ เดือน ลดขั้นเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทนไม่เกิน ๒ ขั้น ปลดออก ไล่ออก
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การพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย (ข้อ ๔๗)

พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) มีการยุบเลิกต าแหน่ง หรือยุบเลิกหน่วยงาน

(๔) สิ้นสุดสัญญาจ้าง

(๕) ถูกสั่งให้ออกหรือเลิกจ้าง

(๖) ถูกสั่งปลดออกหรือไล่ออก
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๔. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อ ๕ 
“หัวหน้าส่วนราชการขึน้ตรง” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการทีม่ี

ฐานะหรือไม่มีฐานะเป็นกรมซึ่งขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรฐัมนตร ีหรือ
หัวหน้าส่วนราชการทีม่ีกฎหมายก าหนดให้การปฏิบัติราชการขึ้นตรงหรือ
อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือรฐัมนตรี

“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความวา่ อธิบดี หัวหน้าส่วนราชการที่เรยีกชื่อ
อย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม หัวหน้าส่วนราชการซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มี
ฐานะเป็นอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวดั และให้หมายรวมถึงเลขานุการรฐัมนตรใีน
ฐานะผู้บังคับบัญชาส านักงานรัฐมนตรีด้วย
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ (ต่อ)

ข้อ ๘ ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา และการใช้อ านาจพิจารณาหรืออนุญาต
การลาส าหรับข้าราชการแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามตารางที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๑๓ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามระเบียบนี้ 
หรือในระหว่างวันหยุดราชการ ให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึง
หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงหรือหัวหน้าส่วนราชการ

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้เสนอขอ
อนุญาตต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้เสนอขออนุญาตต่อ
ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง แล้วแต่กรณี
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ (ต่อ)

ข้อ ๑๗ การลาแบ่งออกเป็น ๑๑ 

ประเภท ดังนี้

๑)การลาป่วย

๒) การลาคลอดบุตร

๓) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

๔) การลากิจส่วนตัว

๕) การลาพักผ่อน

๖) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบ
พิธีฮัจย์

๗) การลาเข้ารับการตรวจเลอืกหรือเข้ารับ

การเตรียมพล

๘) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการ

วิจัย หรือดูงาน

๙) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง

ประเทศ

๑๐) การลาติดตามคู่สมรส

๑๑) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพดา้นอาชีพ
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