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ค าน าค าน า  
  

ตามที่ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ มีผลบังคับใช้ ท าให้เกิดการเปลี่ยน
สภาพจากสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” โดยสมบูรณ์ นับตั้งแต่นั้น        
เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้เจริญเติบโตขยายหน่วยงานขึ้นอย่างรวดเร็ว ควบคู่กันไปนั้น      
ได้เกิดข้อบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ านวนมากที่ได้ตราขึ้นเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์หรือ
แนวทางในการปฏิบัติงาน  

 

 บัดนี้ งานกิจการสภามหาวิทยาลัย  ได้ท าการรวบรวมข้อบังคับ  และระเบียบของมหาวิทยาลัย ราช
ภัฏเพชรบูรณ์ (พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๗)  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกในการค้นหา และใช้ในการ
อ้างอิงเป็นส าคัญ 
 

 งานกิจการสภามหาวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะได้ใช้
หนังสือนี้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ อันจะน ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ต่อไป 
 
 

งานกิจการสภามหาวิทยาลัย 
ตุลาคม  ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



  ข 

สารบัญสารบัญ  
 
  หน้าหน้า  
 

ค าน า    ก 
สารบัญ   ข 
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗   ๑ 
 

 
  

ข้อบังคับมหาวิทข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
ว่าด้วย  การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗   3 
ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕   9 
ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๒    11 
ว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 
 พ.ศ. ๒๕๔๗     15 
ว่าด้วย  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
 พ.ศ. ๒๕๕๓     17 
 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
ว่าด้วย  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕   23 
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖   29 
ว่าด้วย  คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก วิทยาลัย ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
 ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๒     33 
 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
กลุ่มทั่วไปกลุ่มทั่วไป  
ว่าด้วย การขอลาออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑   39 
ว่าด้วย  บัตรประจ าตัวพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓     43 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔   45 
ว่าด้วย  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕   51 
ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖   55 
ว่าด้วย จรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๖   73 
ว่าด้วย การบังคับบัญชาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๖   85 
กลุ่มคณะกรรมการกลุ่มคณะกรรมการ  
ว่าด้วย  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑   87 
ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖     91 

หมวดหมวดการบริหารงานบุคลากร การบริหารงานบุคลากร                     3377  

หมวดสรรหาอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก หมวดสรรหาอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก ––  สถาบันสถาบัน              2211  

หมวดสภามหาวิทยาลัยหมวดสภามหาวิทยาลัย                        11  



  ค 

สารบัญสารบัญ  (ต่อ)(ต่อ)  
 
  หน้าหน้า  
 

กลุ่มต าแหน่งทางวิชาการกลุ่มต าแหน่งทางวิชาการ  
ว่าด้วย  การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐   93 
ว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนรับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่ง 
 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑   109 
ว่าด้วย การก าหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒   113 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานในมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 พ.ศ. ๒๕๕๔   117 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่ง 
 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕   119 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖   123 
ว่าด้วย  การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
 ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๗   131 
กลุ่มบรรจุแต่งตั้งกลุ่มบรรจุแต่งตั้ง  
ว่าด้วย การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิหรือเงินเดือนที่ก าหนดไว้  
 ส าหรับต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๑    135 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการและเงินเดือน 
 ที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
 พ.ศ. ๒๕๕๑   139 
ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑   141 
ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
 โดยวิธีการสอบแข่งขัน หรือการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๕๕   147 
กลุ่มการลงโทษกลุ่มการลงโทษ  
ว่าด้วย  การสอบสวนพิจารณาเพ่ือการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๑   157 
ว่าด้วย อ านาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกค าสั่งและการแก้ไขค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๑   181 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
ว่าด้วย การเงินและการบัญชีของเงินกองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘   199 
ว่าด้วย การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘   201 
ว่าด้วย การออกบัตรประจ าบัตรพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘   205 
ว่าด้วย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒     209 
ว่าด้วย สโมสรอาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔   215 
ว่าด้วย การให้ผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖   221 
ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๖   225 



  ง 

สารบัญสารบัญ  (ต่อ(ต่อ))  
 
  หน้าหน้า  
 

ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗   231 
 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
ว่าด้วย  การจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
 พ.ศ. ๒๕๕๖    239 
  

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ณ์  
กลุ่มทั่วไปกลุ่มทั่วไป  
ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ส าหรับรถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางไปราชการ 
 พ.ศ. ๒๕๔๘     243 
ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑     247 
ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕   255 
ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๖     261 
กลุ่มเกี่ยวกับผู้บริหาร 
ว่าด้วย การจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ  
 รองคณบดี  รองผู้อ านวยการหรือหัวหน้าหน่วยงาน รองหัวหน้าหน่วยงานในหน่วยงาน  
 ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘   269 
ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนโครงการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 
 ประจ าการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๙   271 
ว่าด้วย เงินค่าตอบแทนของผู้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือน  
 ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓    275 
ว่าด้วย การเบิกเงินจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่งส าหรับผู้บริหาร  
 ที่มิใช่ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕    277 
ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่งส าหรับข้าราชการ  
 ที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๖    279 
กลุ่มงานบุคลากรกลุ่มงานบุคลากร  
ว่าด้วย การเงินและการบัญชีของเงินกองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘   281 
ว่าด้วย การจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑   283 
ว่าด้วย การจ้างลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗   285 
กลุ่มนักศึกษากลุ่มนักศึกษา  
ว่าด้วย การรับจ่ายเงินในการด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. ๒๕๕๒    291 
ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕   295 
ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬาของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕   297 
  

หมวดหมวดการเงิน การเงิน                                       223377  



  จ 

สารบัญสารบัญ  (ต่อ)(ต่อ)  
 
  หน้าหน้า  
 

กลุ่มงานวิชาการกลุ่มงานวิชาการ  
ว่าด้วย การเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและการจ่ายเงิน เพ่ือจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘   301 
ว่าด้วย การรับจ่ายเงินในการด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
 พ.ศ. ๒๕๔๘   305 
ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) พ.ศ. ๒๕๔๘   311 
ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาส าหรับปวงชน (กศ.ปช.)  
 พ.ศ. ๒๕๔๙   315 
ว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) พ.ศ. ๒๕๔๙   319 
ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๔๙   323 
ว่าด้วย การรับจ่ายเงินในการด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. ๒๕๕๒   327 
ว่าด้วย ค่าตอบแทนประธานหลักสูตรสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๕   331 
กลุ่มงานวิจัยกลุ่มงานวิจัย  
ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑    333 
ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ติดตามผลประเมิน 
 ผลงานวิจัย และพิจารณาบทความประจ าวารสารเพ่ือการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๔   337 
 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
ว่าด้วย  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๕   343 
ว่าด้วย คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓   347 
ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒   353 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๐   357 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐   363 
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓   369 
  

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
ว่าด้วย การโอนผลการเรียน และการยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒    385 
ว่าด้วย  การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒   389 
ว่าด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและที่ปรึกษาผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๕   393 
 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   
ว่าด้วย การบริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๗   399 
 
 

หมวดหมวดวิจัย วิจัย                                       339797  

หมวดหมวดวิชาการ วิชาการ                                       334411  



  ฉ 

สารบัญสารบัญ  (ต่อ)(ต่อ)  
 
  หน้าหน้า  
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ฏเพชรบูรณ์  
ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการท าวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๙    405 
ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑   411 
ว่าด้วย การบริหารจัดการงานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๓    415 
ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๔   421 
ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ติดตามผลประเมิน 
 ผลงานวิจัย และพิจารณาบทความประจ าวารสารเพ่ือการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๔   431 
ว่าด้วย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พ.ศ. ๒๕๕๔   433 
 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
ว่าด้วย  คณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๙   439 
ว่าด้วย  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๖    443 
ว่าด้วย คณะกรรมการประจ าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๖    447 
 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   
ว่าด้วย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๕   453 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
ว่าด้วย การจัดตั้งและด าเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔     467 
ว่าด้วย การจัดตั้งและด าเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ ๒)  
 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๕   475 
  

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
ว่าด้วย การอุทธรณ์และการพิจารณาโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง พ.ศ. ๒๕๕๑   479 
ว่าด้วย  การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเหตุคับข้องใจ 
 พ.ศ. ๒๕๕๑   485 
ว่าด้วย  คณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓    491 
  

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   
ว่าด้วย ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗     497 
 

หมวดหมวดนักศึกษา นักศึกษา                                       449955  

หมวดหมวดการร้องทุกข์การร้องทุกข์                                      447777  

หมวดหมวดหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย                                 445511  

หมวดหมวดการบริหารงานระดับคณะ การบริหารงานระดับคณะ ––  ส านัก ส านัก ––  สถาบัน สถาบัน                             443377  

ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
 
 
 
ยกเลิก 
 



  ช 

สารบัญสารบัญ  (ต่อ)(ต่อ)  
 
  หน้าหน้า  
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
ว่าด้วย การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔   513 
  

 
  

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   
ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔   519 
ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗   527 
ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙   531 
ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐   535 
 

หมวดหมวดคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. ก าหนดคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. ก าหนด                                  551177  
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¡“µ√“ ¯ „π°“√¥”‡π‘πß“π‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ«—µ∂ÿª√– ß§åµ“¡¡“µ√“ ˜ „Àâ°”Àπ¥¿“√–Àπâ“∑’Ë

¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) · «ßÀ“§«“¡®√‘ß‡æ◊ËÕ Ÿà§«“¡‡ªìπ‡≈‘»∑“ß«‘™“°“√ ∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß¿Ÿ¡‘ªí≠≠“∑âÕß∂‘Ëπ

¿Ÿ¡‘ªí≠≠“‰∑¬ ·≈–¿Ÿ¡‘ªí≠≠“ “°≈

(Ú) º≈‘µ∫—≥±‘µ∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ§Ÿà§ÿ≥∏√√¡  ”π÷°„π§«“¡‡ªìπ‰∑¬ ¡’§«“¡√—°·≈–ºŸ°æ—πµàÕ∑âÕß∂‘Ëπ

Õ’°∑—Èß àß‡ √‘¡°“√‡√’¬π√Ÿâµ≈Õ¥™’«‘µ„π™ÿ¡™π ‡æ◊ËÕ™à«¬„Àâ§π„π∑âÕß∂‘Ëπ√Ÿâ‡∑à“∑—π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß °“√º≈‘µ

∫—≥±‘µ¥—ß°≈à“« ®–µâÕß„Àâ¡’®”π«π·≈–§ÿ≥¿“æ Õ¥§≈âÕß°—∫·ºπ°“√º≈‘µ∫—≥±‘µ¢Õßª√–‡∑»
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(Û) ‡ √‘¡ √â“ß§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®„π§ÿ≥§à“ §«“¡ ”π÷° ·≈–§«“¡¿Ÿ¡‘„®„π«—≤π∏√√¡¢Õß

∑âÕß∂‘Ëπ·≈–¢Õß™“µ‘

(Ù) ‡√’¬π√Ÿâ·≈–‡ √‘¡ √â“ß§«“¡‡¢â¡·¢Áß¢ÕßºŸâπ”™ÿ¡™π ºŸâπ”»“ π“·≈–π—°°“√‡¡◊Õß∑âÕß∂‘Ëπ

„Àâ¡’®‘µ ”π÷°ª√–™“∏‘ª‰µ¬ §ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·≈–§«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√ß“πæ—≤π“™ÿ¡™π·≈–

∑âÕß∂‘Ëπ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå¢Õß à«π√«¡

(ı) ‡ √‘¡ √â“ß§«“¡‡¢â¡·¢Áß¢Õß«‘™“™’æ§√Ÿ º≈‘µ·≈–æ—≤π“§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“„Àâ¡’

§ÿ≥¿“æ·≈–¡“µ√∞“π∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫°“√‡ªìπ«‘™“™’æ™—Èπ Ÿß

(ˆ) ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ‡°◊ÈÕ°Ÿ≈°—π√–À«à“ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ™ÿ¡™π Õß§å°√

ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ·≈–Õß§å°√Õ◊Ëπ∑—Èß„π·≈–µà“ßª√–‡∑» ‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“∑âÕß∂‘Ëπ

(˜) »÷°…“·≈–· «ßÀ“·π«∑“ßæ—≤π“‡∑§‚π‚≈¬’æ◊Èπ∫â“π·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ¡—¬„À¡à„Àâ‡À¡“– ¡°—∫

°“√¥”√ß™’«‘µ·≈–°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ¢Õß§π„π∑âÕß∂‘Ëπ √«¡∂÷ß°“√· «ßÀ“·π«∑“ß ‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡„Àâ‡°‘¥

°“√®—¥°“√ °“√∫”√ÿß√—°…“ ·≈–°“√„™âª√–‚¬™πå®“°∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡Õ¬à“ß ¡¥ÿ≈·≈–

¬—Ëß¬◊π

(¯) »÷°…“ «‘®—¬  àß‡ √‘¡·≈– ◊∫ “π‚§√ß°“√Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°·π«æ√–√“™¥”√‘„π°“√ªØ‘∫—µ‘

¿“√°‘®¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“∑âÕß∂‘Ëπ

¡“µ√“ ˘ ¡À“«‘∑¬“≈—¬®–ªØ‘‡ ∏°“√√—∫ºŸâ ¡—§√ºŸâ„¥‡¢â“»÷°…“„π¡À“«‘∑¬“≈—¬À√◊Õ¬ÿµ‘À√◊Õ™–≈Õ

°“√»÷°…“¢Õßπ—°»÷°…“ºŸâ„¥¥â«¬‡Àµÿ‡æ’¬ß«à“ºŸâπ—Èπ¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß‡æ◊ËÕ®à“¬§à“∏√√¡‡π’¬¡

°“√»÷°…“µà“ßÊ ·°à¡À“«‘∑¬“≈—¬¡‘‰¥â

¡“µ√“ Ò ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ“®·∫àß à«π√“™°“√ ¥—ßπ’È

(Ò)  ”π—°ß“πÕ∏‘°“√∫¥’

(Ú)  ”π—°ß“π«‘∑¬“‡¢µ

(Û) ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬

(Ù) §≥–

(ı)  ∂“∫—π

(ˆ)  ”π—°

(˜) «‘∑¬“≈—¬

¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ“®„Àâ¡’»Ÿπ¬å  à«π√“™°“√À√◊ÕÀπà«¬ß“π∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“§≥–

‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å„π¡“µ√“ ˜ ‡ªìπ à«π√“™°“√À√◊ÕÀπà«¬ß“π„π¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ’°‰¥â
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 ”π—°ß“πÕ∏‘°“√∫¥’·≈– ”π—°ß“π«‘∑¬“‡¢µÕ“®·∫àß à«π√“™°“√‡ªìπ°Õß  à«π√“™°“√À√◊Õ

Àπà«¬ß“π∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“°Õß

∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ §≥– ·≈–«‘∑¬“≈—¬Õ“®·∫àß à«π√“™°“√‡ªìπ ”π—°ß“π§≥∫¥’ °Õß  à«π√“™°“√

À√◊ÕÀπà«¬ß“π∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“°Õß

 ∂“∫—π  ”π—° »Ÿπ¬å  à«π√“™°“√À√◊ÕÀπà«¬ß“π∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“§≥–

Õ“®·∫àß à«π√“™°“√‡ªìπ ”π—°ß“πºŸâÕ”π«¬°“√ °Õß  à«π√“™°“√À√◊ÕÀπà«¬ß“π∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’

∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“°Õß

 ”π—°ß“π§≥∫¥’  ”π—°ß“πºŸâÕ”π«¬°“√ °Õß  à«π√“™°“√À√◊ÕÀπà«¬ß“π∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ

∑’Ë¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“°Õß Õ“®·∫àß à«π√“™°“√‡ªìπß“π  à«π√“™°“√À√◊ÕÀπà«¬ß“π∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’

∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“ß“π

¡“µ√“ ÒÒ °“√®—¥µ—Èß °“√√«¡ ·≈–°“√¬ÿ∫‡≈‘° ”π—°ß“π«‘∑¬“‡¢µ ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ §≥–

 ∂“∫—π  ”π—° «‘∑¬“≈—¬ »Ÿπ¬å  à«π√“™°“√À√◊ÕÀπà«¬ß“π∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“§≥–

„Àâ∑”‡ªìπ°Æ°√–∑√«ß

°“√·∫àß à«π√“™°“√‡ªìπ ”π—°ß“π§≥∫¥’  ”π—°ß“πºŸâÕ”π«¬°“√ ·≈–°Õß  à«π√“™°“√

À√◊ÕÀπà«¬ß“π∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“°Õß „Àâ∑”‡ªìπª√–°“»°√–∑√«ß·≈–ª√–°“»„π

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

°“√·∫àß à«π√“™°“√‡ªìπß“π  à«π√“™°“√À√◊ÕÀπà«¬ß“π∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“ß“π

„Àâ∑”‡ªìπª√–°“»¡À“«‘∑¬“≈—¬

¡“µ√“ ÒÚ ¿“¬„µâ«—µ∂ÿª√– ß§åµ“¡¡“µ√“ ˜ ¡À“«‘∑¬“≈—¬®–√—∫ ∂“∫—π°“√»÷°…“™—Èπ Ÿß

À√◊Õ ∂“∫—πÕ◊Ëπ‡¢â“ ¡∑∫„π¡À“«‘∑¬“≈—¬°Á‰¥â ·≈–¡’Õ”π“®„Àâª√‘≠≠“ Õπÿª√‘≠≠“ À√◊Õª√–°“»π’¬∫—µ√

™—ÈπÀπ÷Ëß™—Èπ„¥·°àºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“®“° ∂“∫—π∑’Ë‡¢â“ ¡∑∫π—Èπ‰¥â

°“√√—∫‡¢â“ ¡∑∫À√◊Õ°“√¬°‡≈‘°°“√ ¡∑∫´÷Ëß ∂“∫—π°“√»÷°…“™—Èπ ŸßÀ√◊Õ ∂“∫—πÕ◊Ëπ„Àâ‡ªìπ‰ª

µ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ „Àâª√–°“»°“√√—∫‡¢â“ ¡∑∫À√◊Õ¬°‡≈‘°°“√ ¡∑∫„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

°“√§«∫§ÿ¡ ∂“∫—π°“√»÷°…“™—Èπ ŸßÀ√◊Õ ∂“∫—π∑’Ë‡¢â“ ¡∑∫„π¡À“«‘∑¬“≈—¬ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡

¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

¡“µ√“ ÒÛ πÕ°®“°‡ß‘π∑’Ë°”Àπ¥‰«â„πß∫ª√–¡“≥·ºàπ¥‘π ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ“®¡’√“¬‰¥â ¥—ßπ’È

(Ò) ‡ß‘πº≈ª√–‚¬™πå §à“∏√√¡‡π’¬¡ §à“ª√—∫ ·≈–§à“∫√‘°“√µà“ßÊ ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

(Ú) ‡ß‘π·≈–∑√—æ¬å ‘π∑’Ë¡’ºŸâÕÿ∑‘»„Àâ·°à¡À“«‘∑¬“≈—¬
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(Û) √“¬‰¥âÀ√◊Õº≈ª√–‚¬™πå∑’Ë‰¥â¡“®“°°“√„™â∑’Ë√“™æ— ¥ÿ´÷Ëß¡À“«‘∑¬“≈—¬ª°§√Õß ¥Ÿ·≈ À√◊Õ

„™âª√–‚¬™πå

(Ù) ‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπ®“°√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ À√◊Õ‡ß‘πÕÿ¥ÀπÿπÕ◊Ëπ∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¥â√—∫‡æ◊ËÕ„™â„π°“√

¥”‡π‘π°‘®°“√¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

(ı) √“¬‰¥âÀ√◊Õº≈ª√–‚¬™πå∑’Ë‰¥â®“°°“√≈ß∑ÿπ·≈–®“°∑√—æ¬å ‘π¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

(ˆ) √“¬‰¥âÀ√◊Õº≈ª√–‚¬™πåÕ◊Ëπ

„Àâ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡’Õ”π“®„π°“√ª°§√Õß ¥Ÿ·≈ ∫”√ÿß√—°…“ „™â ·≈–®—¥À“º≈ª√–‚¬™πå®“°

∑√—æ¬å ‘π¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—Èß∑’Ë‡ªìπ∑’Ë√“™æ— ¥ÿµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬∑’Ë√“™æ— ¥ÿ·≈–∑’Ë‡ªìπ∑√—æ¬å ‘πÕ◊Ëπ

∫√√¥“√“¬‰¥â·≈–º≈ª√–‚¬™πå¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ √«¡∑—Èßº≈ª√–‚¬™πå∑’Ë‡°‘¥®“°∑’Ë√“™æ— ¥ÿ ‡∫’È¬ª√—∫

∑’Ë‡°‘¥®“°°“√º‘¥ —≠≠“≈“»÷°…“ ·≈–‡∫’È¬ª√—∫∑’Ë‡°‘¥®“°°“√º‘¥ —≠≠“°“√´◊ÈÕ∑√—æ¬å ‘πÀ√◊Õ®â“ß∑”¢Õß

∑’Ë¥”‡π‘π°“√‚¥¬„™â‡ß‘πß∫ª√–¡“≥ ‰¡à‡ªìπ√“¬‰¥â∑’ËµâÕßπ” àß°√–∑√«ß°“√§≈—ßµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬‡ß‘π§ß§≈—ß

·≈–°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬«‘∏’°“√ß∫ª√–¡“≥

¡“µ√“ ÒÙ ∫√√¥“Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¥â¡“‚¥¬¡’ºŸâÕÿ∑‘»„Àâ À√◊Õ‰¥â¡“‚¥¬°“√´◊ÈÕ

À√◊Õ·≈°‡ª≈’Ë¬π®“°√“¬‰¥â¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬µ—Èß·µà«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ ‰¡à∂◊Õ‡ªìπ∑’Ë√“™æ— ¥ÿ·≈–

„Àâ‡ªìπ°√√¡ ‘∑∏‘Ï¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

¡“µ√“ Òı ∫√√¥“√“¬‰¥â·≈–∑√—æ¬å ‘π¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬®–µâÕß®—¥°“√‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå¿“¬„µâ

«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬µ“¡¡“µ√“ ˜

‡ß‘π·≈–∑√—æ¬å ‘π∑’Ë¡’ºŸâÕÿ∑‘»„Àâ·°à¡À“«‘∑¬“≈—¬®–µâÕß®—¥°“√µ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢∑’ËºŸâÕÿ∑‘»„Àâ°”Àπ¥‰«â

·≈–µâÕß‡ªìπ‰ªµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·µà∂â“¡’§«“¡®”‡ªìπµâÕß‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡ß◊ËÕπ‰¢¥—ß°≈à“«

¡À“«‘∑¬“≈—¬µâÕß‰¥â√—∫§«“¡¬‘π¬Õ¡®“°ºŸâÕÿ∑‘»„ÀâÀ√◊Õ∑“¬“∑ À“°‰¡à¡’∑“¬“∑À√◊Õ∑“¬“∑‰¡àª√“°Ø

®–µâÕß‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬

À¡«¥ Ú

°“√¥”‡π‘π°“√

¡“µ√“ Òˆ „Àâ¡À“«‘∑¬“≈—¬·µà≈–·Ààß¡’ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬ ª√–°Õ∫¥â«¬

(Ò) π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÷́Ëß®–∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“ œ ·µàßµ—Èß

(Ú) °√√¡°“√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬‚¥¬µ”·Àπàß ‰¥â·°à Õ∏‘°“√∫¥’ ª√–∏“π ¿“§≥“®“√¬å·≈–

¢â“√“™°“√ ·≈–ª√–∏“π°√√¡°“√ àß‡ √‘¡°‘®°“√¡À“«‘∑¬“≈—¬
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(Û) °√√¡°“√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬®”π«π ’Ë§π ÷́Ëß‡≈◊Õ°®“°ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ §≥∫¥’

ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“∫—π ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—° ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å À—«Àπâ“ à«π√“™°“√À√◊ÕÀ—«Àπâ“Àπà«¬ß“π

∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“§≥–

(Ù) °√√¡°“√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬®”π«π ’Ë§π ÷́Ëß‡≈◊Õ°®“°§≥“®“√¬åª√–®”¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

·≈–¡‘„™àºŸâ¥”√ßµ”·Àπàßµ“¡ (Û)

(ı) °√√¡°“√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘®”π«π ‘∫‡ÕÁ¥§π ÷́Ëß∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“ œ

·µàßµ—Èß®“°∫ÿ§§≈¿“¬πÕ°¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‚¥¬§”·π–π”¢Õßπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬·≈–°√√¡°“√ ¿“

¡À“«‘∑¬“≈—¬µ“¡ (Ú) (Û) ·≈– (Ù) ∑—Èßπ’È ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘¥—ß°≈à“«µâÕß¡“®“°ºŸâ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡‡™’Ë¬«™“≠

¥â“π°“√»÷°…“ ¡πÿ…¬»“ µ√å  —ß§¡»“ µ√å «‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ °ÆÀ¡“¬ °“√ß∫ª√–¡“≥·≈–

°“√‡ß‘π °“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ °“√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ °“√»“ π“ »‘≈ª–·≈–«—≤π∏√√¡ ·≈–¥â“πÕ◊ËπÊ

µ“¡∑’Ë ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬‡ÀÁπ ¡§«√ „π®”π«ππ’È„Àâ·µàßµ—Èß®“°∫ÿ§§≈„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë∫√‘°“√°“√»÷°…“¢Õß

¡À“«‘∑¬“≈—¬·µà≈–·Ààß‰¡àπâÕ¬°«à“°÷ËßÀπ÷Ëß

„Àâ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬·µàßµ—Èß√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’§πÀπ÷Ëß ´÷Ëß¡‘„™à°√√¡°“√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬µ“¡ (Û)

‡ªìπ‡≈¢“πÿ°“√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‚¥¬§”·π–π”¢ÕßÕ∏‘°“√∫¥’

„Àâ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬‡≈◊Õ°°√√¡°“√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘§πÀπ÷Ëß‡ªìπÕÿªπ“¬° ¿“

¡À“«‘∑¬“≈—¬ ∑”Àπâ“∑’Ë·∑ππ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬‡¡◊ËÕπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë‰¥â

À√◊Õ‡¡◊ËÕ‰¡à¡’ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàßπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬

§ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√‰¥â¡“´÷Ëßπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬·≈–°√√¡°“√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬

µ“¡ (Û) (Ù) ·≈– (ı) „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

¡“µ√“ Ò˜ π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬·≈–°√√¡°“√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬µ“¡¡“µ√“ Òˆ (Û) (Ù)

·≈– (ı) ¡’«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß§√“«≈– “¡ªï

πÕ°®“°°“√æâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡«“√–„π«√√§Àπ÷Ëß·≈â« π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬·≈–°√√¡°“√

 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬µ“¡¡“µ√“ Òˆ (Û) (Ù) ·≈– (ı) æâπ®“°µ”·Àπàß‡¡◊ËÕ

(Ò) µ“¬

(Ú) ≈“ÕÕ°

(Û) ¢“¥§ÿ≥ ¡∫—µ‘¢Õß°“√‡ªìππ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬À√◊Õ°√√¡°“√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬„π

ª√–‡¿∑π—ÈπÊ

(Ù) ∂Ÿ°®”§ÿ°‚¥¬§”æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ÿ¥„Àâ®”§ÿ°
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(ı)  ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬„ÀâÕÕ°‡æ√“–¡’§«“¡ª√–æƒµ‘‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬ ∫°æ√àÕßµàÕÀπâ“∑’ËÀ√◊ÕÀ¬àÕπ

§«“¡ “¡“√∂

(ˆ) ‡ªìπ∫ÿ§§≈≈â¡≈–≈“¬

(˜) ‡ªìπ§π‰√â§«“¡ “¡“√∂À√◊Õ§π‡ ¡◊Õπ‰√â§«“¡ “¡“√∂

°“√æâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡ (ı) µâÕß‡ªìπ‰ªµ“¡¡µ‘ Õß„π “¡¢Õß®”π«π°√√¡°“√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬

‡∑à“∑’Ë¡’Õ¬Ÿà

„π°√≥’∑’Ëπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬ À√◊Õ°√√¡°“√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬µ“¡¡“µ√“ Òˆ (Û) (Ù)

À√◊Õ (ı) æâπ®“°µ”·Àπàß°àÕπ§√∫«“√– ·≈–‰¥â¡’°“√¥”‡π‘π°“√„ÀâºŸâ„¥¥”√ßµ”·Àπàß·∑π·≈â« „ÀâºŸâπ—Èπ

Õ¬Ÿà„πµ”·Àπàß‡æ’¬ß‡∑à“°—∫«“√–∑’Ë‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà¢ÕßºŸấ ÷Ëßµπ·∑π ·µà∂â“«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß‡À≈◊ÕÕ¬ŸàπâÕ¬°«à“

‡°â“ ‘∫«—π®–‰¡à¥”‡π‘π°“√„Àâ¡’ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß·∑π°Á‰¥â „Àâ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬ª√–°Õ∫¥â«¬°√√¡°“√

 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬‡∑à“∑’Ë¡’Õ¬Ÿà¡’Õ”π“®·≈–ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡¡“µ√“ Ò¯ µàÕ‰ª‰¥â

„π°√≥’∑’Ëπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬ À√◊Õ°√√¡°“√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬µ“¡¡“µ√“ Òˆ (Û) (Ù)

À√◊Õ (ı) æâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡«“√– ·µà¬—ß¡‘‰¥â¥”‡π‘π°“√„Àâ‰¥â¡“´÷Ëßπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬ À√◊Õ

°√√¡°“√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬„À¡à „Àâπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬À√◊Õ°√√¡°“√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÷́Ëßæâπ®“°µ”·Àπàß

ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËµàÕ‰ª ®π°«à“®–‰¥â¡’π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬À√◊Õ°√√¡°“√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬„À¡à·≈â«

„Àâ¡’°“√¥”‡π‘π°“√„Àâ‰¥â¡“´÷Ëßπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬À√◊Õ°√√¡°“√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬ µ“¡

¡“µ√“ Òˆ (Û) (Ù) ·≈– (ı) ¿“¬„π‡°â“ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’ËºŸâπ—Èπæâπ®“°µ”·Àπàß

¡“µ√“ Ò¯  ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈°‘®°“√∑—Ë«‰ª¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

·≈–‚¥¬‡©æ“–„Àâ¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë ¥—ßπ’È

(Ò) °”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–Õπÿ¡—µ‘·ºπæ—≤π“¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°’Ë¬«°—∫°“√»÷°…“ °“√«‘®—¬

°“√„Àâ∫√‘°“√∑“ß«‘™“°“√·°à —ß§¡ °“√º≈‘µ·≈– àß‡ √‘¡«‘∑¬∞“π–§√Ÿ °“√∑–πÿ∫”√ÿß»‘≈ª–·≈–«—≤π∏√√¡

°“√Õπÿ√—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘

(Ú) ÕÕ°°Æ √–‡∫’¬∫ ª√–°“»·≈–¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·≈–Õ“®¡Õ∫„Àâ à«π√“™°“√„¥

„π¡À“«‘∑¬“≈—¬‡ªìπºŸâÕÕ°°Æ √–‡∫’¬∫ ª√–°“»·≈–¢âÕ∫—ß§—∫ ”À√—∫ à«π√“™°“√À√◊ÕÀπà«¬ß“ππ—Èπ

‡ªìπ‡√◊ËÕßÊ °Á‰¥â

(Û) °”°—∫¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ °“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“ °“√‡ªî¥ Õπ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

·≈–µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘πº≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
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(Ù) Õπÿ¡—µ‘„Àâª√‘≠≠“ ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ™—Èπ Ÿß ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ Õπÿª√‘≠≠“

·≈–ª√–°“»π’¬∫—µ√

(ı) æ‘®“√≥“°“√®—¥µ—Èß °“√√«¡·≈–°“√¬ÿ∫‡≈‘° ”π—°ß“π«‘∑¬“‡¢µ ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ §≥–

«‘∑¬“≈—¬  ∂“∫—π  ”π—° »Ÿπ¬å  à«π√“™°“√À√◊ÕÀπà«¬ß“π∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“§≥–

√«¡∑—Èß°“√·∫àß à«π√“™°“√À√◊ÕÀπà«¬ß“π¢Õß à«π√“™°“√¥—ß°≈à“«

(ˆ) Õπÿ¡—µ‘°“√√—∫ ∂“∫—π°“√»÷°…“™—Èπ ŸßÀ√◊Õ ∂“∫—πÕ◊Ëπ‡¢â“ ¡∑∫„π¡À“«‘∑¬“≈—¬À√◊Õ¬°‡≈‘°

°“√ ¡∑∫

(˜) æ‘®“√≥“„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫À≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫¡“µ√∞“π∑’Ë§≥–°√√¡°“√

°“√Õÿ¥¡»÷°…“°”Àπ¥

(¯) æ‘®“√≥“‡ πÕ‡√◊ËÕß‡æ◊ËÕ∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“ œ ·µàßµ—Èß·≈–∂Õ¥∂Õππ“¬° ¿“

¡À“«‘∑¬“≈—¬ °√√¡°“√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘ Õ∏‘°“√∫¥’ »“ µ√“®“√¬å ·≈–»“ µ√“®“√¬åæ‘‡»…

(˘) ·µàßµ—Èß·≈–∂Õ¥∂Õπ√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ §≥∫¥’ ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“∫—π ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—° ·≈–

ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å À—«Àπâ“ à«π√“™°“√À√◊ÕÀ—«Àπâ“Àπà«¬ß“π∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“§≥–

»“ µ√“®“√¬å‡°’¬√µ‘§ÿ≥ √Õß»“ µ√“®“√¬å √Õß»“ µ√“®“√¬åæ‘‡»… ºŸâ™à«¬»“ µ√“®“√¬å ·≈–ºŸâ™à«¬»“ µ√“®“√¬å

æ‘‡»…

(Ò) ·µàßµ—Èß·≈–∂Õ¥∂Õπª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√ àß‡ √‘¡°‘®°“√¡À“«‘∑¬“≈—¬

(ÒÒ) Õπÿ¡—µ‘ß∫ª√–¡“≥√“¬®à“¬®“°‡ß‘π√“¬‰¥â¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

(ÒÚ) ÕÕ°√–‡∫’¬∫·≈–¢âÕ∫—ß§—∫µà“ßÊ ‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π °“√®—¥À“√“¬‰¥â·≈–

º≈ª√–‚¬™πå®“°∑√—æ¬å ‘π¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ∑—Èßπ’È ‚¥¬‰¡à¢—¥À√◊Õ·¬âß°—∫°ÆÀ¡“¬À√◊Õ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’

∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

(ÒÛ) æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬

√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ„π ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“ ·≈–µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ„π ∂“∫—π

Õÿ¥¡»÷°…“¡Õ∫À¡“¬

(ÒÙ) ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ §≥–Õπÿ°√√¡°“√ À√◊Õ∫ÿ§§≈Àπ÷Ëß∫ÿ§§≈„¥‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“·≈–‡ πÕ

§«“¡‡ÀÁπ„π‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß‡√◊ËÕß„¥ À√◊Õ¡Õ∫À¡“¬„ÀâªØ‘∫—µ‘°“√Õ¬à“ßÀπ÷ËßÕ¬à“ß„¥Õ—πÕ¬Ÿà„πÕ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë¢Õß

 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬

(Òı) æ‘®“√≥“·≈–„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫„π‡√◊ËÕß∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°‘®°“√¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬µ“¡∑’ËÕ∏‘°“√∫¥’

À√◊Õ ¿“«‘™“°“√‡ πÕ ·≈–Õ“®¡Õ∫À¡“¬„ÀâÕ∏‘°“√∫¥’À√◊Õ ¿“«‘™“°“√ªØ‘∫—µ‘°“√Õ¬à“ßÀπ÷ËßÕ¬à“ß„¥

Õ—πÕ¬Ÿà„πÕ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë¢Õß ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¥â
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(Òˆ)  àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ·≈–· «ßÀ“«‘∏’°“√‡æ◊ËÕæ—≤π“§«“¡°â“«Àπâ“¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

µ≈Õ¥®π°“√ªØ‘∫—µ‘¿“√°‘®√à«¡°—π°—∫ ∂“∫—πÕ◊Ëπ

(Ò˜) ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπ‡°’Ë¬«°—∫°‘®°“√¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬∑’Ë¡‘‰¥â√–∫ÿ„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâ„¥‚¥¬‡©æ“–

¡“µ√“ Ò˘ °“√ª√–™ÿ¡ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

¡“µ√“ Ú „Àâ¡À“«‘∑¬“≈—¬·µà≈–·Ààß¡’ ¿“«‘™“°“√ ª√–°Õ∫¥â«¬

(Ò) ª√–∏“π ¿“«‘™“°“√ ‰¥â·°à Õ∏‘°“√∫¥’

(Ú) °√√¡°“√ ¿“«‘™“°“√∑’Ë§≥“®“√¬åª√–®”‡≈◊Õ°®“°ºŸâ∫√‘À“√À√◊Õ§≥“®“√¬åª√–®”§≥–

§≥–≈–Àπ÷Ëß§π

(Û) °√√¡°“√ ¿“«‘™“°“√ ÷́Ëß·µàßµ—Èß®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘®“°∫ÿ§§≈¿“¬πÕ°¡’®”π«π‡∑à“°—∫∫ÿ§§≈

µ“¡ (Ú)

§ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√‡≈◊Õ°°√√¡°“√ ¿“«‘™“°“√µ“¡ (Ú) ·≈– (Û) µ≈Õ¥®π

°“√ª√–™ÿ¡·≈–°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß ¿“«‘™“°“√ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

„Àâ ¿“«‘™“°“√·µàßµ—Èß√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’§πÀπ÷Ëß‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√ ¿“«‘™“°“√‚¥¬§”·π–π”

¢ÕßÕ∏‘°“√∫¥’

¡“µ√“ ÚÒ °√√¡°“√ ¿“«‘™“°“√¡’«“√–Õ¬Ÿà„πµ”·Àπàß§√“«≈– Õßªï ·≈–Õ“®‰¥â√—∫·µàßµ—Èß„À¡à

Õ’°‰¥â ·µà®–¥”√ßµ”·Àπàß‡°‘π Õß«“√–µ‘¥µàÕ°—π¡‘‰¥â

πÕ°®“°°“√æâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡«“√–„π«√√§Àπ÷Ëß·≈â« °√√¡°“√ ¿“«‘™“°“√æâπ®“°µ”·Àπàß

‡¡◊ËÕ

(Ò) µ“¬

(Ú) ≈“ÕÕ°

(Û) ¢“¥§ÿ≥ ¡∫—µ‘¢Õß°“√‡ªìπª√–∏“π ¿“«‘™“°“√À√◊Õ°√√¡°“√ ¿“«‘™“°“√

(Ù) ∂Ÿ°®”§ÿ°‚¥¬§”æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ÿ¥„Àâ®”§ÿ°

(ı) ‡ªìπ∫ÿ§§≈≈â¡≈–≈“¬

(ˆ) ‡ªìπ§π‰√â§«“¡ “¡“√∂À√◊Õ§π‡ ¡◊Õπ‰√â§«“¡ “¡“√∂

„π°√≥’∑’Ë°√√¡°“√ ¿“«‘™“°“√æâπ®“°µ”·Àπàß°àÕπ§√∫«“√–·≈–‰¥â¡’°“√¥”‡π‘π°“√„ÀâºŸâ„¥¥”√ß

µ”·Àπàß·∑π·≈â« „ÀâºŸâπ—ÈπÕ¬Ÿà„πµ”·Àπàß‡æ’¬ß‡∑à“°—∫«“√–∑’Ë‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà¢ÕßºŸấ ÷Ëßµπ·∑π ·µà∂â“«“√–°“√¥”√ß

µ”·Àπàß‡À≈◊ÕÕ¬ŸàπâÕ¬°«à“‡°â“ ‘∫«—π ®–‰¡à¥”‡π‘π°“√‡æ◊ËÕ„Àâ¡’ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß·∑π°Á‰¥â „Àâ ¿“«‘™“°“√

ª√–°Õ∫¥â«¬°√√¡°“√ ¿“«‘™“°“√‡∑à“∑’Ë¡’Õ¬Ÿà¡’Õ”π“®·≈–ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡¡“µ√“ ÚÚ µàÕ‰ª‰¥â



Àπâ“ 10
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÒÙ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ÚÛ °

„π°√≥’∑’Ë°√√¡°“√ ¿“«‘™“°“√æâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡«“√– ·µà¬—ß¡‘‰¥â¥”‡π‘π°“√„Àâ‰¥â¡“ ÷́Ëß

°√√¡°“√ ¿“«‘™“°“√„À¡à „Àâ°√√¡°“√ ¿“«‘™“°“√ ÷́Ëßæâπ®“°µ”·ÀπàßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËµàÕ‰ª®π°«à“®–‰¥â¡’

°“√·µàßµ—Èß°√√¡°“√ ¿“«‘™“°“√¢÷Èπ„À¡à·≈â«

¡“µ√“ ÚÚ  ¿“«‘™“°“√¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë ¥—ßπ’È

(Ò) æ‘®“√≥“‡ πÕ«‘ —¬∑—»πå °”Àπ¥π‚¬∫“¬«‘™“°“√ ·≈–À≈—° Ÿµ√°“√‡√’¬π°“√ Õπ·≈–

°“√«—¥º≈ª√–‡¡‘πº≈°“√»÷°…“„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–¿“√–Àπâ“∑’Ë¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

(Ú) æ‘®“√≥“‡ πÕ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√«‘®—¬°“√ Õπ °“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ Õπ·≈–°“√ª√–°—π

§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“

(Û) æ‘®“√≥“‡ πÕ°“√„Àâª√‘≠≠“ ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ™—Èπ Ÿß ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ

Õπÿª√‘≠≠“ ·≈–ª√–°“»π’¬∫—µ√

(Ù) æ‘®“√≥“‡ πÕ°“√®—¥µ—Èß ¬ÿ∫√«¡ ·≈–°“√¬ÿ∫‡≈‘°§≥–  ∂“∫—π  ”π—° »Ÿπ¬å  à«π√“™°“√

À√◊ÕÀπà«¬ß“π∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“§≥– √«¡∑—Èß°“√‡ πÕ·∫àß à«π√“™°“√À√◊Õ à«πß“π

„πÀπà«¬ß“π¥—ß°≈à“«

(ı) æ‘®“√≥“‡ πÕ°“√√—∫ ∂“∫—π«‘™“°“√™—Èπ ŸßÀ√◊Õ ∂“∫—π«‘®—¬Õ◊Ëπ‡¢â“ ¡∑∫„π¡À“«‘∑¬“≈—¬

(ˆ) æ‘®“√≥“„Àâ§«“¡‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫°“√·µàßµ—Èß·≈–∂Õ¥∂Õπ»“ µ√“®“√¬å √Õß»“ µ√“®“√¬å

·≈–ºŸâ™à«¬»“ µ√“®“√¬å

(˜) æ‘®“√≥“„Àâ§«“¡‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫°“√·µàßµ—Èß·≈–∂Õ¥∂Õπ»“ µ√“®“√¬åæ‘‡»… »“ µ√“®“√¬å

‡°’¬√µ‘§ÿ≥ √Õß»“ µ√“®“√¬åæ‘‡»… ºŸâ™à«¬»“ µ√“®“√¬åæ‘‡»… ·≈–Õ“®“√¬åæ‘‡»…

(¯) · «ßÀ“«‘∏’°“√∑’Ë®–∑”„Àâ°“√»÷°…“ °“√«‘®—¬ °“√∫√‘°“√∑“ß«‘™“°“√·°à —ß§¡ °“√ª√—∫ª√ÿß

°“√∂à“¬∑Õ¥·≈–æ—≤π“‡∑§‚π‚≈¬’ °“√∑–πÿ∫”√ÿß»‘≈ª–·≈–«—≤π∏√√¡ °“√æ—≤π“∑âÕß∂‘Ëπ °“√º≈‘µ·≈–

 àß‡ √‘¡«‘∑¬∞“π–§√Ÿ °“√Õπÿ√—°…å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘„Àâ‡®√‘≠¬‘Ëß¢÷Èπ

(˘) ‡ πÕ·π–·π«∑“ß°“√ª√– “πß“π °“√√–¥¡ √√æ°”≈—ß‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“∑âÕß∂‘Ëπ °“√∑”

¢âÕµ°≈ß√–À«à“ß¡À“«‘∑¬“≈—¬„π§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß«‘™“°“√ ª√– “π°“√„™â∫ÿ§≈“°√ ∑√—æ¬“°√ ·≈–

§«“¡™”π“≠√à«¡°—π„π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“∑âÕß∂‘Ëπ

(Ò) æ‘®“√≥“„Àâ§«“¡‡ÀÁπµàÕ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°’Ë¬«°—∫ß“π¥â“π«‘™“°“√¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

(ÒÒ) ‡ πÕ§«“¡‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫°“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈ß“π¥â“π«‘™“°“√¢Õß

¡À“«‘∑¬“≈—¬



Àπâ“ 11
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÒÙ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ÚÛ °

(ÒÚ) „Àâ§”ª√÷°…“·°àÕ∏‘°“√∫¥’·≈–ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬À√◊ÕÕ∏‘°“√∫¥’

¡Õ∫À¡“¬

(ÒÛ) ·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ §≥–Õπÿ°√√¡°“√ À√◊Õ∫ÿ§§≈Àπ÷Ëß∫ÿ§§≈„¥‡æ◊ËÕ°√–∑”°“√„¥Ê

Õ—πÕ¬Ÿà„πÕ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë¢Õß ¿“«‘™“°“√

¡“µ√“ ÚÛ „Àâ¡À“«‘∑¬“≈—¬·µà≈–·Ààß¡’ ¿“§≥“®“√¬å·≈–¢â“√“™°“√ ª√–°Õ∫¥â«¬ª√–∏“π

 ¿“·≈–°√√¡°“√ ¿“ ÷́Ëß‡≈◊Õ°®“°§≥“®“√¬åª√–®” ·≈–¢â“√“™°“√¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

Õß§åª√–°Õ∫ ®”π«π §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√‰¥â¡“ «“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß·≈–

°“√æâπ®“°µ”·Àπàß¢Õßª√–∏“π ¿“·≈–°√√¡°“√ ¿“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß µ≈Õ¥®π°“√ª√–™ÿ¡¢Õß

 ¿“§≥“®“√¬å·≈–¢â“√“™°“√·≈–°“√‡√’¬°ª√–™ÿ¡§≥“®“√¬å·≈–¢â“√“™°“√ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß

¡À“«‘∑¬“≈—¬

¡“µ√“ ÚÙ  ¿“§≥“®“√¬å·≈–¢â“√“™°“√¡’Àπâ“∑’Ë ¥—ßπ’È

(Ò) „Àâ§”ª√÷°…“·≈–¢âÕ‡ πÕ·π–„π°‘®°“√¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬·≈–°“√æ—≤π“¡À“«‘∑¬“≈—¬µàÕ

Õ∏‘°“√∫¥’À√◊Õ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬

(Ú) · «ßÀ“·π«∑“ß√à«¡°—π‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡æ—≤π“»—°¬¿“æ¢Õß§≥“®“√¬å·≈–¢â“√“™°“√„π°“√

ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡®√√¬“∫√√≥·Ààß«‘™“™’æ

(Û) æ‘∑—°…åº≈ª√–‚¬™πå¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬·≈–ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’ËÕ∏‘°“√∫¥’À√◊Õ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬

¡Õ∫À¡“¬

(Ù) ‡√’¬°ª√–™ÿ¡§≥“®“√¬å·≈–¢â“√“™°“√‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“°‘®°√√¡¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·≈–π”‡ πÕ

§«“¡§‘¥‡ÀÁπµàÕ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬

°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë¢Õß ¿“§≥“®“√¬å·≈–¢â“√“™°“√∂◊Õ‡ªìπ°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√ ·≈–°“√

¥”‡π‘π°“√„¥Ê „π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë‚¥¬™Õ∫¬àÕ¡‰¥â√—∫§«“¡§ÿâ¡§√Õß·≈–‰¡à‡ªìπ‡Àµÿ„π°“√¥”‡π‘π°“√

∑“ß«‘π—¬

¡“µ√“ Úı „Àâ¡À“«‘∑¬“≈—¬·µà≈–·Ààß¡’§≥–°√√¡°“√ àß‡ √‘¡°‘®°“√¡À“«‘∑¬“≈—¬ §≥–Àπ÷Ëß

ª√–°Õ∫¥â«¬ª√–∏“π°√√¡°“√ ª√–∏“π ¿“π—°»÷°…“ π“¬°Õß§å°“√π—°»÷°…“ ·≈–°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘

®”π«πÀπ÷Ëß´÷Ëß ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬·µàßµ—Èß®“°ºŸâ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡‡™’Ë¬«™“≠¥â“π°“√»÷°…“ ¡πÿ…¬»“ µ√å

 —ß§¡»“ µ√å «‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ °ÆÀ¡“¬ °“√ß∫ª√–¡“≥·≈–°“√‡ß‘π °“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈

°“√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ °“√»“ π“ »‘≈ª–·≈–«—≤π∏√√¡ ·≈–¥â“πÕ◊ËπÊ µ“¡∑’Ë ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬

‡ÀÁπ ¡§«√ „π®”π«ππ’È„Àâ·µàßµ—Èß®“°∫ÿ§§≈„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë∫√‘°“√°“√»÷°…“¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬·µà≈–·Ààß

‰¡àπâÕ¬°«à“°÷ËßÀπ÷Ëß



Àπâ“ 12
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÒÙ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ÚÛ °

Õß§åª√–°Õ∫ ®”π«π §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√‰¥â¡“ «“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß·≈–

°“√æâπ®“°µ”·Àπàß¢Õß°√√¡°“√ µ≈Õ¥®π°“√ª√–™ÿ¡ «‘∏’°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß§≥–°√√¡°“√ „Àâ‡ªìπ‰ª

µ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

¡“µ√“ Úˆ §≥–°√√¡°“√ àß‡ √‘¡°‘®°“√¡À“«‘∑¬“≈—¬¡’Àπâ“∑’Ë ¥—ßπ’È

(Ò)  àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ „Àâ§”ª√÷°…“·≈–¢âÕ‡ πÕ·π–·°à¡À“«‘∑¬“≈—¬‡æ◊ËÕæ—≤π“·π«∑“ß

°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

(Ú) ‡ πÕ§«“¡‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫π‚¬∫“¬·≈–·ºπæ—≤π“°“√®—¥°“√Õÿ¥¡»÷°…“‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“∑âÕß∂‘Ëπ

(Û)  àß‡ √‘¡„Àâ¡’∑ÿπ°“√»÷°…“·°àπ—°»÷°…“∑’Ë¢“¥·§≈π∑ÿπ∑√—æ¬å „Àâ¡’‚Õ°“ »÷°…“„π

¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ—π‡ªìπ°“√ π—∫ πÿπ§«“¡‡ ¡Õ¿“§„π‚Õ°“ ∑“ß°“√»÷°…“

(Ù)  àß‡ √‘¡  π—∫ πÿπ°“√ √â“ß —¡æ—π∏¿“æ·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ√–À«à“ß¡À“«‘∑¬“≈—¬°—∫ª√–™“™π

¡“µ√“ Ú˜ „Àâ¡’Õ∏‘°“√∫¥’§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ Ÿß ÿ¥·≈–√—∫º‘¥™Õ∫°“√∫√‘À“√ß“π¢Õß

¡À“«‘∑¬“≈—¬·µà≈–·Ààß·≈–®–„Àâ¡’√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’À√◊ÕºŸâ™à«¬Õ∏‘°“√∫¥’ À√◊Õ®–¡’∑—Èß√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’·≈–

ºŸâ™à«¬Õ∏‘°“√∫¥’µ“¡®”π«π∑’Ë ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬·µà≈–·Ààß°”Àπ¥ ‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ë·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√

ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡∑’ËÕ∏‘°“√∫¥’¡Õ∫À¡“¬°Á‰¥â

¡“µ√“ Ú¯ Õ∏‘°“√∫¥’π—Èπ ®–∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“ œ ·µàßµ—Èß ‚¥¬§”·π–π”¢Õß ¿“

¡À“«‘∑¬“≈—¬®“°ºŸâ¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡¡“µ√“ Ú˘

À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√‰¥â¡“ ·≈–§ÿ≥ ¡∫—µ‘¢ÕßºŸâ¥”√ßµ”·ÀπàßÕ∏‘°“√∫¥’ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ∫—ß§—∫

¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‚¥¬°√–∫«π°“√ √√À“ ÷́ËßµâÕß§”π÷ß∂÷ßÀ≈—°‡°≥±å¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ‡ªìπºŸâ¡’§«“¡√Ÿâ §«“¡™”π“≠ ·≈–§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡À¡“– ¡°—∫«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–¿“√–Àπâ“∑’Ë¢Õß

¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·≈–‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫π—∫∂◊Õ¢Õß∫ÿ§≈“°√¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬·≈–∫ÿ§§≈„π∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ë¡’ à«π‡°’Ë¬«¢âÕß

°—∫°‘®°“√¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

(Ú) °√–∫«π°“√ √√À“®–µâÕß‡πâπ‡√◊ËÕß°“√¡’ à«π√à«¡¢Õß∫ÿ§≈“°√¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬·≈–∫ÿ§§≈

„π∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ë¡’ à«π‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°‘®°“√¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

¡“µ√“ Ú˘ Õ∏‘°“√∫¥’µâÕß ”‡√Á®°“√»÷°…“‰¡àµË”°«à“ª√‘≠≠“µ√’À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬

À√◊Õ ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“Õ◊Ëπ∑’Ë ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫√Õß ·≈–‰¥â∑”°“√ ÕπÀ√◊Õ¡’ª√– ∫°“√≥å¥â“π°“√∫√‘À“√

¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“Àâ“ªï„π¡À“«‘∑¬“≈—¬À√◊Õ ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“Õ◊Ëπ∑’Ë ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫√Õß À√◊Õ‡§¬¥”√ß

µ”·Àπàß°√√¡°“√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬À√◊Õ ¿“ ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“Õ◊Ëπ∑’Ë ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫√Õß À√◊Õ¥”√ß

µ”·ÀπàßÀ√◊Õ‡§¬¥”√ßµ”·Àπàß»“ µ√“®“√¬å √«¡∑—Èß¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘Õ◊Ëπ·≈–‰¡à¡’≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡µ“¡∑’Ë

°”Àπ¥„π¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬



Àπâ“ 13
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÒÙ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ÚÛ °

¡“µ√“ Û Õ∏‘°“√∫¥’¡’«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß§√“«≈– ’Ëªï ·≈–®–∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“ œ

·µàßµ—Èß„À¡àÕ’°‰¥â ·µà®–¥”√ßµ”·Àπàß‡°‘π Õß«“√–µ‘¥µàÕ°—π¡‘‰¥â

πÕ°®“°°“√æâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡«√√§Àπ÷Ëß Õ∏‘°“√∫¥’æâπ®“°µ”·Àπàß ‡¡◊ËÕ

(Ò) µ“¬

(Ú) ≈“ÕÕ°

(Û)  ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬„ÀâÕÕ°‡æ√“–¡’§«“¡ª√–æƒµ‘‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬ À√◊Õ∫°æ√àÕßµàÕÀπâ“∑’ËÀ√◊Õ

À¬àÕπ§«“¡ “¡“√∂

(Ù) ∂Ÿ°≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß À√◊Õ∂Ÿ° —Ëß„ÀâÕÕ°®“°√“™°“√‡æ√“–‡Àµÿ¡’¡≈∑‘π À√◊Õ

¡—«À¡Õß„π°√≥’∑’Ë∂Ÿ° Õ∫ «π∑“ß«‘π—¬Õ¬à“ß√â“¬·√ß

(ı) ∂Ÿ°®”§ÿ°‚¥¬§”æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ÿ¥„Àâ®”§ÿ°

(ˆ) ‡ªìπ∫ÿ§§≈≈â¡≈–≈“¬

(˜) ‡ªìπ§π‰√â§«“¡ “¡“√∂À√◊Õ§π‡ ¡◊Õπ‰√â§«“¡ “¡“√∂

°“√„ÀâÕÕ°®“°µ”·Àπàßµ“¡ (Û) µâÕß¡’§–·ππ‡ ’¬ß≈ß¡µ‘‰¡àπâÕ¬°«à“ Õß„π “¡¢Õß®”π«π

°√√¡°“√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—ÈßÀ¡¥‡∑à“∑’Ë¡’Õ¬Ÿà

¡“µ√“ ÛÒ Õ∏‘°“√∫¥’¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë ¥—ßπ’È

(Ò) ∫√‘À“√°‘®°“√¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫ ª√–°“»·≈–

¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß∑“ß√“™°“√·≈–¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ∑—Èßπ’È „Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫π‚¬∫“¬·≈–«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß

¡À“«‘∑¬“≈—¬

(Ú) §«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈∫ÿ§≈“°√ °“√‡ß‘π °“√æ— ¥ÿ  ∂“π∑’Ë·≈–∑√—æ¬å ‘πÕ◊Ëπ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫ ª√–°“»·≈–¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß∑“ß√“™°“√·≈–¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

(Û) ®—¥∑”·ºπæ—≤π“¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·≈–ªØ‘∫—µ‘µ“¡π‚¬∫“¬·≈–·ºπß“π √«¡∑—Èßµ‘¥µ“¡

ª√–‡¡‘πº≈°“√¥”‡π‘πß“π¥â“πµà“ßÊ ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

(Ù) √—°…“√–‡∫’¬∫«‘π—¬ ®√√¬“∫√√≥ ·≈–¡“√¬“∑·Ààß«‘™“™’æ¢Õß¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ„π

¡À“«‘∑¬“≈—¬

(ı) ‡ªìπºŸâ·∑π¡À“«‘∑¬“≈—¬„π°‘®°“√∑—Ë«‰ª

(ˆ) ‡ πÕ√“¬ß“πª√–®”ªï‡°’Ë¬«°—∫°‘®°“√¥â“πµà“ßÊ ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬µàÕ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬



Àπâ“ 14
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(˜) ·µàßµ—Èß·≈–∂Õ¥∂ÕπºŸâ™à«¬Õ∏‘°“√∫¥’ √Õß§≥∫¥’ √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“∫—π √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√

 ”π—° √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å √ÕßÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√À√◊Õ√ÕßÀ—«Àπâ“Àπà«¬ß“π∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’

∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“§≥– ·≈–Õ“®“√¬åæ‘‡»…

(¯)  àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß ¿“«‘™“°“√  ¿“§≥“®“√¬å·≈–¢â“√“™°“√

√«¡∑—Èß àß‡ √‘¡°‘®°“√π—°»÷°…“

(˘) ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫ ª√–°“»·≈–¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

À√◊Õµ“¡∑’Ë ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬¡Õ∫À¡“¬

¡“µ√“ ÛÚ „Àâ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬·µàßµ—Èß√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’‚¥¬§”·π–π”¢ÕßÕ∏‘°“√∫¥’®“°ºŸâ¡’

§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡¡“µ√“ Ú˘

Õ∏‘°“√∫¥’Õ“®·µàßµ—ÈßºŸâ™à«¬Õ∏‘°“√∫¥’®“°¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ„π¡À“«‘∑¬“≈—¬´÷Ëß ”‡√Á®°“√»÷°…“

‰¡àµË”°«à“ª√‘≠≠“µ√’À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬À√◊Õ ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“Õ◊Ëπ∑’Ë ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫√Õß

·≈–‰¥â∑”°“√ ÕπÀ√◊Õ¡’ª√– ∫°“√≥å¥â“π°“√∫√‘À“√¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ “¡ªï„π¡À“«‘∑¬“≈—¬À√◊Õ ∂“∫—π

Õÿ¥¡»÷°…“Õ◊Ëπ∑’Ë ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫√Õß ·≈–„ÀâÕ∏‘°“√∫¥’¡’Õ”π“®∂Õ¥∂ÕπºŸâ™à«¬Õ∏‘°“√∫¥’‰¥â

‡¡◊ËÕÕ∏‘°“√∫¥’æâπ®“°µ”·Àπàß „Àâ√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’·≈–ºŸâ™à«¬Õ∏‘°“√∫¥’æâπ®“°µ”·Àπàß¥â«¬

¡“µ√“ ÛÛ „π°√≥’∑’ËºŸâ¥”√ßµ”·ÀπàßÕ∏‘°“√∫¥’‰¡àÕ¬ŸàÀ√◊Õ‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥â „Àâ√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’

‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π ∂â“¡’√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’À≈“¬§π „Àâ√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’́ ÷ËßÕ∏‘°“√∫¥’¡Õ∫À¡“¬‡ªìπºŸâ√—°…“

√“™°“√·∑π ∂â“Õ∏‘°“√∫¥’¡‘‰¥â¡Õ∫À¡“¬ „Àâ√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’´÷Ëß¡’Õ“«ÿ‚  Ÿß ÿ¥‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π

„π°√≥’∑’Ë‰¡à¡’ºŸâ√—°…“√“™°“√·∑πÕ∏‘°“√∫¥’µ“¡§«“¡„π«√√§Àπ÷Ëß À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘

√“™°“√‰¥â À√◊Õ‰¡à¡’ºŸâ¥”√ßµ”·ÀπàßÕ∏‘°“√∫¥’ „Àâ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬·µàßµ—ÈßºŸâ¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡¡“µ√“ Ú˘

§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑πÕ∏‘°“√∫¥’·µàµâÕß‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëß√âÕ¬·ª¥ ‘∫«—π

¡“µ√“ ÛÙ „π«‘∑¬“‡¢µÀπ÷Ëß „Àâ¡’ ”π—°ß“π«‘∑¬“‡¢µ ‚¥¬¡’√ÕßÕ∏‘°“√∫¥’§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“

¡’Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫°“√∫√‘À“√ß“π¢Õß«‘∑¬“‡¢µπ—Èπ·∑πÕ∏‘°“√∫¥’µ“¡∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬ ·≈–®–„Àâ¡’

ºŸâ™à«¬Õ∏‘°“√∫¥’µ“¡®”π«π∑’Ë ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ ‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ë·≈–√—∫º‘¥™Õ∫µ“¡∑’ËÕ∏‘°“√∫¥’

¡Õ∫À¡“¬°Á‰¥â

¡“µ√“ Ûı „π∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ „Àâ¡’§≥∫¥’‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“·≈–√—∫º‘¥™Õ∫ß“π¢Õß∫—≥±‘µ

«‘∑¬“≈—¬ ·≈–®–„Àâ¡’√Õß§≥∫¥’µ“¡®”π«π∑’Ë ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ ‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ë·≈–√—∫º‘¥™Õ∫

µ“¡∑’Ë§≥∫¥’¡Õ∫À¡“¬°Á‰¥â
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¡“µ√“ Ûˆ „π§≥–À√◊Õ«‘∑¬“≈—¬ „Àâ¡’§≥∫¥’‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“·≈–√—∫º‘¥™Õ∫ß“π ·≈–

®–„Àâ¡’√Õß§≥∫¥’µ“¡®”π«π∑’Ë ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬°”Àπ¥ ‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ë·≈–√—∫º‘¥™Õ∫µ“¡∑’Ë§≥∫¥’

¡Õ∫À¡“¬°Á‰¥â

¡“µ√“ Û˜ „Àâ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬·µàßµ—Èß§≥∫¥’®“°ºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“‰¡àµË”°«à“ª√‘≠≠“µ√’À√◊Õ

‡∑’¬∫‡∑à“®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬ À√◊Õ ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“Õ◊Ëπ∑’Ë ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫√Õß ·≈–‰¥â∑”°“√ ÕπÀ√◊Õ

¡’ª√– ∫°“√≥å¥â“π°“√∫√‘À“√¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ “¡ªï„π¡À“«‘∑¬“≈—¬ À√◊Õ ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“Õ◊Ëπ∑’Ë

 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬√—∫√Õß

„ÀâÕ∏‘°“√∫¥’·µàßµ—Èß√Õß§≥∫¥’‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥∫¥’®“°ºŸâ¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡™àπ‡¥’¬«°—∫§≥∫¥’

·≈–„ÀâÕ∏‘°“√∫¥’¡’Õ”π“®∂Õ¥∂Õπ√Õß§≥∫¥’‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥∫¥’

¡“µ√“ Û¯ §≥∫¥’¡’«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß§√“«≈– ’Ëªï·≈–Õ“®‰¥â√—∫·µàßµ—Èß„À¡àÕ’°‰¥â ·µà®–

¥”√ßµ”·Àπàß‡°‘π Õß«“√–µ‘¥µàÕ°—π¡‘‰¥â ·≈–„Àâπ”§«“¡„π¡“µ√“ Û «√√§ Õß·≈–«√√§ “¡

¡“„™â∫—ß§—∫·°à°“√æâπ®“°µ”·Àπàß°àÕπ§√∫«“√–¢Õß§≥∫¥’‚¥¬Õπÿ‚≈¡

‡¡◊ËÕ§≥∫¥’æâπ®“°µ”·Àπàß „Àâ√Õß§≥∫¥’æâπ®“°µ”·Àπàß¥â«¬

¡“µ√“ Û˘ °“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈ß“π„πµ”·Àπàß§≥∫¥’ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡

¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·≈–„Àâπ”∫∑∫—≠≠—µ‘„πÀ¡«¥ Ù ¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡

¡“µ√“ Ù „π°√≥’∑’ËºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß§≥∫¥’‰¡àÕ¬Ÿà À√◊Õ‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥â À√◊Õ‰¡à¡’ºŸâ¥”√ß

µ”·Àπàß§≥∫¥’ „ÀâÕ∏‘°“√∫¥’·µàßµ—ÈßºŸâ¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘µ“¡¡“µ√“ Û˜ «√√§Àπ÷Ëß ‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π

§≥∫¥’·µàµâÕß‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëß√âÕ¬·ª¥ ‘∫«—π

¡“µ√“ ÙÒ „π ∂“∫—π  ”π—° ·≈–»Ÿπ¬å  à«π√“™°“√À√◊ÕÀπà«¬ß“π∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’

∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“§≥– „Àâ¡’ºŸâÕ”π«¬°“√ À—«Àπâ“ à«π√“™°“√À√◊ÕÀ—«Àπâ“Àπà«¬ß“π§πÀπ÷Ëß ‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“

√—∫º‘¥™Õ∫ß“π¢Õß à«π√“™°“√À√◊ÕÀπà«¬ß“ππ—Èπ ·≈–®–„Àâ¡’√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ √ÕßÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√

À√◊Õ√ÕßÀ—«Àπâ“Àπà«¬ß“ππ—ÈπÊ §πÀπ÷Ëß À√◊ÕÀ≈“¬§π ‡æ◊ËÕ™à«¬ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡∑’ËºŸâÕ”π«¬°“√ À—«Àπâ“

 à«π√“™°“√À√◊ÕÀ—«Àπâ“Àπà«¬ß“ππ—Èπ¡Õ∫À¡“¬°Á‰¥â

„Àâ à«π√“™°“√µ“¡¡“µ√“ ÛÙ ¡“µ√“ Ûı ·≈–¡“µ√“ Ûˆ ·≈– à«π√“™°“√À√◊ÕÀπà«¬ß“π

µ“¡«√√§Àπ÷Ëß¡’§≥–°√√¡°“√ª√–®” à«π√“™°“√π—Èπ§≥–Àπ÷Ëß Õß§åª√–°Õ∫ ®”π«π §ÿ≥ ¡∫—µ‘

À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√‰¥â¡“ Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë «“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß·≈–°“√æâπ®“°µ”·Àπàß¢Õß°√√¡°“√

µ≈Õ¥®π°“√ª√–™ÿ¡¢Õß§≥–°√√¡°“√ª√–®” à«π√“™°“√·≈–°“√®—¥√–∫∫∫√‘À“√ß“π„π à«π√“™°“√

¥—ß°≈à“« „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ∑—Èßπ’È ®–µâÕß¡’°√√¡°“√∑’Ë‡ªìπºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘́ ÷Ëß·µàßµ—Èß

®“°∫ÿ§§≈¿“¬πÕ°¡À“«‘∑¬“≈—¬®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“Àπ÷Ëß„π “¡
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¡“µ√“ ÙÚ ºŸâ¥”√ßµ”·ÀπàßÕ∏‘°“√∫¥’ §≥∫¥’ ºŸâÕ”π«¬°“√ À—«Àπâ“ à«π√“™°“√À√◊ÕÀ—«Àπâ“

Àπà«¬ß“π∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“§≥– √«¡∑—ÈßºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß√Õß·≈–ºŸâ™à«¬¢Õßµ”·Àπàß

¥—ß°≈à“« µâÕß “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë‰¥â‡µÁ¡‡«≈“ ·≈–®–¥”√ßµ”·Àπàß¥—ß°≈à“«‡°‘πÀπ÷Ëßµ”·Àπàß„π¢≥–

‡¥’¬«°—π¡‘‰¥â

ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàßµ“¡«√√§Àπ÷Ëß®–√—°…“√“™°“√·∑πµ”·ÀπàßÕ◊ËπÕ’°Àπ÷Ëßµ”·Àπàß°Á‰¥â ·µàµâÕß

‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëß√âÕ¬·ª¥ ‘∫«—π

¡“µ√“ ÙÛ „Àâ¡’°“√ √√À“∫ÿ§§≈‡æ◊ËÕ·µàßµ—Èß‡ªìπ§≥∫¥’ ºŸâÕ”π«¬°“√ À—«Àπâ“ à«π√“™°“√

À√◊ÕÀ—«Àπâ“Àπà«¬ß“π∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“§≥– ∑—Èßπ’È µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥

„π¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

¡“µ√“ ÙÙ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√∫√‘À“√√“™°“√„π ”π—°ß“π ∫—≥±‘µ«‘∑¬“≈—¬ §≥–  ∂“∫—π

 ”π—° «‘∑¬“≈—¬ »Ÿπ¬å  à«π√“™°“√À√◊ÕÀπà«¬ß“π∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“§≥– Õ”π“®

„π°“√ —Ëß °“√Õπÿ≠“µ °“√Õπÿ¡—µ‘ °“√ªØ‘∫—µ‘°“√ À√◊Õ°“√¥”‡π‘π°“√Õ◊Ëπ„¥∑’ËÕ∏‘°“√∫¥’®–æ÷ßªØ‘∫—µ‘

À√◊Õ¥”‡π‘π°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫ ª√–°“» ¢âÕ∫—ß§—∫ §” —Ëß À√◊Õ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’„π‡√◊ËÕß„¥

∂â“°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫ ª√–°“» ¢âÕ∫—ß§—∫ §” —Ëß À√◊Õ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’„π‡√◊ËÕßπ—Èπ¡‘‰¥â°”Àπ¥‡√◊ËÕß

°“√¡Õ∫Õ”π“®‰«â‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊ËπÀ√◊Õ¡‘‰¥âÀâ“¡‡√◊ËÕß°“√¡Õ∫Õ”π“®‰«â Õ∏‘°“√∫¥’®–¡Õ∫Õ”π“®‚¥¬∑”‡ªìπ

Àπ—ß ◊Õ„ÀâºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß§≥∫¥’ ºŸâÕ”π«¬°“√ À—«Àπâ“ à«π√“™°“√À√◊ÕÀ—«Àπâ“Àπà«¬ß“π∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕ

Õ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“§≥–ªØ‘∫—µ‘√“™°“√·∑πÕ∏‘°“√∫¥’‡©æ“–„π√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ°Á‰¥â

„ÀâºŸâªØ‘∫—µ‘√“™°“√·∑πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß ¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’ËÕ∏‘°“√∫¥’°”Àπ¥

¡“µ√“ Ùı „ÀâºŸâ√—°…“√“™°“√·∑πµ“¡∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë

‡™àπ‡¥’¬«°—∫ºŸâ´÷Ëßµπ·∑π

„π°√≥’∑’Ë°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫ ª√–°“» ¢âÕ∫—ß§—∫ §” —Ëß À√◊Õ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß„Àâ

ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß„¥‡ªìπ°√√¡°“√À√◊Õ„Àâ¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’ËÕ¬à“ß„¥ „ÀâºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π∑”Àπâ“∑’Ë°√√¡°“√

À√◊Õ¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë‡™àπ‡¥’¬«°—∫ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàßπ—Èπ„π√–À«à“ß∑’Ë√—°…“√“™°“√·∑π¥â«¬

À¡«¥ Û

°“√ª√– “πß“π·≈–√–¥¡ √√æ°”≈—ß‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“∑âÕß∂‘Ëπ

¡“µ√“ Ùˆ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√ª√– “πß“π·≈–√–¥¡ √√æ°”≈—ß‡æ◊ËÕæ—≤π“°“√Õÿ¥¡»÷°…“

„π∑âÕß∂‘Ëπ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬„Àâ¡’Àπà«¬ß“πª√– “πß“π·≈–√–¥¡ √√æ°”≈—ß∑“ß°“√»÷°…“„π·µà≈–



Àπâ“ 17
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÒÙ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ÚÛ °

¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‡æ◊ËÕ∑”¢âÕµ°≈ß√–À«à“ß¡À“«‘∑¬“≈—¬„π§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß«‘™“°“√ ª√– “π°“√„™â∫ÿ§≈“°√

∑√—æ¬“°√·≈–§«“¡™”π“≠√à«¡°—π„π°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡¿“√°‘®¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

¡“µ√“ Ù˜ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√¥”‡π‘π°“√‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√“ Ùˆ „Àâ§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“

®—¥„Àâ¡’°“√∑”¢âÕµ°≈ß√–À«à“ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‚¥¬¡’§≥–°√√¡°“√√à«¡°—π®“°∑ÿ°¡À“«‘∑¬“≈—¬

„Àâ§≥–°√√¡°“√√à«¡°—π®“°∑ÿ°¡À“«‘∑¬“≈—¬¡’Àπâ“∑’Ë ¥—ßπ’È

(Ò) ®—¥„Àâ¡’°“√»÷°…“·π«∑“ß„π°“√æ—≤π“·≈– àß‡ √‘¡°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“∑âÕß∂‘Ëπ

(Ú) ‡ πÕπ‚¬∫“¬·≈–·ºπæ—≤π“°“√®—¥°“√Õÿ¥¡»÷°…“‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“∑âÕß∂‘ËπµàÕ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬

·µà≈–·Ààß

(Û)  π—∫ πÿπ°“√ºπ÷°°”≈—ß‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å ·≈–¿“√–Àπâ“∑’Ë¢Õß

¡À“«‘∑¬“≈—¬‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“∑âÕß∂‘Ëπ

Õß§åª√–°Õ∫ ®”π«π §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√‰¥â¡“ «“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß·≈–

°“√æâπ®“°µ”·Àπàß¢Õß°√√¡°“√ µ≈Õ¥®π°“√ª√–™ÿ¡ «‘∏’°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß§≥–°√√¡°“√√à«¡°—π

®“°∑ÿ°¡À“«‘∑¬“≈—¬ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡ª√–°“»¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“

¡“µ√“ Ù¯ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“∑âÕß∂‘Ëπ „Àâ

§≥–°√√¡°“√√à«¡°—π®“°∑ÿ°¡À“«‘∑¬“≈—¬ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√«‘®—¬ °“√·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡√Ÿâ

°“√ √â“ß √√§å¿Ÿ¡‘ªí≠≠“„π°“√·°â‰¢ªí≠À“·≈–°“√æ—≤π“∑âÕß∂‘Ëπ

À¡«¥ Ù

°“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈

¡“µ√“ Ù˘ „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈ß“π¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

ª√–°Õ∫¥â«¬ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘®“°∫ÿ§§≈¿“¬πÕ° ÷́Ëßπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬

·µàßµ—Èß‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬

Õß§åª√–°Õ∫ ®”π«π §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√‰¥â¡“ «“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß °“√æâπ®“°

µ”·Àπàß µ≈Õ¥®π«‘∏’°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß§≥–°√√¡°“√ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

¡“µ√“ ı „Àâ§≥–°√√¡°“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈ß“π¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë „π°“√µ√«® Õ∫ µ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈°“√„™â®à“¬

ß∫ª√–¡“≥°“√®—¥°“√»÷°…“ °“√«‘®—¬ ¥—ßπ’È



Àπâ“ 18
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÒÙ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ÚÛ °

(Ò) µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈ß“π¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬·≈–¢ÕßÕ∏‘°“√∫¥’‚¥¬√—∫øíß

§«“¡§‘¥‡ÀÁπÕ¬à“ß°«â“ß¢«“ß‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬·≈–¢ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ª√–°Õ∫

°“√ª√–‡¡‘πº≈ß“π

(Ú) √“¬ß“πº≈°“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈ß“π¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬·≈–¢Õß

Õ∏‘°“√∫¥’æ√âÕ¡§«“¡‡ÀÁπµàÕ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬∑ÿ°ªï

À¡«¥ ı

µ”·Àπàß∑“ß«‘™“°“√

¡“µ√“ ıÒ §≥“®“√¬åª√–®”„π¡À“«‘∑¬“≈—¬¡’µ”·Àπàß∑“ß«‘™“°“√ ¥—ßπ’È

(Ò) »“ µ√“®“√¬å

(Ú) √Õß»“ µ√“®“√¬å

(Û) ºŸâ™à«¬»“ µ√“®“√¬å

(Ù) Õ“®“√¬å

»“ µ√“®“√¬åπ—Èπ ®–∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“ œ ·µàßµ—Èß‚¥¬§”·π–π”¢Õß ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬

§ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√·µàßµ—Èß·≈–∂Õ¥∂Õπ§≥“®“√¬åª√–®”µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ‡ªìπ

‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ„π ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“

¡“µ√“ ıÚ §≥“®“√¬åæ‘‡»…¡’µ”·Àπàß∑“ß«‘™“°“√ ¥—ßπ’È

(Ò) »“ µ√“®“√¬åæ‘‡»…

(Ú) √Õß»“ µ√“®“√¬åæ‘‡»…

(Û) ºŸâ™à«¬»“ µ√“®“√¬åæ‘‡»…

(Ù) Õ“®“√¬åæ‘‡»…

»“ µ√“®“√¬åæ‘‡»…π—Èπ ®–∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“ œ ·µàßµ—Èß‚¥¬§”·π–π”¢Õß ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬

®“°ºŸâ´÷Ëß¡‘‰¥â‡ªìπ§≥“®“√¬åª√–®”¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

§ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√·µàßµ—Èß·≈–∂Õ¥∂Õπ§≥“®“√¬åæ‘‡»…µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ‡ªìπ

‰ªµ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

¡“µ√“ ıÛ »“ µ√“®“√¬å´÷Ëß¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂·≈–§«“¡™”π“≠‡ªìπæ‘‡»…·≈–æâπ®“°

µ”·Àπàß‰ª‚¥¬‰¡à¡’§«“¡º‘¥  ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ“®·µàßµ—Èß„Àâ‡ªìπ»“ µ√“®“√¬å‡°’¬√µ‘§ÿ≥„π “¢“∑’Ë

»“ µ√“®“√¬åºŸâπ—Èπ¡’§«“¡‡™’Ë¬«™“≠‡æ◊ËÕ‡ªìπ‡°’¬√µ‘¬»‰¥â



Àπâ“ 19
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÒÙ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ÚÛ °

§ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√·µàßµ—Èß»“ µ√“®“√¬å‡°’¬√µ‘§ÿ≥ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß

¡À“«‘∑¬“≈—¬

¡“µ√“ ıÙ „ÀâºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß»“ µ√“®“√¬å »“ µ√“®“√¬åæ‘‡»… »“ µ√“®“√¬å‡°’¬√µ‘§ÿ≥

√Õß»“ µ√“®“√¬å √Õß»“ µ√“®“√¬åæ‘‡»… ºŸâ™à«¬»“ µ√“®“√¬å ·≈–ºŸâ™à«¬»“ µ√“®“√¬åæ‘‡»… ¡’ ‘∑∏‘„™â

µ”·Àπàß»“ µ√“®“√¬å »“ µ√“®“√¬åæ‘‡»… »“ µ√“®“√¬å‡°’¬√µ‘§ÿ≥ √Õß»“ µ√“®“√¬å √Õß»“ µ√“®“√¬åæ‘‡»…

ºŸâ™à«¬»“ µ√“®“√¬å À√◊ÕºŸâ™à«¬»“ µ√“®“√¬åæ‘‡»… ·≈â«·µà°√≥’ ‡ªìπ§”π”Àπâ“π“¡‡æ◊ËÕ· ¥ß«‘∑¬∞“π–

‰¥âµ≈Õ¥‰ª

°“√„™â§”π”Àπâ“π“¡µ“¡§«“¡„π«√√§Àπ÷Ëß „Àâ„™âÕ—°…√¬àÕ ¥—ßπ’È

»“ µ√“®“√¬å „™âÕ—°…√¬àÕ ».

»“ µ√“®“√¬åæ‘‡»… „™âÕ—°…√¬àÕ ».(æ‘‡»…)

»“ µ√“®“√¬å‡°’¬√µ‘§ÿ≥ „™âÕ—°…√¬àÕ ».(‡°’¬√µ‘§ÿ≥)

√Õß»“ µ√“®“√¬å „™âÕ—°…√¬àÕ √».

√Õß»“ µ√“®“√¬åæ‘‡»… „™âÕ—°…√¬àÕ √».(æ‘‡»…)

ºŸâ™à«¬»“ µ√“®“√¬å „™âÕ—°…√¬àÕ º».

ºŸâ™à«¬»“ µ√“®“√¬åæ‘‡»… „™âÕ—°…√¬àÕ º».(æ‘‡»…)

À¡«¥ ˆ

ª√‘≠≠“·≈–‡§√◊ËÕßÀ¡“¬«‘∑¬∞“π–

¡“µ√“ ıı ª√‘≠≠“¡’ “¡™—Èπ §◊Õ

ª√‘≠≠“‡Õ° ‡√’¬°«à“ ¥ÿ…Æ’∫—≥±‘µ „™âÕ—°…√¬àÕ ¥.

ª√‘≠≠“‚∑ ‡√’¬°«à“ ¡À“∫—≥±‘µ „™âÕ—°…√¬àÕ ¡.

ª√‘≠≠“µ√’ ‡√’¬°«à“ ∫—≥±‘µ „™âÕ—°…√¬àÕ ∫.

¡“µ√“ ıˆ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡’Õ”π“®„Àâª√‘≠≠“„π “¢“«‘™“∑’Ë¡’°“√ Õπ„π¡À“«‘∑¬“≈—¬

°“√°”Àπ¥„Àâ “¢“«‘™“„¥¡’ª√‘≠≠“™—Èπ„¥·≈–®–„™âÕ—°…√¬àÕ ”À√—∫ “¢“«‘™“π—ÈπÕ¬à“ß‰√

„Àâµ√“‡ªìπæ√–√“™°ƒ…Æ’°“

¡“µ√“ ı˜  ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ“®ÕÕ°¢âÕ∫—ß§—∫°”Àπ¥„ÀâºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“™—Èπª√‘≠≠“µ√’

‰¥â√—∫ª√‘≠≠“µ√’‡°’¬√µ‘π‘¬¡Õ—π¥—∫Àπ÷Ëß À√◊Õ‡°’¬√µ‘π‘¬¡Õ—π¥—∫ Õß°Á‰¥â
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√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ÒÙ ¡‘∂ÿπ“¬π ÚıÙ˜‡≈à¡ ÒÚÒ µÕπæ‘‡»… ÚÛ °

¡“µ√“ ı¯  ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ“®ÕÕ°¢âÕ∫—ß§—∫°”Àπ¥„Àâ¡’ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ™—Èπ Ÿß

ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ Õπÿª√‘≠≠“ ·≈–ª√–°“»π’¬∫—µ√ ”À√—∫ “¢“«‘™“„¥‰¥â ¥—ßπ’È

(Ò) ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ™—Èπ Ÿß ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ ÕÕ°„Àâ·°àºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“

µ“¡À≈—° Ÿµ√„π “¢“«‘™“Àπ÷Ëß “¢“«‘™“„¥¿“¬À≈—ß∑’Ë‰¥â√—∫ª√‘≠≠“·≈â«

(Ú) Õπÿª√‘≠≠“ ÕÕ°„Àâ·°àºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“µ“¡À≈—° Ÿµ√„π “¢“«‘™“Àπ÷Ëß “¢“«‘™“„¥°àÕπ

∂÷ß¢—Èπ‰¥â√—∫ª√‘≠≠“µ√’

(Û) ª√–°“»π’¬∫—µ√ ÕÕ°„Àâ·°àºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“‡©æ“–«‘™“

¡“µ√“ ı˘ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡’Õ”π“®„Àâª√‘≠≠“°‘µµ‘¡»—°¥‘Ï·°à∫ÿ§§≈´÷Ëß ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬‡ÀÁπ«à“

∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘ ¡’§ÿ≥∏√√¡ ·≈–¡’º≈ß“π∑’Ë‡ªìπ§ÿ≥Ÿª°“√µàÕ à«π√«¡  ¡§«√·°àª√‘≠≠“π—ÈπÊ ·µà®–„Àâ

ª√‘≠≠“¥—ß°≈à“«·°à§≥“®“√¬åª√–®” ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàßµà“ßÊ „π¡À“«‘∑¬“≈—¬ π“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬

°√√¡°“√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬À√◊Õ°√√¡°“√ àß‡ √‘¡°‘®°“√¡À“«‘∑¬“≈—¬„π¢≥–∑’Ë¥”√ßµ”·Àπàßπ—Èπ¡‘‰¥â ∑—Èßπ’È

µâÕß‰¡à‡ªìπ°“√„Àâª√‘≠≠“°‘µµ‘¡»—°¥‘Ï‡æ◊ËÕ·≈°°—∫º≈ª√–‚¬™πåÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß

™—Èπ  “¢“¢Õßª√‘≠≠“°‘µµ‘¡»—°¥‘Ï ·≈–À≈—°‡°≥±å°“√„Àâª√‘≠≠“°‘µµ‘¡»—°¥‘Ï „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡

¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

¡“µ√“ ˆ ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ“®°”Àπ¥„Àâ¡’§√ÿ¬«‘∑¬∞“π–À√◊Õ‡¢Á¡«‘∑¬∞“π–‡ªìπ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬

· ¥ß«‘∑¬∞“π–¢ÕßºŸâ‰¥â√—∫ª√‘≠≠“ ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ™—Èπ Ÿß ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ Õπÿª√‘≠≠“

·≈–ª√–°“»π’¬∫—µ√ ·≈–Õ“®°”Àπ¥„Àâ¡’§√ÿ¬ª√–®”µ”·Àπàßπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬À√◊Õ°√√¡°“√

 ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬ §√ÿ¬ª√–®”µ”·ÀπàßºŸâ∫√‘À“√ ·≈–§√ÿ¬ª√–®”µ”·Àπàß§≥“®“√¬å¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬°Á‰¥â

°“√°”Àπ¥≈—°…≥– ™π‘¥ ª√–‡¿∑·≈– à«πª√–°Õ∫¢Õß§√ÿ¬«‘∑¬∞“π– ‡¢Á¡«‘∑¬∞“π–·≈–

§√ÿ¬ª√–®”µ”·Àπàß „Àâµ√“‡ªìπæ√–√“™°ƒ…Æ’°“

§√ÿ¬«‘∑¬∞“π– ‡¢Á¡«‘∑¬∞“π– ·≈–§√ÿ¬ª√–®”µ”·Àπàß®–„™â„π‚Õ°“ „¥ ‚¥¬¡’‡ß◊ËÕπ‰¢Õ¬à“ß„¥

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬

¡“µ√“ ˆÒ  ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ“®°”Àπ¥„Àâ¡’µ√“ —≠≈—°…≥å À√◊Õ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¥â

‚¥¬µ√“‡ªìπæ√–√“™°ƒ…Æ’°“

¡“µ√“ ˆÚ  ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ“®ÕÕ°¢âÕ∫—ß§—∫„Àâ¡’‡§√◊ËÕß·∫∫ ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ·≈–‡§√◊ËÕß·µàß°“¬

π—°»÷°…“‰¥â ‚¥¬ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
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À¡«¥ ˜

∫∑°”Àπ¥‚∑…

¡“µ√“ ˆÛ ºŸâ„¥„™âµ√“  —≠≈—°…≥å §√ÿ¬«‘∑¬∞“π– ‡¢Á¡«‘∑¬∞“π– §√ÿ¬ª√–®”µ”·Àπàß

‡§√◊ËÕß·∫∫ ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ À√◊Õ‡§√◊ËÕß·µàß°“¬π—°»÷°…“¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‚¥¬‰¡à¡’ ‘∑∏‘∑’Ë®–„™â À√◊Õ· ¥ß

¥â«¬ª√–°“√„¥Ê «à“ µπ¡’µ”·Àπàß„¥„π¡À“«‘∑¬“≈—¬À√◊Õ¡’ª√‘≠≠“ ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ™—Èπ Ÿß

ª√–°“»π’¬∫—µ√∫—≥±‘µ Õπÿª√‘≠≠“ À√◊Õª√–°“»π’¬∫—µ√¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‚¥¬∑’Ëµπ‰¡à¡’ ∂â“‰¥â°√–∑”

‡æ◊ËÕ„Àâ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ‡™◊ËÕ«à“µπ¡’ ‘∑∏‘∑’Ë®–„™âÀ√◊Õ¡’µ”·ÀπàßÀ√◊Õ¡’«‘∑¬∞“π–‡™àππ—Èπ µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘π

À°‡¥◊Õπ À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘πÀâ“À¡◊Ëπ∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫

¡“µ√“ ˆÙ ºŸâ„¥

(Ò) ª≈Õ¡ À√◊Õ∑”‡≈’¬π·∫∫ ÷́Ëßµ√“ —≠≈—°…≥å À√◊Õ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬À√◊Õ

 à«π√“™°“√À√◊ÕÀπà«¬ß“π¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬‰¡à«à“®–∑”‡ªìπ ’„¥ À√◊Õ∑”¥â«¬«‘∏’„¥Ê

(Ú) „™âµ√“ —≠≈—°…≥å À√◊Õ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬À√◊Õ à«π√“™°“√À√◊ÕÀπà«¬ß“π¢Õß

¡À“«‘∑¬“≈—¬ª≈Õ¡ À√◊Õ´÷Ëß∑”‡≈’¬π·∫∫ À√◊Õ

(Û) „™âÀ√◊Õ∑”„Àâª√“°Ø ÷́Ëßµ√“ —≠≈—°…≥å À√◊Õ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬À√◊Õ à«π√“™°“√

À√◊ÕÀπà«¬ß“π¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬∑’Ë«—µ∂ÿÀ√◊Õ ‘π§â“„¥Ê ‚¥¬‰¡à‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬

µâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëßªï À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëß· π∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫

∂â“ºŸâ°√–∑”§«“¡º‘¥µ“¡ (Ò) ‡ªìπºŸâ°√–∑”§«“¡º‘¥µ“¡ (Ú) ¥â«¬ „Àâ≈ß‚∑…µ“¡ (Ú)

·µà°√–∑ß‡¥’¬«

§«“¡º‘¥µ“¡ (Û) ‡ªìπ§«“¡º‘¥Õ—π¬Õ¡§«“¡‰¥â

∫∑‡©æ“–°“≈

¡“µ√“ ˆı „Àâ‚Õπ∫√√¥“°‘®°“√ ∑√—æ¬å ‘π  ‘∑∏‘∑—Èßª«ß Àπ’È ‘π ¢â“√“™°“√ ≈Ÿ°®â“ß Õ—µ√“

°”≈—ß ‡ß‘πß∫ª√–¡“≥·≈–√“¬‰¥â¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“‡©æ“– à«π¢Õß ”π—°ß“π

 ¿“ ∂“∫—π√“™¿—Ø‰ª‡ªìπ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Ø·µà≈–·Ààßµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ∑—Èßπ’È µ“¡√“¬°“√

∑’Ë√—∞¡πµ√’°”Àπ¥ ‚¥¬∑”‡ªìπª√–°“»°√–∑√«ß ÷́Ëß®–µâÕß¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ √Á® ‘Èπ¿“¬„πÀ° ‘∫«—ππ—∫·µà

«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫
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„Àâ¢â“√“™°“√´÷Ëß‚Õπ‰ªµ“¡«√√§Àπ÷Ëß‡ªìπ¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ„π ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“µ“¡°ÆÀ¡“¬

«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ„π ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“ ‚¥¬„π√–¬–‡√‘Ë¡·√° „Àâ¢â“√“™°“√¥—ß°≈à“«¬—ß§ß

¥”√ßµ”·Àπàß·≈–√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ µ≈Õ¥®π‰¥â√—∫ ‘∑∏‘ª√–‚¬™πå‡™àπ‡¥‘¡µàÕ‰ª ®π°«à“®–‰¥â√—∫·µàßµ—Èß

„Àâ¥”√ßµ”·Àπàßµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ„π ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“

¡“µ√“ ˆˆ „ÀâºŸâ¥”√ßµ”·Àπàßπ“¬° ¿“ª√–®” ∂“∫—π√“™¿—Ø·≈–°√√¡°“√ ¿“ª√–®”

 ∂“∫—π√“™¿—Øµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ∂“∫—π√“™¿—Ø æ.». ÚıÛ¯ Õ¬Ÿà„π«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫

ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬·≈–°√√¡°“√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’ÈµàÕ‰ª ®π°«à“

®–∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“ œ ·µàßµ—Èßπ“¬° ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬ °√√¡°“√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘

·≈–¡’°“√‡≈◊Õ°°√√¡°“√ ¿“¡À“«‘∑¬“≈—¬µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È¢÷Èπ„À¡à ∑—Èßπ’È µâÕß‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëß√âÕ¬·ª¥ ‘∫«—π

π—∫·µà«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫

¡“µ√“ ˆ˜ „Àâ à«π√“™°“√¢Õß ∂“∫—π√“™¿—Øµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ∂“∫—π√“™¿—Ø æ.». ÚıÛ¯

¬—ß§ß‡ªìπ à«π√“™°“√µàÕ‰ª ®π°«à“®–¡’°“√·∫àß à«π√“™°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ∑—Èßπ’È µâÕß‰¡à‡°‘π

Àπ÷Ëß√âÕ¬·ª¥ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫

¡“µ√“ ˆ¯ „ÀâºŸâ¥”√ßµ”·ÀπàßÕ∏‘°“√∫¥’ §≥∫¥’ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“πÕ∏‘°“√∫¥’

ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°«‘®—¬ À—«Àπâ“ à«π√“™°“√À√◊ÕÀ—«Àπâ“Àπà«¬ß“π∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“

§≥–µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ∂“∫—π√“™¿—Ø æ.». ÚıÛ¯ Õ¬Ÿà„π«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ ªØ‘∫—µ‘

Àπâ“∑’Ë„πµ”·ÀπàßÕ∏‘°“√∫¥’ §≥∫¥’ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“πÕ∏‘°“√∫¥’ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°«‘®—¬ À—«Àπâ“

 à«π√“™°“√À√◊ÕÀ—«Àπâ“Àπà«¬ß“π∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“§≥–µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’ÈµàÕ‰ª

∑—Èßπ’È µâÕß‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëß√âÕ¬·ª¥ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫

„ÀâºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß√ÕßÀ√◊ÕºŸâ™à«¬¢ÕßºŸâ¥”√ßµ”·Àπàßµ“¡«√√§Àπ÷Ëß ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„πµ”·Àπàß

µàÕ‰ª®π°«à“ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàßµ“¡«√√§Àπ÷Ëß®–æâπ®“°µ”·Àπàß

„ÀâºŸâªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„πµ”·Àπàßµ“¡«√√§Àπ÷Ëß¥”‡π‘π°“√„Àâ¡’§≥–°√√¡°“√ª√–®” à«π√“™°“√

µ“¡¡“µ√“ ÙÒ «√√§ Õß ·≈â«·µà°√≥’ ¿“¬„πÀπ÷Ëß√âÕ¬·ª¥ ‘∫«—ππ—∫·µà«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

„™â∫—ß§—∫

¡“µ√“ ˆ˘ „ÀâºŸấ ÷Ëß‡ªìπ»“ µ√“®“√¬å »“ µ√“®“√¬åæ‘‡»… √Õß»“ µ√“®“√¬å √Õß»“ µ√“®“√¬å

æ‘‡»… ºŸâ™à«¬»“ µ√“®“√¬å ºŸâ™à«¬»“ µ√“®“√¬åæ‘‡»… ·≈–Õ“®“√¬åª√–®”¢Õß ∂“∫—π√“™¿—Ø·µà≈–·Ààß

Õ¬Ÿà„π«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ ¡’∞“π–‡ªìπ»“ µ√“®“√¬å »“ µ√“®“√¬åæ‘‡»… √Õß»“ µ√“®“√¬å

√Õß»“ µ√“®“√¬åæ‘‡»… ºŸâ™à«¬»“ µ√“®“√¬å ºŸâ™à«¬»“ µ√“®“√¬åæ‘‡»… ·≈–Õ“®“√¬åª√–®”¢Õß

¡À“«‘∑¬“≈—¬·µà≈–·ÀàßµàÕ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
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„ÀâºŸâ´÷Ëß‡ªìπÕ“®“√¬åæ‘‡»…¢Õß ∂“∫—π√“™¿—Ø·µà≈–·ÀàßÕ¬Ÿà„π«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫

‡ªìπÕ“®“√¬åæ‘‡»…¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬·µà≈–·ÀàßµàÕ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È®π§√∫°”Àπ¥∑’Ë‰¥â√—∫·µàßµ—Èß

¡“µ√“ ˜ „π√–À«à“ß∑’Ë¬—ß‰¡à¡’°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫ ª√–°“»·≈–¢âÕ∫—ß§—∫‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘°“√

µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’ÈÕÕ°„™â∫—ß§—∫ „Àâπ”°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫ ª√–°“»·≈–¢âÕ∫—ß§—∫ ÷́ËßÕÕ°µ“¡

§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ∂“∫—π√“™¿—Ø æ.». ÚıÛ¯ ∑’Ë„™âÕ¬Ÿà„π«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫

¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡‡∑à“∑’Ë‰¡à¢—¥À√◊Õ·¬âß°—∫æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

ºŸâ√—∫ πÕßæ√–∫√¡√“™‚Õß°“√

æ—πµ”√«®‚∑ ∑—°…‘≥ ™‘π«—µ√

π“¬°√—∞¡πµ√’
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À¡“¬‡Àµÿ :- ‡Àµÿº≈„π°“√ª√–°“»„™âæ√–√“™∫—≠≠—µ‘©∫—∫π’È §◊Õ ‚¥¬∑’Ë¡“µ√“ Ûˆ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“

·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚ ∫—≠≠—µ‘„Àâ ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈ ·≈–Õ“®®—¥‡ªìπ

 à«π√“™°“√À√◊Õ‡ªìπÀπà«¬ß“π„π°”°—∫¢Õß√—∞ ¥”‡π‘π°“√‰¥â‚¥¬Õ‘ √–  “¡“√∂æ—≤π“√–∫∫∫√‘À“√ ·≈–°“√®—¥°“√

∑’Ë‡ªìπ¢Õßµπ‡Õß ¡’§«“¡§≈àÕßµ—« ¡’‡ √’¿“æ∑“ß«‘™“°“√ ·≈–Õ¬Ÿà¿“¬„µâ°“√°”°—∫¥Ÿ·≈¢Õß ∂“π»÷°…“ µ“¡°ÆÀ¡“¬

«à“¥â«¬°“√®—¥µ—Èß ∂“π»÷°…“π—ÈπÊ ¥—ßπ—Èπ  ¡§«√°”Àπ¥„Àâ ∂“∫—π√“™¿—Ø‡ªìπ ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë®—¥°“√»÷°…“

√–¥—∫ª√‘≠≠“·≈–‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈ ‚¥¬¡’∞“π–‡ªìπ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Ø‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“
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วาดวย  การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

วาดวย คุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 

วาดวย คุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

วาดวย  หลักเกณฑและวิธีการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ 

วาดวย  คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดสภามหาวิทยาลัยหมวดสภามหาวิทยาลัย  

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
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วาดวย  คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

วาดวย  คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน สํานัก วิทยาลัย ศูนย หรือหัวหนาสวนราชการ 

 ที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดสรรหาอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก หมวดสรรหาอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก ––  สถาบันสถาบัน 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
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ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๕  

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยคุณสมบัติและ

วิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๕  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๒๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ.๒๕๔๗ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่         
๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑   ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 ข้อ ๒  ข้อบังคับน้ีใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี     
พ.ศ. ๒๕๕๕      
 ข้อ ๔  ในข้อบังคับน้ี 

     “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
     “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
     “อธิการบดี” หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
     “ข้าราชการ” หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตําแหน่งประเภทวิชาการ ประเภท

บริหาร ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒)          
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

     “บุคลากร”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ทํางานในด้านการสอนและ

สนับสนุนในมหาวิทยาลัย โดยได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือจากเงินรายได้ของ

มหาวิทยาลัย 
     “คณะกรรมการสรรหา”  หมายความว่า  คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
ข้อ ๕  ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ี 
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   หมวด ๑ 
   บททั่วไป 

 
 ข้อ ๖  เมื่ออธิการบดีพ้นจากตําแหน่ง หรือวาระการดํารงตําแหน่งใกล้ครบกําหนดโดยเหลือเวลาไม่เกิน 
เก้าสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาตามข้อบังคับน้ี 
 ข้อ ๗  ให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่ดําเนินการสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๙ ประกอบกับข้อ ๑๑ 
และให้คํานึงถึงความเหมาะสมกับตําแหน่งตามข้อ ๑๐ ในการกลั่นกรองผู้ที่เหมาะสมกับตําแหน่งอธิการบดี เพ่ือเสนอ

ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดีที่กําหนดไว้ในข้อบังคับน้ี 
 ข้อ ๘  ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้มีคําสั่งแต่งต้ัง

กรรมการสรรหา หากยังไม่แล้วเสร็จให้ดําเนินการต่อได้อีกสามสิบวันโดยอัตโนมัติ 
  ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ให้คณะกรรมการ

สรรหาเสนอขอขยายระยะเวลาการสรรหาต่อนายกสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาคร้ังละไม่เกินสิบห้าวันแล้วรายงานให้

สภาทราบในทันทีที่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยช้ีแจงเหตุผลและความจําเป็นประกอบ 
  ในกรณีที่อธิการบดีพ้นจากตําแหน่งหรือวาระการดํารงตําแหน่งอธิการบดีสิ้นสุดลงก่อนการดําเนินการ

สรรหาแล้วเสร็จตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแล้วแต่กรณี ให้สภามหาวิทยาลัย แต่งต้ังผู้ที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติตาม

มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี และปฏิบัติหน้าที่

จนกว่าจะมีการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดีที่ได้มาจากการสรรหาแต่ต้องไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 
 

หมวด ๒ 
คุณสมบัติของอธิการบดี 

 
 ข้อ ๙  อธิการบดีต้องมีคุณสมบัติตามบทบัญญัติมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ข้อ ๑๐  ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืนนอกเหนือจากข้อ ๙ เพ่ิมเติม ดังต่อไปน้ี 
       (๑)  มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม 
      (๒)  มีความสนใจและเห็นความสําคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ท้องถิ่น หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     (๓)  มีความสามารถหรือประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ จนประสบความสําเร็จ ทําให้หน่วยงานน้ันมีการพัฒนาเป็นที่ประจักษ์ต่อ

สังคมหรือสาธารณชน 
      (๔)   เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และศักยภาพท่ีจะบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้คุณภาพและพัฒนา

มหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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      (๕)  เป็นผู้ที่มีประวัติดีงามท้ังด้านการทํางาน และภูมิหลังเป็นที่ยอมรับในสังคม  
  
 ข้อ ๑๑  ผู้สมัครหรือผู้ถูกเสนอช่ือต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีต้องไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามดังต่อไปน้ี 
       (๑)  เคยถูกลงโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่การกระทําโดยประมาทเลินเล่อ หรือ

ลหุโทษ 
       (๒)  เคยมีประวัติถูกลงโทษในการกระทําความผิด ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทําความผิดต่อ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
       (๓)  ต้องไม่อยู่ระหว่างถูกต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัย 
       (๔)  เป็นบุคคลที่หย่อนความสามารถ 
        

หมวด ๓ 
องค์ประกอบ หลักเกณฑ์และวิธีการ การได้มาซ่ึงกรรมการสรรหา 

 
 ข้อ ๑๒  กรรมการสรรหาแต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีองค์ประกอบดังน้ี 
      (๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ  
      (๒)  ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน เป็นกรรมการ 
      (๓)  ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหารหน่วยงานระดับคณะ ซึ่งคัดเลือก
กันเอง จํานวนหน่ึงคนเป็นกรรมการ 
      (๔)  ผู้แทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ซึ่งคัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน       
เป็นกรรมการ  
      (๕)   ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ 
  (๖) ผู้แทนบุคลากรในท้องถิ่นที่สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
      (๗)  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
      (๘)  หัวหน้าสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
          กรรมการสรรหาต้องไม่เป็นผู้สมัครหรือผู้ถูกเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี 
  การได้มาของกรรมการสรรหาใน (๒) (๓) และ (๔) ให้กระทําด้วยวิธีการเสนอช่ือลับแต่ให้นับโดยวิธี

เปิดเผย 
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หมวด ๔ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี 

 
 ข้อ ๑๓  การได้มาซึ่งรายช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี กระทําได้สองวิธี คือ  
  (๑) โดยการสมัคร ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตาม

ข้อ ๑๑ ซึ่งจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ และให้ผู้สมัครย่ืนใบสมัครพร้อมกรอกประวัติส่วนบุคคล 
ผลงานด้านการบริหารหรือผลงานด้านวิชาการตามแบบท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนดภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการสรรหากําหนด 
      (๒)  โดยการเสนอช่ือ จาก คณะ สถาบัน สํานัก หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า

คณะ และสํานักงานอธิการบดี และการเสนอช่ือโดยบุคคล 
                   การเสนอช่ือโดยช่ือจาก คณะ สถาบัน สํานัก หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า

คณะ และสํานักงานอธิการบดี สามารถเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีได้ไม่เกิน ๒ ช่ือ พร้อมประวัติและ

ผลงานตามแบบที่คณะกรรมการสรรหากําหนด วิธีการได้มาซึ่งช่ือให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงานน้ัน ผู้ถูกเสนอช่ือ

อาจจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ การเสนอช่ือต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก   
ผู้ถูกเสนอช่ือก่อน เมื่อคณะกรรมการสรรหาได้รับรายช่ือแล้ว ให้รีบดําเนินการรวบรวมประวัติส่วนบุคคลและผลงาน

โดยเร็ว 
  การเสนอช่ือโดยบุคคล  เสนอช่ือโดยข้าราชการหรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัยในท้องถิ่นที่มีส่วนเก่ียวข้องกับกิจการของมหาวิทยาลัยก็ได้ โดยผู้มีสิทธิเสนอช่ือ สามารถเสนอช่ือโดยตรง
ต่อกรรมการสรรหาคนละไม่เกินหน่ึงช่ือตามแบบที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 
 ข้อ ๑๔  ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาดังต่อไปน้ี 
      (๑)  จัดทําประกาศมหาวิทยาลัย ให้กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับ คุณสมบัติของผู้สมัครหรือผู้ถูกเสนอ

ช่ือตาม ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ วัน เวลา สถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการหย่ังเสียง และรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง

โดยประกาศผ่านอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยและสื่อต่างๆ อย่างหลากหลายไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนถึงวันรับสมัคร

และประกาศต่อไปจนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร 
      ระยะเวลาที่เปิดโอกาสให้เสนอช่ือและรับสมัครต้องไม่น้อยกว่าสิบวันทําการนับแต่วันประกาศ 
  กรณีที่ผู้เข้ารับการสรรหายังไม่ครบจํานวน ๓ คน ตามวรรคหน่ึง ให้คณะกรรมการสรรหาประกาศ

ขยายเวลาการสมัครหรือการเสนอช่ือออกไปอีกครั้งละไม่น้อยกว่า ๗ วัน นับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป จนกว่าจะมี

ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอช่ือครบจํานวนต้ังแต่ ๓ คนขึ้นไป 
      (๒)  เมื่อได้รายช่ือผู้สมัครหรือผู้ถูกเสนอช่ือ โดยคณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อ ๙ 
ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ โดยสืบค้นข้อมูลเชิงลึก หากพบช่ือผู้ที่ขาดคุณสมบัติให้แจ้งผู้น้ันทราบ 
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  (๓)  จัดทําประกาศรายช่ือผู้สมัครหรือผู้ถูกเสนอชื่อเผยแพร่ให้บุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

กิจการของมหาวิทยาลัยทราบ โดยสื่อสารมวลชนหรือสื่ออ่ืน ๆ หากประสงค์จะทักท้วงให้ทําหนังสือถึงคณะกรรมการ

สรรหาพร้อมหลักฐานภายใน ๗ วัน นับแต่วันประกาศ 
  ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาข้อทักท้วง (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน แล้วแจ้งให้ผู้เก่ียวข้องทราบ 
      (๔)  ให้ผู้เข้ารับการสรรหา ต้องจัดทําเอกสาร วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารในช่วงระยะเวลา ๔ ปี
ข้างหน้า ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา และให้คณะกรรมการสรรหาทําสําเนา

แจกต่อข้าราชการและบุคลากรมหาวิทยาลัยให้ทราบโดยทั่วกัน  
      (๕)  ให้คณะกรรมการสรรหาจัดให้ผู้เข้ารับการสรรหามีเวทีเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงาน

ในช่วงระยะเวลา ๔ ปีข้างหน้า ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
     (๖)  รวบรวมรายช่ือผู้เข้ารับการสรรหา แล้วนํามาทําการหย่ังเสียง โดยให้ข้าราชการและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการหย่ังเสียงลงคะแนน ให้เหลือจํานวน ๓ คน และจะต้องได้รับคะแนนจากผู้มาใช้สิทธิ    
หย่ังเสียงอย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ของผู้มาใช้สิทธิหย่ังเสียงทั้งหมด แล้วจัดทําบัญชีรายช่ือเรียงตามลําดับอักษร พร้อมทั้ง

ประวัติและผลงาน เสนอสภามหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๕ 
วิธีลงคะแนนหย่ังเสียง 

 
 ข้อ ๑๕ ให้ข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย แสดงตนพร้อมหลักฐานที่ทางราชการออกให้หรือที่

มหาวิทยาลัยออกให้ ต่อคณะกรรมการสารหา เพ่ือขอใช้สิทธิลงคะแนนหย่ังเสียงตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิลงคะแนน  
หย่ังเสียง ในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสรรหากําหนดเท่าน้ัน 
 ข้อ ๑๖ ให้บุคคลที่มาใช้สิทธิตามข้อ ๑๕ ลงคะแนนหย่ังเสียงคนละ ๓ หมายเลข 
 ข้อ ๑๗ กรณีที่ไม่มีผู้เข้ารับการสรรหาคนใดได้คะแนนหย่ังเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของผู้มาใช้สิทธิ

ลงคะแนนหย่ังเสียงทั้งหมด ให้คณะกรรมการสรรหาประกาศให้มีการลงคะแนนหยั่งเสียงใหม่ โดยนําผู้เข้ารับการ     
สรรหา ๔ อันดับแรกมาเข้ารับการหย่ังเสียงใหม่ จนกว่าจะได้รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาที่ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐   
ส่วนการลงคะแนนหย่ังเสียงให้นําความใน ข้อ ๑๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  กรณีที่ได้จํานวนผู้เข้ารับการสรรหาบางส่วน แต่ยังไม่ครบ ๓ คน ให้คณะกรรมการสรรหาประกาศให้มี

การลงคะแนนหยังเสียงคร้ังใหม่  โดยให้ลงคะแนนหย่ังเสียงให้ผู้เข้ารับการหย่ังเสียงที่ได้คะแนนหย่ังเสียงไม่ถึงร้อยละ 
๓๐ สามลําดับแรก หากคะแนนเท่ากันให้นําไปร่วมด้วย  ส่วนการลงคะแนนหย่ังเสียงกรณีน้ี หรือกรณีต่อ ๆ ไป ให้      
ผู้หย่ังเสียงลงคะแนนหยังเสียงตามจํานวนผู้รับการหย่ังเสียงที่ยังขาดอยู่ 
  ให้คณะกรรมการสรรหา มีอํานาจดําเนินการตามข้อ ๑๗ วรรคหน่ึงและวรรคสองได้จนกว่าจะได้

รายช่ือผู้เข้ารับการสรรหาครบจํานวน ๓ คน แล้วรวบรวมรายช่ือเพ่ือดําเนินการตามข้อ ๑๔ (๕) 
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 ข้อ ๑๘ กรณีคะแนนหย่ังเสียงเท่ากันของการลงคะแนนหย่ังเสียงตามข้อ ๑๖ หรือข้อ ๑๗ และเกินสามคนตาม
ข้อ ๑๔ (๖) ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการโดยนําผู้ที่ได้คะแนนหย่ังเสียงเท่ากันดังกล่าวเข้ารับการหย่ังเสียงใหม่ 
 

หมวด ๖ 
การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 

 
 ข้อ ๑๙ ให้ผู้ผ่านการหย่ังเสียงตามข้อ ๑๔ (๖) และข้อ ๑๗ เสนอเอกสารการแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการ

บริหารงานในช่วงระยะเวลา ๔ ปีข้างหน้า ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฉบับเดิมตามข้อ ๑๔ (๔) ต่อสภา

มหาวิทยาลัย 
ข้อ ๒๐  การออกเสียงลงมติตามข้อบังคับน้ีให้ใช้วิธีลงคะแนนลับและนับเปิดเผย 

 ข้อ ๒๑  บุคคลที่จะได้รับการแต่งต้ังเป็นอธิการบดีต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม 
  ในกรณีที่ไม่มีผู้ใด ได้รับคะแนนตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยลงมติในรอบที่สอง       
ในระหว่างผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดลําดับแรกกับลําดับที่สองในคร้ังน้ีให้ใช้มติเสียงข้างมาก ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้

ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ช้ีขาด 
      
 
    ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 
 
 

(นายวิศัลย์ โฆษิตานนท์) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
           
 

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วยคุณสมบัติและ

วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปน้ี 
   ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖” 
  ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหา

คณบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ข้อ ๔ ในข้อบังคับน้ี 
  มหาวิทยาลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
  สภามหาวิทยาลัย หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
  อธิการบดี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
  บุคลากร หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานราชการ และลูกจ้างประจํา 
  ผู้เข้ารับการสรรหา หมายความว่า ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการสรรหาเพ่ือ

แต่งต้ังเป็นคณบดี 
  ข้อ ๕ ผู้ที่จะดํารงตําแหน่งคณบดีต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๓ แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
 ข้อ ๖ การดําเนินการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี ต้องดําเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายใน

หกสิบวัน นับต้ังแต่วันที่คณบดีพ้นจากตําแหน่ง 
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 ข้อ ๗ ให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี” 
ประกอบด้วย 

(๑) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งเลือกกันเองจํานวนหน่ึงคน 

เป็นกรรมการ 
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ซึ่งเลือกกันเองจํานวนหน่ึงคน      

เป็นกรรมการ 
(๔) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ 
(๕) ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 การแต่งต้ังคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ให้ดําเนินการภายในระยะเวลาอันสมควรก่อนที่

คณบดีจะครบวาระหรือหลังจากคณบดีพ้นจากตําแหน่งภายในสิบห้าวัน แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๘ ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการสรรหาคณบดีว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ถ้ากรรมการสรรหา

คณบดียังมีจํานวนเหลืออยู่เกินก่ึงหน่ึง ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีประกอบด้วยกรรมการสรรหาคณบดีเท่าที่

มีอยู่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
 ข้อ ๙ คณะกรรมการสรรหาคณบดีมีอํานาจและหน้าที่ ดังน้ี 

(๑) ออกประกาศกําหนดการรับสมัคร หรือการเสนอช่ือ เพ่ือให้ได้มา ซึ่งบุคคลเพ่ือ    
เข้ารับการสรรหาเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดี 

(๒) กําหนดวันเวลาและสถานที่การแสดงวิสัยทัศน์ และแนวทางการพัฒนาคณะของ   
ผู้เข้ารับการสรรหา 

(๓) กําหนดวันเวลาและสถานที่เลือกต้ัง และการดําเนินงานเก่ียวกับการลงคะแนน

เลือกต้ัง การนับคะแนนเลือกต้ัง และประกาศผลการนับคะแนนเลือกต้ัง 
(๔) ดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับน้ี  

 ข้อ ๑๐ การดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีให้ดําเนินการดังต่อไปน้ี 
(๑)  การดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีให้ใช้วิธี ดังน้ี 

(ก) การสมัคร 
(ข) การเสนอช่ือโดยบุคลากรในสังกัดคณะที่มีการสรรหาคณบดี ทั้งน้ีบุคลากร    

แต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือได้เพียงหน่ึงช่ือและต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือด้วย 
  การสมัครและการเสนอช่ือตาม  (ก )  และ  (ข )  ใ ห้การดําเนินการตามวิ ธีการ                  
ที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีกําหนดไว้ในประกาศรับสมัครหรือรับการเสนอช่ือ  
  ผู้ที่เป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีไม่มีสิทธิสมัคร เสนอช่ือบุคคล หรือได้รับการเสนอช่ือ
เพ่ือเข้ารับการสรรหาเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดี 

(๒) ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีประกาศรับสมัครหรือรับการเสนอช่ือและให้มีการ

เผยแพร่ให้ทราบทั่วกันก่อนวันรับสมัครหรือรับการเสนอช่ือไม่น้อยกว่า ๓ วันทําการ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
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มหาวิทยาลัย ปิดประกาศในท่ีเปิดเผยและเผยแพร่โดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควร ทั้งน้ีระยะเวลาการรับสมัครหรือ

การรับการเสนอช่ือให้มีกําหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน 
  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น คณะกรรมการสรรหาคณบดีอาจประกาศกําหนด

ขยายเวลาการรับสมัครหรือรับการเสนอช่ือออกไปเป็นระยะเวลาตามที่เห็นสมควรได้  
(๓) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอช่ือ และประกาศรายช่ือ        

ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดี 
(๔) ทําหนังสือทาบทามผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดี และให้ผู้มีสิทธิ

เข้ารับการสรรหาซึ่งได้รับการทาบทามมีหนังสือแจ้งการปฏิเสธหรือตอบรับการทาบทาม ในกรณีผู้ที่มีสิทธิเข้ารับ

การสรรหาผู้ใดไม่มีหนังสือแจ้งการปฏิเสธหรือตอบรับการทาบทามภายในเวลาท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนด 
ให้ถือว่าผู้น้ันสละสิทธ์ิที่จะเข้ารับการสรรหาเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดี 

(๕) จัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ และแนวทางการพัฒนาคณะของผู้เข้ารับการสรรหาต่อ

คณะกรรมการสรรหาคณบดีและบุคลากรในสังกัดคณะที่มีการดําเนินการสรรหาคณบดี 
(๖) ให้ดําเนินการสรรหาบุคคลที่สมควรดํารงตําแหน่งเป็นคณบดีจากผู้เข้ารับการ    

สรรหาทั้งหมดให้ได้มาจํานวนหน่ึงคนโดยให้ใช้วิธีการเลือกต้ัง และให้บุคลากรในสังกัดคณะที่มีการดําเนินสรรหา

คณบดีเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ัง โดยบุคลากรผู้มีสิทธิเลือกต้ัง มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังผู้เข้ารับการสรรหาได้
เพียงหน่ึงคนเท่าน้ัน 
  วิธีการเลือกต้ังให้ใช้วิธีการเลือกต้ังโดยตรงและลับพร้อมกับให้นับคะแนนโดยเปิดเผย 
  ให้ผู้เข้ารับการสรรหาซึ่งได้คะแนนเลือกต้ังมากที่สุดเป็นผู้ได้รับการสรรหา ในกรณีที่มีผู้

เข้ารับการสรรหาได้คะแนนเลือกต้ังมากที่สุดมีจํานวนเท่ากัน ให้ผู้เข้ารับการสรรหาที่ได้คะแนนเลือกต้ังเท่ากัน

จับสลากเพ่ือให้ได้ผู้ได้รับการสรรหาจํานวนหน่ึงคนตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีกําหนด 
  ในกรณีที่มีผู้เข้ารับการสรรหาเพียงคนเดียว ผู้เข้ารับการสรรหาจะได้รับการสรรหาต่อเมื่อ
ได้คะแนนเลือกต้ังไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบของจํานวนบุคลากรผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
 ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีเสนอช่ือผู้ที่ได้รับการสรรหา พร้อมประวัติ ผลงาน 
และแนวทางการพัฒนาคณะต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งคณบดีต่อไป 
การเสนอช่ือตามวรรคหน่ึงต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการสรรหา 
 ข้อ ๑๒ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับ   
ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอํานาจตีความและวินิจฉัย  

ประกาศ  ณ  วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 

(นายวิศัลย์ โฆษิตานนท์) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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กลุมท่ัวไปกลุมท่ัวไป  

วาดวย การขอลาออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

วาดวย  บัตรประจําตัวพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

วาดวย หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

วาดวย  การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

วาดวย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

วาดวย จรรยาบรรณของคณาจารยและบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๖ 

วาดวย การบังคับบัญชาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

กลุมคณะกรรมการกลุมคณะกรรมการ  

วาดวย  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

วาดวย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

กลุมตําแหนงทางวิชาการกลุมตําแหนงทางวิชาการ  

วาดวย  การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

 พ.ศ. ๒๕๕๐ 

วาดวย  หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนรับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงขาราชการ 

 พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

วาดวย การกําหนดภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

 และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๒ 

วาดวย หลักเกณฑและวิธีการพจิารณาแตงต้ังพนักงานในมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๔  

วาดวย หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงขาราชการ 

 พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

วาดวย หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

 และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

วาดวย  การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

 พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 

หมวดหมวดการบริหารงานบุคลากรการบริหารงานบุคลากร 

ขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
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กลุมบรรจุแตงต้ังกลุมบรรจุแตงต้ัง  

วาดวย การบรรจุและแตงต้ังบุคคลโดยใหไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิหรือเงินเดือนที่กําหนดไว สําหรับตําแหนง 

 พ.ศ. ๒๕๕๑ 

วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเขารับราชการ การนับวันรับราชการและเงินเดือน 

 ที่จะไดรับของผูขอกลับเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

วาดวย การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

วาดวย การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแขงขัน 

 หรือการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

กลุมการลงโทษกลุมการลงโทษ  

วาดวย  การสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

วาดวย อํานาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคําสั่งและการแกไขคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 
 

วาดวย การเงินและการบัญชีของเงินกองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

วาดวย การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

วาดวย การออกบัตรประจําบัตรพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

วาดวย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 

วาดวย สโมสรอาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

วาดวย การใหผูเกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

วาดวย กองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๖ 

วาดวย การจางลูกจางช่ัวคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  

Administrator
Typewritten Text
38



Administrator
Typewritten Text
39



Administrator
Typewritten Text
40



Administrator
Typewritten Text
41



Administrator
Typewritten Text
42



Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text
43



Administrator
Typewritten Text
44



ta Vy a v v dtou {n u il fi 1?Ytu l a g: 1T fl fl t?{u 5 u : 0t

dr sir s fi ffnr n nr'fi u o y?G n r : rJ: v r fi u r"r n n r : rJ fr ffi : r r n r :
9ddvdvvavvC

1J 0,r 1' 1 : 1 U n r I ?{ O t: O U tU dO r il U q n ru n nu r dq n.n ru n r1 m u r du : r u fg rr^r u : 1 : ni

n.n. bddd

s i< d q9)49 t y a Jlqufrtf,unt:rfiuarLnr: lriildorj.rri'r rtdro mn'nrnarqirraviGnr:il:srfiuptanr:rJg^riof
. , 4 q A qy 9 v:1ryfl1:10{dt:tvnt:vlatiouluuilrTmuro'u rfrolfidogndo{fi'ilnt:u?fi1:{lurlnnainri nrufi

Vt/ t- y A q u 4n.il.0. tn 1J : u r v u u 1J : fi 1 :.1 I u q n n a r 0.r I I : I snt : il n rio u lu eo r fu q or u Hnu r

ord'udrutostrrunrrruluutent od (to) rrns (oo,) rrrisn:v:rrtiq{ot^rurr?vrurd'u:rvri'g

?{.fl. badd rJ:vnolri'lnttrulurutn:r oo ttdirJrenr od rnilvr:v:rrriiy{fi:yrfiuu{r:rsni:
vlntiouluanrriuqorufinur r{.fl. toddd rravrrfr'hrfirurfiu (orirLfi b) ?{.fl.bedo lrayil:snou
y,l4-ladnuil:snrq fl.v.t.o. tFo.tra'ntniuqirrasTEnr:rJ:vrfrunanr:rJg'rin^:rrnr:rol{r:rrynr:vlatioulu

anrriuqorrLfiaur il.f,.teaddo dnrilfilailurd'u:rrri'grur:1:ni 1un:rrrJ:vqu urJ,d a/b&&d.

rfi oiufi o"l fi u rn ru t@ & & d d.roo nrio ri.rr{'r l{q-,rdo lild
-v-t'--^.4.=^.^)^..2^-v--q-.-@rtilvJ1Jo o lJou{nuu[:un?l "tou{nuililiivtutau:rsngrvlr:1:oi 'jrd'ru rd'nrnorqirray

Ad I a taoa IiEnt:il:srnuruanr:rJfrrisr:rvnt:tordr:rrnr:l{nriouluaorriuqorruffnur ti'rriqililr?flurd'u
@J

:1ryR0t115: U:Ot y,t.fl. l@ & & d"
9 - 9 q v jrr^rt- - J ,- A{o teo dori.rri'rfr}{1'firi.rniud'.rrrsiiufr o rilurulr b&&d rilurfluhj
t)q"t*-J

1JO or tl-llj0U{nUU
ilAt9,A"1Jltlsfl'l:ilalTou" l'llJlunttil'n tr:rrnt:T{at:ou'ludrrrriuoprrufinsrdl6'Ft

AqvJ

tJ 11 1?m UlA U:',lYR fl ty'ts: 1J: iu

"l'lil?u{tu" filJtun?1il'ir flfliv dnrfu drrin ri'ru:lrynr:fifoilrirorrufiGonfio
^-r--4- 

j+ d r qy 4 q o a 49
o ul.lou vt r.J s lu v tvt ull rr l n u v r ra v [f tt u l un ? 1 il : ? u o*q titfnl t uo dn t : ud6r u

"fi6uvn::ilflr:n*un:or" firJlun?1il'i1 n0lsfl::iln1:n*un:orrunnr:il:srfiur{afl1:

rJ fr rior^: r vn r: I o { {t : rsn r : T{ a rio u

Administrator
Typewritten Text
45



(to)

"fl1: il: vtfiu r"ra nr: r.lgf6: tsnr: " u uron rruir nr: il: yrfiunirtorrun nr: rJ 6rifi,rru
Y4toltir:rrynr:unr?ou lquil^ot:ont'radruqvrr'ro.r'rrulunr}fifi16':-rruorurLrud.rd'orfinr:riruuor

x^.s^!.*^ ^^4^--^@_--- -!-i o. d t ,t t aosuSin rTora'ngturilBnrtrudrtSotor'rru:rrLfi'u:ru'jr.r{rJ:vrfiuuavfl'ld:-lnr:rJ:yrfiu rrae

fior: tu rnqor^n:: u'[un r: rJ n'rin^n rirfi: rsnr: errrJ du,, ou,dao ruu r?yrord'u: rr6'qrnr: r;: oi
o q tt -- J
fl]fiUA tu1J0U.lfiuu

9){o a plant:il:stlt^urunnr:rJfrrin^:rrnr:ror{r:rrynr:vrariou l#rurrivrurd'orhhJld

rJ:vnolnr:uFrt:vrfi.'rutn:11nnn1ur?oroir.r1 rciunr:rreirei.rnr:rdouriurq^ou nr:firuuruas
A.

rfruuurJ:vfrm?nrvrnr:ilgrio^:rvnr: nr:sionaril6^rior^:rrnr: nr:1#oonorn:rsfl"rr nr:1#

:r.rinil:v'flrfl :rlial.rhttnvrirnouttmurit.:1 r,r6orLnr?vrurd'uoyrirTrJr.l:vnornr:fio'rr*',,duu
4 j d dae
oucl fl ]ilTil14't?mulAUr?lUdiln?: n t0

9rrio a nr:rJ:vnt^upranr:rJfl^rin^:runr:}{drrfiunr:il:yrfiuflaydo.r:ou:orasunr6ou
S o qy
t9rufl'tfiu9t tl4

i.ia,
:orfrnfrrrilunr:il:vururlanr:rJ6^rior^:rrynr::vudr.riufi o gd1nru d.r{ufi ," fiurnu

ia,:oufreorrflunr:il:vrfiupranr:il6^rifi:rvnr::vu'ixiufi , rilurrru d.riufi ,o fi'uuruu
I 9r ario u fi rJ : v rru-u ru a n r : rJ fl u-er^: r yn r : r o r rh : r ryn r : vr n rio u 16'r rri

(o) r',"uooo.,urrivrurfiu rl:srfiuornr:rLd

(tr) ofrnr:rL6 rJ:vrfiu:orof;ni:rd {riroof;nr:ud nnrrd fldrurunr:aorriu
ilo 96

{druronr:tirrin {iiruronr:drfnlruofrnr:16
(or) nnrl6 fldru'lunr:arrrriu frdrurunr:r?rrin {dru':snr:rirrinrruoinr:ua

rA94
tJ : v nr- u { r : r ry n r : l,l a rio u r1 n ri r r r u rj I lu d'l fi'o

nr:rJ:vru^uruanr:rJfrrist^:trynr:torrlr:rrynr:vrnriouffrrir:rrirrruriror'nr:rLd 1#
i.^-^=---.-_-,Jaqoanilvn::iln]: cr{dfl'ltJfitrrutnurrsxslsornn::unt:entruurTnuta'u'ituru a nu frot:€ln?ltfl.t:

rJ : v ru-u lu rfi o r d'u r r d'r ri r r au o oi o fr'il : y rfi u sr r u.r : : n u ui.r ( o )

nt:il:vrru^up.tnnr:rJgrin^:trynt:torrh:rrynr:ylariousltrJ?::nruil (tsr) 1#ofinr:ldr,ri.rdl
i a ^ rn,o, t ,nilvfl::ilnl:sltilfrtfiuarunr:dturu'hirioun'ir or nu fuyr^or:urvirnr:il:yrfiurdo,rdu ud:

d r tcu o pr n n r : il : s rfi u H n n r : r.l g^rin^ : r r n r : oi o {rJ : r r fi u fl r rJ ? : : n il ui.r ( t, )

nr:il:srfrup.rnnr:rJg-rin^:rvnr:torrh:rsnr:l,rariouenrl?:rnild{ (r) 1#{rJ:rrfiurrri.roi.r

nilvfl::runr:fi'f,ruruhirioun'ir or nu Iouniuyn::ilnlrodt{dou6'o.rrrsi.tei.rornpx6.rfirrhfi

uout't lJ1u'1'lutrav dtfiuqtrn nr: rJflrior^: trynt:tolrlr: rrynr:moriou dufior: nrr ri'r n',r rJrr,fiulu
.A^^z^...!--q-.-.. r ,t a j
tu0{fiurta?uItdu0 t{afl I: tJ:vmunoryil: vnlust tu.t: :nmu l (or )

Administrator
Typewritten Text
46



(cr)

{o "l nr:il:srfiurunnr:rJ6rio:rrnr: l#rJ:yur'uaororriil:ynorud'n 16'rui r"rad'ruqvrd

1J0.1{1u ilqn^n:: iltolnr: rJgriO: rtnr: lototi'prrirunyrruunr: il:vrfiu r^rati'ruqvrf'ro{{rul#fi

d'narunvttuuiouavrdqfiu ttnruqot^n::ruro'rnr:rJfrri6:rrynr:b?firi'prrirunvrruu#ooasarrufiu

lun:tfifirilunr:il:vtfrupranr:rJfrrior^:rsnr:ror{r:rsnr:yrariou firir:.rdrrnni.rfrrirr:

ellu od(tXo)-(cl) rtillu:v:rrriry{fi:vrfiul{t:tvnr:narioulucnrriuqorufinur n.o.Luu,
ttovttfiulttvt*tLrsr^il (qfufi br) v{.fl. toddo ]sruorrirJ:ynorLrundruqvrfi"ro{.nu rrdrilqor'fl::nflr:
-l?qA q yav r j
u1ugr: ITnI: tfi udptfl ?unyrruufi1uvt fl .!.tJ. fl I?tufr

rio e lurrsiov:orni:il:vtfiu l#rire.,ranr:rJ:srfiunr:rJfrrior':rvnr:urd'nn{rLorrrurua

n y lruu In ur nir n{ u n y r ru u r{ n n r : rJ : s ru'u rflu #r : s d'u d'.r d
@drt):uounteu nyttuu:ounu do-ooo
qd9)

:YgU9lil1n flYttUU:0UAy do-Cd

:y9ru9t nyrruufouay do-dd

:yd'rvrold nyrruuioony bo-b6

:rd'rdo.:rlfrrJq.r oirn'jr#ouav bo

lun:tfinnnt:rJ:vrfiunvrruufi,ns#i,,d o.d dut,ltti,frdu drdoun'ir o.a nqrrl#flnaq

{o s nr:il:vril-uprnnt:ilflrifi:rtnr:do.:finrrrLd'qrouuasfiud'ngru uavl#rflu'hJsrrru

ttluil:vtu^uruanr:ilfrriet^:tsnr: rravrurraqilnr:il:yru^up.ranr:rJfrri6:'rnn'rtd n.il.rr. riruusr
@d

vr'{fr n. u. u. o v rir u uor { fi o n r : il : y rfi u ru a nr : rJ fl^rifi : r yn r : rfi udu6 n 6Li'

rlo ro l#rufir?vrurd'ufi:vtlunt:6'orfirpranr:rJ:vrfiu rra;rd'ngrurrco{nrrudrrforor

{1u unvv{61fin::runr:ilfl^rin^:rrnr:to.:{'ldfrnr:rJ:vrru^u rfioldil:vnornr:r?mr:nfuurn:
oi

unna tut:0{911{dl

tituflttuaqr.lnr:rJ:vrru^uruanr:rJfrrior^:rynr:l#{rJ:vru^urfirLdrrurl{finriru.rrufifrriu

ti'.rfi'n rflur:arotirlrlouao{:ount:il:vru^u rrayl#rrunr:rfliurfifirrnvfisr^nr: ,r-e'r6u6'unful{

lu r ut' rJ : y in^{r : r ry n r : r i o o''n rfi r lu :. rJ r rr u du n r il n ? r il 14 u.r y a rL fi 1 d

{o rr 1#ofinr:16,,riu,fi'uo*lnrruo',rn*rn:orrunnr:il:srfiurunnr:ilfrrio:rrnr:to.r
Y a A osra h o{r:rrynr:vrar?ou rfiolr{finalncfucuunrrilftJd{la rflur::u rrayfl:?odorL'ld lunr:
il: yrru'u fl a nr: rJq^rior^: rrnr: d'.rsiohJd

(o) :o,rornr:t-t6fl:-r fiorror6'runr:r?rr:vr:-r,rorn:qnna rfJuil:srrun:: ilflr:
(to) :orofrnr:rG nio{Eiruor^nr:ud o nu rflu:oril:yrrun::uflr: rlay:orofnr:rG

--4- Y, A 4 dr j a 4 dil:0ry$?uoIfl15UO o fil_l rilufl::ilnl: stttJytotnr:udrtJueunr:

(cn) nor16,f,lu?u lo nu rflun::runr: Iqu:rilfi'un-qrf,on

Administrator
Typewritten Text
47



(d)

V" 4 9o q s 4 yo a d(d) ryolu?ufll:6Yuluu 14iot,ldlu?unr:drun uFo6oruront:dtfn{tuornr:16 o nu

rflun:: runr: lorudrufiurinrdon

(a) rJ:yrruanrnarror:&ray{r:rrynr: rflun::runr:
q9/ Y gt A dt qs)oy, d dtn, jtl{.l1uR1:t0"11'lu'lmttnvuanl:tilutallqnr: r[nyoto]f il{.f turarrrlnr:dnfi"[6nrruvr

add
ornl:ugtll4udiln?:

qe 4 y io d j - dt r a
tl'l ul'lu lvlll0'l: iu l tdu0n?1illfiutriU?aUiltgt: g1u rtayn'lttrrflut:: Ulo{fl1: tJ: stttu nn

nr:ilfl'rifi:rryfl"t: ttavlduon?rilrfiurfiorri'r.rp.ranr:il:vrn^ur.rnnr:rJflrior^:rsn1:uo{{r:1flflr:

vrarfourlnil:vrnm
9rdo oto nr:il:vtfiuruanr:rJnrirr^:lsnr:ro{{r:rrnr:ilariou l#drrfiunl:snilainl:

-:
9r.tu

r .1, I a q9J a e I u d 44(o) nouttruil:vtuu ltltttttivtutduil:snrgila'nrnarq4uavTGnr:il:yrn-uflant:ilAfst
qYY d a L -:]Sfl 1: t?r11: tSfl t:Ttar:0uyl: 1]J [fl uT?nu

(ts') luueias:ounrtil:srfiu 1#frrJ:vrfiuuayrifunr:il:yrfiuririluq{onnar:'rilfi'u

tfiu:fi'u nt:iloulruru.rluttavnr:rJrr,fiu^un.r:rJg^rior^:rvnr: ririluqd'ryfrdieuiord'ngruri.rd
odtcitetn?lilti1t50ilo{{tuotit{tilu:tJt::trrravr?rrJrsdrtri'ld'nuorvlru n''{fi ot0fitiluoaf;nr:rirruer

t el- adq ad i a ad IdryilBfqTElqTSilul n?oilaruTfr:?ilri'{:vq?rqor^n::ru'lunr:rJn^rin^:rrnr:'ldsrrrLnariln4rnsdrJ

(co ) lu rrsi a v : o u n t : il : v rfi u h{rJ : v r fi u r.r a n r : rJ g rior^ : r v n r : il 0 { fr :-u n r : il : y rfi u sr r ru

ud'nrnnrvfrravi6nr:fi16'rJ:vnrfl"lt rrasaril{onnuufrldtl'rTi'iufr'frnr:rJ:yrfiu

(d) lu:su'ir{:ounr:il:vrfiul#frrj:vrfiuhi'rirrjfnn,,,u'r,,urrirfr:-rnr:rJ:vrfiu rdonr:

rJflr.lq.r rtfi'lt r{'mrur rfiorirh.l{^u,i'uq"s'r,uuulu ua;uqor^n::rLnr:rJfl^rin^:rrnr:ds':urru
il r d_4' _ - I a 9Ll I a o 9u I a t qn?1u9t0{fl1:1JO'1fiU?U.llU rrdulrJOdu:olnr:il:;nru{rJ:vrilun'.u{flnr:rJ:srfrunr:d?ildufi1

+/odnt:itn:rvfit{aGittSoto.l{lu ttnvilqsr-n::ilnr:ilfrrio^:rrnr: rfiomrn:rrudrrflulunr:r{'slulrflu
I

:lUqnnaq?u

(a 1#{il:rrn'uo'oti{Hnnt:il:vrru^ur.ranr:rlfr:ior^:rrnr:ro{{r:1rnr:ilnrioulur.njrorru
4,J,

10.l9tu tv'l-otduo9toft0J3fl::iln1:na'uR:o{flant:il:srfiuHanr:rJg^for-:trnl:1o{{1:11n1'
-..- + q e/ d i u dlv{n[:0u tiln?]il[]iutnurnuiltsl:otuttnvn?rurflur::nclolnr:il:sru^uruanr:rJg^ri6:1ryfll: uoy
q9 a i ^, e
lfnltilttiurfrurri'urunnr:il:vtfiuruanr:rJq^rior^:rynr:ror{r:rrynr:narfouriu riourirrduoeio

ofinr:16

(u lunr:rJ:vtfiurlant:ilg'ri6:rrnr:luudavnf{ l#{rJ:rur^urr#rpranr:il:vrfiu l#{frL
nr:il:vtfium:rut{anr:il:vut^urflu:ruUnna lorul#{funr:il:yrfiuasaiofiofiof:Lm:ruilanr:

rJ:yru^u

Administrator
Typewritten Text
48



(e)

lun:fififrflnr:rJ:vtn^u'lilOuuouararufiofio l#drrfiunr:ilriluruqnnaararuil'ofio'11

rilun d'ngru'i.rldfi n'rr,,d{ r{a nr: il: yrfi uudr

tcll l#rurr?muta'uil:vntq:rudo{r:rrynt:vrarioufrfiruanr:rJfrfor^:iunr:oqi1u:sd'u6uiu

rtnv6rurnlufirflqrruu1#r:rrlnuri'rfi'u rfiorflunr:undo{uayyilrrurrasflirrrr:ror1ol#rfi'slur

r.r a n r : rJ fr ri6 : 1 sn r : lu n r : :J : v rfi u : o ! si o 1 il 1#6ii mfu
t) q a ja o dt A - ta oa 4 4 q
1Jo oo tun:ilmilfl?lu01t1ju tuo{01flanuruv.lru antnnt:ilflilsr:rrynr: mToilrrqo'u

fltlrt?: n.u.lJ. ororirvuorud'ntnnrq{ttaviGnr:rJ:yrfiur^ranr:rJg^ri6':rrynr:ru^ursr^rurflunr:rnnry
i a s d a q drne/

9rltJ11rl.tUdUn?t IAUn?1rut?iUS0Ur0.:Cntilfi riTUrnun'l9l
9 .qst v dt 9q gt - - ! o da d{o oalfutunanruil tTmutd'urfl u{:-nur nr: n r ildof{riufi lun:tfi rfiqfl ryr r nr: ld

l, - - lqy dt 9ao -:10u{nuu tl.ru'rufl dR-lrJl.t t?fl ulaurilu ryil01u10 ?u 0ausl t9l

il:rnrq ar {ufi od fiurnru il.fl. loddd

.---.\
/ rt'

<2{.t,.'.
-

(:o.rflrder:tor:tl q:. drJil: lsuy)

q ilu r u nan rruu r?m ord'o: rrri'nrvr r: r1: oi
-q----Y-e J
?1 1 ?r U "t yt I yt u u 1 u fl d n 1 il il't ? il u 1 a u : 1 sn g tu t: 1 : ni

Administrator
Typewritten Text
49



 

Administrator
Typewritten Text
50



 
 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
วาดวย การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๕        
_____________ 

 
 โดยที่ ก.พ.อ. ไดยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และไดออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและ

เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ สําหรับใชเปนหลักเกณฑใน

การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและเพื่อใหสภาสถาบันอุดมศึกษาออกขอบังคับ    

เรื่องดังกลาวที่เหมาะสมกับแตละสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ัน จึงเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับ วาดวย

หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับ

ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับใหมดังกลาว สําหรับใชเปนแนวทางในการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณตอไป   

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๓) 

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ

และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปน้ี 

 ขอ  ๑  ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย การเลื่อนเงินเดือน

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕” 

 ขอ  ๒  ขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนตนไป 

 ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการ

เลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  

 ขอ  ๔  ในขอบังคับน้ี 

  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 

  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   

  “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
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  “ก.พ.อ.” หมายความวา คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

  “กบ.” หมายความวา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ซึ่งประกอบดวย  

อธิการบดีเปนประธานกรรมการ รองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีทุกคน คณบดี ผูอํานวยการ ในคณะ 

สถาบัน และสํานักตางๆ ที่จัดต้ังข้ึนโดยกฎกระทรวง เปนกรรมการ และผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี    

เปนกรรมการและเลขานุการ  

  “ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุ ดมศึกษา” หมายความว า  ข าราชการพลเรือน                

ในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ     

   “ครึ่งปที่แลวมา” หมายความวา ระยะเวลาครึ่งปแรกหรือครึ่งปหลังที่ผานมา แลวแตกรณี  

ตามขอ ๒ ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   

  ขอ  ๕  การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน

ขอบังคับน้ีและประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงือ่นไขการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมใน

ภายหนา ตลอดจนหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการที่ไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณวาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. 

๒๕๕๔ มาประกอบการพิจารณาดวย   

 ขอ  ๖  การบริหารวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหเปนดุลยพินิจ

ของ กบ. ในการแยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกเปนกลุม และให

อธิการบดีเปนผูบริหารวงเงินสําหรับแตละกลุมผูดํารงตําแหนงในแตละรอบการประเมินตามที่ กบ. กําหนด   

 ทั้งน้ี ใหมหาวิทยาลัยเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาภายในวงเงินของแตละ

กลุมกอน หากวงเงินของกลุมใดมีเหลือสามารถเกลี่ยวงเงินเลื่อนเงินเดือนใหกลุมอื่นได 

 ขอ  ๗  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแตละครั้ง

ตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

 (๑)  ในครึ่งปที่แลวมามีผลการประเมินการปฏิบัติราชการไมตํ่ากวาระดับพอใชโดยมีคะแนนไมตํ่ากวา

รอยละหกสิบ 

  (๒)  ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคภัณฑ หรือไมถูกศาลพิพากษาใน

คดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของ

ตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๓)  ในครึ่งปที่แลวมาตองไมถูกสั่งพักราชการเกินกวาสองเดือน   

 (๔)  ในครึ่งปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

 (๕)  ในครึ่งปที่แลวมาตองไดรับการบรรจุเขารับราชการมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสี่เดือน 
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 (๖)  ในครึ่งปที่แลวมา สําหรับผูไดรับอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานใน

ตางประเทศ ตองมีเวลาปฏิบัติราชการไมนอยกวาสี่เดือน 

 (๗)  ในครึ่งปที่แลวมาตองไมลา หรือมาทํางานสายเกินจํานวนครั้งที่อธิการบดีหรือผูซึ่งอธิการบดี

มอบหมายกําหนดเปนหนังสือไวกอนแลว โดยคํานึงถึงลักษณะงานและสภาพทองที่อันเปนที่ต้ังของแตละสวน

ราชการหรือหนวยงาน 

 (๘)  ในครึ่งปที่แลวมาตองมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไมเกินย่ีสิบสามวัน แตไมรวมถึงวันลาตาม 

(๖) และวันลาดังตอไปน้ี 

  (ก)  ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เฉพาะ

วันลาที่มีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาตามกฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน 

  (ข)  ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน 

  (ค)  ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานานไมวาคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไมเกิน

หกสิบวันทําการ 

  (ง)  ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือในขณะเดินทางไป

หรือกลับจากการปฏิบัติราชการตามหนาที่ 

  (จ)  ลาพักผอน 

  (ฉ)  ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 

  (ช)  ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 

 การนับจํานวนวันลาสําหรับการลาปวยและการลากิจสวนตัว ใหนับเฉพาะวันทําการ 

 ขอ  ๘  ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ใหนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาเปนหลักในการ

พิจารณา พรอมทั้งขอมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตน

เหมาะสมกับการเปนขาราชการ และขอควรพิจารณาอื่นมาประกอบการพิจารณาดวย ซึ่งใหเปนไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ  ๙  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งโอน เลื่อนตําแหนง ยาย เปลี่ยนตําแหนง 

สับเปลี่ยนหนาที่ ไปชวยราชการในตางกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งไดรับมอบหมายหรือไดรับอนุญาตใหไป

ปฏิบัติงานนอกเหนือหนาที่หรืองานพิเศษอื่นใด หรือไปชวยงานในหนวยงานอืน่ของรัฐ ใหนําผลการประเมินผล

การปฏิบัติราชการและปฏิบัติงานในครึ่งปที่แลวมาของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู น้ัน           

ทุกตําแหนงและทุกแหงมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดวย 

 ขอ  ๑๐  ผูบัง คับบัญชาผูมีอํานาจสั่ ง เลื่อนเงินเดือนจะนําเอาเหตุที่ขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาผูใดถูกแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนในกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยหรือถูกฟอง

คดีอาญา มาเปนเหตุในการไมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูน้ันไมได 

 ขอ  ๑๑  ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษ

ภาคภัณฑ และถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือ
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ความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซึ่งมิใชความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท

หรือความผิดลหโุทษ และเปนการถูกลงโทษจากการกระทําความผิดเดียวกัน ถาถูกสั่งไมเลื่อนเงินเดือนมาแลว

เพราะเหตุที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาใหลงโทษ จะสั่งไมเลื่อนเงินเดือนซ้ําอีกครั้งหน่ึง

เพราะเหตุจากการกระทําความผิดเดียวกันน้ันไมได 

     ขอ  ๑๒  ในกรณีที่ผลการพิจารณาโทษทางวินัยหรือโทษทางอาญาที่ถึงที่สุดแลวมีผลทําใหการเลื่อน

เงินเดือนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับน้ี ให

ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ผูน้ันเสียใหมใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับน้ี 

 ขอ  ๑๓  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการเลื่อนเงินเดือน

ตามขอบังคับน้ี แตผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาแลวเห็นวา มีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อน

เงินเดือนใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูน้ัน ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนนําเสนอ

สภามหาวิทยาลัย พรอมดวยเหตุผลเพื่อพิจารณาเปนการเฉพาะราย ถาสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบดวยจึงจะสั่ง

เลื่อนเงินเดือนได   

 ขอ  ๑๔  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับน้ี และใหมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง และแตงต้ัง

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหน่ึง เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการตาม

ขอบังคับน้ี   
 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับน้ี ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจตีความและวินิจฉัย                       

       

        ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

 
        

(รองศาสตราจารย ดร.สมพร ไชยะ) 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหนาที่แทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
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ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์
ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
---------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วยการบริหารงาน

บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างเป็นระบบ        
มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์มากย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน          
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาราชภัฏ     
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในคราวประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม        
พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงมีมติออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปน้ี 

 
ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๖” 
 
ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

 (๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 (๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 (๓) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับน้ี 
 “ก.บ.ม.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 “ก.อ.ม.” หมายความว่า คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 “ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ 
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   “ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า อธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก สถาบัน ศูนย์ หัวหน้า

หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้ อํานวยการกองหรือหัวหน้าหน่วยงาน                
ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง 
 “ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น” หมายความว่า ผู้เป็นหัวหน้าหน่วยงานที่พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัด   
และมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานมหาวิทยาลัยในหน่วยงานน้ัน 
 “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทน
จากเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยหรือจากกองทุน

พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
 “เงินเดือน” หมายความว่า เงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นค่าตอบแทน

การทํางานเป็นรายเดือน ทั้งน้ี ไม่ว่าจะกําหนด คํานวณ หรือจ่ายเป็นการตอบแทนโดยวิธีใด และไม่ว่าจะ
เรียกช่ืออย่างใด แต่ไม่รวมถึง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด หรือเงิน หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน         
ที่มหาวิทยาลัยหักไว้หรือจ่ายเพ่ิมเติมให้แก่พนักงานเพ่ือประโยชน์ในการทํางาน 
 “สัญญาจ้าง” หมายความว่า สัญญาจ้างที่พนักงานมหาวิทยาลัยทําไว้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ์เพ่ือทํางานในมหาวิทยาลัย 
 “ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาการจ่ายเงินงบประมาณระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม       
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป 

 
ข้อ ๕ การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี การใดท่ี      

ยังมิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับน้ีให้เป็นไปตามข้อกําหนดของทางราชการ หรือตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 
 
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี และมีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการ  

ใช้ข้อบังคับน้ี คําวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศของ

มหาวิทยาลัยได้ตามความจําเป็นและเห็นสมควร 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

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

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยที่ เรียกโดยย่อว่า“ก.บ.ม .”        
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเพชรบูรณ์มีอํานาจและหน้าที่บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย 
 

ข้อ ๘ ก.บ.ม. นอกจากมีอํานาจหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วย 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว ให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ีด้วย 
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(๑) เสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย 
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบการออกระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการบริหารงาน

บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
(๓ )  พิจารณาการกําหนดกรอบอัตรากําลัง การกําหนดตําแหน่ง การจําแนกตําแหน่ง           

อัตราเงินเดือน แต่ละตําแหน่ง และจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัย เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
(๔) พิจารณาการบรรจุและแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยทุกตําแหน่ง เว้นแต่ตําแหน่งที่ต้องเสนอ

เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
(๕) พิจารณาดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 

เว้นแต่การสรรหาบุคคลตามข้อ ๒๑ วรรคสอง ให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
(๖) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณ วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการ      

ทางวินัย การร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
(๗) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

หมวด ๒ 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

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

ข้อ ๙ พนักงานมหาวิทยาลัย แบ่งเป็นสองประเภท ดังน้ี 
(๑) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
(๒) พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ  
 
ข้อ ๑๐ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและ    

ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 
(ก) คุณสมบัติทั่วไป 
 (๑) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ ์
 (๒) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(ข) ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง 

 (๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือน     
ไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ. 

 (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอ่ืน 
 (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
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 (๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๗) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 (๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ

รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 (๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือกฎหมายอ่ืน หรือตามข้อบังคับน้ี 
 (๑๐) เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ของรัฐ 
 (๑๑) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การจ้างเป็นพนักงานจ้าง    
ตามภารกิจ 

 (๑๒) เป็นผู้ออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต 
 (๑๓) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ในประกาศ การสรรหา

หรือการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ต้องเป็นไปเพ่ือความจําเป็นหรือเหมาะสม

กับภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ในกรณีที่เห็นสมควร ก.บ.ม. อาจประกาศกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามเ พ่ิมขึ้น        

หรือกําหนดแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของการกําหนดให้มีพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับน้ี 
 
ข้อ ๑๑ ให้มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม.  กํ าหนดกรอบอัตรากํ าลั งและ จัดทํ า

มาตรฐานกําหนดตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยโดยแสดงประเภท ช่ือสายงาน ช่ือตําแหน่ง หน้าที่    
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ ต้องปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง อัตราเงินเดือนหรือ

ค่าตอบแทนและจํานวนตําแหน่ง เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
 
ข้อ ๑๒ การกําหนดตําแหน่งที่จะบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ในหน่วยงานใดจะมีตําแหน่งใด 

ประเภทใด จํานวนเท่าใด และจะต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งอย่างใด ให้ ก.บ.ม. กําหนดภายในวงเงิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณหรือจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงลักษณะ

หน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณ และคุณภาพของงานเป็นหลัก 
ให้ ก.บ.ม. นํากรอบอัตรากําลังที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และมาตรฐานกําหนด

ตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาใช้เป็นบรรทัดฐานในการกําหนดตําแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัย โดยอนุโลม 
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 ข้อ ๑๓ เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบ

ของ ก.บ.ม. 
    

หมวด ๓ 
ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 
------------------------------------ 

 

ข้อ ๑๔ พนักงานมหาวิทยาลัย มีตําแหน่งดังน้ี 
 (ก) ตําแหน่งวิชาการ ซึ่งทําหน้าที่สอนและวิจัย ได้แก่ 

 (๑) ศาสตราจารย์ 
 (๒) รองศาสตราจารย์ 
 (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (๔) อาจารย์ 
 (๕) ตําแหน่งอ่ืนตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 
การแต่ง ต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์               

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้ดําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เ รื่ อ ง ห ลั ก เ กณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร พิ จ า รณ า      
แต่ง ต้ั ง บุคคลใ ห้ ดํารง ตําแหน่งผู้ ช่ วยศาสตราจาร ย์  รองศาสตราจาร ย์  และศาสตราจาร ย์                    
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตําแหน่ง               
ทางวิชาการมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(ข) ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร  พนักงานมหาวิทยาลัยอาจไ ด้รับการแต่ง ต้ัง ใ ห้ ดํารง           
ตําแหน่งผู้บริหาร ดังน้ี 

 (๑) อธิการบดี 
 (๒) รองอธิการบดี 
 (๓) คณบดี 
 (๔) หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 (๕) ผู้ช่วยอธิการบดี 
 (๖) รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 (๗) ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต ผู้อํานวยการกอง   

หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากองหรือตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 
 (๘) หัวหน้างานหรือเทียบเท่า หรือภายในสถาบัน สํานัก ศูนย์ สํานักงานอธิการบดี         

หรือหน่วยงานอย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งปฏิบัติภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
 (๙) ตําแหน่งอ่ืนตามที่ ก.บ.ม. กําหนด  
การแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามกฎหมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เก่ียวกับวิธีการสรรหาบุคคล เพ่ือดํารงตําแหน่งน้ัน 
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โดยอนุโลมตําแหน่งใดซึ่งยังไม่มีข้อบังคับหรือระเบียบกําหนดวิธีการ  สรรหาบุคคลเพ่ือดํารง

ตําแหน่งน้ัน ให้มหาวิทยาลัยออกระเบียบหรือประกาศกําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือดํารงตําแหน่งน้ัน

โดยความเห็นชอบจาก ก.บ.ม. 
(ค) ตําแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ได้แก่ 
 (๑) ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
 (๒) ระดับเช่ียวชาญ 
 (๓) ระดับชํานาญการพิเศษ 
 (๔) ระดับชํานาญการ 
 (๕) ระดับปฏิบัติการ 
(ง) ตําแหน่งประเภทท่ัวไป ได้แก่ 
 (๑) ระดับชํานาญงานพิเศษ 
 (๒) ระดับชํานาญงาน 
 (๓) ระดับปฏิบัติงาน 
การแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นตาม (ค) (๑) (๒) (๓) (๔) และ (ง) (๑) (๒) 

ให้มหาวิทยาลัยออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งน้ันๆ โดยความเห็นชอบ

จาก ก.บ.ม. 
 

หมวด ๔ 
การจ้างและการบรรจุแต่งต้ัง 
-------------------------------- 

 

ข้อ ๑๕ การสรรหาบุคคลเพ่ือจ้างและบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดําเนินการ     
ด้วยวิธีการใดวิธีการหน่ึง ดังน้ี 

(๑) การสอบแข่งขัน 
(๒) การคัดเลือก 
(๓) วิธีการอ่ืนตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 
มหาวิทยาลัยอาจมอบอํานาจให้ส่วนราชการใดส่วนราชการหน่ึง หรือหลายส่วนราชการ

ดําเนินการสรรหาตามวรรคหน่ึงก็ได้ 
หลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน การคัดเลือก หรือวิธีการอ่ืนให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  

 
ข้อ ๑๖ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้องทําสัญญาจ้าง             

กับมหาวิทยาลัย โดยทําสัญญาเป็นสามระยะเวลา ดังน้ี 
(๑) ระยะที่หน่ึง ทําสัญญากําหนดระยะเวลาสี่ปี ในปีแรกให้เป็นเวลาทดลองปฏิบัติงานหน่ึงปี   

เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติงานแล้วให้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างต่อไป 
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(๒) ระยะที่สอง เมื่อผ่านการประเมินการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างระยะที่หน่ึงแล้ว ให้ทําสัญญา

จ้างมีกําหนดระยะเวลาแปดปี และในระหว่างระยะที่สองนี้ ตําแหน่งวิชาการ จะต้องดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการอย่างน้อยตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกอย่างใดอย่างหน่ึง     
และตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ตําแหน่งประเภทท่ัวไป จะต้องดํารงตําแหน่งสูงขึ้น  

(๓) ระยะที่สาม เมื่อผ่านการประเมินการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างระยะที่สองแล้ว ให้ทําสัญญา

จ้างมีกําหนดระยะเวลาปฏิบัติงานไปจนถึงปีงบประมาณที่บุคคลน้ันมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
มหาวิทยาลัยอาจจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติงานบางเวลา หรือตามภารกิจอย่างใด

อย่างหน่ึงเป็นการช่ัวคราว หรือตามโครงการใดโครงการหน่ึงก็ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.ม.   
และให้ทําสัญญาจ้างคราวละไม่เกินหน่ึงปี 

 
ข้อ ๑๗ เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ก.บ.ม. อาจอนุมั ติให้มหาวิทยาลัยจ้างบุคคลที่มีอายุ    

เกินหกสิบปีขึ้นไปแต่ไม่เกินหกสิบห้าปี เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ โดยทําสัญญาจ้างเป็นรายปี แต่ทั้งน้ี

ต้องมีการตรวจสุขภาพร่างกายและจิตใจเพ่ือแสดงว่าบุคคลนั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่       
และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีผลงานทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไปสําหรับสายงานวิชาการ 
หรือระดับชํานาญการพิเศษ สําหรับสายงานวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

 
ข้อ ๑๘ หลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบ

จาก ก.บ.ม. 
 
ข้อ ๑๙ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย และทําสัญญาจ้าง

ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบจาก ก.บ.ม.  
คําสั่งบรรจุและแต่งต้ังอย่างน้อยต้องระบุประเภท ช่ือสายงาน ช่ือตําแหน่ง ระดับตําแหน่ง     

เลขที่ตําแหน่ง และอัตราเงินเดือนไว้ในบัญชีแนบท้ายคําสั่งด้วย 
 

ข้อ ๒๐ ในกรณีตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยใด มีความจําเป็นและอาจเกิดความเสียหาย      
แก่มหาวิทยาลัย ก.บ.ม. จะกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน หาหลักประกันสัญญาโดยมีบุคคลค้ําประกัน หรือ

หลักทรัพย์เป็นประกันก็ได้  
 

หมวด ๕ 
เงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืน 

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

ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ      
ตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่ ก.บ.ม. กําหนดโดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ทั้งน้ีให้พิจารณาจาก

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ ความสามารถ ผลงาน ประสบการณ์หรือความขาดแคลนในสาขาวิชาชีพน้ัน 
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มหาวิทยาลัยอาจบรรจุและแต่งต้ังบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือความ

ชํานาญงานเฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างย่ิงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ได้รับ

เงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุก็ได้ โดยความเห็นชอบจาก ก.บ.ม. 
 
ข้อ ๒๒ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจได้รับเงินประจําตําแหน่งเพ่ิมเติมจากเงินเดือนได้ 
ตําแหน่งใดจะได้รับเ งินประจําตําแหน่งเท่าใด  ให้ เ ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย                

โดยความเห็นชอบจาก ก.บ.ม. 
 
 ข้อ ๒๓ พนักงานมหาวิทยาลัยอาจได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนหรือ     
กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือนถึงอัตราสูงสุดในตําแหน่งน้ัน ให้ ก.บ.ม. กํ า หนดค่ า ตอบแทน

พิเศษโดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  และจัดทํ า เ ป็นประกาศของมหาวิทยาลัย                   
ทั้งน้ีโดยพิจารณาจาก  

(๑) ผลการปฏิบัติงานนอกเหนือจากภาระงานขั้นตํ่าที่ได้รับมอบหมาย 
(๒) คุณวุฒิหรือประสบการณ์ในสาขาที่ขาดแคลน 
(๓) เหตุผลและความจําเป็นอ่ืนเพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
 
ข้อ ๒๔ การเลื่อนเงินเดือนประจําปี ให้เลื่อนได้ปีละสองคร้ัง ดังน้ี 
(๑) ครั้งที่หน่ึงเลื่อนเมื่อสิ้นรอบการประเมินครั้งที่หน่ึง 
(๒) ครั้งที่สองเลื่อนเมื่อสิ้นรอบการประเมินครั้งที่สอง 
การเลื่อนเงินเดือนแต่ละคร้ังต้องไม่เกินวงเงินของครั้งน้ันและไม่เกินอัตราเงินเดือนสูงสุด        

ของตําแหน่งน้ัน 
พนักงานมหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติงาน ไม่มีสิทธิได้รับการเลื่อนเงินเดือน     

ตามวรรคหน่ึง 
 
ข้อ ๒๕ พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการทํางานล่วงเวลา การทํางานในวันหยุด 
 
ข้อ ๒๖ หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงินค่าตอบแทน

พิเศษ และการเลื่อนเงินเดือนประจําปี ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด ค่าเบ้ียประชุม ตามความในหมวด

น้ีให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจาก ก.บ.ม. 
 

หมวด ๖ 
สวัสดิการและสิทธปิระโยชน ์

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

ข้อ ๒๗ พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับสวัสดิการประกันสุขภาพจากสวัสดิการรักษาพยาบาล

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 
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ข้อ ๒๘  ให้มหาวิทยาลัยจัดระบบสวัสดิการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
(๑) สวัสดิการเก่ียวกับค่ารักษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพประจําปี 
(๒) สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย 
(๓) สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(๔) สวัสดิการเงินบําเหน็จ  
(๕) สวัสดิการอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจัดสวัสดิการตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

โดยความเห็นชอบจาก ก.บ.ม. 
 
ข้อ ๒๙ พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยความเห็นชอบจาก ก.บ.ม. 
 
ข้อ ๓๐  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิประโยชน์ ดังน้ี 
(๑) สิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา 
(๒) สิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(๓) สิทธิได้รับเบ้ียประชุม 
(๔) สิทธิการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
(๕) สิทธิอ่ืนตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 
หลักเกณฑ์และการได้รับสิทธิประโยชน์ตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 
 
ข้อ ๓๑ ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินในหมวดเงินต่างๆ ที่สามารถดําเนินการได้

ตามระเบียบของทางราชการ หรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย นํามาจัดต้ังเป็นกองทุนเพ่ือใช้เป็นเงินเดือน 
เงินสวัสดิการ เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง เงินพัฒนาวิชาการ หรือเงินค่าใช้จ่ายอ่ืน 

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกองทุน ให้จัดทําเป็นระเบียบมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๗ 
วัน เวลาปฏิบติังาน วันหยุดและวันลา 

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

ข้อ ๓๒ วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุดประจําสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดประเพณี ให้เป็น  
ไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ กําหนด วันเวลาปฏิบัติราชการ และวันหยุดราชการ เว้นแต่พนักงาน

มหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างบางเวลา หรือตามภารกิจ หรือตามโครงการให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ใน

สัญญาจ้าง 
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ข้อ ๓๓  การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยมี ๑๐ ประเภท ได้แก่ 
(๑) การลาป่วย 
(๒) การลากิจส่วนตัว 
(๓) การลาคลอดบุตร 
(๔) การลาเพ่ือเลี้ยงดูบุตรและภริยาหลังคลอด 
(๕) การลาพักผ่อนประจําปี 
(๖) ลาทําหมัน 
(๗) การลาอุปสมบท ลาบวชชีพราหมณ์ หรือเพ่ือไปประกอบพิธีฮัจย์ 
(๘) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(๙) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย 
(๑๐) การลาไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
การลาป่วยที่เจ็บป่วยเน่ืองจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ไม่ถือว่าเป็นการลาป่วยตามข้อบังคับ

น้ี ให้ถือว่าเป็นวันทํางาน แต่หากเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงาน

ได้เกินกว่าหน่ึงร้อยแปดสิบวัน มหาวิทยาลัยอาจบอกเลิกสัญญาได้ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการลา ผู้มีอํานาจอนุญาตการลา การได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง    

และเงินค่าตอบแทนพิเศษระหว่างลา ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจาก ก.บ.ม. 
เพ่ือประโยชน์ในการคํานวณระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้นับวันหยุด วันลาตามข้อบังคับน้ี      

รวมเป็นระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วย 
 

หมวด ๘ 
การพัฒนาพนกังานมหาวิทยาลัย 

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

ข้อ ๓๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่ละระดับพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือ   
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

โดยคํานึงถึ งความต้องการและความเหมาะสมของพนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละประเภท                 
แต่ละตําแหน่งน้ันด้วย 

 
ข้อ ๓๕ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีการ

พัฒนาดังน้ี 
(๑) การศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน การประชุมสัมมนา 
(๒) การปฏิบัติงานวิจัย 
(๓) การปฏิบัติงานบริการทางวิชาการ 
(๔) การเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
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(๕) การแลกเปลี่ยนอาจารย์หรือนักวิชาการ 
(๖) การอ่ืนใดที่จําเป็นและเหมาะสม มหาวิทยาลัยอาจกําหนดเพ่ิมเติมได้ 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม ก.บ.ม. กําหนดโดยทําเป็น

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๙ 
วินัย การรักษาวินัย และจรรยาบรรณ 

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

ข้อ ๓๖ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องรักษาวินัย และจรรยาบรรณตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวดน้ี       
โดยเคร่งครัด  

พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้าม หรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามวรรคหน่ึง พนักงาน

มหาวิทยาลัยผู้น้ันเป็นผู้กระทําผิดวินัยจะต้องได้รับโทษทางวินัย 
 
ข้อ ๓๗ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
 
ข้อ ๓๘ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม 

ขยันหมั่นเพียรและดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการ 
ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้ อ่ืนอาศัยอํานาจหน้าที่ราชการของตนไม่ ว่าจะโดยทางตรง            

หรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์  

ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
พนักงานมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ        

มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของทางราชการ 
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ       

แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ หรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวัง

รักษาประโยชน์ของทางราชการ  อันเ ป็นเหตุให้ เ กิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ ายแรง                  
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

ข้อ ๓๙ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิด

ข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ถือเป็นการรายงานเท็จด้วย 
การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด

วินัยอย่างร้ายแรง 
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ข้อ ๔๐ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี มีความสุภาพเรียบร้อย วางตนให้

เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย อุทิศเวลาให้กับทางราชการอย่างเต็มที่ รักษาความสามัคคี 
ช่วยเหลือเก้ือกูลในการปฏิบัติหน้าที่ราชการระหว่างผู้ร่วมปฏิบัติราชการด้วยกัน 

การกลั่นแกล้ง การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหงผู้ร่วมปฏิบัติราชการ นักเรียน นักศึกษา   
หรือประชาชนอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 
ข้อ ๔๑ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องไม่กระทําการ หรือยอมให้ผู้ อ่ืนกระทําการหาประโยชน์               

อันอาจทําให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าที่ราชการของตน              
การกระทําดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดวินัย 

 
ข้อ ๔๒ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดํารงตําแหน่งอ่ืนที่มี  

ลักษณะงานคล้ายคลึงกันน้ัน ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เว้นแต่เป็นการปฏิบัติราชการหรือได้รับมอบหมาย   
จากอธิการบดี 
 

ข้อ ๔๓ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียรติศักด์ิ ของตําแหน่ง

หน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทําการใดๆ อันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว 
การกระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษ

สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอ่ืนใดอันได้ช่ือว่า           
เป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 
ข้อ ๔๔ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ว่าด้วย

จรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร  
 
ข้อ ๔๕ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณท่ีเป็นความผิดวินัยหรือผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรง ให้ดําเนินการทางวินัยตามข้อบังคับน้ี ถ้าการประพฤติผิดจรรยาบรรณน้ันไม่เป็นความผิดวินัย    
ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการตักเตือน สั่งให้ดําเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่กําหนด หรือทําทัณฑ์บน  

พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําตักเตือน ไม่ดําเนินการให้ถูกต้อง หรือฝ่าฝืนทัณฑ์บน 
ให้ถือว่าผู้น้ันกระทําผิดวินัย 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการตักเตือน การมีคําสั่ง หรือการทําทัณฑ์บนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
ข้อ ๔๖ ผู้บังคับบัญชาผู้ใดเมื่อปรากฏว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดกระทํา

ผิดวินัย ละเลยไม่ดําเนินการทางวินัยตามหมวด ๑๐ ให้ถือว่าผู้น้ันกระทําผิดวินัย 
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดกลั่นแกล้งพนักงานมหาวิทยาลัยในการกล่าวหาหรือดําเนินการทางวินัย ให้ถือ

ว่าผู้บังคับบัญชาผู้น้ันกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
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ข้อ ๔๗  โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ 
(๑)  ภาคทัณฑ์ 
(๒) ตัดเงินเดือน 
(๓) ลดเงินเดือน 
(๔) ปลดออก 
(๕) ไล่ออก  

 
หมวด ๑๐ 

การดําเนินการทางวินัย 
----------------- 

 

ข้อ ๔๘ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดถูกกล่าวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าได้กระทําผิดวินัย   
หรือความปรากฏต่ออธิการบดี หรือผู้ บังคับบัญชาว่าพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ ใดกระทําผิดวินัย             
ให้อธิการบดี หรือผู้บังคับบัญชาต้ังคณะกรรมการสอบสวนโดยพลันและต้องสอบสวนให้แล้วเสร็จ        
โดยไม่ชักช้า เว้นแต่เป็นกรณีการกระทําผิดวินัยที่มิใช่ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือเป็นความผิด         
ที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะไม่ต้ังคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ 

ก่อนต้ังคณะกรรมการสอบสวน ผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายให้บุคคลใดสืบสวนเบ้ืองต้น           
ว่าการกล่าวหาน้ันมีหลักฐานตามสมควรหรือไม่ก็ได้ 

 
ข้อ ๔๙ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้อธิการบดีหรือ

ผู้บังคับบัญชามีอํานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนคร้ังหน่ึงไม่เกินร้อยละห้าเป็นเวลาไม่เกินสามเดือน 
หรือลดเงินเดือนคร้ังหน่ึงไม่เกินร้อยละห้าของเงินเดือนขณะน้ัน 

 
ข้อ ๕๐ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดี

มอบหมายมีอํานาจสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
 
ข้อ ๕๑ ในระหว่างการสอบสวน จะนําเหตุแห่งการสอบสวนมาเป็นข้ออ้างในการดําเนินการใด   

ให้กระทบต่อสิทธิของผู้ถูกสอบสวนไม่ได้ เว้นแต่อธิการบดีจะสั่งพักราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการ   
ไว้ก่อน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน 

 
ข้อ ๕๒ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการสอบสวนพิจารณา และผู้มีอํานาจในการ     

สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน การส่ังพักราชการหรือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และผลแห่ง  
การสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาเพ่ือการลงโทษทางวินัย 
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หมวด ๑๑ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

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

ข้อ ๕๓ ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือประกอบการ  
ต่ออายุสัญญาจ้าง การเลื่อนเงินเดือน การพัฒนาการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือเพ่ือ

ประโยชน์อย่างอ่ืนในการบริหารงานบุคคล โดยให้ประเมินประจําปีๆละสองรอบ ดังน้ี 
(๑) รอบที่หน่ึงระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป 
(๒) รอบที่สองระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน 
 
ข้อ ๕๔ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยจะไม่

ต่ออายุสัญญาจ้างหรือเลิกจ้างพนักงานผู้น้ัน เพราะเหตุไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

ข้อ ๕๕ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดมีข้อผูกพันต้องปฏิบัติงานเพ่ือชดใช้หน้ีทุนหรือเงินทุน   
การลาศึกษาต่อก็ดี  หรือการอ่ืนก็ดี  ไม่ ว่าข้อผูกพันน้ันจะทําสัญญาเป็นหนังสือหรือไม่ ก็ตาม                 
ไม่ผ่านการประเมินและไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง หรือไม่ผ่านการประเมินและมีคําสั่งเลิกจ้าง        
พนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ันไม่พ้นความรับผิดตามข้อผูกพันที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

 
ข้อ ๕๖ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๑๒ 

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
------------------- 

 

ข้อ ๕๗ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน  
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.อ.ม. ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งคําสั่ง 

 
ข้อ  ๕๘  พนักงานมหา วิทยาลัยผู้ ใดถูกลง โทษปลดออกหรือไล่ออก  มีสิท ธิ อุทธรณ์                  

ต่อสภามหาวิทยาลัยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง 
 
ข้อ ๕๙ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดถูกเลิกจ้างหรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความ   

คับข้องใจเน่ืองจากการกระทําหรือคําสั่งของผู้บังคับบัญชาช้ันต้นหรือผู้บังคับบัญชาหรืออธิการบดี ยกเว้น
กรณีการส่ังลงโทษหรือการต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ผู้น้ันมีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก.อ.ม. ภายใน

กําหนดสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งถึงการกระทําหรือวันทราบเหตุแห่งการกระทํา หรือได้รับคําสั่ง  
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หากคําวินิจฉัยของ ก.อ.ม. ยังไม่เป็นที่พอใจให้ร้องทุกข์ต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน   สามสิบวันนับแต่วัน

ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยของ ก.อ.ม. 
 
ข้อ ๖๐ ให้ผู้มีอํานาจสั่งลงโทษหรือสั่งเลิกจ้าง ดําเนินการแก้ไขคําสั่งลงโทษ หรือการสั่งเลิกจ้าง  

ให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของ ก.อ.ม. หรือสภามหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณีโดยเร็ว 
 

ข้อ ๖๑ การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ ๕๗ ข้อ ๕๘ การร้องทุกข์และการพิจารณา

เรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๕๙ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การอุทธรณ์และ

การพิจารณาโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง หรือ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การร้องทุกข์

และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเหตุขับข้องใจ 
 

ข้อ ๖๒ หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
 

หมวด ๑๓ 
การพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย 

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

ข้อ ๖๓  พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ได้รับอนุญาตให้ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๐ 
(๔) สิ้นสุดสญัญาจ้างหรือตามเง่ือนไขของสัญญาจ้าง 
(๕) สิ้นปีงบประมาณในปีงบประมาณที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๖) มีคําสั่งเลิกจ้างตามข้อ ๖๕ 
(๗) ไม่ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
(๘) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี ตามข้อ ๕๔ 
 

 ข้อ ๖๔ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้ย่ืนหนังสือขอลาออก

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยยื่นต่อผู้บังคับบัญชาช้ันต้นของตน และให้ผู้บังคับบัญชาผู้น้ันเสนอ

หนังสือลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลําดับจนถึงอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย

พิจารณาภายในเจ็ดวัน นับแต่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้รับหนังสือลาออก เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงถือว่า    
พ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้ังแต่วันที่กําหนดในคําสั่ง 

กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดประสงค์จะลาออกเพ่ือไปดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือเพ่ือ    
ไปสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาองค์กรท้องถิ่น หรือผู้บริหารองค์กรท้องถิ่น              
ให้ย่ืนหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาช้ันต้นอย่างช้าภายในวันที่ขอลาออก และให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
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ดังกล่าวเสนอหนังสือลาออกต่ออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายโดยเร็ว เมื่ออธิการบดีหรือผู้ที่

อธิการบดีมอบหมายได้รับหนังสือขอลาออกแล้ว ให้มีคําสั่งอนุญาตให้ลาออกต้ังแต่วันที่ผู้น้ันขอลาออก 
ในกรณีมีเหตุผลและความจําเป็น อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย จะอนุญาตให้พนักงาน

มหาวิทยาลัย ผู้ประสงค์จะลาออก ย่ืนหนังสือลาออกล่วงหน้าน้อยกว่าสามสิบวันก็ได้ 
 

ข้อ ๖๕ อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยได้ใน

กรณีดังต่อไปน้ี 
(๑) เจ็บป่วยจนไม่อาจปฏิบัติงานในหน้าที่ได้โดยสม่ําเสมอ 
(๒) หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิ บั ติงานในหน้าที่  บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่             

หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมในตําแหน่งหน้าที่ 
(๓) มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตํ่ากว่าระดับดีสองครั้งติดต่อกัน 
(๔) จําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด 
(๕) ถูกต้ังคณะกรรมการสอบสวนว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ผลการสอบสวน             

ไม่อาจลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ แต่สภามหาวิทยาลัยมีมติว่าถ้าให้ปฏิบัติงานต่อไปจะเป็น         
การเสียหายแก่มหาวิทยาลัย 

 
ข้อ ๖๖ เพ่ือประโยชน์ทางราชการ มหาวิทยาลัยอาจสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงาน

นอกเหนือจากเง่ือนไขที่ กําหนดไว้ในสัญญาจ้างได้ โดยไม่เป็นเหตุให้พนักงานมหาวิทยาลัยอ้าง            
ขอเลิกสัญญาจ้างหรือเรียกร้องประโยชน์ตอบแทนใดๆ ในการน้ีมหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้ค่าล่วงเวลา         
หรือค่าตอบแทนอ่ืนจากการสั่งให้ไปปฏิบัติงานดังกล่าวก็ได้  

 
ข้อ ๖๗ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดกระทําการก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยในระหว่าง

ปฏิบัติงานอันจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย หรือเงินค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายน้ัน เว้นแต่เป็น

ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือได้รับการยกเว้นโดยกฎหมาย แม้พ้นสภาพเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยไปแล้ว  ก็ยังต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนนั้น  ในการนี้มหาวิทยาลัยอาจหัก                    
เงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ เงินประจําตําแหน่ง เงินประกันการทํางาน หรือเงินอ่ืนใดที่พนักงาน

มหาวิทยาลัยจะได้รับจากมหาวิทยาลัย เพ่ือชําระเป็นค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวได้ 
 

หมวด ๑๔ 
การนับระยะเวลา 

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

 ข้อ ๖๘ การนับระยะเวลาตามข้อบังคับน้ี สําหรับเวลาเริ่มต้นให้นับวันถัดจากวันแรกแห่งเวลาน้ัน

เป็นวันเริ่มนับระยะเวลา เว้นแต่จะเริ่มทําการในวันน้ันก็ให้นับต้ังแต่วันเริ่มทําการในวันน้ันเป็นต้นไป ส่วน
เวลาสิ้นสุดถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดทําการให้นับวันที่เริ่มทําการใหม่ต่อจากวันที่หยุดทํา

การน้ันเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา 
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บทเฉพาะกาล 
-------------------------- 

ข้อ ๖๙ พนักงานมหาว ิทยาลัยผู้ใดที่ได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และยังคงปฏิบัติงานอยู่ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับให้ผู้น้ันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับน้ี 

 
ข้อ ๗๐ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ข้อกําหนด กรอบอัตรากําลัง มาตรฐานการกําหนด

ตําแหน่ง หรือกรณีอ่ืนใด ซึ่งได้ออกโดยอาศัยอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  ซึ่ ง ใ ช้อ ยู่ ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับ น้ี       
ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับโดยอนุโลมไปพลางก่อนเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ีจนกว่าจะได้มีการออก

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ข้อกําหนดตามข้อบังคับน้ี 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  

 
 
 (นายวิศัลย์  โฆษิตานนท์) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

วาดวย จรรยาบรรณของคณาจารยและบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

 โดยเปนการสมควรใหคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ประพฤติตน

เปนแบบอยางที่ดี สํานึกในหนาที่ สามารถประสานงานกับทุกฝาย ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ธํารงไวซึ่งศักด์ิศรี เกียรติภูมิ สรางความเลื่อมใสศรัทธา เปนที่นายกยองเชิดชูของนักศึกษาและ

บุคคลทั่วไปและใหมีความสอดคลองกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีใน

สถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และมาตรา ๖๕/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒)         

พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมติเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖       

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ จึงตราขอบังคับไวดังตอไปน้ี 

 ขอ ๑  ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย จรรยาบรรณ

ของคณาจารยและบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๖” 

 ขอ ๒ ขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ ๓ ใหยกเลิก ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย จรรยาบรรณของ

ขาราชการ พลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 ขอ ๔ ในขอบังคับน้ี 

  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

  “จรรยาบรรณ” หมายความวา ประมวลความประพฤติอันดีงาม ที่มหาวิทยาลัย

กําหนดข้ึน เพื่อใหคณาจารยและบุคลากรถือปฏิบัติ เพื่อรักษาไวซึ่งศักด์ิศรีและสงเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง 

ฐานะของคณาจารยและบุคลากรและใหหมายความรวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพเฉพาะที่องคกรวิชาชีพน้ัน ๆ 

กําหนดดวย 

  “คณาจารย” หมายความวา ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารยตามสัญญาจาง 

ที่ปฏิบัติหนาที่ประจําในฐานะอาจารยผูสอนของมหาวิทยาลัย 

Administrator
Typewritten Text
73



- ๒ - 
 
  “บุคลากร” หมายความวา ผูทําหนาที่สนับสนุนที่ เปนขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และบุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางบรรจุ

แตงต้ังใหปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

  “คณะกรรมการจรรยาบรรณ” หมายความวา คณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย ตามขอ ๑๕ และมีอํานาจหนาที่ตามขอ ๑๘ และขอ ๒๓ วรรคสี ่

  “ผูบังคับบัญชา” หมายความวา อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูชวยอธิการบดี 

ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หรือ

หัวหนาสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือกอง   ที่เปนผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหา 

  “คณะกรรมการสอบขอเท็จจริง” หมายความวา คณะกรรมการที่อธิการบดีแตงต้ังให

ดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงในกรณีที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดจรรยาบรรณ 

  “คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข” หมายความวา คณะกรรมการอุทธรณและรอง

ทุกข ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ซึ่งมีอํานาจในการดําเนินการพิจารณาอุทธรณคําสั่ง ลงโทษทางจรรยาบรรณ

ของคณาจารยหรือบุคลากร 

 ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการและมีอํานาจออกคําสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 

เพื่อวางหลักเกณฑการปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับน้ี 

   

หมวด ๑ 

จรรยาบรรณและการรักษาจรรยาบรรณ 

 

สวนที่ ๑ 

จรรยาบรรณตอตนเอง และวิชาชีพ 

 

 ขอ ๖ คณาจารยและบุคลากรพึงมีจรรยาบรรณตอตนเองและวิชาชีพ ดังตอไปน้ี 

  (๑)  ตองยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง ความชอบธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ

หลักวิชาการ 

  (๒)  ตองเปนผูมีศีลธรรมอันดี ประพฤติตนใหเหมาะสม 

  (๓)  ตองใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย และไมแสวงหา

ประโยชนโดยมิชอบ 

  (๔)  ตองมีทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ราชการมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน โดยคํานึงถึงประโยชนโดยรวมของมหาวิทยาลัยประกอบดวย 
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สวนที่ ๒ 

จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน และหนวยงาน 

 

 ขอ ๗ คณาจารยและบุคลากรพึงมีจรรยาบรรณตอการปฏิบัติงานและหนวยงาน ดังตอไปน้ี 

  (๑)  ตองยึดมั่นตอแนวทางการปฏิบัติงานที่มุงสูความเปนเลิศในการปฏิบัติราชการ

ความเปนธรรมในสังคม และการรวมนําสังคมไปในแนวทางที่ถูกตอง ดีงาม และพึงปรารถนา 

  (๒)  ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และไมมีผลประโยชนเกี่ยวของหรือ

ขัดแยงตอการปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงของตน 

  (๓)  ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

  (๔)  ตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถโดยไมเลือกปฏิบัติและปราศจากอคติ 

  (๕)  ตองประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา และใชเวลาในการปฏิบัติหนาที่ใหเปน

ประโยชนตอมหาวิทยาลัยอยางเต็มที ่

  (๖)  ตองดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด คุมคา โดย

ระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเย่ียงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง 

  (๗)  ตองรักษาช่ือเสียง เกียรติภูมิและประโยชนของมหาวิทยาลัยโดยไมกระทําการ  

ใด ๆ อันจะกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย 

  (๘)  ตองไมแสวงหาประโยชนจากช่ือหรือทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน

สวนตัวหรือหมูคณะโดยมิชอบ 

 

สวนที่ ๓ 

จรรยาบรรณตอผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชา และผูรวมงาน 

 

 ขอ ๘ คณาจารยและบุคลากรพึงมีจรรยาบรรณตอผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชา และ

ผูรวมงาน ดังตอไปน้ี 

  (๑)  ตองมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือชวยเหลือใน

หนวยงานของตนทั้งในดานการใหความคิดเห็น การชวยทํางานและการแกปญหารวมกัน รวมทั้งการเสนอแนะ

ในสิ่งที่เห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย 

  (๒)  ตองเปนผูบังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใสผูอยูใตบังคับบัญชาในดานการปฏิบัติงาน 

ขวัญ กําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผูใตบังคับบัญชา

ดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม 

  (๓)  ตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวย

กฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
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   ในกรณีที่เห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งน้ันจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการ จะเสนอความเห็นเปนหนังสือทันทีเพื่อใหผูบังคับบัญชา

ทบทวนคําสั่งน้ันก็ได และเมื่อไดเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายังคงยืนยันโดยใหเหตุผลเปนหนังสือให

ปฏิบัติตามคําสั่งเดิม ผูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 

  (๔)  ตองชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ถูกตอง รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหเกิด

ความสามัคคี รวมแรงรวมใจกับผูรวมงานในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนตอสวนรวม 

  (๕)  ตองปฏิบัติตอผูรวมงานตลอดจนผูเกี่ยวของดวยความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธอันดี 

และถูกตองตามทํานองคลองธรรม ตองไมกระทําการลวงละเมิดทางเพศตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา

และผูรวมงานซึง่มิใชคูสมรสของตน 

  (๖)  ตองไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนผลงานของตน หรือแอบอางวาเปนผลงานของตนเอง 

 

สวนที่ ๔ 

จรรยาบรรณตอนักศึกษา ผูรับบริการ ประชาชน และสังคม 

 

 ขอ ๙ คณาจารยและบุคลากรพึงมีจรรยาบรรณตอนักศึกษา ผูรับบริการ ประชาชน และ

สังคม ดังตอไปน้ี 

  (๑)  พึงใหบริการแกนักศึกษา ผูรับบริการ และประชาชนผูมาติดตองานอยางเต็ม

กําลังความสามารถดวยความเปนธรรม เอื้อเฟอ มีนํ้าใจ และใชกิริยาวาจาที่สุภาพ เมื่อเห็นวาเรื่องใดไม 

สามารถปฏิบัติไดหรือไมอยูในอํานาจหนาที่ของตนจะตองปฏิบัติ ควรช้ีแจงเหตุผลหรือแนะนําใหไปติดตอยัง

หนวยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบวามีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับเรื่องน้ัน ๆ โดยตรงตอไป 

  (๒)  ตองละเวนการรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใด ซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัยที่วิญู

ชนจะใหกันโดยเสนหาและโดยธรรมจรรยาจากนักศึกษา ผูรับบริการ และประชาชนหรือผูซึ่งอาจไดรับ

ผลประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่น้ัน หากไดรับไวแลวและทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใดทีร่ับ

ไวมีมูลคาเกินปกติวิสัย ก็ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดําเนินการตามสมควรแกกรณีตอไป 

  (๓)  ตองรักษาขอมูลความลับของทางราชการ มหาวิทยาลัยและขอมูลความลับสวน

บุคคลของนักศึกษา และผูรับบริการ มิใหเผยแพรกอนไดรับอนุญาตจากเจาของขอมูล 

  (๔) พึงปฏิบัติตนตอนักศึกษา ผูรับบริการ และประชาชนอยางเหมาะสมและถูกตอง

ตามทํานองคลองธรรม 
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สวนที่ ๕ 

จรรยาบรรณของคณาจารย 

 

 นอกจากคณาจารยพึงปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณที่กําหนดไวในสวนที่ ๑ ถึงสวนที่ ๔ แลวยังตอง

พึงปฏิบัติเพิ่มเติมตามที่กําหนดไว ดังตอไปน้ี 

 ขอ ๑๐ คณาจารยพึงมีจรรยาบรรณเกี่ยวกับการสอน ดังตอไปน้ี 

  (๑)  แจงใหนักศึกษาทราบแนวทางการสอนและการวัดผลเมื่อเปดภาคการศึกษา และ

พึงประเมินผลการสอนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  (๒)  จัดการเรียนการสอนตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่มหาวิทยาลัย

กําหนดใหเปนแนวทางในการจัดการศึกษา 

  (๓)  ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานที่หนวยงานตนสังกัด

กําหนด 

  (๔)  จัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ สอนตรงเวลาที่กําหนด ไมทิ้งการ

สอนกลางคัน ไมงดสอนโดยไมมีเหตุอันควร ถามีการงดการสอนพึงจัดใหมีการสอนชดเชย รวมทั้งกําหนด

เอกสารประกอบการสอน หรือตําราที่มีคุณภาพในปริมาณเน้ือหาที่เหมาะสมกับการสอน 

  (๕)  จัดใหมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูตามมาตรฐานผลการเรียนรู แตละ

ดานของแตละหลักสูตรที่กําหนด 

 ขอ ๑๑ คณาจารยพึงมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติตนตอนักศึกษา ดังตอไปน้ี 

  (๑)  ประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดี และวางตัวใหเหมาะสมกับการเปนผูประสาท

ความรูแกนักศึกษา 

  (๒)  ประพฤติตนเปนผูพัฒนาความรูทางวิชาการแกนักศึกษาทุกคนดวยความเสมอ

ภาค ยุติธรรม และใหเกียรติซึ่งกันและกัน 

  (๓)  ปฏิบัติตนในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา ทั้งดานวิชาการและดานอื่น ๆ ที่

จําเปนแกการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

  (๔)  ปฏิบัติตนในการเปนที่ปรึกษาการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยโดยคํานึงถึงช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยและความเสียหายที่จะเกิดข้ึน 

 ขอ ๑๒ คณาจารยพึงมีจรรยาบรรณในการพัฒนาตนเอง ดังตอไปน้ี 

  (๑)  แสวงหาความรูเพื่อพัฒนาเทคนิค วิธีสอนใหทันสมัยเปนประโยชนตอนักศึกษา 

  (๒)  สรางสรรคผลงานทางวิชาการตามพันธกิจที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

  (๓) รักษามาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

  (๔)  พัฒนาตนเองใหเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับที่สูงข้ึน” 
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 ขอ ๑๓ คณาจารยพึงมีจรรยาบรรณในการทําวิจัย ดังตอไปน้ี 

  (๑) มีพื้นฐานความรูในสาขาวิชาที่ทําการวิจัย 

  (๒) มีความซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางการวิจัยและการบริหารงานวิจัย 

  (๓) เคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษยที่ใชเปนตัวอยางในการวิจัย 

  (๔) เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอื่น 

  (๕) คํานึงถึงความรับผิดชอบที่มีตอสังคมทุกระดับ 

  (๖) ดําเนินการวิจัยใหเปนไปตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานที่สนับสนุนการวิจัย

และตอหนวยงานที่ตนสังกัด 

  (๗) มีความรับผิดชอบตอสิ่งที่ไดทําการศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิต 

  (๘) มีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการทําวิจัย 

  (๙) นําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ชอบ 

 

สวนที่ ๖ 

การกระทําความผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง 

 

 ขอ ๑๔ การกระทําดังตอไปน้ีถือวาเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณอยางรายแรง 

  (๑) การนําผลงานทางวิชาการหรือผลงานที่แสดงความชํานาญการหรือเช่ียวชาญของ

ผูอื่นมาเปนผลงานของตนโดยมิชอบ 

  (๒) การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากนักศึกษา หรือ

ผูรับบริการหรือประชาชนที่เปนการกระทําตามหนาที่ เพื่อกระทําการหรือไมกระทําการใด ๆ ในหนาที่โดยมิชอบ 

  (๓) การแกไขผลการเรียนหรือผลการสอบ ตลอดจนการละเวนที่จะปฏิบัติตามเกณฑ

มาตรฐานที่กําหนดไวโดยมิชอบ 

  (๔) การลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษา หรือบุคคลอื่นซึ่ง

มิใชคูสมรสของตน และทําใหเสื่อมเสียช่ือเสียงตอมหาวิทยาลัย 

  (๕) การเปดเผยขอมูลโดยมิชอบซึ่งเปนความลับสวนบุคคลของนักศึกษา หรือ

ผูรับบริการ ที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่ หรือจากความไววางใจอันกอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษา หรือ

ผูรับบริการ 

  (๖) การสอน การจัดกิจกรรม หรืออบรมนักศึกษา หรือการกระทําใด ๆ เพื่อให

กระทําการที่รูอยูวาเปนการฝาฝนตอกฎหมายหรือฝาฝนศีลธรรมอันดีของประชาชน 
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หมวด ๒ 

การดําเนินการทางจรรยาบรรณ 

 

 ขอ ๑๕ ใหอธิการบดีแตงต้ังคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา “คณะกรรมการจรรยาบรรณ” 

ประกอบดวยบุคคลดังตอไปน้ี 

  (๑) ประธานกรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเสนอช่ือจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ 

  (๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ ไดรับการเสนอช่ือจากคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จํานวน ๑ คน 

  (๓) กรรมการจากบุคลากร ที่ไดรับการเสนอช่ือจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จํานวน ๑ คน และตองไมดํารงตําแหนงเปนผูบังคับบัญชาภายในมหาวิทยาลัย 

  (๔) กรรมการจากบุคลากร ที่ไดรับการเสนอช่ือจากสภาคณาจารยและขาราชการ 

จํานวน ๒ คน 

  ใหประธานและกรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจอยูในตําแหนง

ดังกลาวติดตอกันตอไปไดไมเกินสองวาระ 

  ใหหัวหนางานการเจาหนาที่ เปนเลขานุการ และอธิการบดีอาจแตงต้ังผูดํารงตําแหนง

นิติกรของมหาวิทยาลัยเปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได 

  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังกรรมการใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ ๑๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการอาจพนจากตําแหนง ดวยเหตุดังน้ี 

  (๑) ตาย 

  (๒) ลาออก 

  (๓) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการตามขอ ๑๕ 

  (๔) ถูกสั่งลงโทษทางวินัย หรือจรรยาบรรณ 

 ขอ ๑๗ ในกรณีที่ตําแหนงประธานหรือกรรมการวางลงกอนครบวาระ และยังเหลือระยะเวลา

ในวาระอีกไมนอยกวาเกาสิบวัน ใหดําเนินการไดมาซึ่งประธานหรือกรรมการแทนตําแหนงที่วางภายในกําหนด

สามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงดังกลาววางลง ผูซึ่งไดรับแตงต้ังเปนประธานหรือกรรมการแทน ใหอยูใน

ตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน ในระหวางที่ยังไมไดมาซึ่งประธานหรือกรรมการแทน

ตําแหนงที่วางลง ใหประธานหรือกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได จนกวาจะมีการแตงต้ังประธานหรือ

กรรมการแทนตําแหนงที่วางน้ัน 
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 ขอ ๑๘ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ มีดังน้ี 

  (๑) แตงต้ังคณะทํางาน หรือคณะอนุกรรมการเพื่อชวยปฏิบัติงานตามความจําเปน

และเหมาะสม 

  (๒) พิจารณาและวินิจฉัยกรณีมีการกลาวหาวาบุคลากรกระทําความผิดจรรยาบรรณ

ขอใดหรือไม  

  (๓)  มีมติใหลงโทษทางจรรยาบรรณในหมวด ๔ ตามขอบังคับน้ี 

  (๔) เสนอผลการพิจารณาคําวินิจฉัยทางจรรยาบรรณตออธิการบดี 

  (๕) รายงานผลการดําเนินการทางจรรยาบรรณตอสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป 

  (๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 ขอ ๑๙ การประชุมของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ตองมีกรรมการมาประชุมอยางนอยกึ่ง

หน่ึง จึงถือวาครบองคประชุม 

  การนัดประชุมของคณะกรรมการจรรยาบรรณ หากมีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัว

กรรมการผูใดโดยเฉพาะ กรรมการผูน้ันไมมีสิทธิรวมประชุม และใหถือวาคณะกรรมการจรรยาบรรณ

ประกอบดวยคณะกรรมการทุกคนที่มีสิทธิเขารวมประชุม 

 ขอ ๒๐ การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก โดยกรรมการคนหน่ึงใหมีหน่ึงเสียงในการ

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

 ขอ ๒๑ ในการประชุมตองมีรายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษร ถามีความเห็นแยงให

บันทึกความเห็นแยงพรอมทั้งเหตุผลไวในรายงานการประชุม และถากรรมการฝายขางนอยเสนอความเห็นแยง

เปนหนังสือก็ใหบันทึกความเห็นแยงน้ันไวดวย 

 ขอ ๒๒ เมื่อความปรากฏตอผูบังคับบัญชาหรือมีผูกลาวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรวา 

บุคลากรผูใดกระทําความผิดจรรยาบรรณที่ไมเปนความผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชารายงานตออธิการบดี เพื่อ

พิจารณาดําเนินการทางจรรยาบรรณตามขอ ๒๓ ในขอบังคับน้ี 

  การดําเนินการทางจรรยาบรรณตามวรรคหน่ึง ตองใหผูถูกกลาวหาไดรับทราบเรื่องที่

ถูกกลาวหา และมีโอกาสโตแยงคัดคานหรือช้ีแจงแกขอกลาวหาและแสดงพยานหลักฐานของตนได โดยเปด

โอกาสใหมีการคัดคานกรรมการสอบขอเท็จจริงได และใหคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง มีการคุมครอง        

ผูกลาวหาหรือพยานที่เปนนักศึกษาตามความจําเปนและเหมาะสม 

  ในกรณีที่ปรากฏวา ผลการดําเนินการทางจรรยาบรรณตามวรรคสองเปนการกระทํา

ความผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดทางวินัย ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการทางวินัยตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย การสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัย  
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 ขอ ๒๓ ในการดําเนินการทางจรรยาบรรณตามขอ ๒๒ ใหอธิการบดีแตงต้ังคณะกรรมการสอบ

ขอเท็จจริงในการกระทําความผิดจรรยาบรรณไมนอยกวาสามคนโดยพลัน  

  การคัดคานกรรมการสอบขอเท็จจริงในการกระทําความผิดจรรยาบรรณ ใหนํา

หลักเกณฑเรื่องคัดคานกรรมการสอบสวนวินัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย การ

สอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัย มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  เมื่อคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงในการกระทําความผิดจรรยาบรรณดําเนินการสอบ

ขอเท็จจริงเสร็จสิ้นแลว ใหเสนอรายงานความเห็นตออธิการบดี เพื่อนําสํานวนการสอบขอเท็จจริงเสนอตอ

คณะกรรมการจรรยาบรรณเพื่อพิจารณาและวินิจฉัยตอไปโดยเร็ว 

  เมื่อคณะกรรมการจรรยาบรรณไดวินิจฉัยและมีมติวาบุคลากรผูใดกระทําความผิด

จรรยาบรรณขอใดหรือไม และสมควรไดรับโทษสถานใดแลว ใหอธิการบดีดําเนินการใหเปนไปตามมติน้ัน 

 ขอ ๒๔ ในกรณีที่อธิการบดีเห็นในช้ันตนแลววา ขอกลาวหาวาบุคลากรผูใดกระทําความผิด

จรรยาบรรณเปนความผิดวินัยดวย ใหอธิการบดีพิจารณาดําเนินการทางวินัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยโดยไม

ตองแตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงในการกระทําความผิดจรรยาบรรณ 

 

หมวด ๓ 

การสงเสริมจรรยาบรรณ 

 

 ขอ ๒๕ ผูบังคับบัญชาพึงประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี และมีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาให

ผูใตบังคับบัญชาประพฤติตนอยูในกรอบของจรรยาบรรณ และสงเสริม สนับสนุนใหสภาคณาจารยและ

ขาราชการของมหาวิทยาลัย ทําหนาที่สงเสริมจรรยาบรรณแกบุคลากร และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ

สงเสริมจรรยาบรรณเสนอตอคณะกรรมการจรรยาบรรณเปนประจําทุกป 

 

หมวด ๔ 

หลักเกณฑและวิธีการลงโทษทางจรรยาบรรณ 

 

 ขอ ๒๖ การกระทําผิดจรรยาบรรณที่ไมเปนความผิดทางวินัยใหอธิการบดีลงโทษกรณีใดกรณี

หน่ึงหรือหลายกรณี ตามมติที่คณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นสมควร ดังน้ี 

  (๑) การตักเตือน ใหอธิการบดีสั่งลงโทษตักเตือน เปนหนังสือ โดยแจงใหผูกระทํา

ความผิดจรรยาบรรณไดทราบดวยวา การกระทําใดทีเ่ปนความผิดจรรยาบรรณและใหเก็บรวบรวมคําสั่งหรือ

บันทึกการตักเตือนเปนลายลักษณอักษรไวในสํานวนคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
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  (๒) การสั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด ใหอธิการบดีทําเปนหนังสือ

โดยระบุการกระทําที่เปนความผิดจรรยาบรรณและสิ่งที่ประสงคใหดําเนินการใหถูกตอง พรอมกับกําหนด

ระยะเวลาในการปฏิบัติใหถูกตองไวดวย และใหเก็บรวบรวมคําสั่งไวในสํานวนคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

  (๓) การทําทัณฑบน ใหอธิการบดีทําเปนหนังสือแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําความผิด

จรรยาบรรณในกรณีใด ตามขอใด และใหเก็บรวบรวมหนังสือทําทัณฑบนไวในสํานวนคณะกรรมการ

จรรยาบรรณ 

  เมื่อไดดําเนินการลงโทษทางจรรยาบรรณในสถานหน่ึงสถานใดแลว ใหบันทึกไวใน

ทะเบียนประวัติบุคคลดวย 

 ขอ ๒๗ บุคลากรผู ใดถูกลงโทษทางจรรยาบรรณขอใดแลว ไมปฏิบัติตามคําตักเตือน           

ไมดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด หรือฝาฝนทัณฑบน ใหถือวาบุคคลน้ันกระทําผิดวินัย 

 

หมวด ๕ 

การอุทธรณ 

 

 ขอ ๒๘ ใหคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขทําหนาที่พิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทาง

จรรยาบรรณ 

 ขอ ๒๙ บุคลากรผูถูกสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณมีสิทธิอุทธรณดวยตนเองตอคณะกรรมการ

อุทธรณและรองทุกขไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงโทษทางจรรยาบรรณ 

 ขอ ๓๐ หลักเกณฑการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณ ใหนํา

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  วาดวย การอุทธรณและการพิจารณาโทษทางวินัยไมรายแรง และ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ประจํามหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบูรณ มาใชโดยอนุโลม 

 

หมวด ๖ 

บทเฉพาะกาล 

 

 ขอ ๓๑ บุคลากรผูใดมีกรณีกระทําความผิดจรรยาบรรณอยูกอนวันที่ขอบังคับน้ีใชบังคับ ใหผูมี

อํานาจตามขอบังคับน้ีมีอํานาจสั่งลงโทษบุคลากรตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับเดิมที่ใชอยูกอนวันที่

ขอบังคับน้ีใชบังคับ สวนการสอบสวน การพิจารณา การดําเนินการเพื่อลงโทษทางจรรยาบรรณใหดําเนินการ

ตามขอบังคับน้ี เวนแต 
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  (๑) ในกรณีที่มีการแตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงในการกระทําความผิด

จรรยาบรรณกอนวันที่ขอบังคับน้ีใชบังคับและยังสอบสวนไมเสร็จ ใหคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงในการ

กระทําความผิดจรรยาบรรณดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับเดิมที่ใชบังคับอยูกอนวันที่

ขอบังคับน้ีใชบังคับตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 

  (๒) ในกรณีการสอบขอเท็จจริงในการกระทําความผิดจรรยาบรรณเสร็จสิ้นไปแลว

กอนวันที่ขอบังคับน้ีมีผลใชบังคับ ใหถือวาการสอบสวนน้ันเปนอันใชได 

 

     ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

 

 

 
(นายวิศัลย  โฆษิตานนท) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

วาดวย การบังคับบัญชาบุคลากร  

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

   

โดยที่เปนการสมควรกําหนดสายงานการบังคับบัญชาตาง ๆ เพื่อประโยชนในการบริหารราชการ

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ใหมีความเรียบรอยและเหมาะสมย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๓) ประกอบมาตรา ๒๗ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๑  

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๖๕/๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ในการประชุมครั้งที่ 

๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงออกขอบังคับไว  ดังตอไปน้ี 

 ขอ  ๑  ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย การบังคับบัญชา

บุคลากร  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

 ขอ  ๒  ขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณวาดวยการบังคับบัญชาขาราชการ  พนักงาน

และลูกจาง  พ.ศ.  ๒๕๕๔   

  ขอ  ๔  ในขอบังคับน้ี  

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ 

 “อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

 “สํานักงานอธิการบดี” หมายความวา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

 “คณะ” หมายความวา คณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

 “สถาบัน สํานัก” หมายความวา สถาบัน สํานัก หรือหนวยงานอื่นที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะ

เทียบเทาคณะ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

 “บุคลากร”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัย  

พนักงานราชการ  ลูกจางประจํา  และลูกจางช่ัวคราว  ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

 ขอ  ๕  ใหอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของบุคลากรทุกสวนราชการในมหาวิทยาลัย  และจะ

มอบหมายโดยทําเปนหนังสือใหผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาบุคลากร

ของสวนราชการน้ันเพื่อทําหนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได 

 ขอ  ๖  ในสํานักงานอธิการบดี  ใหมีผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาบุคลากรและ

ทําหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานอธิการบดี   
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 ในกรณีที่สํานักงานอธิการบดี  แบงสวนราชการเปนกอง  ใหมีผูอํานวยการกองเปนผูบังคับบัญชา

บุคลากรทําหนาที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกอง   

 ในกรณีที่กองในสํานักงานอธิการบดี  แบงสวนราชการเปนงาน  สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกช่ือ

อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทางาน  ใหมีหัวหนางาน  หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มี

ฐานะเทียบเทางาน  เปนผูบังคับบัญชาบุคลากรทําหนาที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของหนวยงานน้ัน ๆ  

 ขอ  ๗  ในคณะ  ใหมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชาบุคลากรและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของคณะ  

หรือจะมอบหมายโดยทําเปนหนังสือใหผูดํารงตําแหนงรองคณบดีเปนผูทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบบังคับบัญชา

บุคลากรของสวนราชการในคณะตามทีค่ณบดีมอบหมายก็ได     

 ในกรณีที่คณะ  แบงสวนราชการเปนสํานักงานคณบดี  ใหมีหัวหนาสํานักงานคณบดีเปนผูบังคับบัญชา

บุคลากรทําหนาที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณบดี   

 ในกรณีทีส่ํานักงานคณบดีในคณะ  แบงสวนราชการเปนงาน  สวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยาง

อื่นที่มีฐานะเทยีบเทางาน  ใหมีหัวหนางาน  หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะ

เทียบเทางาน  เปนผูบังคับบัญชาบุคลากรทําหนาที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของหนวยงานน้ัน ๆ   

  ขอ  ๘  ในสถาบัน  สํานัก หรือหนวยงานอื่นที่เรียกช่ือยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ใหมีผูอํานวยการ

สถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก  เปนผูบังคับบัญชาบุคลากรทําหนาที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ

สถาบัน  สํานัก  หรือจะมอบหมายโดยทําเปนหนังสือใหผู ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถาบัน               

รองผูอํานวยการสํานัก  เปนผูทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบบังคับบัญชาบุคลากรของสวนราชการในสถาบัน  สํานัก  

ตามทีผู่อํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก  มอบหมายก็ได       

 ในกรณีที่สถาบัน สํานัก หรือหนวยงานอื่นที่เรียกช่ือยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ แบงสวนราชการ

เปนสํานักงานผูอํานวยการ ใหมีหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาบุคลากรทําหนาที่ดูแลและ

รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานผูอํานวยการ   

 ในกรณีที่สํานักงานผูอํานวยการในสถาบัน  สํานัก  แบงสวนราชการเปนงาน  สวนราชการหรือ

หนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทางาน  ใหมีหัวหนางาน  หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนา

หนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทางาน  เปนผูบังคับบัญชาบุคลากรทําหนาที่ดูแลและรับผิดชอบใน

การปฏิบัติราชการของหนวยงานน้ัน ๆ  
  ขอ  ๙  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับน้ี  ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามขอบังคับน้ีให

อธิการบดีเปนผูมีอํานาจตีความและวินิจฉัยช้ีขาด  คําวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเปนที่สุด     
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

 

 

      (นายวิศัลย  โฆษิตานนท) 

 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
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ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

ว่าด้วย คณะกรรมการบรหิารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

-------------------------------------- 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ     

พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๑๗ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในคราวประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๕๖  เมื่อวันที่

๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖  จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหาร  
งานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ”  
 ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้แก้ไขเพ่ิมเติมคํานิยาม “พนักงานมหาวิทยาลัย” ตามความในข้อ ๔ วรรคห้า แห่งข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  
และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังและได้รับค่าจ้างหรือ

ค่าตอบแทนจากเงินทุกประเภท 
 “พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ” หมายความว่า บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให้ปฏิบัติหน้าที่

สอนและวิจัยเป็นภารกิจหลัก หรือหน้าที่อ่ืนเป็นลักษณะการปฏิบัติงานทางวิชาการ 

 “พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ปฏิบัติหน้าที่ใน

การสนับสนุนงานวิชาการ งานบริการวิชาการ และการบริหารธุรการ 
 ข้อ ๔  ให้แก้ไขเพ่ิมเติม “ข้อ ๕ คณะกรรมการงานบริหารบุคคลประจํามหาวิทยาลัย หรือเรียกว่า 
ก.บ.ม. ประกอบด้วย   

(๑) อธิการบดีเป็นประธาน 

(๒) รองอธิการบดีหน่ึงคนเป็นกรรมการ ให้กลุ่มรองอธิการบดีเป็นผู้เลือกกันเอง 

(๓) คณบดีหน่ึงคนเป็นกรรมการ ให้กลุ่มคณบดีเป็นผู้เลือกกันเอง 

(๔) ผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย์หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 

คณะหน่ึงคน เป็นกรรมการ ให้กลุ่มผู้อํานวยการดังกล่าวเป็นผู้เลือกกันเอง 

(๕) คณาจารย์ในสภามหาวิทยาลัยสองคน เป็นกรรมการ ให้กลุ่มผู้แทนคณาจารย์ในสภา

มหาวิทยาลัยเป็นผู้เลือกกันเอง 

(๖) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และผู้แทนจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

มาจากการคัดเลือกกันเองฝ่ายละหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
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(๗) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นกรรมการ 

(๘) ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังจากผู้มีความเช่ียวชาญ 

หรือมีประสบการณ์สูงด้านบริหารงานบุคคล  ด้านกฎหมาย  และด้านวิชาชีพ ด้านละหน่ึงคน  โดยการแนะนํา
ของอธิการบดี 

(๙) รองอธิการบดีโดยการแนะนําของอธิการบดีเป็นกรรมการ และเลขานุการ 

(๑๐) ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ” 
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย คณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“ข้อ ๖ กรรมการตามข้อ ๕ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๗) มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี  
นอกจากพ้นตําแหน่งตามวาระตามในวรรคหน่ึงแล้ว กรรมการตามข้อ ๕ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๗) 

อาจพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมียนไร้ความสามารถ 

(๕) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

 ในกรณีที่ตําแหน่งประธานหรือกรรมการตามข้อ ๕ ว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้ดําเนินการให้

ได้มาซึ่งประธานหรือกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างลง ให้ ก.บ.ม. ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

 ในกรณีกรรมการตามข้อ ๕ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖)  และ (๘) พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระให้อธิการบดี

ดําเนินการให้มีกรรมการแทนภายในสามสิบวัน นับต้ังแต่กรรมการผู้น้ันพ้นจากตําแหน่ง และให้ผู้ที่ได้รับการ

คัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

 ในกรณีที่ประธานหรือกรรมการพ้นจากตําแหน่งวาระ แต่ยังมิได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งประธานหรือ

กรรมการใหม่ ให้ประธานหรือกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีประธานหรือ

กรรมการใหม่แล้ว” 

 ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการ  และมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามบังคับน้ี 

  นอกจากที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๔ และข้อ ๕ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้ถือปฏิบัติตาม ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑     

ทุกประการ 

 

ประกาศ  ณ  วันที ่๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
 

(นายวิศัลย์  โฆษิตานนท์) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
วาดวย หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง  การเปลี่ยนระดับตําแหนง   

และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   
 

เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามความในมาตรา  ๑๗  และมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันในอุดมศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  และประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องมาตรฐานการ
เปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง   และการตัดโอนตําแหนง  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดม 
ศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๓   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘ (๒)  และ (๑๓)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗  และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ในคราวประชุมครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๕       
เมื่อวันที่ ๒๓  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๕  จึงมีมติออกขอบังคับไวดังตอไปน้ี 

ขอ ๑  ขอบังคับน้ีเรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  วาดวย  หลักเกณฑ 
และวิธีการเปลี่ยนตําแหนง  การเปลี่ยนระดับตําแหนง  และการตัดโอนตําแหนง  ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕” 
   ขอ  ๒  ขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป  

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  วาดวย  หลักเกณฑและวิธีการ 
เปลี่ยนตําแหนง  การเปลี่ยนระดับตําแหนง  และการตัดโอนตําแหนง  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดม 
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ขอ  ๔  ในขอบังคับน้ี 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 
   “ก.บ.ม.”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ 
   “ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
   “ตําแหนง”  หมายความวา  ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาม
โครงสรางตําแหนงที่ ก.พ.อ. กําหนด  
   “หนวยงาน”  หมายความวา  คณะ  สถาบัน  สํานัก  สวนราชการ  หรือหนวยงาน
ที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากองหรือคณะ  และใหหมายความรวมถึงสํานักงานอธิการบดีดวย 

ขอ ๕  ให ก.บ.ม.  มีอํานาจและหนาที่ในการพิจารณาการเปลี่ยนตําแหนง  การเปลี่ยน
ระดับตําแหนง  และการตัดโอนตําแหนงตามขอบังคับน้ี 
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ขอ ๖  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับน้ี  กรณีที่มีปญหาในการตีความตาม

ขอบังคับน้ี  ให ก.บ.ม.  เปนผูมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาด  และใหถือเปนที่สุด 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 
  ขอ ๗  การเปลี่ยนตําแหนง  การเปลี่ยนระดับตําแหนง  และการตัดโอนตําแหนงขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตามมาตรา  ๑๘( ก) (ข) (๗) หรือ (ค) แหงพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  และแกไขเพิ่มเติม  ฉบับที่  ๒  พ.ศ.๒๕๕๑  ใหดําเนินการไดใน
กรณีดังตอไปน้ี  
   (๑) ตองเปนไปตามกรอบของตําแหนง  เงินเดือน  และจํานวนขาราชการที่พึงมีใน
มหาวิทยาลัย 
   (๒) ตองมภีาระหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ตามที่ ก.พ.อ. กําหนดและที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
    (๓)  ตองคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไมซ้ําซอน และความประหยัด 
 

หมวด ๒ 
การเปลี่ยนประเภทตําแหนง  การเปลี่ยนชื่อตําแหนง  และการเปลี่ยนระดับตําแหนง 

 
  ขอ ๘  การเปลี่ยนประเภทตําแหนง  การเปลี่ยนช่ือตําแหนง  และการเปลีย่นระดับตําแหนง
ใหทําไดกรณีเปนตําแหนงวางมีเงิน  และตําแหนงที่มีคนครอง 
  ขอ ๙  การพิจารณาการเปลี่ยนประเภทตําแหนง  การเปลี่ยนช่ือตําแหนง  และการเปลี่ยน
ระดับตําแหนง  ใหอยูภายใตเงื่อนไข  ดังน้ี 
   (๑) กรณีตําแหนงที่มีคนครอง 
    (ก)  การเปลี่ยนช่ือตําแหนงในตําแหนงประเภทเดียวกัน  ตองมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะขอเปลี่ยน 
    (ข)  การเปลี่ยนประเภทตําแหนง  ตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง  
ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะขอเปลี่ยน  และใหดํารงตําแหนงในระดับเริ่มตนของตําแหนงประเภท 
น้ันๆ กรณีไดรับเงินเดือนสูงกวาข้ันสูงของระดับเริ่มตนของตําแหนงประเภทน้ันๆ   ใหไดรับเงินเดือนไมเกิน
ข้ันสูงของระดับเริ่มตนของตําแหนงประเภทน้ัน  ๆ
   (๒) กรณีตําแหนงวางมีเงิน  เพื่อรับโอน  หรือยาย  หรือบรรจุและแตงต้ังบุคคล
กลับเขารับราชการตามมาตรา  ๓๔ (๑)  หรือ  (๒)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  ใหเปลี่ยนระดับตําแหนงไดไมสูงกวาระดับตําแหนงสูงสุดของแตละประเภท
และสายงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
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 ๓ 

 
หมวด ๓ 

การตัดโอนตําแหนง 
 
  ขอ ๑๐  การตัดโอนตําแหนง  ใหทําไดทุกกรณี  ทั้งตําแหนงที่มีคนครอง  และตําแหนงวางมี
เงิน  เวนแตกรณีตัดโอนตําแหนงระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  หรือมหาวิทยาลัยกับสวน
ราชการอื่น  หากจะตองตัดโอนอัตราเงินเดือนของตําแหนงไปดวย ใหมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของ 
รัฐหรือสวนราชการอื่นที่ไดรับโอนดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนด 
 

หมวด ๔ 
การดําเนินการ 

 
  ขอ  ๑๑  ให ก.บ.ม. กําหนดแนวทางการปฏิบัติโดยละเอียดตามขอบังคับน้ี  โดยจัดทําเปน
ประกาศ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 

( รองศาสตราจารย ดร.สมพร  ไชยะ) 
                    อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ปฏิบัติหนาที่แทน   
                                                            นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
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 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

วาดวย สโมสรอาจารยและขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
...................................................... 

 
  ดวยเปนการสมควรใหมีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย สโมสรอาจารยและ
ขาราชการ เพื่อใชในการปฏิบัติงานของสโมสรอาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณใหเปนไป
ดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗  มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ในคราวประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๔   เมื่อวันที่  ๗  เดือน  
ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงออกระเบียบไว ดังตอไปน้ี 
  ขอ ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย สโมสรอาจารย
และขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔” 
  ขอ ๒  ระเบียบน้ีใหใชบังคับนับแตวันประกาศเปนตนไป 
  ขอ ๓  ในระเบียบน้ี 
  “สโมสร” หมายความวา สโมสรอาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารสโมสรอาจารยและขาราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
  “นายกสโมสร” หมายความวา นายกสโมสรอาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ 
  “อุปนายกสโมสร” หมายความวา อุปนายกสโมสรอาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบูรณ 
                     “อาจารย” หมายความวา อาจารยประจํา อาจารยประจําพิเศษ และพนักงานมหาวิทยาลัย
ซึ่งปฏิบัติงานดานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 
  “ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ  
  ขอ ๔  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี และมีอํานาจในการออกประกาศเพื่อ
ปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

 
หมวด ๑ 

สมาชิกและคณะกรรมการ 
 

  ขอ ๕  ใหมีสโมสรหน่ึงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรียกวา “สโมสรอาจารยและ 
ขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ” 
  ใหอาจารยและขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณทุกคนเปนสมาชิกของ
สโมสร 
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๒ 
 

ขอ ๖  สโมสรมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 
  (๑) สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของอาจารย  ขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย 

(๒) สงเสริมใหมีกิจกรรมสัมพันธระหวางอาจารย  ขาราชการ และพนักงาน 
มหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอก เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(๓) สงเสริมใหมีสวัสดิการตางๆ สําหรับอาจารย ขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย 
  (๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามทีม่หาวิทยาลัยมอบหมาย 
  ขอ ๗  ใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาสโมสรคณะหน่ึง ประกอบดวย ประธานกรรมการ และ
กรรมการไมเกินหาคน มีวาระการดํารงตําแหนงสองป โดยมีหนาที่ใหคําปรึกษาแกสโมสร 
  การไดมาของประธานกรรมการ และกรรมการที่ปรึกษาสโมสรตามวรรคหน่ึง ใหแตงต้ังโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการบริหารสโมสรโดยจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 
  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว คณะกรรมการที่ปรึกษาสโมสรพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
  (๒) ลาออก   

ขอ ๘  ใหมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย 
(๑) นายกสโมสรอาจารยและขาราชการ  

มีหนาที่ เปนหัวหนาผูรับผิดชอบการบริหารกิจการสโมสรอาจารยและมีอํานาจ 
ออกคําสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติของสโมสรตามความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการสโมสร 

(๒) อุปนายกสโมสร  
มีหนาที่ เปนผูชวยนายกสโมสร และบริหารกิจการแทนเมื่อนายกสโมสรไมอยู 

(๓) กรรมการและเลขานุการสโมสร 
   มีหนาที่ เปนเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสโมสร และเปนผู 

ประสานงานดานตาง ๆ ของสโมสร 
(๔) กรรมการฝายสวัสดิการ 

   มีหนาที่ ประสานงานและดูแลสวัสดิการใหแกสมาชิกสโมสร 
(๕) กรรมการฝายประชาสัมพันธ  

   มีหนาที่ เผยแพรกิจกรรมของสโมสร จัดทําเวปไซต ตลอดจนเผยแพรขอมูลขาวสาร
ของสโมสร 

(๖) กรรมการฝายการเงิน 
   มีหนาที่ รับผิดชอบการเงินและบัญชีของสโมสร ตลอดจนการรับ-จายเงิน การ 

เก็บรักษาเงินของสโมสร รับผิดชอบพัสดุ ครุภัณฑของสโมสร และรักษาผลประโยชนรายไดอื่น ๆ ของสโมสร 
(๗) กรรมการฝายกีฬาและนันทนาการ 
          มีหนาที่ ประสานงานดานการกีฬาและนันทนาการ  

  (๘) กรรมการฝายกิจกรรม/ทองเที่ยว 
   มีหนาที่ จัดกิจกรรมและจัดประสานงานดานการทองเที่ยวใหกับสมาชิก 
  (๙) กรรมการฝายการแสดง 
   มีหนาที่ จัดหานักแสดงในโอกาสตาง ๆ 
  การไดมาซึ่งนายกสโมสร ใหใชวิธีเลือกต้ังโดยสมาชิกในที่ประชุมสามัญของสโมสรโดยการ
ลงคะแนนลับ 
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๓ 
 
  เมื่อไดนายกสโมสรแลว ใหนายกสโมสรแตงต้ังกรรมการบริหารสโมสรตามวรรคสองแลว ให
จัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยแจงใหทราบโดยทั่วกัน 
  ขอ ๙  นายกสโมสรและกรรมการบริหารสโมสรมีวาระการดํารงตําแหนงสองป แตอาจไดรับ
เลือกใหมอีกได  แตไมเกินสองวาระติดตอกัน 
  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว นายกสโมสรและกรรมการบริหารสโมสรพนจาก
ตําแหนงเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) พนจากการเปนอาจารย ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัย 
  (๔) สมาชิกสโมสรโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดมีมติใหออก 
  (๕) ขาดการประชุมสมัยสามัญสองครั้งติดตอกัน โดยไมแจงใหนายกสโมสรทราบเปนลาย
ลักษณอักษร 

ในกรณีที่วาระการดํารงตําแหนงนายกสโมสรและกรรมการบริหารสโมสรเหลืออยูเกาสิบ 
วัน ใหสโมสรดําเนินการจัดประชุมเพื่อเลือกนายกสโมสรและใหนายกสโมสรเลือกกรรมการบริหารสโมสรทันที  
ทั้งน้ีการเลือกนายกสโมสรและการแตงต้ังกรรมการบริหารสโมสรตองใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน หรือกรณี
นายกสโมสรและกรรมการบริหารสโมสรพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหสโมสรดําเนินการเลือกนายกสโมสร
และใหนายกสโมสรแตงต้ังกรรมการบริหารสโมสรใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตนายกสโมสรและ
กรรมการบริหารสโมสรพนจากตําแหนง และผูไดรับเลือกต้ังอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลือของผูซึ่งตน
แทน แตถาหากวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวันจะไมดําเนินการใหผูดํารงตําแหนงแทนก็ได 
 

หมวด ๒ 
การประชุมของสโมสรและคณะกรรมการ 

 
  ขอ ๑๐  ใหนายกสโมสรเรียกประชุมสโมสรสมัยสามัญอยางนอยปละสองครั้ง 
  สมาชิกไมนอยกวาหน่ึงในสี่ของจํานวนสมาชิกที่มีอยูรองขอเปนลายลักษณอักษร ใหมีการ
ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องใดเปนกรณีพิเศษ นายกสโมสรตองเรียกประชุมสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่อง
ดังกลาวภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดรับคํารอง 

ขอ ๑๑  การเรียกประชุมตองทําเปนหนังสือแจง พรอมดวยระเบียบวาระการประชุม และ 
เอกสารที่เกี่ยวของใหกรรมการทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน ในกรณีจําเปนเรงดวนนายกสโมสรจะเรียก
ประชุมโดยใหเลขานุการแจงกําหนดการประชุมใหทราบดวยวาจาหรือโทรสารลวงหนานอยกวาเจ็ดวันก็ได 
  ขอ ๑๒  การจัดระเบียบวาระการประชุมใหเปนไปตามทีน่ายกสโมสรจะพิจารณาเห็น 
สมควรไปตามลําดับ ดังตอไปน้ี 
  (๑) รับรองรายงานการประชุม 
  (๒) เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  (๓) เรื่องสืบเน่ือง หรือคางพิจารณาจากการประชุมครัง้กอน 
  (๔) เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
            (๕) เรื่องอื่น  ๆ
  ในกรณีที่เห็นวาเรื่องใดเปนเรื่องดวน นายกสโมสรจะจัดใหไวในลําดับใดของการประชุมก็ได 
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๔ 
 
  ขอ ๑๓  ใหมีการลงลายมือช่ือสมาชิกผูเขารวมประชุมทุกคน 
  ขอ ๑๔  การประชุมสโมสรตองมีสมาชิกไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกที่มีอยูจึงจะ
ครบองคประชุม 
  การลงมติใหถือคะแนนเสียงขางมากขององคประชุม กรณีที่คะแนนเสียงเทากันใหนายก
สโมสรเปนผูตัดสินช้ีขาด 
  ขอ ๑๕  ในกรณีนายกสโมสรไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหอุปนายกสโมสรปฏิบัติ
หนาที่ประธานที่ประชุมแทน สําหรับกรณีนายกสโมสรและอุปนายกสโมสรไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ไดใหสมาชิกที่มีอายุสูงสุดที่มาประชุมทําหนาที่ประธานที่ประชุมสโมสรช่ัวคราว     
  ขอ ๑๖  ใหเลขานุการเปนผูเก็บรักษาและเผยแพรรายงานการประชุมใหหนวยงานหรือ
บุคคลที่เกี่ยวของทราบและติดตามผลการดําเนินการตามมติที่ประชุม รายงานใหที่ประชุมทราบในการประชุม
ครั้งตอไป    
  ขอ ๑๗  ใหคณะกรรมการบริหารสโมสรมีการประชุมเดือนละหน่ึงครั้ง โดยใหนําหลักเกณฑ
และวิธีการประชุมของสโมสรมาบังคับใชโดยอนุโลม 

 
หมวด ๓ 

การบริหารรายไดและรายจาย 
 

  ขอ ๑๘  รายไดของสโมสรประกอบดวย 
(๑)  งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยเปนรายป 
(๒) เงินที่สมาชิกสโมสรจายสบทบเปนรายเดือน 
(๓) เงินอื่นๆ  
ขอ ๑๙  รายไดของสโมสรใหเก็บรักษาโดยการนําฝากธนาคารพาณิชย ในช่ือบัญชีของ 

สโมสร 
  ผูมีอํานาจฝากและถอนเงินจากบัญชีของสโมสร ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด 

ขอ ๒๐  เงินรายไดทุกประเภทของสโมสรจะหักไวใชจายเพื่อการใดกอนนําสงเขาบัญชี 
ของสโมสรมิได เวนแตระเบียบน้ีจะกําหนดไวเปนอยางอื่น 

ขอ ๒๑  ใหฝายการเงินมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดไวทดรองจายไดไมเกิน ๕, ๐๐๐ บาท  
แตถามีวงเงินสดเกินกวาที่กําหนดก็ใหเขาฝากธนาคารอยางชาในวันทําการถัดไป 
 
  ขอ ๒๒  การจายเงินใหจายไดเฉพาะกิจการที่อยูในอํานาจหนาที่ของสโมสรตามที่กําหนดไว
ในขอ ๖ โดยการอนุมัติของนายกสโมสร 
  ประเภทรายจายและอัตราการจายเงินตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการได
ประกาศกําหนด 
  ขอ ๒๓  การจายเงินที่ไมมีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการตามขอ ๒๒ และมีความ
จําเปนเรงดวนที่จะตองจาย ใหจายไดตามอัตราที่เห็นสมควรโดยการอนุมัติของนายกสโมสร และใหนําเสนอ
คณะกรรมการพิจารณากําหนดเปนประเภทรายจายตอไป 
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๕ 
 
  ขอ ๒๔  การรับเงินและการจายเงินรายไดของสโมสรจะตองมีการออกใบเสร็จไวเปน
หลักฐาน แบบของใบเสร็จใหเปนไปตามทีค่ณะกรรมการกําหนด โดยมีเลมที่และเลขที่ใบเสร็จเรียงลําดับไวทุก
ฉบับ และมีทะเบียนควบคุมใบเสร็จเพื่อสามารถตรวจสอบได 
 

บทเฉพาะกาล 
 

  ขอ ๒๕  ใหคณะกรรมการสโมสรอาจารยและขาราชการ ซึ่งไดรับการแตงต้ังกอนที่ระเบียบน้ี
ใชบังคับ เปนคณะกรรมการบริหารสโมสรอาจารยและขาราชการตามระเบียบน้ี โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 
และการพนจากตําแหนงตามที่กําหนดไวในระเบียบน้ี 
  ขอ ๒๖  การใดที่ไดดําเนินการไปกอนระเบียบน้ีใชบังคับ ใหถือวาดําเนินการดังกลาวเปนการ
ดําเนินการตามระเบียบน้ี 

 
ประกาศ  ณ วันที่ ๗  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
            (รองศาสตราจารย ดร.สมพร  ไชยะ) 

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหนาที่แทน 
                    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

วาดวย การใหผูเกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย การจาง               

ผูเกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพตอการปฏิบัติภารกิจ

ของหนวยงานในมหาวิทยาลัย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๑๓) และ (๑๗) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ในการประชุม ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่            

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปน้ี 

ขอ ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย การใหผูเกษียณอายุ

ราชการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖” 

ขอ ๒  ระเบียบน้ีใหมีผลใชบังคับต้ังแต ภาคเรยีนที่ ๒/๒๕๕๖ เปนตนไป 

ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย การจางผูเกษียณอายุราชการ

ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

        บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว หรือซึ่งขัดหรือ

แยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 

ขอ ๔  ในระเบียบน้ี 

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

 “ก.บ.ม.” หมายความวา  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 

 “อธิการบดี” หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

 “คณบดี” หมายความวา  คณบดีของคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

 “ผูเกษียณอายุราชการ” หมายความวา  ผูมีอายุเกิน ๖๐ ป และไดออกจากราชการไป

เพราะเกษียณอายุราชการ 

 “การปฏิบัติงาน” หมายความวา  การปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารย ซึ่งมีหนาที่สอน 

วิจัย ใหบริการทางวิชาการ และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย  แตไมรวมถึงตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัย 

ขอ ๕  สิทธิการใหผูเกษียณอายุราชการผูใดปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ใหพิจารณาดําเนินการให

เปนไปตามความตองการของมหาวิทยาลัย  

 

 

ขอ ๖... 
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ขอ ๖  ผูเกษียณอายุราชการที่จะไดรับการพิจารณาใหปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตองมี

คุณสมบัติ ดังน้ี 

(๑)  อายุไมเกิน  ๖๕  ป 

(๒)  เคยดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารยในมหาวิทยาลัย และไดเกษียณอายุ

ราชการโดยไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ (ข) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(๓)  เปนผูมีความรู  ความสามารถ  ความชํานาญ  และประสบการณในการสอน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

(๔)  มีสุขภาพแข็งแรง  มีความต้ังใจในการทํางาน  และสามารถอุทิศเวลาในการทํางาน

ไดเต็มเวลาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

(๕)  ยินดีที่จะปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหลังเกษียณอายุราชการ 

กรณีที่มีความจําเปนหรือเหตุอันสมควร ก.บ.ม. อาจพิจารณาอนุมัติใหยกเวนคุณสมบัติ 

ขอ ๖ (๑) และ (๒) เปนกรณีพิเศษเฉพาะรายก็ได 

  ขอ ๗  การพิจารณาใหผูเกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ใหคณบดีเสนอ

รายละเอียดของสาขาวิชา และรายวิชาที่ขาดแคลน จํานวน และคุณวุฒิของคณาจารยตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรที่กําหนด เพื่อเตรียมกําลังคนในระยะยาว พรอมทั้งเสนอรายช่ือผูเกษียณอายุราชการที่มีคุณสมบัติตรง

ตามความตองการของสาขาวิชาที่ขาดแคลน และจําเปนที่จะตองใหปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พรอมทั้งเงื่อนไข

การจางใหปฏิบัติหนาที่ในแตละภาคการศึกษา  รายช่ือวิชา  และจํานวนช่ัวโมงสอนตอสัปดาหตามเกณฑที่

มหาวิทยาลัยกําหนด เสนอตออธิการบดี เพื่อนําเสนอให ก.บ.ม. พิจารณาอนุมัติตอไป 

  ขอ ๘  ใหทําสัญญาจางผูเกษียณอายุราชการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยคราวละหน่ึงป       

ตามแบบสัญญาจางที่ ก.บ.ม. กําหนด 

   การทําสัญญาจางตามวรรคหน่ึง  ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย 

เปนผูลงนามในสัญญาจาง 

  ขอ ๙  ผูเกษียณอายุราชการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยใหไดรับคาจางเปนคาตอบแทนจากเงิน

รายไดของมหาวิทยาลัยเปนรายเดือน ในอัตราต้ังแต ๑๘,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยให ก.บ.ม. 

พิจารณากําหนดอัตราคาตอบแทนแตละราย  ทั้งน้ี ใหพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ  

ความสามารถ  ผลงาน ประสบการณ หรือความขาดแคลนในสาขาวิชาน้ัน ๆ ประกอบดวย 

   กรณีที่มีความจําเปน และสมควรกําหนดอัตราคาตอบแทนแตกตางจากวรรคหน่ึง     

ให ก.บ.ม. พิจารณากําหนดอัตราคาตอบแทนข้ึนใหมที่เหมาะสมกับคุณวุฒิ  และความสามารถของผูเกษียณอายุ

ราชการเปนราย ๆ ได 

  ขอ ๑๐  การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพิจารณาตอสัญญาจาง ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ และวิธีการที่ ก.บ.ม. กําหนด 

 

ขอ ๑๑... 
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ขอ ๑๑  สัญญาจางสิ้นสุดลง เมื่อ 

   (๑)  ตาย 

   (๒)  ลาออก 

   (๓)  ครบกําหนดตามสัญญาจาง 

   (๔)  ขาดคุณสมบัติตามระเบียบน้ี 

   (๕)  ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามขอ ๑๐ 

   (๖)  ถูกใหออก  เพราะมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสม และกอใหเกิดความ

เสียหายตอราชการอยางรายแรง 

   (๗)  อื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาจาง 

  ขอ ๑๒  ในระหวางอายุสัญญาจาง  หากผูเกษียณอายุราชการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยผูใด

ประสงคจะลาออกจากการปฏิบัติงาน ใหย่ืนหนังสือลาออกตอมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๓๐ วัน กอนการหยุด

ปฏิบัติงาน 

  ขอ ๑๓  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหผูเกษียณอายุราชการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไดรับสิทธิ

ประโยชนอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 

   (๑)  สิทธิเกี่ยวกับการลา 

   (๒)  สิทธิในการไดรับคาตอบแทนระหวางลา 

   (๓)  สิทธิในการไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

   (๔)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

   (๕)  คาเบี้ยประชุม 

   (๖)  สิทธิอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

   หลักเกณฑการไดรับสิทธิตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งน้ี เทาที่

ไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดเกี่ยวกับการไดรับสิทธิน้ัน ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติ

คณะรัฐมนตร ี

  ขอ ๑๔  ผูเกษียณอายุราชการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไมมีสถานภาพเปนพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมาย วาดวย ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

  ขอ ๑๕  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี และเปนผูวินิจฉัยในกรณีที่เกิดปญหา

จากการใชระเบียบน้ี 

 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖  

 

 

 

( นายวิศัลย   โฆษิตานนท ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
วาดวย กองทุนพัฒนาบุคลากร   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
__________________ 

 
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  วาดวยกองทุนพัฒนาบุคลากร    

ใหมีความเหมาะสมและสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สอดคลองกับกรอบอัตรากําลังของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณเพื่อใหไดมาซึ่งผูมีความรู

ความสามารถสูงเขารับราชการ หรือปฏิบัติงานเพื่อประโยชนในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณให

เจริญกาวหนาย่ิงข้ึน  และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรตามแนวนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณที่เปลี่ยนไป   
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘  (๒)  และ  (๑๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  

๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ในการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖   

จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปน้ี 
 ขอ  ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  วาดวยกองทุนพัฒนาบุคลากร  

พ.ศ.  ๒๕๕๖” 
 ขอ  ๒   ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ  ๓   ใหยกเลิก 

(๑)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  วาดวย  กองทุนพัฒนาบุคลากร  พ.ศ.๒๕๕๔ 
(๒)  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  วาดวย  กองทุนพัฒนาบุคลากร  (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ.๒๕๕๖  
 ขอ  ๔   ในระเบียบน้ี 
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
  “อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
  “ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ”  หมายความวา  ประธานสภาคณาจารยและ

ขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

  “กองทุน”  หมายความวา  กองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   
            “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร 
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   “ผลงานทางวิชาการ” หมายความวา  ตํารา  หนังสือ  บทความทางวิชาการ  ผลงานวิจัย 

ผลงานวิชาการรับใชสังคม  และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  ตามคําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ 

ที่กําหนดไวในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย 

  “รองอธิการบดี” หมายความวา  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

  “คณบดี” หมายความวา  คณบดีในคณะตามกฎกระทรวงจัดต้ังสวนราชการในมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเพชรบูรณ  และคณบดีในคณะที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณไดมีมติใหจัดต้ังข้ึนเปนสวนงาน 

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ตามกฎหมายวาดวยการบริหารสวนราชการภายในของสถาบันอุดมศึกษา 

  “ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการ หรือ หัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มี

ฐานะเทียบเทาคณะ  สถาบัน  สํานัก  กฎกระทรวงจัดต้ังสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  

กระทรวงศึกษาธิการ  และผูอํานวยการในสถาบัน  สํานัก  หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะ

เทียบเทาคณะ  ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณไดมีมติจัดต้ังข้ึนเปนสวนงานภายในมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเพชรบูรณ  ตามกฎหมายวาดวยการบริหารสวนราชการภายในของสถาบันอุดมศึกษา 

    “บุคลากร”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ  วาดวย  การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย   
 ขอ  ๕  ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหน่ึง  เรียกวา  “กองทุนพัฒนาบุคลากร”  ในมหาวิทยาลัย

ประกอบดวยเงินและทรัพยสินตามขอ  ๗  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนเปนทุนสําหรับใชจายในกิจการตาม

ขอ  ๘   
  ขอ  ๖  ใหอธิการบดีดําเนินการจัดต้ังงบประมาณประจําปจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  เพื่อสมทบ

กองทุนเปนรายปตามความจําเปน  แตทั้งน้ีตองไมนอยกวารอยละสามของยอดงบประมาณจากเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัย 

ขอ  ๗  กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน  ดังตอไปน้ี 
 (๑)  เงิน  ทรัพยสิน  สิทธิ  และหน้ีสินที่โอนมาจากกองทุนพัฒนาบุคลากรตามขอ  ๒๐ 

    (๒)  เงินที่ไดรับจากงบประมาณรายจายประจําปจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยตามขอ  ๖  
  (๓)  เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับจากการดําเนินการของกองทุน 
  (๔)  เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบใหแกกองทุน 
  (๕)  ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 

    (๖)  รายไดอื่นๆ ที่กองทุนไดรับ 

ขอ  ๘  เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการ  ดังตอไปน้ี 
 (๑)  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร  โดย 

      (ก)  จัดสรรเปนทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรในสาขาวิชาที่เปนประโยชน

ตอการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย   
     (ข)  จัดสรรเปนทุนเพื่อสนับสนุนการฝกอบรม  และดูงานของบุคลากร   
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(ค)  ดําเนินการอื่นใดอันจะกอประโยชนในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
   (๒)  จัดสรรเปนทุนเพื่อสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ  และใหเปนเงินรางวัลแกผูไดรับแตงต้ัง

ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ทั้งน้ี  ใหเปนไปตามอัตรา  หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขใหเปนไปตามที่ของ

คณะกรรมการกําหนด  
  (๓)  จัดสรรเปนทุนเพื่อการศึกษาหรือเพื่อชดเชยคาใชจายในการศึกษาของบุคคลทั่วไปซึ่งมิใช

บุคลากรของมหาวิทยาลัย  ทั้งน้ี  โดยมุงสนองความตองการกําลังคนของมหาวิทยาลัย 
  (๔)  เปนคาใชจายในการบริหารกองทุนและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเน่ืองกับการจัดกิจการ

ของกองทุน 

  การใหทุนตาม  (๑)  ใหเปนไปตามประกาศที่คณะกรรมการกําหนด   

ขอ  ๙  เงินของกองทุนใหนําไปฝากไวกับธนาคารพาณิชยที่เปนรัฐวิสาหกิจ  หรือสถาบันการเงินอื่น  

ที่เปนของรัฐ 

  ขอ  ๑๐  ใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา  “คณะกรรมการบริหารกองทุน

พัฒนาบุคลากร”  ประกอบดวย 

   (๑)  อธิการบดี  เปนประธานกรรมการ 

  (๒)  รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายจํานวนสองคน  เปนกรรมการ 

   (๓)  ผูแทนจากคณบดีจํานวนสองคน  ซึ่งคัดเลือกกันเอง  เปนกรรมการ 
 (๔)  ผูแทนจากผูอํานวยการจํานวนสองคน  ซึ่งคัดเลือกกันเอง  เปนกรรมการ    

 (๕)  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  เปนกรรมการ 

   (๖)  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  เปนกรรมการและเลขานุการ 

อธิการบดีอาจแตงต้ังผูชวยเลขานุการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการไดไมเกินสองคน 
ขอ  ๑๑  ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการตามขอ  ๑๐  วางลงไมวาดวยเหตุใด               

ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทามีอยูจํานวนไมนอยกวากึ่งหน่ึง ปฏิบัติหนาที่ตามขอ  ๑๓  ตอไปได 

  ขอ  ๑๒  กรรมการตามขอ  ๑๐  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ใหอยูในตําแหนงคราวละสองป  นับแตวันที่

ไดรับแตงต้ังเปนตนไป และอาจไดรับมอบหมายหรือคัดเลือกใหมอีกได 

    กรรมการตามขอ  ๑๐  (๒)  (๓)  และ  (๔)  พนจากตําแหนงกอนครบวาระ  และไดมีการ

ดําเนินการใหผูใดดํารงตําแหนงแทนแลว  ใหผูน้ันอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ ่งตนแทน 

แตถาวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวันจะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได 

  กรรมการตามขอ  ๑๐  (๒)  (๓)  และ  (๔)  พนจากตําแหนงตามวาระ  แตยังมิไดดําเนินการให

ไดมาซึ่งกรรมการใหม  ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีกรรมการใหมแลว  

ขอ  ๑๓  คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่  ดังตอไปน้ี 
  (๑)  กําหนดนโยบาย  วางแผน  และควบคุมดูแลกิจการของกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงค

ของกองทุน   
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     (๒)  ออกประกาศ  หรือคําสั่งทีจ่ําเปนในการดําเนินการและบริหารงานของกองทุน ที่กําหนดไว

ในระเบียบน้ี 

    (๓)  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชจายในการดําเนินการใหเปนตาม

วัตถุประสงคของกองทุน 

  (๔)  จัดกิจกรรมหารายไดเขากองทุน   

     (๕)  ติดตามประเมินผลการดําเนินกิจการของกองทุน  และจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ

สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ทุกสิ้นปงบประมาณ 
    (๖)  ปฏิบัติการอื่นตามที่ระเบียบน้ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ  หรือตามที่

สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
ขอ  ๑๔  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวน

กรรมการเทาที่มีอยู  จึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุมคราวใด  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ให 

กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหน่ึงใหมีหน่ึงเสียงในการ 

ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
   ขอ  ๑๕  คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย  และใหนําขอ  ๑๔  มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม     
   ขอ  ๑๖  ใหงานการเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยรับผิดชอบงานธุรการของกองทุน  จัดการประชุม  

และดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  
  ขอ  ๑๗  ใหอธิการบดีหรือผูซึ่งอธิการบดีมอบหมายเปนผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงินของกองทุน  ทั้งน้ี  

ตามอัตราและหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศที่คณะกรรมการกําหนด    
ขอ  ๑๘  การรับเงิน  การจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การทําบัญชี  การรายงานการเงิน  และการ

ตรวจสอบบัญชี  ในกรณีที่ระเบียบน้ีหรือคณะกรรมการมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นใหถือปฏิบัติตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยวาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม     
การใดที่มิไดกําหนดไวตามวรรคหน่ึง  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศของ 

กระทรวงการคลังโดยอนุโลม 
ใหงานคลังของมหาวิทยาลัยรับผิดชอบการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  และดําเนินการอื่นใด 

ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย             
ขอ  ๑๙  ใหงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเปนผูตรวจสอบการเงิน  บัญชีของกองทุน  และ

รายงานตอคณะกรรมการเพื่อรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบอยางนอยปละหน่ึงครั้ง  
ขอ  ๒๐  ใหโอนบรรดาเงิน  ทรัพยสิน  สิทธิ  หนาที่และหน้ีสินของกองทุนพัฒนาบุคลากรตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณวาดวยกองทุนพัฒนาบุคลากร  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ที่มีอยูกอนวันที่ระเบียบ

น้ีใชบังคับไปเปนของกองทุนตามระเบียบน้ี  ต้ังแตวันถัดจากประกาศเปนตนไป   
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ขอ  ๒๑  ผูที่ไดรับเงินสนับสนุนคาใชจายในการไปศึกษาตอซึ่งไดทําสัญญาและสัญญาคํ้าประกันตาม

ระเบียบกอนวันที่ระเบียบน้ีใชบังคับใหไดรับทุนสนับสนุนตามสัญญาเดิมตอไป  

ใหบรรดาระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการที่ใชบังคับอยูเดิม ใหมีผลใชบังคับใชตอไป  

เฉพาะที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี  จนกวาคณะกรรมการจะออกประกาศเปนอยางอื่น   

 ขอ  ๒๒  ใหอธิการบดีเปนผู รักษาการตามระเบียบน้ี  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบั ติ          

ตามระเบียบ  ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจตีความและวินิจฉัย  คําวินิจฉัยใหถือเปนที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
                                            
 
              (นายวิศัลย  โฆษิตานนท) 
                นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
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วาดวย  การจัดการรายไดหรือผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  

  
  

กลุมท่ัวไปกลุมท่ัวไป  

วาดวย การเบิกจายคานํ้ามันเช้ือเพลิง สําหรับรถยนตสวนบุคคลในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

วาดวย เงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

วาดวย เงินรายไดของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

วาดวย เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

กลุมเก่ียวกับผูบริหาร 

วาดวย การจายเงินประจําตําแหนง รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ รองคณบดี 

 รองผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงาน รองหัวหนาหนวยงานในหนวยงาน ที่เรียกช่ืออยางอื่น 

 ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

วาดวย การเบิกจายคาตอบแทนโครงการพัฒนาวิชาชีพผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาประจําการ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

วาดวย เงินคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา 

 พ.ศ. ๒๕๕๓ 

วาดวย การเบิกเงินจายคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนงสําหรับผูบริหาร ที่มิใชขาราชการ 

 พ.ศ. ๒๕๕๕ 

วาดวย การจายคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนงสําหรับขาราชการ ที่ดํารงตําแหนงผูบริหาร 

 พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

กลุมงานบุคลากรกลุมงานบุคลากร  

วาดวย การเงินและการบัญชีของเงินกองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

วาดวย การจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

วาดวย การจางลูกจางช่ัวคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

กลุมนักศึกษากลุมนักศึกษา  

วาดวย การรับจายเงินในการดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ระเบียบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  

หมวดหมวดการการเงินเงิน 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
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วาดวย คาใชจายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  

วาดวย คาใชจายเกี่ยวกับการกีฬาของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

กลุมงานวิชาการกลุมงานวิชาการ  

วาดวย การเก็บเงินบํารุงการศึกษาและการจายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

วาดวย การรับจายเงินในการดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

วาดวย คาใชจายการจัดการศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) พ.ศ. ๒๕๔๘  

วาดวย การเกบ็เงินคาธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสําหรบัปวงชน (กศ.ปช.) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

วาดวย การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

วาดวย การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

วาดวย การรับจายเงินในการดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 

วาดวย คาตอบแทนประธานหลักสูตรสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

กลุมงานวิจัยกลุมงานวิจัย  

วาดวย กองทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. ๒๕๕๑  

วาดวย การจายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย ติดตามผลประเมินผลงานวิจัย 

 และพิจารณาบทความประจําวารสารเพื่อการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์
ว่าด้วยการจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วยการจัดหารายได้และ

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘  (๒)  และ  (๑๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

พ.ศ.  ๒๕๔๗  ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ในการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  
๒๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ  ๑  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วยการจัดการรายได้หรือ

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 
 ข้อ  ๒  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วยการจัดหารายได้และผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  พ.ศ.  ๒๕๕๔   
  บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งอ่ืนใดที่กําหนดไว้ก่อนหน้าน้ี  หรือขัดหรือแย้งกับ

ข้อบังคับน้ี  ให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน     
 ข้อ  ๔  ในข้อบังคับน้ี  
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 “รองอธิการบดี”  หมายความว่า  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 “ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ”  หมายความว่า  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 “คณบดี”  หมายความว่า  คณบดีในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 “ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสถาบัน  ผู้อํานวยการสํานัก  ผู้อํานวยการศูนย์  หัวหน้า

ส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ ์
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 “ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีในสังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 “ผู้อํานวยการกอง” หมายความว่า  ผู้อํานวยการกองหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มี

ฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 “คณาจารย์ประจํา”  หมายความว่า  บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่มีหน้าที่เป็น

อาจารย์ผู้สอนและทํางานประจําอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย 
 “การจัดการรายได้หรือผลประโยชน์” หมายความว่า การบริหารจัดการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งรายได้

และรายจ่ายที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
 “ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  บรรดาอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็น

กรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งที่เป็นทรัพย์สินอ่ืนและที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุซึ่ง

มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  และจัดหาผลประโยชน์ 
 ข้อ  ๕  การจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับน้ีต้องเป็นไป

เพ่ือประโยชน์ภายใต้วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ทั้งน้ี  โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
 การนําทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยไปจัดการรายได้หรือผลประโยชน์  
จะต้องจัดการตามเง่ือนไขที่ผู้อุทิศให้กําหนดไว้  และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของมหาวิทยาลัย  แต่ถ้า
มีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขดังกล่าว  มหาวิทยาลัยต้องได้รับความยินยอมจากผู้อุทิศให้หรือทายาท  
หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏ  จะต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
 ข้อ  ๖  ให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า  “คณะกรรมการจัดการรายได้หรือ

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย”  ประกอบด้วย 
 (๑)  อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
 (๒)  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เป็นกรรมการ 
 (๓)  ผู้แทนรองอธิการบดีซึ่งรองอธิการบดีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  เป็นกรรมการ 
 (๔)  ผู้แทนคณบดีซึ่งคณบดีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  เป็นกรรมการ 
 (๕)  ผู้แทนผู้อํานวยการซึ่งผู้อํานวยการคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  เป็นกรรมการ 
 (๖)  กรรมการจํานวนสองคน  ซึ่งอธิการบดีแต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า

และมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งตาม  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  เป็นกรรมการ 
 (๗)  กรรมการจํานวนสองคน  ซึ่งอธิการบดีแต่งต้ังจากคณาจารย์ประจําและมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งตาม  
(๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  เป็นกรรมการ 
 (๘)  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  เป็นกรรมการและเลขานุการ  
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 ให้อธิการบดีแต่งต้ังบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามจํานวนที่เห็นสมควร 
 กรรมการตาม  (๓)  (๔)  และ  (๕)  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี  ในขณะที่ยังอยู่ในวาระ

การดํารงตําแหน่งน้ันอยู่  และอาจได้รับคัดเลือกหรือแต่งต้ังใหม่อีกก็ได้  และกรรมการตาม  (๖)  และ  (๗)  มี
วาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี   
 ข้อ  ๗  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามข้อ  ๖  วรรคสามแล้ว  กรรมการตามข้อ  ๖  (๓) 
(๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  พ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
 (๑)  ตาย 
 (๒)  ลาออก 
 (๓)  ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการประเภทน้ัน 
 (๔)  ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
 (๕)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๖)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 ข้อ  ๘  คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที่  ดังน้ี 
 (๑)  กําหนดนโยบาย  วางแผน  และวิธีดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
 (๒)  เสนอแนวทาง  หรือโครงการการจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
 (๓)  ออกประกาศของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการดําเนินการในการจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
 (๔)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  หรืออนุญาต  การจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย  โดยการจัดให้เช่าหรือโดยวิธีการจัดทําสัญญาต่างตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการให้เช่า  แล้วแต่กรณี 
ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับน้ี 
 (๕)  แต่งต้ังคณะทํางาน  หรือคณะอนุกรรมการ  เพ่ือดําเนินงานเฉพาะกิจการอย่างใดอย่างหน่ึงอันอยู่

ในอํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 (๖)  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยก่อนวันสิ้นปีงบประมาณของทุกปี 
 (๗)  ดําเนินการในกิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือประโยชน์ในการจัดการรายได้หรือผลประโยชน์

จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
  ข้อ  ๙  ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะนํามาจัดการรายได้หรือจัดการผลประโยชน์  โดยการจัดให้เช่า  
หรือโดยวิธีการจัดทําสัญญาต่างตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัดให้เช่าก็ได้  ทั้งน้ี  ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการ

จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 การจัดการรายได้หรือผลประโยชน์  โดยวิธีการจัดทําสัญญาต่างตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัดให้เช่า  
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
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  ข้อ  ๑๐  ในการจัดให้เช่าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  การจัดทําสัญญาต่างตอบแทนอย่างอ่ืน

นอกเหนือจากการจัดให้เช่า  การใช้สิทธิตามสัญญา  และการบอกเลิกสัญญา  ให้เป็นอํานาจของอธิการบดี 
  ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  อธิการบดีจะมอบอํานาจให้รองอธิการบดีหรือคณบดี  ผู้อํานวยการ  
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  เป็นผู้ดําเนินการแทนก็ได้ 
  ข้อ  ๑๑  การจัดให้เช่าและการจัดทําสัญญาต่างตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัดให้เช่าให้ดําเนินการ

โดยวิธีประมูลหรือวิธีอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด 
  ข้อ  ๑๒  ในการจัดทําแบบสัญญาเช่า  เง่ือนไขสัญญาเช่า  ระยะเวลาการเช่า  อัตราค่าเช่า  ค่าปรับ  
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการจัดให้เช่า  การบอกเลิกสัญญาเช่า  รวมท้ังรายละเอียดและเง่ือนไขของสัญญาต่าง

ตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัดให้เช่า  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
  ข้อ  ๑๓  ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยจะนํามาจัดการผลประโยชน์เพ่ือการจัดสวัสดิการภายในส่วน

ราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  โดยการ
จัดให้เช่าหรือโดยวิธีการจัดทําสัญญาต่างตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัดให้เช่าก็ได้  ทั้งน้ี  การจัดการ
ผลประโยชน์โดยการจัดให้เช่าหรือโดยวิธีการจัดทําสัญญาต่างตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัดให้เช่า  จะ
ดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการ 
  ข้อ  ๑๔  การจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยโดยการจัดให้เช่าหรือโดย

วิธีการจัดทําสัญญาต่างตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากการจัดให้เช่าก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ  ให้คงมีผลใช้

บังคับต่อไปได้ตามเง่ือนไขที่กําหนดในสัญญา  และให้ถือเป็นการจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับน้ี 
 ข้อ  ๑๕  การใช้จ่ายเงินที่ได้จากการจัดการรายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ตามข้อบังคับน้ี  ให้เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ข้อ  ๑๖  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี  และให้มีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศ  เพ่ือ

ประโยชน์ในการปฏิบ ัติตามข้อบังคับน้ี 
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี  ให้อธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัยช้ีขาด

และให้ถือเป็นที่สุด 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
 
 

(นายวิศัลย์  โฆษิตานนท์) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

วาดวย  เงินรายไดของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒)   

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

 โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  วาดวย เงินรายไดของ

มหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ 

(๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดย มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ        

ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงวางระเบียบวาดวยเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัยไวดังตอไปน้ี 

 ขอท่ี ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  วาดวย  เงินรายไดของ 

มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕” 

 ขอ ๒ ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ  เปนตนไป 

 ขอ ๓ ใหยกเลิกขอความในหมวดที่ ๑ เรื่อง ประเภทและที่มาของเงินรายได  ขอที่ ๖ แหงระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย เงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชขอความตอไปน้ีแทน 

  “ขอ ๖  ประเภทเงินรายได  ประกอบดวย” 

   “๖.๑ เงินคาธรรมเนียมการศึกษา  ไดแก คาธรรมเนียมการศึกษา  คาบํารุงการศึกษา 

และอื่น ๆ ที่เรียกเก็บจาก 

    “๖.๑.๑ นักศึกษา” 

    “๖.๑.๒ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ” 

    “๖.๑.๓ บุคคลภายนอก” 

   “๖.๒ เงินผลประโยชนของมหาวิทยาลัย” 

    “๖.๒.๑ ผลประโยชนจากเงินทุนและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  และ

ผลประโยชนที่ไดจากการใชทรัพยสินที่เปนที่ราชพัสดุ” 

    “๖.๒.๒ ดอกผล  คาปรับ  เงินชดใชคืนอื่นใด ที่เกิดจากการใชจายเงินรายได 

ของมหาวิทยาลัย” 

   “๖.๓ เงินทุนการศึกษา  เงินกองทุน  เงินหรือทรัพยสินซึ่งมีผูบริจาค” 

 

 

/๖.๔ เงินรับฝาก... 
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   “๖.๔ เงินรับฝาก หรือเงินที่มหาวิทยาลัยหรือคณะรับไวโดยมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่

ตองคืนไมวาดวยเหตุแหงกฎหมาย  สัญญา  หรือเหตุอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ใหคืนเจาของตามเงื่อนเวลาน้ัน” 

   “๖.๕ เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหลงเงินทุนภายนอก” 

   “๖.๖ เงินรายไดบริการทางวิชาการ” 

   “๖.๗ เงินอุดหนุนจากราชการสวนทองถ่ิน  หรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัยไดรับ 

เพื่อใชในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย” 

   “๖.๘ เงินสะสมซึ่งสะสมมาจากเงินเหลือจายจากงบประมาณรายจายประจําปของ

มหาวิทยาลัยและคณะ” 

   “๖.๙ ผลประโยชน หรือเงินรายไดอื่น ๆ” 

 

 ขอ ๔ ใหยกเลิกขอความในหมวดที่ ๑ เรื่อง ประเภทและที่มาของเงินรายได  ขอที่ ๗  แหงระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  วาดวย เงินรายไดของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชขอความตอไปน้ีแทน 

  “ขอ ๗  ที่มาของเงินรายไดประเภทตาง ๆ” 

   “๗.๑ เงินคาธรรมเนียมการศึกษา  ไดแก 

    ๗.๑.๑ คาธรรมเนียมการศึกษา  คาบํารุงการศึกษา และอื่น ๆ ที่เรียกเก็บจาก

นักศึกษาตามระเบียบ  ขอบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่เปนการจัดการศึกษามากกวาหน่ึงปข้ึนไป 

    ๗.๑.๒ คาธรรมเนียมการศึกษา  คาบํารุงการศึกษา และอื่น ๆ ที่เรียกเก็บจาก 

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณตามระเบียบ  ขอบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่

เปนการจัดการศึกษามากกวาหน่ึงปข้ึนไป 

    ๗.๑.๓ คาธรรมเนียมการศึกษา  คาบํารุงการศึกษา และอื่น ๆ ที่เรียกเก็บจาก 

บุคคลภายนอกตามระเบียบ  ขอบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่เปนการจัดการศึกษาภายในไมเกิน 

หน่ึงป” 

   “๗.๒ เงินผลประโยชนของมหาวิทยาลัย 

    ๗.๒.๑ ผลประโยชนจากเงินทุนและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  และ

ผลประโยชนที่ไดจากการใชทรัพยสินที่เปนที่ราชพัสดุ  ไดแก  รายไดที่มหาวิทยาลัยไดจากการปกครองดูแลและ

ใชประโยชนจากที่ราชพัสดุ  รายไดจากการจัดการทรัพยสินและรายไดอยางอื่นที่ไดจากการดําเนินกิจการของ

มหาวิทยาลัย 

    ๗.๒.๒ ดอกผล  คาปรับ  เงินชดใชคืนอื่นใด ที่เกิดจากการใชจายเงินรายได 

ของมหาวิทยาลัย ไดแก เบี้ยปรับ  คาปรับ  คาสินไหมทดแทน  คาชดเชย  คาเสียหาย  หรือเงินอื่นใดที่จาย 

ใหมหาวิทยาลัยในลักษณะเดียวกัน” 

 

 

/๗.๓ เงินทุนการศึกษา... 
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   “๗.๓ เงินทุนการศึกษา  เงินกองทุน  เงินหรือทรัพยสินซึ่งมีผูบริจาค  ไดแก  เงินหรือ 

ทรัพยสินซึ่งมีผูบริจาคใหสวนราชการเพื่อการศึกษา  หรือเพื่อการอื่นตามวัตถุประสงคของผูบริจาค” 

   “๗.๔ เงินรับฝาก หรือเงินที่มหาวิทยาลัยหรือคณะรับไวโดยมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่

ตองคืนไมวาดวยเหตุแหงกฎหมาย  สัญญา  หรือเหตุอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ใหคืนเจาของตามเงื่อนเวลาน้ัน” 

   “๗.๕ เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหลงเงินทุนภายนอก  ไดแก เงินที่ไดจากแหลงทุน

ภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อใชจายในการวิจัย” 

   “๗.๖ เงินรายไดบริการทางวิชาการ  ไดแก  เงินที่สวนราชการไดรับจากการจัด

ฝกอบรม  การจัดสัมมนา  การวิจัย  และการอื่น ๆ อันมีลักษณะคลายคลึงกับการดังกลาว” 

   “๗.๗ เงินอุดหนุนจากราชการสวนทองถ่ิน  หรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัยไดรับ 

เพื่อใชในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย  ไดแก  เงินที่ไดจากราชการสวนทองถ่ินหรือองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  หรือเงินจากแหลงอื่นใดเพื่อใชในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย” 

   “๗.๘ เงินสะสมซึ่งสะสมมาจากเงินเหลือจายจากงบประมาณรายจายประจําปของ

มหาวิทยาลัยและคณะ ไดแก  เงินที่ไดทําโครงการตามกําหนด และตามเปาหมายแลว  สามารถประหยัด

รายจายได” 

   “๗.๙ ผลประโยชน หรือเงินรายไดอื่น ๆ  ไดแก เงินอื่นใดนอกเหนือจากเงินตาม 

ขอ ๖.๑ – ๖.๙” 

 

 ขอ ๕ ใหยกเลิกขอความในหมวดที่ ๒  เรื่อง การใชเงินรายได  ขอที่ ๘  แหงระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบูรณ  วาดวย เงินรายไดของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชขอความตอไปน้ีแทน 

  “ขอ ๘  การใชเงินรายไดประเภทตาง ๆ” 

   “๘.๑ เงินคาธรรมเนียมการศึกษา  ไดแก 

    ๘.๑.๑ คาธรรมเนียมการศึกษา  คาบํารุงการศึกษา และอื่น ๆ ที่เรียกเก็บจาก

นักศึกษา  ใหจัดทําเปนงบประมาณรายจายประจําปของมหาวิทยาลัย  และของคณะนําเสนอตอ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย  เพื่อการบริหารในกิจการของคณะ และของ

มหาวิทยาลัย 

    ๘.๑.๒ คาธรรมเนียมการศึกษา  คาบํารุงการศึกษา และอื่น ๆ ที่เรียกเก็บจาก 

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ใหใชไดโดยการต้ังงบประมาณนําเสนอตอ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย  เพื่อการบริหารในกิจการของโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  

    ๘.๑.๓ คาธรรมเนียมการศึกษา  คาบํารุงการศึกษา และอื่น ๆ ที่เรียกเก็บจาก 

บุคคลภายนอก  ใชเพื่อการบริหารในกิจการของมหาวิทยาลัย  ใหใชไดตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด” 

 

/๘.๒ เงินผลประโยชน... 

Administrator
Typewritten Text
257



๔ 

 

   “๘.๒ เงินผลประโยชนของมหาวิทยาลัย” 

    “๘.๒.๑ ผลประโยชนจากเงินทุนและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  และ

ผลประโยชนที่ไดจากการใชทรัพยสินที่เปนที่ราชพัสดุ  ใหใชไดตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด” 

    “๘.๒.๒ ดอกผล  คาปรับ  เงินชดใชคืนอื่นใด ที่เกิดจากการใชจายเงินรายได 

ของมหาวิทยาลัย  ใหใชไดตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด” 

   “๘.๓ เงินทุนการศึกษา  เงินกองทุน  เงินหรือทรัพยสินซึ่งมีผูบริจาค 

    ๘.๓.๑ เงินทุนการศึกษาใหใชไดตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว 

    ๘.๓.๒ เงินกองทุนใหใชไดตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

    ๘.๓.๓ เงินหรือทรัพยสินซึ่งมีผูบริจาค   ใหใชไดตามที่ผูบริจาคกําหนดไวใน 

วัตถุประสงค  กรณีที่ผูบริจาคมิไดกําหนดวัตถุประสงคไวใหใชเพื่อการหน่ึงการใดโดยเฉพาะ  ใหสวนราชการ

สามารถกําหนดวัตถุประสงคและเงื่อนไขในการนําไปใชภายใตวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย” 

   “๘.๔ เงินรับฝาก หรือเงินที่มหาวิทยาลัยหรือคณะรับไวโดยมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่

ตองคืนไมวาดวยเหตุแหงกฎหมาย  สัญญา  หรือเหตุอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ใหคืนเจาของตามเงื่อนเวลาน้ัน 

   ในกรณีที่พนระยะเวลาตามที่กําหนดแลว  แตยังไมมีเจาของมารับคืน  ใหเงินรับฝากที่

เหลืออยูน้ันเปนรายไดของมหาวิทยาลัย” 

   “๘.๕ เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหลงเงินทุนภายนอก  ใหใชไดตามระเบียบที่

มหาวิทยาลัยกําหนดไว หรือตามที่ผูใหทุนกําหนด” 

   “๘.๖ เงินรายไดบริการทางวิชาการ  ใหใชไดตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด” 

   “๘.๗ เงินอุดหนุนจากราชการสวนทองถ่ิน  หรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัยไดรับ 

เพื่อใชในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย  ใหใชไดตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว หรือตามที่ผูให

ทุนอุดหนุนกําหนด” 

   “๘.๘ เงินสะสมซึ่งสะสมมาจากเงินเหลือจายจากงบประมาณรายจายประจําปของ

มหาวิทยาลัยและคณะ  ใหใชไดโดยการต้ังงบประมาณผานสภามหาวิทยาลัย” 

   “๘.๙ ผลประโยชน หรือเงินรายไดอื่น ๆ  ใหใชไดตามประกาศที่มหาวิทยาลัย

กําหนด” 

 

 ขอ ๖ ใหยกเลิกขอความในหมวดที่ ๔ เรื่อง  การจัดทํางบประมาณและการบริหารงบประมาณ  

ขอที่ ๒๒  แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  วาดวย เงินรายไดของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๑ และ

ใหใชขอความตอไปน้ีแทน 

 

 

 

/ขอ ๒๒ … 
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๕ 

 

  “ขอ ๒๒  เมื่อสิ้นปงบประมาณแลว  หากสวนราชการใดมิไดเบิกจายตามรายการที่กําหนด

ไวในเอกสารงบประมาณป  หรือเหลือจาย  และมิไดกอหน้ีผูกพันที่จําเปนตองเบิกจาย  ใหตัดเงินงบประมาณ

ดังกลาวเปนเงินคงคลัง  โดยใหงานคลังทําบัญชีเงินคงคลังของคณะ และสวนราชการเทียบเทาคณะ สํานักงาน

อธิการบดี และสวนงานภายใน ใหแยกตามประเภทที่มาของเงิน ทั้งน้ีตองเปนเงินเหลือจายที่เกิดจากการใชจาย

แบบประหยัด   

  สําหรับเงินงบประมาณตามโครงการของคณะ และสวนราชการเทียบเทาคณะ สํานักงาน

อธิการบดี และสวนงานภายใน ที่มีปญหาไมสามารถดําเนินการได ใหเงินงบประมาณน้ันตกเปนเงินคงคลังของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  

  ถาประสงคจะนําเงินคงคลังมาใชจาย  ใหจัดทําเปนงบประมาณรายจายประจําปของ

มหาวิทยาลัย  และของคณะ  และสวนราชการเทียบเทาคณะ สํานักงานอธิการบดี  และสวนงานภายใน  โดย

จัดทําเอกสารคําขอต้ังงบประมาณนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  และสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 

  ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

 

        ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

 
        

(รองศาสตราจารย ดร.สมพร ไชยะ) 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหนาที่แทน 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
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   ๑ 
 

        

 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

วาดวย  เบี้ยประชุมกรรมการ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

___________________________ 
 

 โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุง แกไข อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ       

ใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย อันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัย 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

จึงออกระเบียบไวดังตอไปน้ี 

 ขอ ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย เบี้ยประชุมกรรมการ 

พ.ศ. ๒๕๕๖”  

 ขอ ๒  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  บรรดากฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใดในสวนที่ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี 

ใหใชระเบียบน้ีแทน 

 ขอ ๔  ในระเบียบน้ี 

  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

  “สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

  “สภาคณาจารยและขาราชการ” หมายความวา สภาคณาจารยและขาราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ” 

  “คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

  “นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายความวา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

  “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

  “ผูชวยเลขานุการ” หมายความวา ผูที่ไดรับคําสั่งแตงต้ังใหทําหนาที่เปนผูชวยเลขานุการ  

ในคณะกรรมการหรืออนุกรรมการตามบัญชีแนบทายระเบียบน้ี 

  “ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม” หมายความวา ผูที่ไดรับคําสั่งแตงต้ังใหทําหนาที่ใหบริการ

สนับสนุนการประชุมในคณะกรรมการหรืออนุกรรมการตามบัญชีแนบทายระเบียบน้ี 
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๒ 

 

  “เงินรายได” หมายความวา เงินรายไดทุกประเภทที่มหาวิทยาลัยไดรับนอกเหนือจาก     

เงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดแผนดิน 

  “เบี้ยประชุม” หมายความวา เงินที่เบิกจายเปนคาตอบแทนในการประชุม 

 ขอ ๕  คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผูมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมตามระเบียบน้ี ไดแก 

(๑) สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(๒) สภาวิชาการตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(๓) สภาคณาจารยและขาราชการตามมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  (๔) คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  (๕) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๔) แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๑๗ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  (๖) คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๓)   

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และมาตรา ๖๕/๑ แหงพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  

  (๗) คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงต้ังเพื่อกระทําการใดๆ ตามมาตรา ๑๘ (๑๔)        

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

  (๘) คณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงต้ังเพื่อกระทําการใดๆ ตามมาตรา ๑๘ (๑๔)    

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

  (๙) ผูชวยเลขานุการ  

  (๑๐) ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม  

 ขอ ๖  ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการไมสามารถประชุมได ใหผูซึ่งทําหนาที่

ประธานในที่ประชุมไดรับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการ 

 ขอ ๗  ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการคณะหน่ึง มีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมครั้งหน่ึงสําหรับ

การประชุมในหน่ึงวัน 

  ในกรณีที่มีการประชุมในหน่ึงวันหลายคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ใหผูมีสิทธิ   

รับเบี้ยประชุมรับเบี้ยประชุมในอัตราเบี้ยประชุมใดเบี้ยประชุมหน่ึงเทาน้ัน  

  ในกรณีตามวรรคสอง มิใหใชบังคับกับผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 

 ขอ ๘  อัตราเบี้ยประชุมใหจายตามบัญชีแนบทายระเบียบน้ี  การปรับและการแกไขเปลี่ยนแปลง

อัตราเบี้ยประชุมใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
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๓ 

 

 ขอ ๙  การเบิกจายเบี้ยประชุมตามระเบียบน้ีใหเบิกจายจากเงินรายได  

 ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ีและเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่เกิดปญหา

จากการใชระเบียบน้ี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 

       (นายวิศัลย  โฆษิตานนท) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
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๑

บัญชีแนบทายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

วาดวย เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

คณะกรรมการ / ตําแหนง อัตราเบี้ยประชุม (บาท) 

๑.  สภามหาวิทยาลัย 

     (๑)  นายกสภามหาวิทยาลัย 

     (๒)  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

     (๓)  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

     (๔)  อธิการบดี 

     (๕)  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

     (๖)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

     (๗)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงผูบริหาร 

     (๘)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

     (๙)  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

    (๑๐)  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

    (๑๓)  ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 

 

 

๓,๐๐๐ 

๒,๕๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๑,๒๐๐ 

๑,๒๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๑,๒๐๐ 

๑,๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

๒.  สภาวิชาการ 

     (๑)  ประธานสภาวิชาการ 

     (๒)  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 

     (๓)  กรรมการสภาวิชาการจากผูแทนคณะ 

     (๔)  กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ 

     (๕)  ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ 

     (๖)  ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม  

 

 

๑,๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

๓.  สภาคณาจารยและขาราชการ 

     (๑)  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

     (๒)  กรรมการ 

     (๓)  เลขานุการ 

     (๔)  ผูชวยเลขานุการ  

 

 

 

 

 

๑,๐๐๐ 

๗๐๐ 

๗๐๐ 

๓๐๐ 
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๒

คณะกรรมการ / ตําแหนง อัตราเบี้ยประชุม (บาท) 

๔.  คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

     (๑)  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

     (๒)  รองประธานกรรมการ 

     (๓)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 

     (๔)  กรรมการจากนายกองคการนักศึกษาและประธานสภานักศึกษา 

     (๕)  เลขานุการ 

     (๖)  ผูชวยเลขานุการ      

 

 

๑,๕๐๐ 

๑,๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 

  ๖๐๐ 

๑,๐๐๐ 

  ๕๐๐ 

๕.  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

     (๑)  ประธานกรรมการ 

     (๒)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 

     (๓)  กรรมการจากบุคคลภายใน 

     (๔)  กรรมการและเลขานุการ 

     (๕)  ผูชวยเลขานุการ 

     (๖)  ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 

 

 

๑,๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๗๐๐ 

๗๐๐ 

๕๐๐ 

๒๐๐ 

๖.  คณะกรรมการประจําคณะ 

    (๑)  ประธานกรรมการ 

    (๒)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 

    (๓)  รองคณบดี ไมเกิน ๓ คน ๆ ละ 

    (๔)  ประธานสาขาวิชา 

    (๕)  ผูแทนคณาจารย 

    (๖)  เลขานุการ 

    (๗)  ผูชวยเลขานุการ 

    (๘)  ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 

 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๗๐๐ 

๗๐๐ 

๗๐๐ 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

๒๐๐ 

๗.  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 

     (๑)  ประธานกรรมการ 

     (๒)  รองประธาน 

     (๓)  กรรมการ 

     (๔)  กรรมการและเลขานุการ 

     (๕)  ผูชวยเลขานุการ 

 

๒,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 
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๓

คณะกรรมการ / ตําแหนง อัตราเบี้ยประชุม (บาท) 

๘.  คณะกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง 

     (๑)  ประธานกรรมการ 

     (๒)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 

     (๓)  กรรมการจากผูบริหาร และคณาจารยประจํา 

     (๔)  กรรมการและเลขานุการ 

     (๕)  ผูชวยเลขานุการ 

     (๖)  ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม     

 

๑,๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๗๐๐ 

 ๗๐๐ 

 ๕๐๐ 

  ๒๐๐ 

๙.  กรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

     (๑)  ประธานกรรมการ 

     (๒)  กรรมการ 

     (๓)  เลขานุการ 

     (๔)  ผูชวยเลขานุการ 

 

๓,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๑๐.  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานวิชาการ 

    (๑)  ประธานกรรมการ 

    (๒)  กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

    (๓)  เลขานุการ 

    (๔)  ผูชวยเลขานุการ  

 

๓,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๑๑.  คณะอนุกรรมการประเมินการสอน (เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน) 

     (๑)  ประธานกรรมการ 

           -  บุคคลภายนอก 

           -  บุคคลภายใน 

     (๒)  กรรมการ 

     (๓)  เลขานุการ 

     (๔)  ผูชวยเลขานุการ 

 

 

๑,๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๘๐๐ 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

๑๒.  คณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง 

       (๑)  ประธานอนุกรรมการ 

       (๒)  อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 

       (๓)  อนุกรรมการจากผูบริหารและคณาจารยประจํา 

       (๔)  กรรมการและเลขานุการ 

       (๕)  ผูชวยเลขานุการ 

 

๑,๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๘๐๐ 

๓๐๐ 
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๔

คณะกรรมการ / ตําแหนง อัตราเบี้ยประชุม (บาท) 

๑๓.  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

     (๑)  ประธาน 

     (๒)  ผูทรงคุณวุฒ ิ

     (๓)  รองประธาน และกรรมการ 

     (๔)  กรรมการและเลขานุการ 

     (๕)  ผูชวยเลขานุการ 

 

๑,๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 ๑,๐๐๐ 

 ๕๐๐ 

๑๔.  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 

     (๑)  ประธาน 

     (๒)  ผูทรงคุณวุฒ ิ

     (๓)  กรรมการ 

     (๔)  กรรมการและเลขานุการ 

     (๕)  ผูชวยเลขานุการ 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๗๐๐ 

๗๐๐ 

๓๐๐ 

๑๕.  คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง/ดําเนินการทางวินัย 

     (๑)  ประธานกรรมการ 

           -  บุคคลภายนอก 

           -  บุคคลภายใน 

     (๒)  กรรมการ 

           -  บุคคลภายนอก 

           -  บุคคลภายใน 

     (๓)  เลขานุการ 

     (๔)  ผูชวยเลขานุการ  จํานวน  ๑  คน 

 

 

๓,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 

๒,๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๘๐๐ 

๕๐๐ 
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ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์
ว่าด้วย การเบกิเงินจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง 

สําหรบัผูบ้ริหารท่ีมิใชข่้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                   
  

  โดยเป็นการสมควรและเพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   
ในกรณีไม่จําเป็นต้องจัดซื้อหรือเช่ารถยนต์ประจําตําแหน่งให้แก่ ผู้บริหารที่มิใช่ข้าราชการของมหาวิทยาลัยฯ  
โดยผู้บริหารที่มิใช่ข้าราชการเป็นฝ่ายจัดหารถยนต์ส่วนตัวที่เหมาะสมกับฐานะของผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร  
นํามาเป็นพาหนะในการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจําปกติ  และผู้บริหารน้ัน  ใช้วิธีเลือกรับเงินค่าตอบแทน   
เหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒)และ(๑๗) แห่งพระราชราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในการประชุม 
(นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงออกระเบียบไว้ดังน้ี 
  ข้อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนเหมาจ่าย แทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง สําหรับผู้บริหารที่มิใช่ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕” 
  ข้อ ๒ ในระเบียบน้ี 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
  “ผู้บริหารที่มิใช่ข้าราชการ” หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีหรือรักษาราชการแทน

อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไม่ได้รับราชการในมหาวิทยาลัย 
  “รถประจําตําแหน่ง” หมายความว่า รถยนต์ที่ทางราชการจัดให้สําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง

ผู้บริหารที่มิใช่ข้าราชการ 
  “รถยนต์ส่วนตัว” หมายความว่า รถยนต์ส่วนบุคคลท่ีผู้บริหารเป็นเจ้าของหรือเป็น             
ผู้ครอบครองหรือเป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิ 
  ข้อ ๓ ผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารที่มิใช่ข้าราชการ  คนใดที่ไม่ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยฯ จัดหา

รถประจําตําแหน่งให้ และมีความประสงค์เลือกนํารถยนต์ส่วนตัวของตนเองมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แจ้ง

ความประสงค์น้ัน  ต่อมหาวิทยาลัยพร้อมนําเอกสารหลักฐานต่างๆ ของรถยนต์ส่วนตัวมาแสดงและขอใช้สิทธิ

เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง 
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เบิกจ่าย

นําหลักเก

ข้าราชกา

  
แก่ ผู้บรหิ

  
วันที่มีคํา

  
หรือคําสัง่

 
  
 
  
 
  
  
 

ข้อ ๔
แทนการจัด

กณฑ์และวิธีก

าร  ผู้มีสิทธ์ิได้

ข้อ ๕
หารจากงบปร

ข้อ ๖
สั่งให้ดํารงตํา

ข้อ ๗
ง และหากเกดิ

 

 

 
 

๔ ประเภทร

ดหารถประจํ

การปฏิบัติกา

ด้รถประจําตําแ

๕  ให้มหาวิท

ระมาณที่เป็นเ ิ

๖  ระเบียบน้ี

แหน่งผู้บริหา

๗  ให้อธิการบ

ดปัญหาในกา

 

  

  
  

ถยนต์ส่วนตัว

จําตําแหน่ง  
ารเบิกจ่ายเงิน

แหน่งตามที่ก

ทยาลัยดําเนิน

เงินรายได้ของ

น้ีให้ใช้บังคับต้ั

ารเป็นต้นไป  
บดีเป็นผู้รักษา

รใช้ระเบียบน้ี

ประกาศ ณ  

 

วและอัตราค

ให้ผู้บริหาร

นค่าตอบแทน

ระทรวงการค

นการเบิกจ่า

งมหาวิทยาลัย

ต้ังแต่วันที่ ๑ 
จนกว่าผู้บริห

าการให้เป็นไป

น้ี  ให้อธิการบ

วันที่ ๙ พฤศจิ

นายกสภ

ค่าตอบแทนเ

รน้ันและเจ้า

นเหมาจ่ายแท

คลังกําหนด  ม
ยเงินค่าตอบ

ย 
 ธันวาคม  ๒
ารน้ันจะพ้นจ

ปตามระเบียบ

ดีเป็นผู้วินิจฉั

จกิายน พ.ศ. 

(นายวิศัลย์  โ
ภามหาวิทยาลั

หมาจ่ายรวม

หน้าที่งานค

ทนการหารถป

มาถือปฏิบัติโด

บแทนการจัด

๒๕๕๕ เป็นต้น

จากตําแหน่งต

น้ี  และมีอําน
ัยช้ีขาด และใ

๒๕๕๕ 

โฆษิตานนท์) 
ัยราชภัฏเพชร

มทั้งการขอใช้

คลังของมหา

ประจําตําแหน

ดยอนุโลม 
หารถประจํา

นไป และ/หรื

ามที่กฎหมาย

นาจในการออก

ให้ถือเป็นที่สุด

รบูรณ์ 

ช้สิทธิการ

วิทยาลัย   
น่งสําหรับ

าตําแหน่ง    

รือ นับแต่

ยกําหนด 
กประกาศ

ด 
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ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่งสาํหรบั 
ข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่งผูบ้ริหาร 

พ.ศ. ๒๕๕๖        
--------------------------------------------------------- 

 
  โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทน      
เหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่งสําหรับข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่งผู้บริหาร  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖        
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ  ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทน   
เหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่งสําหรับข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๖” 
 ข้อ  ๒  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓  ในระเบียบน้ี 
  มหาวิทยาลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
   อธิการบดี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
   ข้าราชการ หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   ตําแหน่งผู้บริหาร หมายความว่า ตําแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี และให้หมายความรวมถึง

ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังให้รักษาราชการแทนในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวด้วย แต่ทั้งน้ีไม่รวมถึงผู้ที่ได้รับ

มอบหมายหรือแต่งต้ังให้รักษาราชการแทนในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
 ข้อ  ๔  ข้าราชการที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารคนใดไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่าย

แทนการจัดหารถประจําตําแหน่งจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการ

จัดหารถประจําตําแหน่งจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามระเบียบน้ี  
  การจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่งตามวรรคหน่ึง ตลอดจนการดําเนินการ
อ่ืนที่เก่ียวข้องกับการได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง ให้นําหลักเกณฑ์และวิธี

ปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่งสําหรับข้าราชการผู้มี

สิทธิได้รถประจําตําแหน่งตามที่กระทรวงการคลังกําหนดมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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 ข้อ  ๕  ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจํา

ตําแหน่งจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ แล้วแต่กรณี และได้รับแต่งต้ังให้รักษาราชการแทนตําแหน่ง

อ่ืนอีกหน่ึงตําแหน่ง ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่งตามระเบียบน้ี           
ให้ข้าราชการผู้น้ันได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่งทางใดทางหน่ึงเพียงตําแหน่งเดียว  
 ข้อ  ๖  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจออกประกาศ หรือคําสั่ง เพ่ือประโยชน์

ในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
  ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหอ้ธิการบดีเป็นผู้มีอํานาจตีความและวินิจฉัย  

ประกาศ  ณ  วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 
        

(นายวิศัลย์ โฆษิตานนท์) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   

ว่าด้วย ค่าใชจ่้ายเก่ียวกับการจัดกิจกรรมของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
----------------------------------------------------------- 

 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
การจัดกิจกรรมของนักศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ(๑๒) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการประชุมสภา

ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕  จึงกําหนดระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑  “ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
การจัดกิจกรรมของนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕” 
 ข้อ ๒  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยค่ากิจกรรมของนักเรียน

นักศึกษาในสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับหรือประกาศหรือคําสั่งอ่ืนใดที่ขัดแย้งกับระเบียบน้ี 
 ข้อ ๔  ในระเบียบ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
   “นักศึกษา”  หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

   “กิจกรรมนักศึกษา” หมายความว่า กิจกรรมท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมายจาก

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ต้ังแต่ระดับคณะวิชา สํานักหรือเทียบเท่า ขึ้นไป เป็นลายลักษณ์อักษรให้

ดําเนินการ เช่น การแสดงดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ วัฒนธรรม การเผยแพร่เทคโนโลยี ความสามารถ 
ทางด้านทักษะการประดิษฐ์ ความสามารถหรือโครงงานวิทยาศาสตร์ ความสามารถทางทักษะการพูด

การนําเสนอผลงานทางวิชาการของแต่ละสาขา หรือกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม เป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย เป็นกิจกรรมที่ตรงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

   “เ งินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของนักศึกษา” หมายความว่า เ งินที่

มหาวิทยาลัยใช้จ่ายเพ่ือจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ได้รับจาก 
        (๑)  เงินบํารุงการศึกษา 
        (๒)  เงินรายได้พิเศษของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
        (๓)  เงินรายได้พิเศษจากหน่วยงานอ่ืนสนับสนุน 
        (๔)  ดอกผลท่ีเกิดจากข้อ (๑) (๒) (๓) 
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๒

 
 ข้อ ๕  ค่าใช้จ่ายและหลักเกณฑ์ วิ ธีการใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดกิจกรรมของนักศึกษา           
ให้อธิการบดีจัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๖  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี และเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดกรณีเกิด

ปัญหาจากการใช้ระเบียบน้ี 
 
 
        ประกาศ ณ  วันที่ ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
           (นายวิศัลย์  โฆษิตานนท์) 
          นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการกีฬาของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

เพ่ือให้การใช้เงินเก่ียวกับการกีฬาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ประหยัด และมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)  และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕    
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕  จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี  
 

ข้อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการกีฬาของ

นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕”  

 
ข้อ ๒  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  

 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการกีฬา               

พ.ศ.๒๕๔๐ ข้อบังคับหรือประกาศหรือคําสั่งอ่ืนใดที่ขัดแย้งกับระเบียบน้ี  

 
ข้อ ๔  ในระเบียบน้ี  

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
“กีฬาของนักศึกษา” หมายความว่า กีฬาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดแข่งขันหรือ         

ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 
“ค่านํ้าเลี้ยง” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายสําหรับนักกีฬาระหว่างฝึกซ้อมและวันแข่งขัน 
“เงินค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการกีฬาของนักศึกษา” หมายความว่า เงินที่มหาวิทยาลัยได้รับจาก 
(๑)  เงินงบประมาณแผ่นดิน  
(๒)  เงินงบประมาณจากมหาวิทยาลัย  
(๓)  เงินค่าบํารุงการกีฬาที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษา  
(๔)  เงินที่ผู้บริจาคให้มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือใช้ในการกีฬา  
(๕)  เงินที่ได้มาจากการแข่งขันกีฬากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือกีฬาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น  
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(๖)  เงินค่าช่วยเหลือกีฬากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
(๗)  เงินอ่ืนๆ ที่ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กําหนดให้ใช้ในกิจการกีฬาได้  
(๘)  เงินดอกผลท่ีเกิดจากการนําเงินตามข้อ (๑), (๒), (๓), (๔), (๕), (๖) และ (๗) ฝากธนาคาร

พาณิชย์ หรือธนาคารของรัฐ  
 

ข้อ ๕  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการกีฬาของนักศึกษา ให้จ่ายได้ดังต่อไปน้ี  
(๑)  ค่าสมัครเป็นสมาชิก ค่าบํารุงประจําปี ค่าสมัครเข้าแข่งขัน  
(๒)  ค่าอุปกรณ์สําหรับฝึกซ้อมหรือแข่งขันและชุดกีฬา  
(๓)  ค่านํ้าเลี้ยงในการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน  
(๔)  ค่าเบ้ียเลี้ยงนักกีฬา รวมทั้งผู้ควบคุมทีม ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและนักกีฬา 

ระหว่างที่ทําการฝึกซ้อม จ่ายให้ฤดูกาลแข่งขันละไม่เกิน ๑๕ วัน  
(๕)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬาของผู้ควบคุมทีม ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน 

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและนักกีฬา 
(๕.๑)  ค่าพาหนะเดินทาง  
(๕.๒)  ค่าเบ้ียเลี้ยง  
(๕.๓)  ค่าที่พัก  
(๕.๔)  ค่าประกันอุบัติเหตุนักกีฬาและผู้เก่ียวข้องในการเดินทางไปร่วมการแข่งขัน 

 (๖)  ค่าเช่าหรือค่าบํารุงสถานที่ อุปกรณ์สําหรับฝึกซ้อมหรือการแข่งขัน  
(๗)  ค่าอุดหนุนกีฬาระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ กีฬาภายในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือ

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยหรือกีฬาที่มหาวิทยาลัยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  
(๘) ค่าเวชภัณฑ์ 
(๙)  ค่ารักษาพยาบาลนักกีฬาของมหาวิทยาลัยที่ประสบอุบัติเหตุหรือป่วย เน่ืองจากการฝึกซ้อม

หรือการแข่งขัน  
(๑๐)  ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบ้ียเลี้ยงของผู้ตัดสิน ผู้ช่วยผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่เทคนิค 

เจ้าหน้าที่ประจําสนาม  
(๑๑)  ค่าของรางวัลหรือของที่ระลึก 
(๑๒)  ค่าใช้จ่ายในการรับรองนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องกับการแข่งขันและผู้ที่ได้     

รับเชิญจากมหาวิทยาลัย หรือส่วนราชการอ่ืนๆ  
(๑๓)  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลยัเห็นว่าจําเป็น 
ค่าใช้จ่ายตามข้อ ๕ ถ้าเป็นกรณีกีฬาภายในของมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยจัดแข่งขันให้จ่าย

เก่ียวกับการกีฬาของนักศึกษาได้เฉพาะ ข้อ ๕ (๒), (๓) (๘) (๙), (๑๐), (๑๑), (๑๒) และ (๑๓) เท่าน้ัน  
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ข้อ ๖  ให้มหาวิทยาลัยจัดทําโครงการค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการกีฬาของนักศึกษาไว้ในงบประมาณรายจ่าย

ของมหาวิทยาลัย โดยเสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณางบประมาณค่าใช้จ่ายตามระเบียบน้ี  

 
ข้อ ๗  ให้อธิการบดีเป็นผู้กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท โดยมีอํานาจออกคําสั่งหรือประกาศและ 

เป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบน้ี คําวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด 
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
 

                                         
 (นายวิศัลย์  โฆษิตานนท์) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

วาดวย  การจายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย ติดตามและประเมินผล 
งานวิจัยและพิจารณาบทความประจําวารสารเพ่ือการวิจัย 

พ.ศ. ๒๕๕๔  
-------------------------------- 

 

 โดยที่เปนการเห็นสมควรวางระเบียบ  วาดวยการจายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอ
โครงการวิจัย  ติดตามและประเมินผลการวิจัย  และพิจารณาบทความประจําวารสาร   เพื่อการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๖) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ในการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๕๔   เมื่อวันที่  ๑๐  เดือน  มิถุนายน    
พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงวางระเบียบไวดังตอไปน้ี 
 ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  วาดวยการจายคาตอบแทน
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย  ติดตามและประเมินผลงานวิจัยและพิจารณาบทความประจํา
วารสารเพื่อการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๔” 
 ขอ ๒ ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓ ในระเบียบน้ี 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
 “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
 “ผูทรงคุณวุฒิ” หมายความวา ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย ติดตามและประเมินผล
งานวิจัยและพิจารณาบทความประจําวารสารเพื่อการวิจัย  ซึ่งเปนบุคคลภายในมหาวิทยาลัยหรือภายนอก
สังกัดมหาวิทยาลัย ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบน้ีและไดรับการแตงต้ัง   จากมหาวิทยาลัย 
 “โครงการวิจัย” หมายความวา โครงการศึกษาที่มีการคนควาวิเคราะห ทดลอง ผลิตสิ่งประดิษฐ 
สรางสรรค ออกแบบ พัฒนา ถายทอดเทคโนโลยีที่เปนองคความรูจาการวิจัยหรือลักษณะงานอื่นที่ใกลเคียง  
ซึ่งเปนโครงการที่มีแผนและการแสดงหัวขอรายละเอียดอยางมีระบบ 
 “ชุดโครงการหรือแผนงานวิจัย” หมายความวา ชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยที่ประกอบดวย
โครงการวิจัยไมนอยกวาสองโครงการ 
 “บทความ” หมายความวา บทความวิชาการหรือบทความวิจัยประจําวารสาร  เพื่อการวิจัย                
ของมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๔ คุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒ ิ
  (๑) เปนผู ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยหรือสําเร็จการศึกษา          
ไมตํ่ากวาปริญญาเอก 
  (๒) มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวของและมีผลงานวิจัยอยางตอเน่ือง 
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 ขอ ๕ ประเภทและอัตราคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิเปนดังน้ี 
  (๑) คาตอบแทนการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย 
 

อัตราคาตอบแทน 
ประเภท 

ผูทรงคุณวุฒิภายใน ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
   - โครงการเด่ียว 
   - ชุดโครงการ 
   - กรณีประชุมพิจารณา 
     ในรูปคณะกรรมการ 

๔๐๐ บาท/คน/โครงการ 
๖๐๐ บาท/คน/ชุดโครงการ 
๑,๐๐๐ บาท/คน/วัน 

๖๐๐ บาท/คน/โครงการ 
๑,๐๐๐ บาท/คน/ชุดโครงการ 
๑,๕๐๐ บาท/คน/วัน 

 

  (๒) คาตอบแทนการติดตามและประเมินผลงานวิจัย 
 

อัตราคาตอบแทน 
ประเภท 

ผูทรงคุณวุฒิภายใน ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
๑. การติดตามและประเมิน
ความก าวหน า ระหว า ง
ดําเนินการวิจัย 
   - กรณีติดตามและ 
     ประเมินในรูปของ 
     คณะกรรมการ 
๒. การประเมินรายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ 
   - โครงการเด่ียว 
   - ชุดโครงการ 

 
 
 
๑,๐๐๐ บาท/คน/วัน 
 
 
 
 
๒๐๐ บาท/คน/โครงการ 
๕๐๐ บาท/คน/ชุดโครงการ 

 
 
 
๑,๕๐๐ บาท/คน/วัน 
 
 
 
 

 

  (๓) คาตอบแทนการพิจารณาบทความประจําวารสารเพื่อการวิจัย 
 

อัตราคาตอบแทน 
ประเภท 

ผูทรงคุณวุฒิภายใน ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
กา ร พิ จ า ร ณาบ ทความ
ประจําวารสารเพื่อการวิจัย 

 
๖๐๐ บาท/คน/บทความ 

 
๑,๐๐๐ บาท/คน/บทความ 

 ขอ ๖ ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ีและมีอํานาจวินิจฉัยตีความปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ   ณ   วันที่ ๑๐  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
             (รองศาสตราจารย ดร. สมพร  ไชยะ) 
                             อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหนาที่แทน 
           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
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วาดวย  คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

วาดวย คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

วาดวย การใหปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

วาดวย การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

วาดวย การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  

 
 

วาดวย การโอนผลการเรียน และการยกเวนรายวิชาเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

วาดวย  การเทียบโอนความรูและประสบการณ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 

วาดวย ผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและที่ปรึกษาผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  

หมวดหมวดวิชาการวิชาการ 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ  

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
…………………………………………………… 

 

โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ  และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๓  มกราคม ๒๕๕๕   

จึงตราขอบังคับไวดังตอไปน้ี 

ขอ ๑  ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ  และ
วิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ขอ ๒  ขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันที่ประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓  ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ  และวิธีการเลือก

กรรมการสภาวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ขอ ๔  ในขอบังคับน้ี 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

 “สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

 “คณาจารยประจํา” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในตําแหนงวิชาการ  ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
ขอ ๕  สภาวิชาการประกอบดวย 

(๑) ประธานสภาวิชาการ  ไดแก อธิการบดี 
(๒) กรรมการสภาวิชาการที่คณาจารยประจําเลือกจากผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะ คณะ 

ละหน่ึงคน 

(๓) กรรมการสภาวิชาการซึ่งแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิและบุคคลภายนอก  จํานวนเทากับ (๒) 

 ใหสภาวิชาการแตงต้ังรองอธิการบดีคนหน่ึงเปนกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการโดยคําแนะนํา
ของอธิการบดี 

ขอ ๖  กรรมการสภาวิชาการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับแตงต้ังใหมอีกไดแตจะ
ดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 
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 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในวรรคหน่ึงแลว  กรรมการสภาวิชาการพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเปนประธานสภาวิชาการหรือกรรมการสภาวิชาการ 
(๔) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๕) เปนบุคคลลมละลาย 
(๖) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

ขอ ๗  ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการพนจากตําแหนงกอนครบวาระและไดมีการดําเนินการใหผูดํารง
ตําแหนงแทนแลว ใหผูน้ันอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน  แตถาวาระการดํารง
ตําแหนงเหลืออยูนอยกวาเกาสิบวัน  จะไมดําเนินการเพื่อใหมีผู ดํารงตําแหนงแทนก็ได ใหสภาวิชาการ
ประกอบดวยกรรมการสภาวิชาการเทาที่มีอยูมีอํานาจและปฏิบัติหนาที่ตอไปได 

ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการพนจากตําแหนงตามวาระ  แตยังมิไดดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการสภา
วิชาการใหม  ใหกรรมการสภาวิชาการซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดมีการแตงต้ังกรรมการ
สภาวิชาการข้ึนใหมแลว 

ขอ ๘  สภาวิชาการมีอํานาจและหนาที่ดังน้ี 

(๑) พิจารณาเสนอวิสัยทัศน กําหนดนโยบายวิชาการ และหลักสูตรการเรียนการสอนและการ 
วัดผลประเมินผลการศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัย 

(๒) พิจารณาเสนอดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัย การสอน  การประเมินผลการสอนและ          
การประกันคุณภาพการศึกษา 

(๓) พิจารณาเสนอการใหปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
อนุปริญญา  และประกาศนียบัตร 

(๔) พิจารณาเสนอการจัดต้ัง  ยุบรวม และการยุบเลิกคณะ  สถาบัน  สํานัก  ศูนย  สวนราชการ 
หรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  รวมทั้งการเสนอแบงสวนราชการหรือสวนงานใน
หนวยงานดังกลาว 

(๕) พิจารณาเสนอการรับสถาบันวิชาการช้ันสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นเขาสมทบในมหาวิทยาลัย 
(๖) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารย  รองศาสตราจารย   

และผูชวยศาสตราจารย 
(๗) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงต้ังและถอดถอนศาสตราจารยพิเศษ  ศาสตราจารย 

เกียรติคุณ  รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยพิเศษ 

(๘) แสวงหาวิธีการที่จะทําใหการศึกษา  การวิจัย  การบริการทางวิชาการแกสังคมการปรับปรุง   
การถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  การพัฒนาทองถ่ิน  การผลิตและสงเสริม
วิทยฐานะครู  การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหเจริญย่ิงข้ึน 

(๙) เสนอแนะแนวทางการประสานงาน  การระดมสรรพกําลังเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน  การทํา 
ขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยในความรวมมือทางวิชาการ  ประสานการใชบุคลากร  ทรัพยากร  และความชํานาญ
รวมกันในการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

(๑๐) พิจารณาใหความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
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(๑๑) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานดานวิชาการของ 

มหาวิทยาลัย 
(๑๒) ใหคําปรึกษาแกอธิการบดีและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี 

มอบหมาย 
(๑๓) แตงต้ังคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดเพื่อกระทําการใด ๆ  

อันอยูในอํานาจและหนาที่ของสภาวิชาการ 

ขอ ๙  ผูดํารงตําแหนงกรรมการสภาวิชาการจากแตละคณะ ตองมีคุณสมบัติ  ดังน้ี 

(๑) เปนผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะน้ัน 
(๒) มีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย  หรือสําเร็จการศึกษาปริญญาเอก  หรือ 

เทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

ขอ ๑๐  ใหคณบดีแตละคณะเรียกประชุมคณาจารยประจํา  ของคณะเพื่อคัดเลือกผูมีคุณสมบัติตามขอ ๙  
จํานวนหน่ึงคน  เปนกรรมการสภาวิชาการของคณะ 

หลักเกณฑและวิธีคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการ (ขอ ๙)  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประจําคณะ
กําหนด 

ขอ ๑๑  ผูดํารงตําแหนงกรรมการสภาวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิตองเปนบุคคลภายนอกและมีคุณสมบัติ  ดังน้ี 

(๑) มีคุณธรรม  จริยธรรม  เปนที่ยอมรับในสังคม 
(๒) มีหรือเคยมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย  หรือสําเร็จการศึกษาปริญญา 

โทหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือมีความรูและ
ประสบการณในทางวิชาการเปนที่ยอมรับ 

(๓) มีความเปนนักวิชาการ  และสามารถเอื้ออํานวยประโยชนตอการดําเนินงานทางวิชาการของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

(๔) มีวิสัยทัศนในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณใหเปนมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนา 
ทองถ่ิน หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๕) มีภาวะผูนํา  และความสามารถในการบริหาร 

ขอ ๑๒  ใหประธานสภาวิชาการและกรรมการสภาวิชาการจากผูแทนคณะดําเนินการสรรหาผูมีคุณสมบัติ  
ตามขอ ๑๑  จํานวนสองเทาของกรรมการสภาวิชาการจากผูแทนคณะแลวจัดทําเปนบัญชีรายช่ือตามลําดับอักษร  
พรอมทั้งประวัติและขอมูลรายละเอียดที่ใชประกอบการพิจารณาเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  

ขอ ๑๓  ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแตงต้ังบุคคลตามบัญชีรายช่ือในขอ ๑๒ เพื่อเปน
กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒิเทากับกรรมการสภาวิชาการจากผูแทนคณะ 

ขอ ๑๔  ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการตามขอ ๕ (๒) หรือ ขอ ๕ (๓)  พนจากตําแหนงกอนครบวาระให
ดําเนินการคัดเลือกหรือสรรหาผูดํารงตําแหนงกรรมการสภาวิชาการแทนโดยนําความใน ขอ ๑๐ ขอ ๑๒ และ ขอ 
๑๓  แลวแตกรณี  มาใชบังคับโดยอนุโลม  เวนแตวาระของกรรมการสภาวิชาการที่พนจากตําแหนงน้ันจะเหลืออยู
นอยกวาเกาสิบวัน 

ใหผูไดรับคัดเลือกตามวรรคหน่ึง  อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

ขอ ๑๕  การประชุมของสภาวิชาการ  ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย การประชุม
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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ขอ ๑๖  ใหสภาวิชาการมีการประชุมอยางนอยภาคเรียนละสองครั้ง 

ขอ ๑๗  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับน้ี  และมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคําสั่ง เพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับน้ี 

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับน้ี ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 
 
 

                     (รองศาสตราจารย ดร. สมพร  ไชยะ) 
     อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหนาที่แทน 
                                                      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
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วาดวย การบริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  

 
 

วาดวย ทุนอุดหนุนการทําวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

วาดวย กองทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

วาดวย การบริหารจัดการงานวิจัยที่ไดรับเงินอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๓ 

วาดวย การจัดการทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

วาดวย การจายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย ติดตามผลประเมินผลงานวิจัย 

 และพิจารณาบทความประจําวารสารเพื่อการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 

วาดวย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  

หมวดหมวดวิจัยวิจัย 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

วาดวย  การจายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย ติดตามและประเมินผล 
งานวิจัยและพิจารณาบทความประจําวารสารเพ่ือการวิจัย 

พ.ศ. ๒๕๕๔  
-------------------------------- 

 

 โดยที่เปนการเห็นสมควรวางระเบียบ  วาดวยการจายคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอ
โครงการวิจัย  ติดตามและประเมินผลการวิจัย  และพิจารณาบทความประจําวารสาร   เพื่อการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๖) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ในการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๕๔   เมื่อวันที่  ๑๐  เดือน  มิถุนายน    
พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงวางระเบียบไวดังตอไปน้ี 
 ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  วาดวยการจายคาตอบแทน
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย  ติดตามและประเมินผลงานวิจัยและพิจารณาบทความประจํา
วารสารเพื่อการวิจัย พ.ศ.๒๕๕๔” 
 ขอ ๒ ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓ ในระเบียบน้ี 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
 “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
 “ผูทรงคุณวุฒิ” หมายความวา ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย ติดตามและประเมินผล
งานวิจัยและพิจารณาบทความประจําวารสารเพื่อการวิจัย  ซึ่งเปนบุคคลภายในมหาวิทยาลัยหรือภายนอก
สังกัดมหาวิทยาลัย ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบน้ีและไดรับการแตงต้ัง   จากมหาวิทยาลัย 
 “โครงการวิจัย” หมายความวา โครงการศึกษาที่มีการคนควาวิเคราะห ทดลอง ผลิตสิ่งประดิษฐ 
สรางสรรค ออกแบบ พัฒนา ถายทอดเทคโนโลยีที่เปนองคความรูจาการวิจัยหรือลักษณะงานอื่นที่ใกลเคียง  
ซึ่งเปนโครงการที่มีแผนและการแสดงหัวขอรายละเอียดอยางมีระบบ 
 “ชุดโครงการหรือแผนงานวิจัย” หมายความวา ชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยที่ประกอบดวย
โครงการวิจัยไมนอยกวาสองโครงการ 
 “บทความ” หมายความวา บทความวิชาการหรือบทความวิจัยประจําวารสาร  เพื่อการวิจัย                
ของมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๔ คุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒ ิ
  (๑) เปนผู ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยหรือสําเร็จการศึกษา          
ไมตํ่ากวาปริญญาเอก 
  (๒) มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวของและมีผลงานวิจัยอยางตอเน่ือง 
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-๒- 
 

 ขอ ๕ ประเภทและอัตราคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิเปนดังน้ี 
  (๑) คาตอบแทนการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย 
 

อัตราคาตอบแทน 
ประเภท 

ผูทรงคุณวุฒิภายใน ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
   - โครงการเด่ียว 
   - ชุดโครงการ 
   - กรณีประชุมพิจารณา 
     ในรูปคณะกรรมการ 

๔๐๐ บาท/คน/โครงการ 
๖๐๐ บาท/คน/ชุดโครงการ 
๑,๐๐๐ บาท/คน/วัน 

๖๐๐ บาท/คน/โครงการ 
๑,๐๐๐ บาท/คน/ชุดโครงการ 
๑,๕๐๐ บาท/คน/วัน 

 

  (๒) คาตอบแทนการติดตามและประเมินผลงานวิจัย 
 

อัตราคาตอบแทน 
ประเภท 

ผูทรงคุณวุฒิภายใน ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
๑. การติดตามและประเมิน
ความก าวหน า ระหว า ง
ดําเนินการวิจัย 
   - กรณีติดตามและ 
     ประเมินในรูปของ 
     คณะกรรมการ 
๒. การประเมินรายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ 
   - โครงการเด่ียว 
   - ชุดโครงการ 

 
 
 
๑,๐๐๐ บาท/คน/วัน 
 
 
 
 
๒๐๐ บาท/คน/โครงการ 
๕๐๐ บาท/คน/ชุดโครงการ 

 
 
 
๑,๕๐๐ บาท/คน/วัน 
 
 
 
 

 

  (๓) คาตอบแทนการพิจารณาบทความประจําวารสารเพื่อการวิจัย 
 

อัตราคาตอบแทน 
ประเภท 

ผูทรงคุณวุฒิภายใน ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
กา ร พิ จ า ร ณาบ ทความ
ประจําวารสารเพื่อการวิจัย 

 
๖๐๐ บาท/คน/บทความ 

 
๑,๐๐๐ บาท/คน/บทความ 

 ขอ ๖ ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ีและมีอํานาจวินิจฉัยตีความปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ   ณ   วันที่ ๑๐  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
             (รองศาสตราจารย ดร. สมพร  ไชยะ) 
                             อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหนาที่แทน 
           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ว่าด้วย ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

-------------------------------------- 
เพ่ือให้ การบริการทางวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นไปอย่างเป็น

ระบบ สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และ
ประชาชนท่ัวไป   
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑)  (๒) และ (๑๗)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔   
เม่ือวันท่ี ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๔ จึงให้วางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม พ.ศ. ๒๕๕๔” 
 ข้อ ๒  ในระเบียบนี้ 
           “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
           “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
           “บุคลากร”  หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน
มหาวิทยาลัย    บุคลากรสายสนับสนุน ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
           “นักศึกษา”  หมายความว่า  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
           “คณะ”                หมายความว่า  คณะ สถาบัน สํานัก หรือหน่วยงานท่ีเรียกชื่อ
อย่างอ่ืนซ่ึงมีสถานะเทียบเท่ากับคณะ 
  “งานบริการทางวิชาการแก่สังคม” หมายความว่า การปฏิบัติงานในการเผยแพร่
ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ การให้ข้อเสนอแนะ  และคําปรึกษาทางวิชาการ รวมถึงการจัดกิจกรรมเชิง
วิชาการต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
  “หน่วยงาน”  หมายความว่า หน่วยงานในระดับคณะ สํานัก สถาบัน และสาขาวิชา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบ คําสั่ง ข้อบังคับหรือประกาศอ่ืนใดท่ีขัดแย้งกับระเบียบนี้          
และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๔  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๕  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งท่ีไม่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ได้  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และมีอํานาจออก
ประกาศหรือคําสั่งท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ได้  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
นี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นท่ีสุด 
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หมวด  ๑ 

การให้บริการทางวิชาการ 
 

ข้อ ๖ หน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม องค์กรหรือบุคคล ดังต่อไปนี้ 

(๑) หน่วยงานหรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
(๒) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอ่ืนของรัฐ 
(๓) องค์กรเอกชนหรือบุคคลท่ีมิใช่บุคลากรมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๗ ประเภทของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีดังนี้ 
(๑) การฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย และบรรยาย 
(๒) การวิจัย ค้นคว้า สํารวจ วิเคราะห์ ทดสอบ และตรวจสอบ 
(๓) การวางระบบ ออกแบบ และประดิษฐ์ 
(๔) การให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ 
(๕) การพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน 
(๖) การเขียนทางวิชาการและการแปล 
(๗) การบริการทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
(๘) การให้บริการสารสนเทศ 
(๙) การให้บริการทางวิชาการอ่ืน ๆ 

ข้อ ๘ หากมีรูปแบบและรายละเอียดของการให้บริการทางวิชาการแต่ละประเภทให้จัดทํา
เป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการบริการทางวิชาการ 
ข้อ ๙ ให้มีคณะกรรมการบริการทางวิชาการ ประกอบด้วย 
 (๑) อธิการบดีหรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) คณบดีหรือผู้ท่ีคณบดีมอบหมาย คณะละ ๑ คน เป็นกรรมการ 

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าจํานวน ๒ คน   เป็น
กรรมการ โดยการพิจารณาและเสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังโดยกรรมการในข้อ (๑) (๒) และ (๔) 

 (๔) ให้ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจ
แต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกิน ๒ คน 

ให้คณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๒ ปี หรือหมดวาระการดํารงตําแหน่ง 
ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการบริการทางวิชาการ มีอํานาจและหน้าท่ี ดังนี้ 

(๑) พิจารณาและเสนอแผนการให้บริการทางวิชาการต่อมหาวิทยาลัยหรือสภา
มหาวิทยาลัย 

(๒) กําหนดระเบียบ ประกาศ และระบบและกลไกอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ให้บริการทางวิชาการ  

(๓) กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
(๔) พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณสนับสนุนโครงการบริการทางวิชาการ 
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(๕) กํากับดูแลการปฏิบัติงานตามโครงการให้บริการทางวิชาการในมหาวิทยาลัย 
(๖) รายงานผลการดําเนินงานการให้บริการทางวิชาการแก่มหาวิทยาลัยหรือสภา

มหาวิทยาลัยทราบ 
(๗) หน้าท่ีอ่ืนตามท่ีอธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 
หมวด ๓ 

เกณฑ์การให้บริการทางวิชาการ 
 ข้อ ๑๑ การให้บริการทางวิชาการ ให้ดําเนินการโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การให้บริการทางวิชาการต้องสอดคล้องกับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
หรือสายงานท่ีรับผิดชอบ 

(๒) เป็นโครงการบริการทางวิชาการท่ีสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย และ
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้คุณภาพในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

(๓) เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งหรือคุณค่าให้กับมหาวิทยาลัย
และชุมชนหรือสังคมในด้านวิชาการและวิชาชีพหรือดํารงชีวิต 

(๔) เป็นการบริการวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ เป็นท่ีพ่ึงของสังคมหรือชี้นําสังคม 
(๕) มีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีส่วนร่วมของ

นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลท่ัวไป 
(๖) เป็นกิจกรรมหรือโครงการท่ีกําหนดหรือไม่กําหนดไว้ในแผน 
(๗) เป็นโครงการท่ีมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยให้การ

สนับสนุนด้านงบประมาณหรือด้านอ่ืน ๆ 
 

หมวด ๔ 
การดําเนินงานและการรายงาน 

ข้อ ๑๒ การดําเนินการบริการทางวิชาการทุกโครงการต้องได้รับการเห็นชอบจากหัวหน้า
หน่วยงานท่ีเจ้าของโครงการและเจ้าของงบประมาณสังกัด และได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน
ดําเนินงาน  

ข้อ ๑๓ การลงนามในสัญญาความร่วมมือท่ีเก่ียวกับการให้บริการทางวิชาการ ให้อธิการบดี
หรือผู้ท่ีอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้ลงนามในฐานะผู้แทนของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๔  การให้บริการทางวิชาการของบุคลากร ต้องไม่กระทบต่อการสอนของอาจารย์และ
การเรียนของนักศึกษา หรือการปฏิบัติหน้าท่ีในงานประจํา 

ข้อ ๑๕ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการภายหลัง
จากเสร็จสิ้นการให้บริการทางวิชาการแล้วตามรูปแบบและเกณฑ์การประเมินท่ีคณะกรรมการตามข้อ 
๙กําหนด โดยให้ดําเนินการสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพ  
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หมวด ๕ 
การจัดสรรค่าธรรมเนียมและรายได้ 

ข้อ ๑๖ หลักเกณฑ์การให้บริการทางวิชาการและการจัดสรรค่าธรรมเนียมและรายได้จาก
การให้บริการทางวิชาการให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๖  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร ไชยะ) 
             อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 

             นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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วาดวย  คณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

วาดวย  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

วาดวย คณะกรรมการประจําหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดหมวดการบริหารงานระดับคณะ การบริหารงานระดับคณะ ––  สํานัก สํานัก ––  สถาบันสถาบัน 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

วาดวย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

           
 

ดวยมีความจําเปนที่ตองมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา และประธานหลักสูตร

สาขาวิชา เพื่อใหการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 

และมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖เมื่อวันที่ ๒๖ 

กันยายน ๒๕๕๖ จึงกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และหลักเกณฑการสรรหาประธาน

หลักสูตรสาขาวิชา ไวดังตอไปน้ี 

ขอ ๑  ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๖” 

ขอ ๒  ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณวาดวย คุณสมบัติและวิธีการสรรหา

ประธานหลักสูตร/สาขา ของมหาวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕๔ และใหใชขอบังคับน้ีแทน  

ขอ ๓ ใหใชขอบังคับน้ีถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๔  ในขอบังคับน้ี 

  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  

  “สภามหาวิทยาลยั” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 

  “อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 

  “คณะ” หมายความวา คณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ  

  “คณบดี” หมายความวา คณบดีของคณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

“หลักสูตรสาขาวิชา” หมายความวา “หลักสูตรสาขาวิชาน้ัน ๆ ที่ไดรับการอนุมัติจาก 

สภามหาวิทยาลัย และสงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ ซึ่งมีนักศึกษาเขาศึกษาอยู 

ทั้งการศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษหรือภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)  

“คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา” หมายความวา คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรสาขาวิชา เพื่อทําหนาที่บริหารหลักสูตรสาขาวิชาน้ัน ๆ  
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  “ประธานหลักสูตรสาขาวิชา” หมายความวา ประธานหลักสูตรสาขาวิชาน้ัน ๆ ที่ไดรับ

การสรรหาตามขอบังคับน้ี 

“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตําแหนง

วิชาการ ของมหาวิทยาลัย 

“อาจารยประจําพิเศษ” หมายความวา อาจารยที่มหาวิทยาลัยจางมาเพื่อทําการสอน

ตามสัญญาจาง 

 “อาจารยประจํา” หมายความวา อาจารยในหลักสูตรสาขาวิชาน้ัน ๆ ที่ปฏิบัติงานเต็ม

เวลา ซึ่งเปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรืออาจารยประจําพิเศษ ที่สังกัดหลักสูตรสาขาวิชาน้ัน ๆ 

เพียงหลักสูตรสาขาวิชาเดียวตามประกาศมหาวิทยาลัย 

“อาจารยประจําหลักสูตร” หมายความวา อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาน้ัน ๆ ตาม

เอกสารหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและสงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา

รับทราบ ซึ่งมีนักศึกษาเขาศึกษาอยูทั้งการศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษหรือภาคการศึกษาเพื่อปวงชน 

(กศ.ปช.)  

 ขอ ๕  ใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา “คณะกรรมการบรหิารหลักสูตร

สาขาวิชา” สําหรบัแตละหลกัสูตรสาขาวิชา ซึ่งประกอบดวย 

(๑) ประธานหลักสูตรสาขาวิชา เปนประธานโดยตําแหนง  

(๒) รองประธานกรรมการ โดยการเสนอของประธาน 

(๓) อาจารยประจําหลกัสูตรทุกคน เปนกรรมการ 

(๔) อาจารยประจําหลกัสูตรคนหน่ึง เปนกรรมการและเลขานุการ 

ทั้งน้ี อาจแตงต้ังอาจารยประจําคนหน่ึง เปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได 

 ขอ ๖  คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรสาขาวิชา มีหนาที่ ดังตอไปน้ี 

(๑) ดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

(๒) ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาอยางตอเน่ือง ตามกรอบเวลาที่กําหนดใน

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

(๓) กํากับติดตาม และพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

(๔) ดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวของ 

(๕) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
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ขอ ๗  ผูดํารงตําแหนงประธานหลักสูตรสาขาวิชาตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

(๑)  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือ

สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

(๒)  ตองเปนอาจารยประจําหลกัสูตรสาขาวิชา น้ัน ๆ ที่เปนขาราชการ หรอืพนักงาน

มหาวิทยาลัย และเคยมปีระสบการณในการสอน หรือการบริหารทางการศึกษาอยางนอย ๑ ป 

(๓)  มีความรูความสามารถทางวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ

หลักสูตรสาขาวิชา 

(๔)  เปนผูมีความคิดริเริ่ม และอุทิศเวลาใหแกกิจการของหลักสูตรสาขาวิชาคณะ และ

มหาวิทยาลัย 

(๕)  มีคุณธรรม และจริยธรรมเปนที่ยอมรับในสังคม 

 ขอ ๘ ในการสรรหาประธานหลักสูตรสาขาวิชา ใหอธิการบดีแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง 

เรียกวา “คณะกรรมการสรรหาประธานหลักสูตรสาขาวิชา” ประกอบดวย 

  (๑)  คณบดี หรือรองคณบดีที่ไดรับมอบหมาย เปนประธาน 

  (๒)  รองคณบดีในสังกัด จํานวน ๑ คนซึ่งเลือกกันเอง เปนกรรมการ 

  (๓)  อาจารยประจําในหลักสูตรสาขาวิชาน้ัน ๆ  จํานวน ๑ คนซึ่งเลือกกันเอง  เปนกรรมการ 

  (๔)  หัวหนาสํานักงานคณะเปนกรรมการและเลขานุการ 

  การแตงต้ังคณะตามวรรคหน่ึง ใหดําเนินการภายในระยะเวลาอันสมควร ภายหลังที่

หลักสูตรสาขาวิชาน้ัน ๆ ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่เปนหลักสูตรสาขาวิชาใหม หรือ

กอนที่ประธานหลักสูตรสาขาวิชาจะครบวาระหรือหลังจากประธานหลักสูตรสาขาวิชาพนจากตําแหนง

ภายในสามสิบวัน แลวแตกรณี 

ขอ ๙   การไดมาซึ่งรายช่ือผูดํารงตําแหนงประธานหลักสูตรสาขาวิชาใหเปนไปตามหลักเกณฑ

และวิธีการดังตอไปน้ี 

(๑) ใหอาจารยประจําเสนอช่ือผูสมควรดํารงตําแหนงประธานหลักสูตรสาขาวิชา 

จากอาจารยประจําหลักสูตร ไดไมเกิน ๑ ช่ือซึ่งเมื่อไดเสนอช่ือผูสมควรดํารงตําแหนงประธานหลักสูตร

สาขาวิชาสําหรบัหลักสูตรสาขาวิชาใดแลว ไมมีสิทธ์ิเสนอช่ือผูสมควรดํารงตําแหนงประธานหลักสูตร

สาขาวิชาอื่นอีก 

(๒) ใหอาจารยประจําเปนผูเลือก โดยใชเสียงขางมาก และหากมีคะแนนเทากันใหใช

วิธีการจับสลาก 

(๓) เมื่อไดรายช่ือผูที่ไดรับเลือกแลว ใหประธานคณะกรรมการสรรหาประธานหลักสูตร

สาขาวิชา เสนอใหอธิการบดีแตงต้ัง 
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 ขอ ๑๐  ใหประธานหลักสูตรสาขาวิชามีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป และใหอยูใน

ตําแหนงติดตอกันไดไมเกิน ๒ วาระ 

  นอกจากพนจากตําแหนงตามวรรคหน่ึง ประธานหลักสูตรสาขาวิชา พนจากตําแหนงเมือ่ 

  (๑)  ตาย 

  (๒)  ลาออก 

  (๓)  มหาวิทยาลัยใหออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองตอหนาที่หรือ

หยอนความสามารถ 

(๔)  ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง หรือถูกสั่งใหออกจากราชการ 

 ขอ ๑๑  ใหประธานหลักสูตรสาขาวิชา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาที่ไดรับการ

แตงต้ังแลวกอนการออกขอบังคับน้ี ดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ตอไปตามระยะเวลาที่กําหนดไวใน

ขอบังคับน้ี  

ขอ ๑๒  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับน้ี มีอํานาจออกประกาศ และคําสั่งในการ

ดําเนินการตามขอบังคับน้ี และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหาอันเกิดจากการใชขอบังคับน้ี คําวินิจฉัย

ของอธิการบดีใหถือเปนที่สุด 

 
  

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 

 
(นายวิศัลย  โฆษิตานนท) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
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ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์
ว่าด้วย คณะกรรมการประจําหน่วยงานทีมี่ฐานะเทียบเท่าคณะ 

 พ.ศ. ๒๕๕๖ 
_________________ 

 
  เพ่ือเป็นการช่วยให้ภาระหน้าที่และการบริหารกิจการในด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยดําเนินงาน     
ให้บรรลุวัตถุประสงค์  ตามมาตรา ๗  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงเป็นการสมควร

ให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 
๒๕๕๖ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘  (๒)  และมาตรา  ๔๑  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ในการประชุมครั้งที่ ๘ /๒๕๕๖  เมื่อ
วันที่  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ  ๑  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย คณะกรรมการประจํา

หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๖” 
  ข้อ  ๒  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓  ในข้อบังคับน้ี 

   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

  “หน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ” หมายความว่า  สํานัก สถาบัน หรือหน่วยงานที่เรียกช่ือ

อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
  “ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสถาบัน  ผู้อํานวยการสํานัก    หัวหน้าส่วนราชการหรือ

หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
  “รองผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  รองผู้อํานวยการสถาบัน  รองผู้อํานวยการสํานัก  รองหวัหน้า

ส่วนราชการหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ ์
  “รองคณบดี”  หมายความว่า  รองคณบดีที่สังกัดคณะต่างๆ ที่ทํางานเก่ียวข้องกับ

หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
  “หัวหน้าสํานักงาน”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ือ

อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ในหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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  “บุคลากร”  หมายความว่า  บุคคลที่ปฏิบัติงาน ในหน้าที่ และตําแหน่งต่างๆ ในแต่ละ

หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
  

 ข้อ  ๔  ให้แต่ละหน่วยงานมีคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ประกอบด้วย 
    (๑)  ผู้อํานวยการ  เป็นประธานกรรมการ 
  (๒)  รองผู้อํานวยการ  โดยการคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  เป็นกรรมการ   
    (๓)  ผู้แทนรองคณบดี โดยการคัดเลือกกันเองจํานวนหน่ึงคน  เป็นกรรมการ 
   (๔)  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมด  เป็นกรรมการ 
  (๕)  บุคลากรในหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  โดยการคัดเลือกกันเองจํานวนหน่ึงคน  
เป็นกรรมการ 
  (๖)  หัวหน้าสํานักงานหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  เป็นเลขานุการ 
   ให้ประธานเป็นผู้เลือกรองผู้อํานวยการคนหน่ึงจาก  (๒)  เป็นรองประธานกรรมการ    

ข้อ  ๕  กรรมการตามข้อ  ๔  (๔)  มีคุณสมบัติ  ดังต่อไปน้ี 
    (๑)  มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ของสังคม 
  (๒)  มีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของส่วนราชการ 
    (๓)  มีสถานภาพทางสังคมซึ่งเอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อการดําเนินงานของส่วนราชการ 
    (๔)  สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจกรรมของส่วนราชการได้ตามสมควร 
ข้อ  ๖  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ  ๔  (๔)  ให้ต้ังคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยบุคคลตามข้อ  ๔ (๑)  (๒)  (๓)  (๕)  และ (๖) พิจารณาคัดเลือก

บุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๕  จํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของคณะกรรมการทั้งหมด เป็นกรรมการ 
ข้อ  ๗  ให้ประธานคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เสนอรายช่ือ

ของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๖  พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงความยินยอมของบุคคลดังกล่าว

ต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจําหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ข้อ  ๘  กรรมการตามข้อ  ๔  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  มวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี   

นับแต่วันที่ได้รับการแต่งต้ัง  และอาจได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการอีกก็ได้ 
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระในวรรคหน่ึง  กรรมการตามข้อ  ๔  (๒)  (๓)  (๔)   

และ  (๕)  พ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
   (๑)  ตาย 
  (๒)  ลาออก 
  (๓)  ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการข้อใดข้อหน่ึง  ตามข้อ ๕ 

   (๔)  ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
 (๕)  สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  บกพร่องต่อหน้าที่   
หรือหย่อนความสามารถ 
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  (๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๗)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถตามคําพิพากษาศาล 
  (๘)  ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง  หรือถูกสั่งให้ออกเพราะเหตุมีมลทินหรือมัวหมอง 

ในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 
   การพ้นจากตําแหน่งตาม  (๕)  ต้องมีคะแนนเสียงลงมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ 
  ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด  และยังมิได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทน

ตําแหน่งที่ว่าง  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่  
มีอํานาจและปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  
  ในกรณีที่กรรมการตามข้อ  ๔ (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  และได้มีการ
คัดเลือกให้ผู้ใดดํารงตําแหน่งแทนแล้ว  ให้ผูน้ั้นอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้า
วาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดําเนินการคัดเลือกให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้   
  ในกรณีตําแหน่งกรรมการตามข้อ  ๔ (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  พ้นจากตําแหน่งตามวาระ  แต่ยัง
มิได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการใหม่  ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  จนกว่าจะได้       
มีกรรมการใหม่แล้ว 
  ให้มีการดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ  ๔  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้น้ันพ้นจากตําแหน่ง 

ข้อ  ๙  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปน้ี 
 (๑)  วางนโยบายและกําหนดแนวทางการดําเนินงานของส่วนราชการ  ให้สอดคล้องกับ 
นโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยกําหนดและมอบหมาย 

   (๒)  พัฒนา  ติดตามและตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของส่วนราชการ  ตาม 
องค์ประกอบที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย  

    (๓)  ส่งเสริมการผลิตบัณฑิต  วิจัย  การบริการวิชาการแก่สังคม  การทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรมหรือสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ  

    (๔)  วางระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวกับการบริหารและดําเนินการของส่วนราชการ  ตามท่ีสภา 
มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

    (๕)  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือดําเนินการใด ๆ  อันอยู่ในอํานาจ 
หน้าที่ของคณะกรรมการประจําส่วนราชการ  

   (๖)  ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นเพ่ือการพัฒนาส่วนราชการแก่ผู้อํานวยการ 
   (๗)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับการบริหารกิจการของส่วนราชการ หรือตามที่อธิการบดี 

มอบหมาย 
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ข้อ  ๑๐  การประชุมคณะกรรมการประจําหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ให้มีการประชุมอย่างน้อย

ภาคการศึกษาละหน่ึงครั้ง และให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยมา
ใช้บังคับโดยอนุโลม  

ข้อ  ๑๑  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี  และให้มีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศ  หรือ

คําสั่ง  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี 
   ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี  ให้อธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัยช้ีขาด  
และให้ถือเป็นที่สุด 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
     

 
 
 
 
 

            (นายวิศัลย์  โฆษิตานนท์) 
  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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วาดวย  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  

 
 

วาดวย การจัดต้ังและดําเนินงานหนวยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

วาดวย การจัดต้ังและดําเนินงานหนวยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ (ฉบับที่ ๒)  

 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๕  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

หมวดหมวดหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  

ระเบียบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ว่าด้วย  การจัดตั้งและดําเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

............................................................ 

 ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ให้จัดต้ังหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เพ่ือดําเนินการบ่มเพาะตามพันธกิจของหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ    
จึงเห็นสมควรจัดต้ังหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ท่ีมีการดําเนินงานในลักษณะพ่ึง
ตัวเอง  มีสถานะเป็นองค์กรในกํากับของมหาวิทยาลัย  เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา      
ศิษย์เก่า  คณาจารย์  และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนผู้สนใจในการเป็นผู้ประกอบการในชุมชนและ
ท้องถ่ินให้มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจและอุตสาหกรรม  โดยมุ่งเน้นท่ีการนํา
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  มาส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจ  ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดผู้ประกอบการใหม่  
และเป็นการสร้างงานเพ่ิมข้ึนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) (๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔  เม่ือวันท่ี ๑๖  
สิงหาคม  ๒๕๕๔  จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ว่าด้วย  การจัดต้ังและ
การดําเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  พ.ศ.๒๕๕๔” 
 ข้อ  ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓  ในระเบียบนี้ 
  “หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ”  หมายความว่า  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
  “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
  “คณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ”  หมายความว่า  คณะกรรมการ
บริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
  “ผู้จัดการ”  หมายความว่า  ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
  “รองผู้จัดการ” หรือ  “เลขานุการ”  หมายความว่า  รองผู้จัดการหรือเลขานุการ
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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  “ปีงบประมาณ”  หมายความว่า  ปีงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
 ข้อ  ๔  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดกรณี   
เกิดปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
การจัดตั้งระบบการบริหารงาน 

 ข้อ  ๕  ให้จัดต้ังหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ท่ีมีฐานะเป็นองค์กร
ในกํากับของมหาวิทยาลัย    
 ข้อ  ๖  วัตถุประสงค์ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมีดังนี้ 
  (๑)  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างมูลค่าและก่อให้เกิดการดําเนินการวิสาหกิจท่ีมีความเข้มแข็ง  สามารถแข่งขันในระบบ
เศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  (๒)  เพ่ือเป็นศูนย์กลางการให้คําปรึกษาในการจัดต้ังองค์กรทางธุรกิจ  จัดฝึกอบรม
ให้กับนักศึกษา  ศิษย์เก่า  คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย  และผู้สนใจท่ีเข้าร่วมโครงการ  มีความรู้
ความเข้าใจในฐานะเป็นผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (๓)  เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการอํานวย       
ความสะดวกเพ่ือการจัดต้ังองค์กรทางธุรกิจรายใหม่ 
  (๔)  เพ่ือส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม  ธุรกิจใหม่  และผู้ประกอบการรายใหม่  
ในภาควิสาหกิจ 
 ข้อ  ๗  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจอาจมีรายได้ดังนี้ 

(๑) งบประมาณแผ่นดิน 
(๒) เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
(๓) เงินสนับสนุนอ่ืนจากหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(๔) ค่าธรรมเนียม  ค่าเช่าสถานท่ี  และค่าบริการต่างๆ  ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 

  (๕)  เงินอุดหนุนหรือเงินบริจาคซ่ึงมีผู้ให้แก่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจรวมถึงทรัพย์สินท่ี
บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนมอบให้ 
  (๖)  ดอกผลและประโยชน์อันเกิดจากการจัดการรายได้ตาม  (๑) – (๕) 
  (๗)  รายได้อ่ืนนอกเหนือจากรายได้ตาม  (๑) – (๖) 
 ข้อ  ๘  ให้คณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  ประกอบด้วย 

(๑) อธิการบดี   เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีท่ีได้รับมอบหมาย  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) คณบดีทุกคณะ เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เป็นกรรมการ 
(๕) พัฒนาการจังหวัดหรือผู้แทน เป็นกรรมการ 
(๖) เกษตรจังหวัด หรือผู้แทน เป็นกรรมการ 
(๗) พาณิชย์จังหวัด หรือผู้แทน เป็นกรรมการ 
(๘) ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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 การแต่งต้ังและถอดถอนจากการดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ      
ให้ออกเป็นคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    
 เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อาจแต่งต้ังบุคคล/คณะบุคคลเป็น        
ท่ีปรึกษาก็ได้ 
 ข้อ  ๙  คณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมีอํานาจและหน้าท่ี  ดังนี้ 
  (๑)  กําหนดนโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย  และวัตถุประสงค์ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ  ๖ 
  (๒)  ออกระเบียบ  ประกาศและคําสั่งเก่ียวกับการดําเนินงาน  เพ่ือให้การดําเนินงาน
ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
  (๓)  พิจารณาแต่งต้ังและถอดถอนผู้จัดการและรองผู้จัดการหรือเลขานุการ 
  (๔)  ให้ความเห็นชอบงบประมาณประจําปีของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
  (๕)  พิจารณาให้ความเห็นชอบเก่ียวกับการกําหนดอัตรากําลัง  ตําแหน่งหน้าท่ีและ
คุณสมบัติของบุคลากร  รวมท้ังอัตราค่าจ้าง  
  (๖)  พิจารณาจัดต้ัง  การรวม  การยุบเลิก  ส่วนงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
  (๗)  ให้คําปรึกษาและให้ความเห็นชอบเก่ียวกับงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจแก่
ผู้จัดการ 
  (๘)  รับรองรายงานประจําปีของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
  (๙)  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
  (๑๐) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้ เพ่ือให้การบริหารจัดการหน่วย    
บ่มเพาะวิสาหกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  (๑๑)  รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจให้สภามหาวิทยาลัย
ทราบทุก ๆปี เม่ือสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 ข้อ  ๑๐  ให้ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของหน่วย       
บ่มเพาะวิสาหกิจและเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  และอาจมีรองผู้จัดการ/
เลขานุการคนหนึ่งหรือหลายคนเพ่ือช่วยบริหารงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
 การแต่งต้ังและถอดถอนผู้จัดการ  รองผู้จัดการหรือเลขานุการ  ให้ออกเป็นคําสั่ ง
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  และมีการประเมินผล    
การปฏิบัติงานของผู้จัดการโดยคณะกรรมการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจทุกๆ ปี  ก่อนการต่อสัญญาจ้าง 
 ข้อ  ๑๑  ผู้ท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้เป็นผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจต้องเป็นผู้ท่ีมี
ความรู้  ความสามารถ  และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) จบการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(๒) มีประสบการณ์ในการทํางานด้านการบริหาร  หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
(๓) มีสัญชาติไทย 
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือมีร่างกาย  

หรือจิตใจไม่เหมาะสมท่ีจะปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้ 
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(๗) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษ
สําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 

(๘) ไม่เคยเป็นผู้ เคยถูกลงโทษ  ไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืน  เพราะกระทําผิดวินัย 

(๙) เป็นผู้ท่ีมีจริยธรรมอันดีงาม  และปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
 ข้อ  ๑๒  ผู้จัดการมีอํานาจหน้าท่ี  ดังนี้ 
  (๑)  บริหารกิจการของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ
ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
  (๒)  กํากับ  ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร  การเงิน  การพัสดุ  สถานท่ี
และทรัพย์สินของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง
ต่างๆ  ของมหาวิทยาลัย   ของทางราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง   และของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
  (๓)  จัดทําแผนพัฒนาหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  จัดทํางบประมาณประจําปีดําเนินงาน
ตามแผนรวมท้ังติดตามประเมินผลการดําเนินงานต่างๆ  ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
  (๔)  จัดทํารายงานประจําปีเก่ียวกับกิจกรรมต่างๆ  ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
  (๕)  อนุมัติการแต่งต้ังหรือถอดถอนบุคลากรของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
  (๖)  พิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจแต่งต้ัง
บุคคลหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือให้คําปรึกษาหรือปฏิบัติงานเฉพาะกิจภายใต้อํานาจหน้าท่ีของผู้จัดการให้
เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  (๗)  เป็นผู้แทนของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในกิจการท่ัวไป 

  (๘)  ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมอบหมาย 
 ข้อ ๑๓  ผู้จัดการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมีมติสองในสามให้ถอดถอน 
 

หมวด  ๒ 
การแบ่งส่วนงานและการบริหารงานบุคคล 

 ข้อ  ๑๔  ให้จัดต้ังสํานักงานผู้ปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจข้ึนเป็นศูนย์กลางการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  ซ่ึงประกอบด้วยบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
  (๑)  พนักงาน  ท่ีหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจัดจ้างตามสัญญาจ้างให้เป็นพนักงาน
ปฏิบัติงานเต็มเวลา 
  (๒)  บุคคลอ่ืนท่ีหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจัดจ้างให้ปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเห็นสมควร  เพ่ือประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ข้อ  ๑๕  ผู้ท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้เป็นพนักงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจต้องมี
ความรู้  ความสามารถ  และคุณสมบัติต่อไปนี้ 
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(๑) จบการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(๒) มีสัญชาติไทย 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือมีร่างกาย 

หรือจิตใจไม่เหมาะสมท่ีจะปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้ 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษ

สําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เคยเป็นผู้ เคยถูกลงโทษ  ไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืน  เพราะกระทําผิดวินัย 
 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจผู้จัดการอาจ
พิจารณาบรรจุแต่งต้ังพนักงานท่ีขาดคุณสมบัติบางข้อข้างต้นได้  โดยนําเสนอคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจ  เพ่ือให้ความเห็นชอบเป็นการเฉพาะราย 
 ผู้สมัครเป็นพนักงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจต้องยื่นใบสมัครตามแบบท่ีกําหนดไว้พร้อม
หนังสือรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งสาขาเวชกรรม  ซ่ึงรับรองว่าผู้สมัครเป็นผู้ท่ีมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์ 
 ข้อ  ๑๖  อัตราเงินเดือนของผู้จัดการและพนักงานตามข้อ  ๑๐  ข้อ  และ ๑๔ (๑) (๒)  ให้
เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจกําหนด  และจัดทําเป็นประกาศของหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ 
 การปรับบัญชีอัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจ  และจัดทําเป็นประกาศหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
 ข้อ  ๑๗  พนักงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจอาจจะได้รับเงินเพ่ิมพิเศษประจําตําแหน่งหรือ
เงินเพ่ิมพิเศษอย่างอ่ืนตามหลักเกณฑ์  และวิธีการท่ีคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจกําหนด 
 ข้อ  ๑๘  วันเวลาทํางาน  วันหยุดงาน  วันหยุดประจําปีของพนักงาน  ให้เป็นไปตาม
คณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจกําหนดโดยการนําเสนอของผู้จัดการ 
 ข้อ  ๑๙  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  หน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจอาจจัดให้มีระบบสวัสดิการ  ประโยชน์เก้ือกูลและเงินตอบแทนในลักษณะต่างๆ แก่พนักงานตาม
ความเหมาะสมและจําเป็น  ท้ังนี้  หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการจัดสวัสดิการ  ประโยชน์เก้ือกูลและเงิน
ตอบแทนดังกล่าวให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจกําหนด 
 ห้ามมิให้จ่ายเงินตอบแทนตามวรรคหนึ่งแก่พนักงาน  ซ่ึงออกจากงานเพราะกระทําผิดวินัย 
 ข้อ  ๒๐  การกําหนดตําแหน่ง  การบรรจุแต่งต้ัง  อัตราเงินเดือน  การลา  และการประเมิน  
ผลงานของพนักงาน  ให้เป็นไปตามระเบียบหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
 

หมวด  ๓ 
การพัสดุ 

 ข้อ  ๒๑  ให้คณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  แต่งต้ังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพ่ือ
ทําหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการพัสดุ  โดยทําเป็นคําสั่งของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  พร้อมท้ังกําหนดหลักเกณฑ์  
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วิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดหา  การเก็บรักษา  การแลกเปลี่ยน  การโอน  การให้  และการเบิกจ่ายพัสดุ  
อย่างชัดเจนและเหมาะสม          
 ข้อ  ๒๒  ให้การจัดหาพัสดุตามความจําเป็นและตามงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  หรือท่ีได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  โดยคํานึงถึงนโยบายประหยัด  และประสิทธิภาพ
ของการใช้อย่างคุ้มค่า  
 การเบิกจ่ายเงินเพ่ือเป็นค่าพัสดุต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  และวิธีการท่ีคณะกรรมการ
บริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจกําหนด  โดยต้องมีการตรวจรับพัสดุโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีได้รับการ
แต่งต้ังจากประธานคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  หรือผู้ท่ีประธานบริหารหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจมอบหมาย 
 ให้ผู้จัดการมอบหมายผู้มีอํานาจดําเนินการจัดหาพัสดุตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีกําหนดไว้ 
 ข้อ  ๒๓  เอกสาร  หนังสือ  สัญญา  ข้อตกลง  ตลอดจนหลักฐานต่างๆ  เก่ียวกับการจัดการ
งานพัสดุให้เป็นไปตามรูปแบบท่ีคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจกําหนด   
 ข้อ  ๒๔  ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  แต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจนับพัสดุคงเหลือ  ณ  วันปิดบัญชีประจําปี  โดยให้คณะกรรมการตรวจนับพัสดุรายงานจํานวนและ
สภาพการใช้งานของพัสดุภายใน  ๑  เดือน  นับแต่วันปิดบัญชีต่อผู้จัดการ  เพ่ือรายงาน  คณะกรรมการ
บริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  และวิธีการปรับปรุงแก้ไขบัญชีพัสดุต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
 การจําหน่ายพัสดุให้กระทําโดยคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่ง ต้ังจากประธานคณะ
กรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
แล้วจึงจําหน่ายได้ 
 

หมวด  ๔ 
การบริหารการเงิน 

 ข้อ  ๒๕  เงินรายได้ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจท่ีได้รับ  ห้ามมิให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายและให้นํา
ฝากสถาบันการเงินในวันท่ีได้รับ  เว้นแต่มีเหตุผลจําเป็นให้นําฝากในวันท่ีธนาคารเปิดทําการถัดไป 
 การรับเงินใดๆ  ต้องออกใบเสร็จรับเงินของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  และมีสําเนาเก็บไว้อย่าง
น้อย  ๑  ชุด 
 การเบิกหรือถอนเงินในบัญชีจากสถาบันการเงิน ต้องมีคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจลงชื่ออย่างน้อยสองในสามทุกครั้ง 

 ข้อ  ๒๖ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจ
นับและเก็บรักษาเงินอย่างน้อย  ๓  คน  ตรวจนับเงินได้ประจําวันให้ตรงกับหลักฐานการรับเงินในสมุดบัญชี
เงินสด  และจัดทํารายงานการเงินประจําวันเสนอต่อผู้จัดการหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีผู้จัดการมอบหมาย 
 รายได้ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจให้ฝากไว้กับสถาบันการเงินท่ีคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจเห็นชอบ 
 การนํารายได้ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจไปหาผลประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากการฝากกับ
สถาบันการเงิน  ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจพิจารณาอนุมัติโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
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 เงินสดคงเหลือในแต่ละวัน  เงินทดรองจ่าย  และเงินสดย่อยให้เก็บไว้ในตู้นิรภัยของหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจ  และให้อยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีผู้จัดการมอบหมาย 
 

หมวด  ๕ 
งบประมาณและการบริหารการเงิน 

 ข้อ  ๒๗  ปีงบประมาณให้เป็นไปตามปีงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 ในแต่ละปีก่อนเริ่มปีงบประมาณ  ให้ผู้จัดการจัดทําร่างงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจําปี
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ    
 ข้อ  ๒๘  การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีให้แบ่งหมวดรายจ่ายเป็น  ๒  หมวด  คือ 
  (๑)  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 
  ประกอบด้วยค่าจ้างและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  
ค่าวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค  ค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ตลอดจนงบประมาณสําหรับกิจกรรมต่างๆ  ท่ี
กําหนดในงบประมาณประจําปี 

(๒)  หมวดเงินทุน 
  ประกอบด้วยเงินทุนสํารองและเงินกองทุนต่างๆ 
  เงินคงเหลือจากรายรับมากกว่ารายจ่ายในแต่ละปี  ให้นําเข้าเป็นเงินทุนสํารอง

สะสมของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
 ข้อ  ๒๙  ให้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจบริหารงบประมาณเป็นไปตามงบประมาณประจําปี 
 ในกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องโอนเงินไปใช้เพ่ือการอ่ืนหรือเปลี่ยนแปลงรายการให้ผู้จัดการเป็น
ผู้อนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
 ในกรณีท่ีจําเป็นต้องใช้เงินนอกเหนือท่ีต้ังงบประมาณไว้หรือต้ังงบประมาณไว้ไม่เพียงพอให้
ประธานกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเป็นผู้อนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจ            
 ข้อ  ๓๐  การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงิน  การอนุมัติ  การก่อหนี้
ผูกพันท่ีคณะกรรมการบริหารของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจโดยกําหนดให้ผู้จัดการหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ี
ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการเป็นผู้กระทําตามวงเงินท่ีคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจกําหนด
 ข้อ  ๓๑  ให้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมีเงินทดรองจ่ายและเงินสดย่อยสําหรับใช้ในกรณีมีความ
จําเป็นในวงเงินและวิธีการท่ีเหมาะสมและรัดกุมตามท่ีคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจกําหนด 

 ข้อ  ๓๒  การจ่ายเงินตามปกติให้จ่ายเป็นเช็คโดยระบุชื่อเจ้าหนี้หรือผู้รับเงินเว้นแต่มีความ
จําเป็นต้องจ่ายเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเจ้าหนี้หรือผู้รับเงินโดยใช้หลักฐานผ่านระบบธนาคาร 
 การออกเช็คสั่งจ่ายเงินให้ปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจกําหนด 
 การจ่ายเงินทุกรายการต้องมีใบสําคัญจ่ายไว้เป็นหลักฐานเพ่ือประโยชน์ในการลงบัญชีและ
ตรวจสอบ 
 ให้ผู้จัดการมีหน้าท่ีควบคุมการขออนุมัติให้จ่ายเงินของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจกําหนด  
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  ข้อ  ๓๓  การจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  อัตรา
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรืออัตราตามประกาศของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
  ข้อ  ๓๔  ให้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจัดทําบัญชีต่างๆ  ตามหลักการบัญชีท่ียอมรับ
โดยท่ัวไป 
 ให้คณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากผู้มีความรอบรู้ทางบัญชี
ทําหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  และทํารายงานผลการตรวจสอบบัญชีต่อคณะ
กรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจนับต้ังแต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณ    
 ข้อ  ๓๕  ให้ผู้จัดการจัดทํางบเดือน  การรับ  การจ่ายเงินเดือนแล้วรายงานให้คณะกรรมการ
บริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจทราบทุก  ๓  เดือน 
 

  

    ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔     

 

 

         (รองศาสตราจารย์  ดร. สมพร  ไชยะ) 
                     อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 

        นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
วาดวย  การจัดต้ังและดําเนินงานหนวยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

(ฉบับท่ี ๒) แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
............................................................ 

โดยที่เห็นเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  วาดวย  การ 
จัดต้ังและดําเนินงานหนวยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  ใหมีความสมบูรณ
และสอดคลองกับการบริหารงานหนวยบมเพาะวิสาหกิจมากย่ิงข้ึน 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) (๒) และ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๓มกราคม  
๒๕๕๕  จึงออกระเบียบไวดังตอไปน้ี 

 ขอ  ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   วาดวย  การจัดต้ังและการ
ดําเนินงานหนวยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ (ฉบับที่ ๒)  แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๕”  
 ขอ  ๒  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกความในขอ ๘  แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  วาดวย  การ 
จัดต้ังและดําเนินงานหนวยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. ๒๕๕๔  และใหใชความ
ตอไปน้ีแทน 
 “ขอ  ๘  ใหคณะกรรมการบริหารหนวยบมเพาะวิสาหกิจ  ประกอบดวย 

(๑) อธิการบดี   เปนประธานกรรมการ 
(๒) รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย  เปนรองประธานกรรมการ 
(๓) คณบดีทุกคณะ เปนกรรมการ 
(๔) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เปนกรรมการ 
(๕) พัฒนาการจังหวัดหรือผูแทน เปนกรรมการ 
(๖) เกษตรจังหวัด หรือผูแทน เปนกรรมการ 
(๗) พาณิชยจังหวัด หรือผูแทน เปนกรรมการ 

  (๘)  ผูชวยอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย เปนเลขานุการ และอาจใหมีผูชวยเลขานุการอีกก็ได 
 การแตงต้ังและถอดถอนจากการดํารงตําแหนงกรรมการบริหารหนวยบมเพาะวิสาหกิจ         
ใหออกเปนคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ    
 เพื่อประโยชนในการดําเนินงานของหนวยบมเพาะวิสาหกิจ อาจแตงต้ังบุคคล/คณะบุคคลเปน        
ที่ปรึกษาก็ได” 
  

   ประกาศ ณ วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
\ 
 
 
                    (รองศาสตราจารย  ดร. สมพร  ไชยะ) 
                 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ปฏิบัติหนาที่แทน 
                     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
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วาดวย การอุทธรณและการพิจารณาโทษทางวินัยไมรายแรง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

วาดวย  การรองทกุขและการพิจารณาเรื่องรองทุกขกรณีไมไดรับความเปนธรรมหรอืเหตุคับของใจ  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

วาดวย  คณะกรรมการอุทธรณ และรองทุกข ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

วาดวย คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

วาดวย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 

วาดวย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

หมวดหมวดคณะกรรมการตาม พคณะกรรมการตาม พ..รร..บบ. . กําหนดกําหนด 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
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