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ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีได้จัดท ำ คู่มือพนักงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบุรีฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้พนักงำนของมหำวิทยำลัยได้น ำไปศึกษำและยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ 
ตลอดจนมีควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศและรวมไปถึงสวัสดิกำรต่ำงๆ                
ที่พนักงำนพึงจะได้รับ  

คู่มือพนักงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีเล่มนี้ จัดท ำเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 รู้จักมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบุรี ส่วนที่ 2 เรื่องท่ีพนักงำนมหำวิทยำลัยควรทรำบ ส่วนที่ 3 สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงำนมหำวิทยำลัย ส่วนที่ 4 กำรประเมินผลพนักงำนมหำวิทยำลัย และส่วนที่ 5 ควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพของพนักงำนมหำวิทยำลัย  

ส ำนักงำนอธิกำรบดี หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำพนักงำนมหำวิทยำลัยทุกท่ำนจะได้รับประโยชน์จำกคู่มือ
พนักงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีเล่มนี้ และจะน ำไปปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศต่ำง ๆ 
ของมหำวิทยำลัยในกำรท ำงำนต่อไป หำกมีข้อทีค่วรปรับปรุงแก้ไข ผู้จัดท ำยินดีน้อมรับด้วยควำมขอบคุณ 

 
 
 

         ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
          กรกฎำคม  2558 
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ส่วนที่ 1  
รู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
1. ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เริ่มก่อตั้งครั้งแรกที่ต าบล อู่เรือ จังหวัดราชบุรี จากการเป็นโรงเรียน
ฝึกหัดครูกสิกรรม เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2469  จากนั้นจึงมีวิวัฒนาการตามล าดับ ดังนี้  

พ.ศ.2470 ย้ายมาอยู่ในเขตพระราชวัง พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี 

พ.ศ.2476 ยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู มูลและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู 
ประกาศนียบัตร จังหวัดเพชรบุรีในปีต่อมา 

พ.ศ.2481 ย้ายสถานที่ไปตั้งบริเวณวัดเกตุ ต าบลท่าราบ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
พ.ศ.2485 เปิดสอนนักเรียนฝึกหัดครูประชาบาลและเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนฝึกหัดครูมูล 

เพชรบุรี 
พ.ศ.2491 ยกเลิกหลักสูตรครูประชาบาล และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี 
พ.ศ.2506 ย้ายมาตั้งอยู่ที่ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี บนเนื้อที่ 200 ไร่เศษ ซึ่งเป็น

สถานที่ตั้งปัจจุบัน 
พ.ศ.2512 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง และยกฐานะเป็น วิทยาลัยครู

เพชรบุรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  
พ.ศ.2519 ยกฐานะข้ึนเป็นสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพ.ศ. 2518 
พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” 

เมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ตาม พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 
พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

 
 

 



ห น้ า  | 2 

คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2558 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งอยู่เลขท่ี 38 ม. 8 ถนนหาดเจ้าส าราญ ต าบลนาวุ้ง อ าเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 270 ไร่  

ปรัชญา (Philosophy)  

คุณธรรมน าความรู้ มุ่งสู่สากล  

วิสัยทัศน์ (Vision)  

“ภายในปี 2562 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า ที่มีความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว”  

พันธกิจ (Mission)  

1.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล สร้างอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยค านึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเทา่เทียม  

2.  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ โดยให้
ความส าคัญกับการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของพ้ืนที่และสนับสนุนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดอ้ย่างแท้จริง  

3.  ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทีต่อบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

4.  สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
และสังคม 

5.  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ เพ่ือใหเ้กิดความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สากล  

6.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง (Advance Execution Premium) โดยมี
คณะกรรมการหรือส านักบริหารยุทธศาสตร์เป็นกลไกด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

เป้าหมาย  

เป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2558-2562) เป็นเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ 
(outcome) และผลกระทบ (impact) ต่อท้องถิ่นและสังคม หลังจากที่ท้องถิ่นและสังคมได้ใช้ผลผลิต 
(output) ของ สถาบันจึงก าหนดเป้าหมาย ดังนี้ จะเปน็ 1 ใน 5 ของประเทศดา้นอาหารและการท่องเที่ยว   
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ราชภัฏสัญลักษณ์ 
 

 

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมี 5 สี  
 
สีประจ ามหาวิทยาลัย 

คือ เขียว – เหลือง  
 
ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย คือ “ต้นตาล” 

 

 

 

 

 

 

สีน  าเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิด และ
พระราชทาน "สถาบันราชภัฏ" 
สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของสถาบันราชภัฏ 36 แห่ง ใน
แหล่งธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมท่ีสวยงาม 
สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา 
สีส้ม แทนค่า ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าว
ไกลใน 36 สถาบัน 
สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์  ของนักปราชญ์แห่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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2. การแบ่งส่วนราชการ 

มหาวิทยาลัยได้แบ่งส่วนราชการภายใน เป็น 13 ส่วน ดังนี้ (8 คณะ 3 ส านัก 1 สถาบัน 1 
โรงเรียน) 

1. คณะครุศาสตร์ 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4. คณะวิทยาการจัดการ 
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. คณะพยาบาลศาสตร์ 
9. ส านักงานอธิการบดี 
10. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
11. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
13. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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โครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 

 
 
 
 
 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) 
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3. หน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย 

  บุคคลากรในมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วยสายวิชาการ และสายสนับสนุน ซึ่งในแต่ประเภทของ
บุคลากรย่อมต้องมีหน้าที่หลักในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 

3.1 หน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
1) งานสอน 

- จัดท าแผนการสอนและจัดท า มคอ.3 ของทุกรายวิชา ที่รับผิดชอบ ก่อนสอนตามเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

- จัดท าสื่อการสอน /ต ารา  และเอกสารประกอบการสอนในทุกรายวิชา  
- ออกข้อสอบ/ก ากับการสอบ/ตรวจข้อสอบ/ตรวจงานที่ออกแบบให้นักศึกษาน าเสนอ เพ่ือ

เสริมในเนื้อหาที่ยังไม่ครบถ้วน 
- ประเมินผล ทั้งขณะสอน (ตามมคอ.3 ที่ก าหนด) และหลังการสอน 
- จัดท ามคอ. 5 หลังการเรียนการสอนให้ครบทุกรายวิชา ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2) งานอาจารย์ที่ปรึกษา 
3) งานวิจัย  

- งานวิจัยในชั้นเรียน 
- งานวิจัยในท้องถิ่น และ/หรือ 
- งานวิจัยระดับชาติ / นานาชาติ 
- การน าเสนองานวิจัยระดับชาติ / นานาชาติ 

4) งานบริการวิชาการให้กับท้องถิ่น 
5) งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
6) การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี

ผลงานวิชาการอย่างสม่ าเสมอ 
7) เข้าร่วมงานตามงานที่ได้รับมอบหมายทั้งจากคณะฯและมหาวิทยาลัย 
8) ปฏิบัติงานตามค าสั่งของมหาวิทยาลัย 
9) งานอ่ืนๆ 

3.2 หน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
1) งานตาม Job  Description ของมาตรฐานงานที่ก าหนด 
2) ปฏิบัติงานตามค าสั่งของมหาวิทยาลัย 
3) เข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯและมหาวิทยาลัย    
4) พัฒนาตนเอง พัฒนางานอย่างสม่ าเสมอเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
5) ด าเนินการวิจัยในงานประจ าเพื่อพัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
6) งานอ่ืนๆตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย  

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการส าหรับบุคลากรสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่  
 

http://op.pbru.ac.th/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=69&Itemid=27
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ส่วนที่ 2 
เรื่องที่พนักงานมหาวิทยาลัยควรทราบ 

 
พนักงานมหาวิทยาลัย หมายความว่า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ท างานใน
มหาวิทยาลัย โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงพนักงานในโครงการของมหาวิทยาลัย 

 

1.  ประเภทของพนักงาน 
  ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย มีดังนี ้
  1.1 ต าแหน่งวิชาการ ซึ่งท าหน้าที่สอนและวิจัย ได้แก่  

1) ศาสตราจารย์ 
2) รองศาสตราจารย์ 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4) อาจารย์ 
5) ต าแหน่งอื่นตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
6) ต าแหน่งอื่นตามท่ี ก.บ.ม. ก าหนด 

1.2 ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่  
1) อธิการบดี 
2) รองอธิการบดี 
3) คณบดี 
4) หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
5) ผู้ช่วยอธิการบดี 
6) รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
7) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต ผู้อ านวยการกอง หรือ

หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากองตามท่ี ก.บ.ม. ก าหนด 
8) ต าแหน่งหัวหน้างาน หรือหัวหน้าฝ่าย ภายในกอง ส านักงานคณบดี ส านักงาน

ผู้อ านวยการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
9) ต าแหน่งอื่นตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
10) ต าแหน่งอื่นตามท่ี ก.บ.ม. ก าหนด 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5
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1.3 ต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ได้แก่  
1) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
2) ระดับเชี่ยวชาญ 
3) ระดับช านาญการ 
4) ระดับปฏิบัติการ 
5) ต าแหน่งอื่นตามท่ี ก.พ.อ.ก าหนด 
6) ระดับต าแหน่งอ่ืนตามที่ ก.บ.ม.ก าหนด 

2. หลักเกณฑ์การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 

2.1 การจ้าง ระยะเวลาการจ้าง และการท าสัญญาจ้าง 
1) พนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน เว้นแต่

พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานในหน้าที่เดิมอยู่ก่อนแล้วตามสัญญาจ้างครั้งก่อน 
2) ในระหว่างระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานหากไม่ผ่านการประเมิน มหาวิทยาลัยอาจ

พิจารณายกเลิกการจ้างได้ตามความเหมาะสม 
3) ระยะเวลาการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ให้จ้างคราวละ 4 ปีงบประมาณ เว้นแต่ผู้มีข้อ

ผูกพันที่ต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการมีระยะเวลานานกว่านี้ ก็ให้เป็นไปตามข้อผูกพันนั้น 
     พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งวิชาการ ซึ่งได้รับการจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า  4 ปี และ
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ให้จ้างต่อคราวละ 10 ปี หรือด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือ
ศาสตราจารย์ ให้จ้างต่อได้จนครบเกษียณอายุราชการ โดยผ่านการประเมินตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
    พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่ง
ได้รับการจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี และด ารงต าแหน่งระดับช านาญการให้จ้างต่อคราวละ 10 ปี หรือ
ด ารงต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับเชี่ยวชาญพิเศษให้จ้างต่อได้จนครบเกษียณอายุราชการ โดยผ่าน
การประเมินตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

4) การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ท าสัญญาจ้างตามแบบที่ ก.บ.ม. ก าหนดและให้
หน่วยงานที่จะจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ก าหนดข้อตกลงเกี่ยวกับภาระงานที่จะมอบให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยปฏิบัติให้ชัดเจน และให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างด้วย 

5) ค่าท่ีพัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง และรายจ่ายอื่นในการไปประชุม อบรม หรือสัมมนาตาม
ค าสั่งของมหาวิทยาลัยให้เบิกได้เช่นเดียวกับข้าราชการ 
     การไปประชุม อบรม หรือสัมมนา โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากมหาวิทยาลัยพนักงาน
มหาวิทยาลัย จะต้องส่งรายงานผลการประชุม อบรม หรือสัมมนา ให้กับหน่วยงานต้นสังกัดภายใน 15 วัน
หลังจากการประชุม อบรม หรือสัมมนาสิ้นสุด 
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3. จรรยาบรรณของบุคลากร 

3.1 จรรยาบรรณต่อตนเองและวิชาชีพ 

1) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) บุคลากรพึงยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
3) บุคลากรต้องมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
4) บุคลากรพึงยึดประโยชน์ของหน่วยงานและประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและ

ไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
5) บุคลากรพึงยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
6) บุคลากรพึงให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
7) บุคลากรพึงให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
8) บุคลากรพึงมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
9) บุคลากรพึงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
10) บุคลากรพึงยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพขององค์กร 

3.2 จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน และหน่วยงาน 

1) บุคลากรต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
2) บุคลากรพึงมีเจตคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ ในการท างานเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
และต้องฝึกฝนตนเองให้แตกฉานและแม่นย าช านาญ 

3) บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ 
4) บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ  รอบคอบรวดเร็ว 

ขยนัหมั่นเพียร ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 
5) บุคลากรประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์

ต่อทางราชการอย่างเต็มที ่
6) บุคลากรพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า  โดย

ระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
3.3 จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 

1) ผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญก าลังใจ 
สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการ
และเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล 

2) บุคลากรพึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพมี
น้ าใจไมตรีเอื้ออาทรและมนุษยสัมพันธ์อันดี 
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3) บุคลากรพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงาน
ของตน และส่วนรวมทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างานและแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการ
เสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 

4) บุคลากรพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความ
สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

5) บุคลากรต้องละเว้นจากการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน และต้องไม่คัดลอกหรือลอก
เลียนผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนโดยมิชอบ หรือน าผลงานทางวิชาการของผู้ อ่ืน หรือจ้างวานหรือใช้ผู้อ่ืน
ท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือน าไปใช้ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งหรือการเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น หรือการ
ให้ได้รับเงินเดือนในระดับสูงขึ้น หรือในการอื่นใด 

6) บุคลากรพึงเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ยกย่อง ให้เกียรติในศักดิ์ศรีของ
เพ่ือนร่วมงาน การกลั่นแกล้ง การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง ผู้ร่วมปฏิบัติราชการ นักศึกษา หรือ
ประชาชนอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

3.4 จรรยาบรรณต่อนักศึกษา และผู้รับบริการ 

1) บุคลากรพึงให้บริการผู้มาติดต่องานอย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความเสมอภาค 
โปร่งใส และเป็นธรรม และใช้ภาษา ถ้อยค า ส านวนที่ชัดเจนสุภาพ เหมาะสม และเข้าใจง่าย ในการสื่อ
ความหมายต่อนักศึกษาและผู้รับบริการที่มาติดต่อราชการ 

2) บุคลากรต้องไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนักศึกษาหรือ
ผู้รับบริการเพื่อกระท าการหรือไม่กระท าการใด 

3) บุคลากรต้องไม่สอนหรืออบรมนักศึกษา ผู้รับบริการ เพ่ือให้กระท าการที่รู้อยู่ว่าผิด
กฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชน 

4) บุคลากรต้องไม่เปิดเผยความลับของนักศึกษา หรือผู้รับบริการ ที่ได้มาจากการปฏิบัติ
หน้าที่หรือจากความไว้วางใจ ทั้งนี้โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการ 

5) บุคลากรต้องไม่ล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใช่คู่สมรส
ของตน 

3.5 จรรยาบรรณต่อประชาชน และสังคม 
1) บุคลากรพึงให้บริการต่อนักศึกษา ประชาชน ผู้รับบริการอย่างเต็มก าลังความสามารถ

ด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติ
ได้หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผล หรือแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือ
บุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เก่ียวข้อกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป 

2) บุคลากรพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
3) บุคลากรพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชน

จะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มารับบริการหรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น  หาก
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ได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพ่ือด าเนินการตามสมควรต่อไป 

4) บุคลากรต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง บุคลากรต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิ์หรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งไม่ให้การส่งเสริมสนับสนุนหรือชักจูงให้ผู้อื่นกระท าการในลักษณะเดียวกัน 

3.6 จรรยาบรรณของผู้บังคับบัญชา 

    นอกเหนือจากจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยตามข้อ 1 – 5 แล้ว ผู้บังคับบัญชาพึง
ปฏิบัติตน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยยึดหลักความเป็นธรรมและเสมอภาค 
2) ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได ้
3) ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ ผลกระทบที่มีต่อบุคลากร

มหาวิทยาลัย รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 

3.7 จรรยาบรรณของคณาจารย์ 

   นอกเหนือจากจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยตามข้อ 1 - 5 แล้วคณาจารย์พึงปฏิบัติตน 
ดังนี้ 

1) คณาจารย์พึงรักและศรัทธาในความเป็นครู พึงด ารงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และ
ผู้อื่นทั้งด้านส่วนตัวและการงาน ตลอดจนเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพอาจารย์ 

2) คณาจารย์พึงอบรมสั่งสอนศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ ช่วยเหลือและ
ปฏิบัติต่อศิษย์อย่างมีเมตตาและเป็นธรรมและส่งเสริมความเจริญทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมแก่
ศิษย์ 

3) คณาจารย์พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต 
4) คณาจารย์พึงปฏิบัติงานโดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไม่ถูกครอบง าด้วยอิทธิพลหรือ

ผลประโยชน์ใด และไม่เลือกปฏิบัติ 
5) คณาจารย์พึงหมั่นศึกษาค้นคว้าติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

ตลอดเวลา 
6) คณาจารย์พึงปฏิบัติหน้าที่วิจัยที่มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามข้อก าหนดของคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติและจรรยาบรรณในวิชาชีพเฉพาะทางของตน 
7) คณาจารย์พึงปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงาน ดุจกัลยาณมิตร ช่วยเหลือส่งเสริม และเกื้อกูล

ผู้ร่วมงาน ชุมชน และสังคมในทางสร้างสรรค์ 
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8) คณาจารย์พึงสร้างและส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

9) คณาจารย์พึงปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบทั้งต่อผู้อื่น ต่อสังคมและต่อประเทศชาติ 

บทลงโทษ 

 จรรยาบรรณนี้ให้ใช้บังคับกับบุคลากรโดยเคร่งครัด หากบุคลากรคนใดกระท าผิดจรรยาบรรณ 
หรือกระท าการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าความผิดจรรยาบรรณ และให้ลงโทษ
ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2552 และให้ถือว่าการกระท าผิดจรรยาบรรณของบุคลากรดังต่อไปนี้  เป็นการท าผิด
จรรยาบรรณอย่างร้ายแรง 

1) การแอบอ้างหรือน าผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง 
2) การล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษา หรือบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่คู่

สมรสของตนเอง 
3) การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด จากนักศึกษาหรือผู้รับบริการ

เพ่ือกระท าหรือไม่กระท าการใด 
4) การเปิดเผยความลับของนักศึกษาและผู้รับบริการ ที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือจาก

ความไว้วางใจโดยมิชอบและก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการ 
5) การสอน อบรม หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางฝ่าฝืน หรือผิดกฎหมายต่อนักศึกษาหรือ

ผู้รับบริการ เพ่ือให้กระท าการที่รู้อยู่ว่าผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชนและสังคมอย่าง
ร้ายแรง 

6) การกระท าความผิดอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดตามสภาพและความร้ายแรงของ
การกระท า 

   การกระท าผิดจรรยาบรรณที่เป็นความผิดวินัยหรือผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้ด าเนินการทาง
วินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ถ้าไม่เป็นความผิดวินัยให้
ผู้บังคับบัญชาด าเนินการ ดังนี้ 

1) ตักเตือน หรือ 
2) สั่งให้ด าเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด หรือ 
3) ท าทัณฑ์บน 

 เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้บันทึกไว้ในทะเบียนประวัติบุคคลด้วย 
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4. การพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

4.1 พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อ 
1) ตาย   
2) ได้รับอนุญาตให้ลาออก 
3) ถูกสั่งให้ออกเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือลักษณะต้องห้าม 
4) สิ้นสุดสัญญาจ้าง 
5) ถูกเลิกจ้าง 
6) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
7) ยุบหรือเลิกต าแหน่งหรือยุบเลิกหน่วยงาน 
8) อายุครบหกสิบปีในปีงบประมาณนั้น 
9) เหตุอื่นตามที่ ก.บ.ม. เสนอแนะหรือตามสัญญาจ้าง 

4.2 การพ้นสภาพจากพนักงานมหาวิทยาลัย นอกจากเป็นไปตามข้อ 1 - 9 แล้ว ให้อธิการบดีโดย
ความเห็นชอบของ ก.บ.ม. อาจสั่งเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1) เจ็บป่วยจนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสม่ าเสมอ เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าเก้าสิบวัน 
2) ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ หรือบกพร่องในหน้าที่ด้วยเหตุใดๆ  
3) ขาดคุณสมบัติทั่วไปและมีลักษณะต้องห้าม 
4) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.บ.ม. ก าหนด 
5) กรณีอ่ืนๆ ตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด 

4.3 ตามระยะเวลาจะยังเหลือเวลาอยู่ 
4.4 พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ใดประสงค์จะลาออกจากงานก่อนครบสัญญาจ้างให้ยื่นหนังสือขอ

ลาออกต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นล่วงหน้าก่อนวันลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน เพ่ือให้ผู้มีอ านาจอนุญาตลาออก
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นพิเศษ ผู้มีอ านาจอนุญาตการลาออก จะอนุญาตให้
พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน ก็ได้ 

4.5 ในกรณีที่บุคคลใดพ้นจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว หากในการปฏิบัติงานของบุคคล
นั้นในระหว่างที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย ให้บุคคลดังกล่าวต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย ในการนี้มหาวิทยาลัยอาจ
หักค่าตอบแทนหรือเงินอ่ืนใดที่บุคคลนั้นจะได้รับจากมหาวิทยาลัยไว้เพ่ือช าระค่าความเสียหายดังกล่าวก็ได้ 
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5. เครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัย 

เครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบพิธีการ และแบบปฏิบัติราชการ 
5.1 เครื่องแบบพิธีการ เป็นเครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัยส าหรับใช้ในการเข้าร่วมงานพิธี

ต่างๆ ตามหมายก าหนดการหรือก าหนดการ หรือในโอกาสอ่ืนตามค าสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
ลักษณะเครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย  

 

ภาพแสดงตัวอย่างการแต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติขาว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 เครื่องแบบปฏิบัติราชการ เป็นเครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัยส าหรับใช้ในการเข้า

ร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี หรือพิธีตามที่ระบุในหมายก าหนดการหรือก าหนดการ และในโอกาสอ่ืนๆ ตาม
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีหรือประกาศนัดหมาย 

 

ภาพแสดงตัวอย่างการแต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 
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เครื่องหมายประดับเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย (ปกติขาว) 

อินธนู 

ชาย 

 
 
 

 
 

หญิง 

 
 
 
 

เข็มตราสัญลักษณ์
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 

กระดุม 
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เครื่องหมายประดับเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 

เข็มตราสัญลักษณ์
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 

หัวเข็มขัด 
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ส่วนที่ 3 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. การรักษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
2. การให้ทุนการศึกษา งานบริหารงานบุคคล/คณะกรรมการพิจารณาทุนฯ 
3. การให้ทุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
4. สวัสดิการที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย งานพัสดุ อาคาร และสถานที่ 
5. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ งานบริหารงานบุคคล 
6. กองทุนประกันสังคม งานบริหารงานบุคคล 
7. สมาชิกสโมสรบุคลากรฯ คณะกรรมการสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัย 
8. สิทธิการลาหยุด งานบริหารงานบุคคล 
9. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานบริหารงานบุคคล 

บุคลากร การ
รักษาพยาบาล 

การให้
ทุนการศึกษา 

การให้ทุน
งานวิจัย 

สวัสดิการที่พัก
อาศัย 

กองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ กองทุน

ประกันสังคม 

สมาชิกสโมสร
บุคลากรฯ 

สิทธิการลาหยุด 

เคร่ืองราช 
อิสริยาภรณ์ 
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พนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังนี้ 

1. สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

พนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับสวัสดิการในการรักษาพยาบาล ดังนี้ 
1.1 การรักษาเบื้องต้น โดยศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ คลินิกเวชกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

ขั้นตอนในการตรวจรักษาเบื้องต้น 
1) ยื่นบัตรประจ าตัวประชน  
2) ชั่งน้ าหนัก  
3) วัดความดัน  
4) วัดไข้  
5) ซักประวัติเบื้องต้นในเรื่องการเจ็บป่วย  
6) ส่งเข้าห้องตรวจ โดยนายแพทย์พูลสวัสดิ์ สมบูรณ์ปัญญา เป็นผู้วินิจฉัยโรคและตรวจ

รักษาอาการเบื้องต้น  
7) รับยาหน้าเคาน์เตอร์ตามแพทย์สั่ง 
หากอาการผู้ป่วยหนักหรือเครื่องมือแพทย์ที่คลินิกไม่เพียงพอ แพทย์จะส่งต่อให้กับ

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 
1.2 การตรวจสุขภาพประจ าปี แยกเป็น 2 โปรแกรม 

 โปรแกรมท่ี 1  :  ผู้รับบริการอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ 

ล าดับที่ รายการ หมายเหตุ 

1 ตรวจร่างกายทั่วไป  โดยแพทย์ (เบิกราชการไม่ได้) ล าดับที่ 4  ต้องตรวจ 
2 ตรวจทางห้องปฏิบัติการ  ประกอบด้วย  : ณ  โรงพยาบาล  

 
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  (CBC) พระจอมเกล้า  

 
ตรวจปัสสาวะ  (URINE EXAMINATION) จ. เพชรบุรี 

 
ตรวจอุจจาระ  (STOOL EXAMINATION)  

3 ตรวจเอกซเรย์เพ่ือดูสภาพปอด (CHEST X-RAY)  
4 ตรวจมะเร็งปากมดลูก (เฉพาะสตรี)  

 
  - ตรวจภายใน  

 
  - PAP SMEAR  

 

 



ห น้ า  | 20 

คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2558 

 โปรแกรมท่ี 2  :  ผู้รับบริการอายุ 35 ปีขึ้นไป 

ล าดับ รายการ หมายเหตุ 

1 ตรวจร่างกายทั่วไป  โดยแพทย์ (เบิกราชการไม่ได้)  
2 ตรวจทางห้องปฏิบัติการ  ประกอบด้วย :   

  ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)  
  ตรวจปัสสาวะ (URINE EXAMINATION)  
  ตรวจอุจจาระ (STOOL EXAMINATION)  
  ตรวจปริมาณน้ าตาลในเส้นเลือด  
    - โรคเบาหวาน (FBS)  
  ตรวจสมรรถภาพของไต  
    - BUN  
    - CR  
  ตรวจสมรรถภาพของตับ  
    - SGOT  
    - SGPT  
    - ALKALINE PHOSPHATASE  
  ตรวจกรดยูริค  
    - URIC ACID  
  ตรวจปริมาณไขมันในกระแสเลือด  
    - CHOLESTEROL  
    - TRIGLYCERIDE  

3 ตรวจเอกซเรย์  เพ่ือดูสภาพปอด (CHEST X-RAY)  
4 ตรวจมะเร็งปากมดลูก (เฉพาะสตรี)  

    - ตรวจภายใน  
    - PAP SMEAR  

สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ คลินิกเวชกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  โทร. 2002 
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2. สวัสดิการในการให้ทุนศึกษาต่อ 

พนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับทุนศึกษาในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยบุคคลนั้น
ต้องมคีุณสมบัติทั่วไปของผู้รับทุน ดังนี้ 

2.1 บุคลากรสายวิชาการ 
1) ต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในต าแหน่งประเภทวิชาการ หรือ

พนักงานมหาวิทยาลัยในสายวิชาการที่รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าและปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน
ผู้สอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2) ทุนศึกษาระดับปริญญาโทต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี และทุนระดับปริญญาเอกต้องมีอายุไม่
เกิน 45 ปี 

3) กรณีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในสายวิชาการต้องมีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยติดต่อกัน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

4) เป็นผู้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ สามารถศึกษาให้ส าเร็จตามหลักสูตรได ้
5) ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกได้แล้ว โดยมีหนังสือรับรองหรือหนังสือ

ตอบรับให้สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรของสถาบันที่เข้าศึกษาเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ต้องเป็นสถาบันการศึกษา
ที่ ก.พ. รับรอง โดยไม่มีเงื่อนไข 

6) ต้องศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงกับแผนพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย 
7) คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก าหนด 

2.2 บุคลากรสายสนับสนุน 
1) ต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในต าแหน่งประเภทบริหาร และต าแหน่ง

ประเภททั่วไป หรือพนักงานราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินค่าตอบแทน ค่าจ้างและปฏิบัติ
ราชการหรือปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2) ทุนศึกษาระดับปริญญาโทต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี และทุนระดับปริญญาเอกต้องมีอายุไม่
เกิน 45 ปี 

3) กรณีเป็นพนักงานราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นบุคลากรสายสนับสนุนต้องมี
สัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

4) เป็นผู้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ สามารถศึกษาให้ส าเร็จตามหลักสูตรได้ 
5) ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกได้แล้ว โดยมีหนังสือรับรองหรือหนังสือ

ตอบรับให้สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรของสถาบันที่เข้าศึกษาเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ต้องเป็นสถาบันการศึกษา
ที่ ก.พ. รับรอง โดยไม่มีเงื่อนไข 

6) ต้องศึกษาในสาขาวิชา ตามแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
7) คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
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3. สวัสดิการในการให้ทุนวิจัย 

พนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับทุนศึกษาในการด าเนินงานวิจัย  โดยมีขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุน
การวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

 
ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

นักวิจยัส่งข้อเสนอโครงการวิจยัตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย ที่สถาบันวิจยัฯ จ านวน 3 ชุด 

สถาบันวิจยัฯ จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจยัให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรอง (ระยะเวลา 2 สัปดาห์) 

นักวิจยัปรับแก้ข้อเสนอโครงการวจิัยตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิฯ (ระยะเวลา 2 
สัปดาห์) 

สถาบันวิจยัฯ ตรวจสอบการแก้ไขตามขอ้เสนอแนะ ไม่แก้ไข/แก้ไขไม่ครบถ้วน 

สถาบันวิจยัฯ น าข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจยั 

แก้ไขครบถ้วน 

คณะกรรมการกองทุนเพื่อการวิจยัพิจารณาอนุมัติ
ทุนวิจัย 

อนุมัติ 

สถาบันวิจยัฯ แจ้งผลการพจิารณาให้นักวิจัยทราบ (ระยะเวลา 2 สัปดาห์) 

ไม่อนุมัติ 

เข้าสู่กระบวนการท าสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจยั 

สิ้นสุด 
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4. สวัสดิการที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 

บุคลากรของมหาวิทยาลัย  ที่มีสิทธิเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย  จัดแบ่งกลุ่ม             
ได้ดังต่อไปนี้ 

1.  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
2.  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
3.  บุคลากรสายสนับสนุน  ได้แก่  ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยและ

พนักงานประจ าโครงการที่มีอายุการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า  1  ปี   
กรณีเป็นบุคคลอื่น  ให้ท าบันทึกเสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 
การจัดสรรที่พักอาศัยส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้พิจารณาตามความจ าเป็นและความ

เหมาะสม  โดยมีเกณฑ์ส าคัญ  ดังนี้ 
1.  ก าหนดสัดส่วนของบุคลากร ในอัตราส่วนร้อยละ  30 : 40 : 30   
2.  พิจารณาจากอายุการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย กรณีเปลี่ยนสถานภาพงานให้นับรวมอายุต่อด้วย 
3.  พิจารณาจากสถานภาพทางครอบครัวตามล าดับ  ดังนี้ 

3.1  สมรสและคู่สมรสรับราชการหรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
3.2 โสดหรือสมรสและคู่สมรสไม่ได้รับราชการหรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
3.3 จ านวนบุตรที่ต้องดูแลอุปการะ 

4.  พิจารณาจากต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบในมหาวิทยาลัย 
5.  พิจารณาจากระดับความเดือดร้อนและความจ าเป็นของแต่ละบุคคล  ดังนี้ 

5.1  ภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้าน 
5.2  การดูแลบุพการี  บุตรและญาติพ่ีน้อง 
5.3  ความเดือดร้อนด้านอ่ืน ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น 

6.  คุณวุฒิการศึกษาท่ีใช้บรรจุเข้าปฏิบัติงาน 
 
การยื่นค าขอท่ีพักอาศัย 
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอที่พักอาศัยยื่นความจ านงที่งานบริหารพัสดุ  อาคารสถานที่และ

สาธารณูปโภค  อาคารวิทยาภิรมย์  ชั้น M  กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  ตามวัน  เวลาที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศเป็นคราวๆ ไป  โดยกรอกข้อความในแบบค าขอที่ก าหนดพร้อมแนบส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ
และบุคคลตามข้อ 5.2 

สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่งานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โทร. 1395 
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5. สิทธิส าหรับสมาชิกกองทนุส ารองเลี้ยงชีพ 

สมาชิกจะต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนเป็นรายเดือน โดยให้มหาวิทยาลัยหักเงินสะสมจากค่าจ้าง
ในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้แก่สมาชิกแต่ละรายในอัตรา
ร้อยละ 3 ของค่าจ้าง เมื่อสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ ไม่ว่ากรณีใดสมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสะสมและเงิน
ผลประโยชน์ทั้งหมดที่สะสมไว้ และสมาชิกมีสิทธิได้รับส่วนที่นายจ้างจ่ายเงินสมทบ และผลประโยชน์ทุก
ทอดของเงินดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

1. อายุการเป็นสมาชิกไม่ถึง 3 ปี ไม่จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ 
2. อายุการเป็นสมาชิกครบ 3 ปี แต่น้อยกว่า 6 ปี จ่ายร้อยละ 50  
3. อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จ่ายร้อยละ 100 

กรณีต่อไปนี้ สมาชิกจะได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ร้อยละ 100 โดยไม่ค านึงถึงอายุสมาชิก 
1. ถึงแก่กรรม 
2. ครบเกษียณอายุการท างาน 
3. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
4. เจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยมีหนังสือรับรองจากแพทย์ที่นายจ้างยอมรับเป็น

ผู้ลงความเห็นว่าสมาชิกไม่สามารถปฏิบัติงานของนายจ้างได้อีกต่อไป 
5. เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ โดยมีหนังสือรับรอง

จากแพทย์ที่นายจ้างยอมรับเป็นผู้ลงความเห็นว่าสมาชิกไม่สามารถปฏิบัติงานของนายจ้างได้อีกต่อไป 
6. ไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างโดยไม่มีความผิด 

6. สิทธิประโยชน์ส าหรับผู้ประกันตน “กองทุนประกนัสังคม” 

พนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องส่งเงินสมทบร้อยละ 5 ของอัตราเงินเดือน แต่ไม่เกิน 750 บาท                  
เข้ากองทุนประกันสังคมตามมาตรา 33 ซึ่งมหาวิทยาลัยในฐานะนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนอีก
ร้อยละ 5 ของอัตราเงินเดือนของลูกจ้าง แต่ไม่เกิน 750 บาท และพนักงานมหาวิทยาลัย (ผู้ประกันตน)     
จะได้รับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล เมื่อส่งเงินสมทบครบ 3 เดือนภายใน ระยะเวลา 15 เดือนก่อน
เดือนรับบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล คือ โรงพยาบาล                   
ที่ผู้ประกันตนเลือกเองสามารถเปลี่ยนแปลงได้ปีละ 1 ครั้ง ช่วงเดือนมกราคม – มีนาคมของทุกปี 

ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการลาศึกษาต่อ (เต็มเวลา) จะต้องยื่นเรื่องเป็น
ผู้ประกันตนในมาตรา 39 คือ จะต้องส่งเงินสมทบร้อยละ 10 ของอัตราเงินเดือน แต่ไม่เกิน 1,500 บาท 
เข้ากองทุนประกันสังคมด้วยตนเอง โดยมหาวิทยาลัยจะไม่สบทบในส่วนของนายจ้างเพ่ิมเข้ากองทุน                   
ให้ และเมื่อกลับเข้ามาปฏิบัติราชการปกติให้พนักงานมหาวิทยาลัยยื่นเรื่องกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนใน
มาตรา 33 ด้วย 
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ผู้ประกันตน จะได้รับสิทธิคุ้มครอง 7 กรณี ดังนี้ 

สิทธิและการได้สิทธปิระโยชน์จากกองทุนประกันสงัคม 

1. กรณีเจ็บป่วยหรือประสบ
อันตราย 
 

* ต้องจ่ายเงินสมทบ 3 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนเดือนที่ประสบ
อันตราย 
   - มีสิทธิการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่ระบุไว้ตามบัตรรับรอง
สิทธิ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
ยกเว้น ฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ หากเข้ารักษาสถานพยาบาลอ่ืนต้องส ารองจ่าย
ไปก่อน 
   - เงินทดแทน 50 % ของค่าจ้างเฉลี่ย ตามท่ีหยุดงานครั้งละไม่เกิน 90 
วัน ในหนึ่งปฏิทิน ไม่เกิน 180 วัน ยกเว้นโรคเรื้อรัง มีสิทธิได้ไม่เกิน 365 
วัน 

2. กรณีทุพพลภาพ * ต้องจ่ายเงินสมทบ 3 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนเดือนที่ทุพพลภาพ 
   - เงินทดแทน 50% ของค่าจ้างเฉลี่ยตลอดชีวิต 
   - ค่ารักษาพยาบาล 
     > ในสถานพยาบาลรัฐ      
        กรณีผู้ป่วยนอก เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น  
        กรณีผู้ป่วยใน จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ด้วยระบบ DRG 
     > ในสถานพยาบาลเอกชน  
        กรณีผู้ป่วยนอก เบิกได้ไม่เกิน 2,000 บาท/เดือน  
        กรณีผู้ป่วยใน เบิกได้ไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดือน (เหมาจ่ายค่า
พาหนะเพ่ือรับบริการทางการแพทย์ เดือนละ 500 บาท) 
   - ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้สิทธิเช่นเดียวกับกองทุนเงินทดแทน 
   - เมื่อเสียชีวิตจากการทุพพลภาพจะได้รับสิทธิเช่นเดียวกับกรณีตาย 

3. กรณีตาย * ต้องจ่ายเงินสมทบ 1 เดือน ภายใน 6 เดือน ก่อนเดือนที่เสียชีวิต 
   - ค่าท าศพ 40,000 บาท 
   - เงินสงเคราะห ์จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 36 เดือน แต่ไม่ถึง 10 ปี ได้รับ 1 
เท่าครึ่งของค่าจ้างเฉลี่ย ถ้าจ่ายเงินสมทบเกิน 10 ปี ได้รับ 5 เท่าของ
ค่าจ้างเฉลี่ย 

4. กรณีคลอดบุตร * ต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 7 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนเดือนที่
คลอด 
   - ได้ค่าคลอดเหมาจ่าย 13,000 บาท ต่อการคลอด 1 ครั้ง ใช้สิทธิได้คน
ละไม่เกิน 2 ครั้ง 
   - เงินสงเคราะห์ 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย 90 วัน (เฉพาะผู้ประกันตนหญิง)  
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สิทธิและการได้สิทธปิระโยชน์จากกองทุนประกันสงัคม 

5. กรณีสงเคราะห์บุตร * ต้องจ่ายเงินสมทบ 12 เดือน ภายใน 36 เดือน ก่อนเดือนที่เกิดสิทธิ 
   - ได้เงินสงเคราะห์บุตรคนละ 400 บาท/บุตร/เดือน คราวละไม่เกิน 2 
คน ส าหรับบุตรตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ 

6. กรณีชราภาพ    - จ่ายเงินสมทบกรณีชราภาพครบ 180 เดือน จะได้รับบ านาญชราภาพ 
20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ส่วนเกินของทุก  12 เดือนให้เพ่ิม
อีก 1.5% 
   - หากจ่ายเงินสมทบกรณีชราภาพไม่ถึง 180 เดือน จะได้รับเงินบ าเหน็จ
ชราภาพเท่ากับจ านวนเงินสมทบของผู้ประกันตน และนายจ้างที่จ่าย
เฉพาะส่วนชราภาพแต่ถ้าจ่ายเงินสมทบกรณีชราภาพไม่ถึง 12 เดือนจะได้
บ าเหน็จชราภาพเท่ากับจ านวนเงินสมทบของผู้ประกันตนที่จ่ายเฉพาะ
ส่วนชราภาพเท่านั้น  
(จะได้รับเมื่อสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนและมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์) 

7. กรณีว่างงาน  
(ยกเว้น ผู้ประกันตนมาตรา 39) 

* ต้องจ่ายเงินสมทบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนเดือนที่ว่างงาน 
   - ถูกเลิกจ้างไดร้ับ 50% ของค่าจ้างเฉลี่ยไม่เกิน 180 วัน 
   - ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาการจ้างได้รับ 30% ของค่าจ้างเฉลี่ยไม่เกิน 
90 วัน (ต้องขึ้นทะเบียนหางานกับส านักงานจัดหางานภายใน 30 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ออกจากงาน) 

หมายเหตุ 
- ระยะเวลาที่ยื่นค าขอรับสิทธิประโยชน์  ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เกิดสิทธิขอรับ

ประโยชน์ทดแทนนั้นๆ (ยกเว้นกรณีว่างงาน)  
- ประโยชน์ทดแทนที่เป็นตัวเงิน หากไม่มารับเงินภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้

เงินนั้นตกเป็นของกองทุน 
- ผู้ประกันตน/ทายาท/ผู้มีสิทธิจะไม่ได้รับสิทธิหากผู้ประกันตนจงใจหรือยินยอมให้เกิด

อันตราย (มาตรา 61 พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533) 
- สิทธิประโยชน์อาจเปลี่ยนแปลงได้ (ส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น) 

  
ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทาง www.sso.go.th หรือสายด่วนประกันสังคม 1506 (ให้บริการ

ตลอด 24 ชั่วโมง) 
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7. สิทธิจากการเป็นสมาชิกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

พนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องเสียค่าบ ารุงสโมสรทุกเดือน เดือนละ 30 บาท โดยงานบริหารงาน
คลังและทรัพย์สินจะเป็นผู้หักจากเงินเดือน ซึ่งผู้เป็นสมาชิกจะได้รับสิทธิจากการเป็นสมาชิก ดังนี้ 

7.1 สมาชิกจะได้รับการบริการและร่วมในกิจกรรมที่สโมสรบุคลากรจัดขึ้น  
7.2 สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือในกรณีดังต่อไปนี้ 

1) เงินสมทบสมาชิกมงคลสมรส รายละ 500 บาท รับเงินสวัสดิการได้ครั้งเดียว ในกรณีเป็น
สมาชิกท้ังสองคนให้ใช้สิทธิได้ทั้งสองคนๆ ละ 500 บาท 

2) เงินท าขวัญบุตร รายละ 500 บาท ได้ไม่เกิน 2 คน ในกรณีสามีและภรรยาเป็นสมาชิกทั้ง
สองคนให้ใช้สิทธิได้ทั้งสองคนๆ ละ 500 บาท 

3) เงินสงเคราะห์ศพ ในกรณีที่บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตร สมาชิกเสียชีวิตจะได้รั บ
เงินช่วยเหลืองานศพ รายละ 3,500 บาท รวมพวงหรีด 

4) เงินสงเคราะห์ภัย ในกรณีสมาชิกประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ จะได้รับเงินช่วยเหลือราย
ละ 1,000 บาท 

5) เงินสงเคราะห์เจ็บป่วย ในกรณีสมาชิกเจ็บป่วยไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ และเป็นผู้ป่วย
ในของโรงพยาบาล จะได้รับเงินช่วยเหลือไม่เกินรายละ 500 บาทต่อปี 

6) สมาชิกสโมสรบุคลากรจะมีสิทธิเมื่อลาออกจากงานหรือพ้นจากสมาชิกภาพสโมสร
บุคลากร (ไม่รวมเสียชีวิต) ดังนี้ 

  - เป็นสมาชิกสโมสรบุคลากรตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ 500 บาท 
  - เป็นสมาชิกสโมสรบุคลากรตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 15 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ 1,000 บาท 
  - เป็นสมาชิกสโมสรบุคลากรตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ 1,500 บาท 
  - เป็นสมาชิกสโมสรบุคลากรตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 15 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ 2,000 บาท 
 ในกรณีอ่ืนที่มีความจ าเป็นต้องช่วยเหลือนอกเหนือตามข้อ (1) (2) (3) (4) (5) (6) ให้อยู่ใน

ดุลพินิจของคณะกรรมการสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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8. สิทธิการลาหยุดงานโดยได้รับเงินเดือน 

พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิการลา ดังนี้ 
ประเภทการลา สิทธิการลา เงื่อนไข/หมายเหตุ 

1. การลาป่วย มีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง การลา
ป่วยตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ผู้มีอ านาจ
อนุญาตอาจสั่งให้มีใบรับรองแพทย์
จากสถานพยาบาลที่ทางราชการ
รับรองประกอบการลาหรือ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 

- ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้
ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบกับ
ใบลา 
- ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปี
หนึ่งไม่เกิน 30 วัน 

2. การลาคลอดบุตร 
 

มีสิทธิการลาคลอดบุตรได้ 90 วัน - จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุมัติก่อน 
หรือในวันลา 
- ลาก่อนวันที่คลอด วันที่คลอด หรือ
หลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่รวมเวลา
แล้วไม่เกิน 90 วัน 
- เมื่อได้รับอนุญาตให้ลาคลอดแต่ยัง
ไม่คลอดและหยุดราชการไปแล้ว ขอ
ยกเลิกวันลาคลอดบุตรได้ โดยให้ถือ
เป็นวันลากิจส่วนตัว  
- ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ไม่
เกิน 45 วันอีก 45 วันให้รับจาก
ส านักงานประกันสังคม ตามสิทธิที่
เกิดตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 

3. การลาไปช่วยเหลือ
ภรรยาที่คลอดบุตร 

 - จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุมัติก่อน 
หรือในวันลาภายใน 90 วันนับแต่
วันที่คลอดบุตร 
- มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอด
บุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 
วันท าการ 
- อาจต้องแสดงหลักฐานประกอบการ
พิจารณา 



ห น้ า  | 29 

คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2558 

ประเภทการลา สิทธิการลา เงื่อนไข/หมายเหตุ 
4. การลากิจส่วนตัว 
 

มีสิทธิลากิจส่วนตัวได้ปีละไม่เกิน 10 
วัน 

- จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุมัติก่อน 
จึงจะหยุดราชการได้ 
- ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปี
หนึ่งไม่เกิน 10 วัน 

5. การลาพักผ่อน มีสิทธิลาพักผ่อนได้ปีละ 10 วันท า
การ ส าหรับปีแรกท่ีได้รับการจ้างเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยหากยังไม่ครบ 
6 เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน 

- ถ้ามิได้ลาพักผ่อนประจ าปีไม่มีสิทธิ
ในการสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนปี
ถัดไป 
- การขออนุญาตลาพักผ่อนจะลา
ติดต่อกันได้ไม่เกิน 5 วัน และต้องไม่
ท าให้ราชการเสียหาย 
- ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปี
หนึ่งไม่เกิน 10 วัน 

6. การลาอุปสมบท หรือ
การลาไปประกอบพิธีฮัจจ์ 

 - จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุมัติก่อน 
วันอุปสมบทหรือก่อนวันออกเดินทาง
ไปประกอบพิธีฮัจจ์ไม่น้อยกว่า 60 
วัน 

7. การลาเข้ารับการ
เตรียมพล 
 

การลาเพื่อรับราชการทหารในการ
เรียกพลเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝึกวิชา
ทหาร เข้ารับการระดมพล หรือเพ่ือ
ทดลองความพรั่งพร้อมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหาร  

- ต้องรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
ภายใน 7 วัน เมื่อพ้นการเข้ารับการ
ตรวจเลือกหรือเตรียมพล 
- ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปี
หนึ่งไม่เกิน 60 วัน 
- ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยเข้า
ปฏิบัติงานไม่ถึง 1 ปี ให้ทอนสิทธิที่
จะได้รับค่าตอบแทนการลากิจส่วนตัว
และการลาพักผ่อน ลงตามส่วนของ
จ านวนวันที่จ้าง 

8. ลาไปศึกษา ฝึกอบรม 
ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย 

 - เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

9. การลาไปปฏิบัติงานใน
องค์กรระหว่างประเทศ 

 - เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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ประเภทการลา สิทธิการลา เงื่อนไข/หมายเหตุ 
10. การลาติดตามคู่สมรส   
11. การลาไปฟ้ืนฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพ 

ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะ
เหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ 
หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท า
การตามหน้าที่ จนท า ให้ตกเป็นผู้
ทุพพลภาพหรือพิการ 
 

หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไป
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็น 
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือที่
จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่
กรณี มีสิทธิลาไปฟ้ืนฟู 
สมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่
ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน 

 

ผู้มีอ านาจอนุญาตการลาของพนักงานมหาวิทยาลยั 
1. อธิการบดี มีอ านาจอนุญาตการลา ดังนี้ 

- การลาคลอดบุตร 
- การลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร 
- การลาอุปสมบท หรือการลาไปประกอบพิธีฮัจจ์ 
- การลาเข้ารับการเตรียมพล 
- การลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ การลาไปราชการภายนอกประเทศ 
- การลาไปศึกษาต่อภายในและภายนอกประเทศ 
- ไปราชการในประเทศของบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือปฏิบัติงาน อบรม สัมมนา 

และศึกษาดูงานตามงบประมาณ และโครงการที่ได้รับจัดสรร ในส่วนที่การไปราชการมีวงเงินเกิน 
10,000 บาท 

2. รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย มีอ านาจอนุญาตการลา ดังนี้ 
- การลาป่วย 

- การลากิจส่วนตัว 

- การลาพักผ่อน 

- ไปราชการในประเทศของบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือปฏิบัติงาน อบรม สัมมนา 
และศึกษาดูงานตามงบประมาณ และโครงการที่ได้รับจัดสรร ยกเว้นการไปราชการที่มีวงเงินเกิน 10,000บาท 

3. คณบดี  ผู้อ านวยการสถาบัน  ผู้อ านวยการส านัก หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่า มีอ านาจอนุญาตการลา ดังนี้ 

- การลาป่วย 

- การลากิจส่วนตัว 
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- การลาพักผ่อน 

- ไปราชการในประเทศของบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือปฏิบัติงาน ฝึกอบรม 
สัมมนา และศึกษาดูงานตามงบประมาณ และโครงการที่ได้รับจัดสรร ยกเว้นการไปราชการที่มีวงเงินเกิน 
10,000 บาท 

  ข้อควรทราบเกี่ยวกับการลา 

1. ผู้ลาต้องยื่นใบลาเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้น
กรณี ลาป่วย ลาคลอดบุตร การลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล ให้หยุดงานได้โดยไม่
ต้องรอรับค าสั่งอนุญาตในกรณีที่ไม่อาจยื่นใบลาได้ ต้องแจ้งการลาให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทราบ และต้อง
ส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน 

2. พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุดงาน ให้
เสนอขอยกเลิกวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต และให้ถือว่าการลาเป็นอันสิ้นสุด 
เพียงวันที่ขอยกเลิกวันลานั้น 

3. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยมิได้ด าเนินการเกี่ยวกับการลาให้ถูกต้องตามประกาศนี้ โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควรให้ถือว่าเป็นการขาดงาน 

4. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุญาตให้ลาเกินสิทธิการลา ให้ถือเป็นการลาโดยไม่ได้รับ
เงินเดือน 
 

9. สิทธิการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย นั้น เนื่องจากส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีการปรับปรุงบัญชี 18  ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทย พ.ศ. 2536  ซึ่งเป็นเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ โดยให้รวมถึงบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย ตาม
บัญชี 18 (ปรับปรุงใหม่) 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่บุคคลใด ต้องพิจารณาโดยรอบคอบว่าบุคคล
นั้นได้กระท าความดี ความขอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชนจนถึงขนาดควรได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมิใช่พิจารณาแต่เพียงต าแหน่ง ระดับ ชั้น  ชั้นยศ หรือครบก าหนดระยะเวลาที่
จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เท่านั้น 
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คุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการเสนอขอ 

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
2. เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนด้วยความ

อุตสาหะ  ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง และ 
3. เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือต้องรับโทษจ าคุกโดย

ค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

หลักเกณฑ์ในการเสนอขอ 

ต าแหน่งประจ าแผนก หมายถึง สายงานที่บรรจุวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป และกลุ่มงานที่บรรจุผู้จบวุฒิ 
ปวช. ปวส. ที่ได้รับเงินเดือนระดับวุฒิปริญญาตรี 

1. ต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับแต่วันเริ่มจ้างจนถึงก่อนวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน 

2. เริ่มเสนอขอ ชั้น บ.ม. 
3. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา เว้นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ตามล าดับ ดังนี้  

 
 
 
 
 
 

  ส าหรับผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
   ต้องปฏิบัติ งานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า  5 ปีบริบู รณ์  นับแต่วัน เริ่ มจ้างจนถึงก่อนวัน เฉลิม                         
พระชนมพรรษาท่ีจะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน 

1. เริ่มเสนอขอ จ.ช. 
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา เว้นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 

วันเริ่มจ้าง 5 ปี 

• บ.ม. 

5 ปี 

• บ.ช. 

5 ปี 

• จ.ม. 

5 ปี 

• จ.ช. 

วันเริ่มจ้าง 5 ปี 

• จ.ช. 

5 ปี 

• ต.ม. 

5 ปี 

• ต.ช. 

5 ปี 

• ท.ม. 
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ส่วนที่ 4  
การประเมินผลพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
มหาวิทยาลัยก าหนดให้ส่วนงานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย                 

ทุกต าแหน่งเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานมี 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1.  การประเมินผลการทดลองงานของพนักงานมหาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประเมินผลการทดลองงานในต าแหน่งที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
(ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย) ดังนี้ 

1.1 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง จะต้องมีสัญญาจ้างและต้องทดลองปฏิบัติงาน

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันเริ่มปฏิบัติงาน 

1) พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทวิชาการ ต้องทดลองปฏิบัติราชการเป็นระยะเวลา 

2 ภาคการศึกษา นับตั้งแต่วันที่ได้เริ่มปฏิบัติงาน โดยแบ่งเป็นภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง   

2) พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ต้อง

ทดลองปฏิบัติราชการเป็นระยะเวลาหกเดือน นับตั้งแต่วันที่ได้เริ่มปฏิบัติงาน โดยแบ่งเป็น 2 ครั้ง ๆ ละ 3 

เดือน 

1.2 การประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ใช้แบบประเมินการ

ทดลองงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับจากวันที่ครบ

ระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง 

1.3 ให้คณะกรรมการ ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานตามแบบประเมินที่ก าหนด โดยให้

คณะกรรมการแต่ละคนประเมินโดยอิสระ และต้องมีคะแนนผลการประเมินเฉลี่ยตั้งแต่  60 คะแนนขึ้นไป 

จึงจะถือว่าผ่านการประเมินในแต่ละครั้ง พร้อมประชุมสรุปผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง 

รายงานผลต่ออธิการบดี 

1) กรณีที่ผลการประเมินในแต่ละครั้ ง มีคะแนนเฉลี่ยตั้ งแต่  60 คะแนนขึ้นไป ให้

คณะกรรมการตาม ข้อ 5 แจ้งผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานพร้อมคะแนนแต่ละครั้งเป็นลายลักษณ์

อักษรให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกประเมินทราบและให้แจ้งผู้ถูกประเมินลงลายมือรับทราบทุกครั้ง พร้อมทั้ง
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ให้รายงานผลต่ออธิการบดี เมื่ออธิการบดีได้รับรายงานแล้ว เห็นควร ให้ผู้นั้นสมควรปฏิบัติงานหรื อไม่

สมควรปฏิบัติงานต่อไป ให้สั่งการภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่ที่ได้รับรายงาน 

2) กรณีที่ผลการประเมินในแต่ละครั้ง มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 60 คะแนน ให้คณะกรรมการ 

แจ้งผลการทดลองปฏิบัติงานพร้อมคะแนนแต่ละครั้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และให้

ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานให้ผู้ถูกประเมินลงลายมือชื่อรับทราบทุกครั้ง พร้อม

ทั้งให้รายงานต่ออธิการบดี เมื่ออธิการบดีได้รับรายงานแล้ว เห็นว่าไม่สมควรปฏิบัติงานต่อไป ให้สั่งการ

ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงาน และสั่งให้ผู้นั้นออกจากงาน 

1.4 ในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน ถ้าผู้ทดลองปฏิบัติงานได้ประพฤติผิดอย่างร้ายแรง หรือไม่มีความรู้

ความสามารถที่จะปฏิบัติงานต่อไปได้ โดยที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน ให้คณะกรรมการรายงานต่อ

อธิการบดีในทันที  เมื่ออธิการบดีได้รับรายงานแล้ว เห็นว่าไม่สมควรปฏิบัติงานต่อไป ให้มีค าสั่งผู้นั้นออกจาก

งาน แต่ถ้าเห็นว่าผู้นั้นไม่ควรให้ออกจากงานและผู้นั้นยังทดลองปฏิบัติงานไม่ครบระยะเวลา ให้สั่งให้ผู้นั้น

ทดลองปฏิบัติงานต่อไปอีกระยะหนึ่ง แต่ระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานระยะหลังรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1 ปี 

1.5 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ถูกสั่งออกจากงาน มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง

ทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งให้ออกจากงาน 

2.  การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน ถ้าบุคคลใดไม่มีผลการประเมิน
มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาความดีความชอบในผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประเมินการปฏิบัติงานจะมี
การประเมินปีละ 2 ครั้ง (ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 ประเมินตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  ถึง วันที่  31  มีนาคม  
ครั้งที่ 2 ประเมินตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  ถึง วันที่  30  กันยายน   

โดยใช้แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน (แบบ ป-มร.พบ. 02)  

ระดับผลการประเมิน 
การประเมินผลแต่ละครั้งผลการประเมินจะอยู่ในเกณฑ์ดังนี้ 

ดีเด่น                    (ช่วงคะแนน 90-100) 
ดีมาก                    (ช่วงคะแนน 80-89) 
ดี                          (ช่วงคะแนน 70-79) 
พอใช้                    (ช่วงคะแนน 60-69) 

 ต้องปรับปรุง          (ช่วงคะแนนต่ ากว่า 60) 
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พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลการประเมิน “ระดับต้องปรับปรุง” จะไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน
ในรอบการประเมินนั้นและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลการประเมิน “ระดับต้องปรับปรุง” เป็นเวลา       
2 รอบการประเมินติดต่อกันจะถูกยกเลิกสัญญาจ้าง ถึงแม้ระยะเวลาของสัญญาจ้างจะเหลืออยู่ก็ตาม 

3.  การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง 

มหาวิทยาลัยก าหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญา

จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีข้ันตอนและวิธีการประเมิน ดังนี้ 

3.1 มหาวิทยาลัยจะแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดประสานและแจ้งพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละราย ให้

ทราบหลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้าง ทั้งนี้ก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 4 เดือน เพ่ือขอรับ

การประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้าง 

3.2 ก่อนครบก าหนดระยะเวลาจ้างตามสัญญาไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้

นั้นประสงค์จะต่อสัญญาจ้าง ให้ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้างต่อผู้บังคับบัญชาระดับต้น ตาม

องค์ประกอบการประเมิน และแบบประเมินการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 

3.3 ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเสนอแบบประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้างตามล าดับชั้นการบังคับบัญชา

จนถึงระดับคณบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่า เพ่ือให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง โดยมีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้  หน่วยงานอาจแต่งตั้งผู้ที่

เห็นสมควรเพิ่มเติมได้ แต่รวมแล้วไม่เกิน 5 คน 

3.4 ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง มีหน้าที่พิจารณาประเมินผล

การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จก่อนครบก าหนดระยะเวลาจ้างตามสัญญา ไม่น้อยกว่า 

30 วัน โดยประเมินใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  2) คุณลักษณ์ในการ

ปฏิบัติงาน 3) คุณลักษณะส่วนบุคคล ตามแบบประเมิน 

3.5 ให้ก าหนดระดับคะแนนประเมิน 5 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับ ดีมาก ช่วงคะแนนระหว่าง 90 – 100 เท่ากับ 5 

 ระดับ ดี ช่วงคะแนนระหว่าง 80 – 89  เท่ากับ  4 

 ระดับ พอใช้ ช่วงคะแนนระหว่าง 70 – 79 เท่ากับ 3 

 ระดับ ควรปรับปรุง ช่วงคะแนนระหว่าง 60 – 69 เท่ากับ 2 

 ระดับ ต้องปรับปรุง ช่วงคะแนนระหว่าง ต่ ากว่า 60 เท่ากับ 1 

3.6 ผู้ที่ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินและสมควรได้รับการต่อสัญญาจ้างและต้องใช้คะแนนแต่ละ

องค์ประกอบเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
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3.7 ในกรณีที่ผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนดและ

สมควรได้รับการต่อสัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป ให้หน่วยงานรายงานผลการประเมินไปยังผู้

มีอ านาจสั่งจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมายภายใน 10 วัน นับแต่วันที่การประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้างเสร็จสิ้นลง 

 ในกรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ให้หน่วยงานพิจารณาดังนี้ 

(ก) อาจพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างไม่เกิน 1 ปี และให้โอกาสในการพัฒนาหรือปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หากครบสัญญาจ้างและผลการประเมินยังต่ ากว่าเกณฑ์ อาจไม่ต่อสัญญา

จ้าง ทั้งนี้ ให้หน่วยงานเสนอเรื่องให้มหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว เพ่ือน าเสนอ ก.บ.ม.พิจารณา 

(ข) อาจไม่ต่อสัญญาจ้างและให้หน่วยงานเสนอเรื่องให้มหาวิทยาลัยทราบโดยเร็วเพ่ือเสนอ 

ก.บ.ม. พิจารณา 

ในการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้างให้ผู้ขอรับการ

ประเมิน มีโอกาสทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานประกอบการ

ชี้แจง 

เมื่อ ก.บ.ม. พิจารณาผลการประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้างเป็นประการใดให้ผู้มีอ านาจสั่งจ้างหรือผู้

ได้รับมอบหมาย มีหนังสือแจ้งผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ขอรับการประเมินทราบภายใน 10 

วันท าการ นับแต่วันที่ ก.บ.ม. มีมติ 

3.8 การประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่ งอยู่ระหว่างการขยายเวลาการลา
ศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ให้ประเมินโดยพิจารณาจากผลการศึกษาและจากความ
ประพฤติระหว่างการลาศึกษาต่อเป็นส าคัญ 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานบุคคล อาคารวิทยาภิรมย์  ชั้น  M  โทร. 1386, 1121 
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ส่วนที่ 5  
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

1. ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทวิชาการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทวิชาการ สามารถพัฒนาตนเองเพ่ือก้าวสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ได้ โดยผู้เสนอขอเข้าสู่ต าแหน่ง

จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามมาตรฐานก าหนด และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ว่าด้วย การด ารงต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ พ.ศ. 2552  

การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

1. ประเภทต าแหน่งทางวิชาการ   

1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

1.2 รองศาสตราจารย์ 

1.3 ศาสตราจารย์ 

2. คุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

2.1 การขอโดยวิธีปกติ 

    1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

     วุฒิปริญญาโท  ด ารงต าแหน่งอาจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปี 

     วุฒิปริญญาเอก  ด ารงต าแหน่งอาจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี 

    2) รองศาสตราจารย์ 

     ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า   3  ปี 

    3) ศาสตราจารย์ 

     ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี 

2.2 การขอโดยวิธีพิเศษ 

     หมายถึง  การขอต าแหน่งทางวิชาการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอโดยวิธีปกติ เช่น  

ด ารงต าแหน่งไม่ครบตามเวลา  การขอต าแหน่งข้ามขั้น  เป็นต้น 
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3. เกณฑ์ผลงานทางวิชาการ 
3.1 การขอโดยวิธีปกติ   

3.1.1 ภาระงานสอน 
       1) มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
และมีความช านาญในการสอน  และเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นส าหรับการสอนทั้งรายวิชาไม่
น้อยกว่า  1 รายวิชา  ซึ่งมีคุณภาพดี  และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้วโดยผ่านการประเมินจาก
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
       2) มีผลงานทางวิชาการ  ประกอบด้วย 

ต าแหน่ง ผลงานสอน ผลงานทางวิชาการ เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

เอกสารประกอบการสอน 
ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา  และ
ได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว 

1. งานแต่ง หรือเรียบเรียง  
ต ารา หนังสือ หรือบทความทาง
วิชาการและได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ หรือ 
2.  ผลงานวิจัยซึ่งได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว  (ไม่นับ
งานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร) หรือ 
3.  ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืนซึ่งเทียบได้กับ ข้อ 1 
หรือ 2 

ผลงานทั้งสอง
ประเภทต้องมี
คุณภาพด ี  

รองศาสตราจารย์ เอกสารค าสอนไม่น้อยกว่า
กว่า 1 รายวิชาและใช้
ประกอบการสอนมาแล้ว 

1. งานแต่ง เรียบเรียง  ต ารา 
หรือหนังสือ และได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือ 
2.  ผลงานวิจัยซึ่งได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว  (ไม่นับ
งานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตร) หรือ 
3.  ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืนซึ่งเทียบได้กับ ข้อ 2 
 
 

ผลงานทั้งสอง
ประเภทต้องมี
คุณภาพดี  
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ต าแหน่ง ผลงานสอน ผลงานทางวิชาการ เกณฑ์การตัดสิน 
ศาสตราจารย์ 
วิธีที่ 1 

มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชา
หนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
และมีความเชี่ยวชาญในการ
สอน 

 1. งานแต่ง เรียบเรียง  ต ารา 
หรือหนังสือ และได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือ 
2.  ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี
มากและได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่แล้ว  (ไม่นับงานวิจัยที่
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร) 
หรือ 
3.  ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืนซึ่งเทียบได้กับ ข้อ 2 

ผลงานทุกประเภท
ต้องมีคุณภาพดี
มาก 

วิธีที่ 2   แต่ง เรียบเรียง  ต ารา หรือ
หนังสือ และได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ หรือ 
2.  ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี
มากและได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่แล้ว  (ไม่นับงานวิจัยที่
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร) 
หรือ 
3.  ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน 

ผลงานทุกประเภท
ต้องมีคุณภาพ
ดีเด่น 

3.2 การขอโดยวิธีพิเศษ 
ผู้ที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  สามารถขอต าแหน่ง

ทางวิชาการที่สูงขึ้นได้โดยวิธีพิเศษได้  เช่น  ด ารงต าแหน่งอาจารย์แต่เสนอขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์
หรือศาสตราจารย์ หรือมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งไม่ครบตามท่ีก าหนดไว้ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
นั้น โดยผลงานทางวิชาการท่ีเสนอขอจะต้องเป็นผลงานเป็นต้น 
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ขั้นตอนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

ขั้นตอน การด าเนินการ 

1. ผู้เสนอ(เจ้าตัว/ผู้บังคับบัญชา -  กรอกข้อมูลตามแบบที่ก าหนดพร้อมน าส่งผลงานทางวิชาการ 
2.  คณบดี -  ตรวจสอบคุณสมบัติ 

-  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนข้ันต้น 
-  ถ้ามีแก้ไขให้ส่งคืนผู้เสนอแก้ไขก่อนส่งมหาวิทยาลัย 

3.  งานบริหารงานบุคคล -  รับเรื่องและตรวจสอบเอกสารผลงาน 
-  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
-  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินเอกสารประกอบการสอน/ค าสอน 

4.  คณะกรรมการพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 

-  พิจารณารายชื่อ Readers 
-  พิจารณาผลการประเมินจาก Readers 

5.  สภาวิชาการ -  เห็นชอบผลการประเมินตามที่คณะกรรมการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการเสนอ 

6.  งานบริหารงานบุคคล -  แจ้งผลการประเมินผู้เสนอขอ 
-  ออกค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

2. ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพ
เฉพาะ และเช่ียวชาญเฉพาะ (สายสนับสนุน) 

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สามารถพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ตาม
ต าแหน่งประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ต าแหน่งประเภททั่วไป  
 - ระดับช านาญงาน  
 - ระดับช านาญงานพิเศษ  
2) ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 - ระดับช านาญการ  
 - ระดับช านาญการพิเศษ  
 - ระดับเชี่ยวชาญ  
 - ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
โดยผู้เสนอขอเข้าสู่ต าแหน่งจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามมาตรฐานก าหนด และเป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ว่าด้วย  การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2554 
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หลักเกณฑ์และการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต้องเป็นต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยได้
ประเมินค่างานแลว้ 

การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ให้กระท าได้ 2 วิธี คือ  
1)  วิธีปกติ  
 ผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 (2) ได้รับเงินเดือนถึงค่ากลางของต าแหน่งที่ครองอยู่ เว้นแต่การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งระดับ

ปฏิบัติงานเป็นต าแหน่งระดับช านาญงาน หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติการเป็นต าแหน่งระดับช านาญ
การ ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับที่จะแต่งตั้ง 

2)  วิธีพิเศษ  
 ได้แก่ การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือ

เฉพาะงาน ที่มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าของระดับที่จะแต่งตั้ง เช่น การแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งระดับช านาญงาน กรณีที่คุณสมบัติเฉพาะต าแน่งไม่ครบตามที่ก าหนดไว้หรือการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ โดยที่ผู้นั้นมิได้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการมาก่อน เป็นต้น โดย 
ก.บ.ม. จะต้องก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และผลงานที่มีระดับคุณภาพสูงกว่าวิธีปกติ 

 

ตารางสรุปหลักเกณฑก์ารแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
  

1. ต าแหน่งประเภทท่ัวไป 
ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผลงาน 

ระดับช านาญงาน 1. วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 
2. เคยด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงานมาแล้ว 
  ไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิ ปวช. 
  ไม่น้อยกว่า 5 ปี ส าหรับวุฒิ ปวท. 
  ไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิ ปวส. 
3. ปฏิบัติงานด้าน .......... ไม่น้อยกว่า 1 ปี  

1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก  
อย่างน้อย 1 เล่ม 

ระดับช านาญงานพิเศษ 1. วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 
2. เคยด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
ช านาญงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 ปี  
3. ปฏิบัติงานด้าน .......... ไม่น้อยกว่า 1 ปี  

1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก  
อย่างน้อย 1 เล่ม และ 
2. ผลงานเชิงวิเคราะห์ ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่อย่าง
น้อย 1 เรื่อง 
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2. ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผลงาน 

ระดับช านาญการ  1. วุฒิ ป.ตรี/ป. โท/ป. เอก 
2. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการมาแล้ว 
  ไม่น้อยกว่า 6 ปี ส าหรับวุฒิ ป.ตรี 
  ไม่น้อยกว่า 4 ปี ส าหรับวุฒิ ป.โท 
  ไม่น้อยกว่า 2 ปี ส าหรับวุฒิ ป.เอก 
3. ปฏิบัติงานด้าน .......... ไม่น้อยกว่า 1 ปี  

1. คู่มือปฏิบัติงานหลัก อย่างน้อย 1 
เล่ม และ 
2. ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ 
หรืองานวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการ
พัฒนางานในหน้าที่ อย่างน้อย 1 เรื่อง  

ระดับช านาญการพิเศษ  1. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ
มาแล้ว  ไม่น้อยกว่า 4 ปี  
2. ปฏิบัติงานด้าน .......... ไม่น้อยกว่า 1 ปี  

1. ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ 
ซึ่งแสดงให้เห็นการพัฒนางานของ
หน่วยงาน อย่างน้อย 1 เรื่อง และ 
2. งานวิจัย หรือผลงานลักษณะอื่นที่
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน อย่างน้อย 
1 เรื่อง/รายการ 

ระดับเชี่ยวชาญ  1. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ
พิเศษมาแล้ว  ไม่น้อยกว่า 3 ปี  
2. ปฏิบัติงานด้าน .......... ไม่น้อยกว่า 1 ปี  

1. ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์
หรือผลงานลักษณะอื่น ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย 
อย่างน้อย 1 เรื่อง/รายการ และ 
2. งานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 1. เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญมาแล้ว  
ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
2. ปฏิบัติงานด้าน .......... ไม่น้อยกว่า 1 ปี  

1. ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ 
หรือผลงานลักษณะอื่น ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย 
อย่างน้อย 1 เรื่อง/รายการ และ 
2. ผลงานวิจัย ซึ่งได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

หมายเหตุ : ผลงานที่น าเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณา อย่างน้อยต้องมีเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 
1. ต้องมิใช่ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและการฝึกอบรม 
2. ต้องมิใช่ผลงานเดิมที่เคยใช้ในการประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นมาแล้ว 
3. กรณีท่ีเป็นผลงานร่วมต้องระบุการมีส่วนร่วมและมีค ารับรองจากผู้มีส่วนร่วม 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานบุคคล อาคารวิทยาภิรมย์  ชั้น M  โทร.1386, 1121 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก 
 

หนังสือคู่มือเล่มนี้เกิดจากการรวบรวม และเรียบเรียงข้อมูลจากระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งประกอบด้วย 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2553 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2555 
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2554 
 

ระเบียบ 
1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี พ.ศ. 2552 
 

ประกาศ 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง คุณสมบัติของผู้รับทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2553 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราการจ่ายเงินทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2553 

(ฉบับที่ 2) 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรรและแนวปฏิบัติในการ

เข้าพักอาศัยในท่ีพักอาศัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ค่าบ ารุงสโมสรบุคลากรและสิทธิของสมาชิก พ.ศ. 2557 
5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองงานของ

พนักงานมหาวิทยาลัย 
6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพ่ือต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557  
  
 



















































































































































คณะผู้จัดท า 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหาร 
2. นายสะอาด   เข็มสีดา  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
3. นางสาวเพียงใจ  เรืองชัย  นักตรวจสอบภายใน 
4. นางโชติกา   มาลาพงษ์ หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 
5. นางสาวพจนา  โพธิสุวรรณ บุคลากร 
6. นางนภัสภรณ์  นามสละ นักวิชาการศึกษา 
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