
 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานตามภารกิจ ซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

 โดยที่เห็นสมควรก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลของบุคลำกรประเภทพนักงำน
ตำมภำรกิจ ซึ่งจ้ำงจำกเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๗ (๒) แห่งพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติคณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที ่แทนสภำมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ในกำรประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ จึงให้ออก
ข้อบังคับไว้ ดังนี้  

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี ้ เรียกว่ำ “ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ว่ำด้วย       
กำรบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนตำมภำรกิจ ซึ่งจ้ำงจำกเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย  พ.ศ. ๒๕๖๓”  

 ข้อ ๒  ให้ข้อบังคับนี ้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกประกำศใช้ข้อบังคับนี้ เป็นต้นไป บรรดำ 
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ หรือค ำสั่ง ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

 ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้  
 “มหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
 “สภำมหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ สภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
 “อธิกำรบดี” หมำยควำมว่ำ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก  
 “หน่วยงำน” หมำยควำมว่ำ ส่วนรำชกำรที่จัดตั้งตำมกฎกระทรวงและส่วนงำนภำยในที่มีสถำนะ
เทียบเท่ำคณะ ซ่ึงจัดตั้งขึ้นโดยมติสภำมหำวิทยำลัย 
 “คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนตำมภำรกิจ 

หมวด ๑ บททั่วไป 

 ข้อ ๔ เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินของมหำวิทยำลัย ในกรณีภำรกิจของหน่วยงำนมีลักษณะ  
เฉพำะกิจ หรืออำจมีระยะเวลำกำรสิ้นสุด หรือภำรกิจที่ด ำเนินกำรตำมแหล่งงบประมำณหรือตำมโครงกำร หรือ
กรณีท่ีมีข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณ และกำรใช้บุคลำกรเป็นไปตำมเงื่อนเวลำ หรือตำมโครงกำรที่มีระยะเวลำสิ้นสุด 
หรือเมื่อมีข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณ หน่วยงำนของมหำวิทยำลัยอำจจ้ำงพนักงำนตำมภำรกิจได้ 

/ พนักงำนตำมภำรกิจ ... 
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 พนักงำนตำมภำรกิจตำมข้อบังคับนี้ ไม่ถือว่ำเป็นพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำตำมข้อบังคับ
มหำวิทยำลัย ว่ำด้วย กำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

 ข้อ ๕ หน่วยงำนที่ประสงค์จะจ้ำงพนักงำนตำมภำรกิจ ให้เสนอค ำขอก ำหนดอัตรำพนักงำน   
ตำมภำรกิจ ตำมแบบและวิธีกำรที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 ให้อธิกำรบดีโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติอัตรำและต ำแหน่งของ
พนักงำนตำมภำรกิจที่หน่วยงำนเสนอ และจัดท ำเป็นประกำศมหำวิทยำลัย 

 ข้อ ๖  พนักงำนตำมภำรกิจ เป็นกำรจ้ำงบุคคลเพื่อปฏิบัติงำนเป็นกำรชั่วครำว หรือปฏิบัติงำน
เฉพำะเรื่อง หรือเฉพำะโครงกำร โดยต้องท ำสัญญำจ้ำงเป็นครำวๆ ไป ครำวละไม่เกินหนึ่งปีหรือสองปี         
ทั้งนี้ อำจก ำหนดให้ปฏิบัติงำนเต็มเวลำ หรือบำงเวลำ หรือตำมเงื่อนไขของผลงำน ก็ได้  
 พนักงำนตำมภำรกิจตำมวรรคหนึ่งเมื่อปฏิบัติงำนครบตำมสัญญำ อำจได้รับกำรจ้ำงอีกก็ได้ โดยให้
ท ำสัญญำจ้ำงใหม่ หำกหน่วยงำนมีเหตุผลควำมจ ำเป็น มีงบประมำณกำรจ้ำงรองรับ และผู้ที่ปฏิบัติงำนสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้ครบถ้วนตำมข้อตกลงกำรจ้ำง ทั้งนี้ กำรได้รับอนุมัติให้จ้ำงอีก ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขที่มหำวิทยำลัยก ำหนด   
 ก่อนระยะเวลำกำรจ้ำงสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน หำกหัวหน้ำหน่วยงำนเห็นสมควรให้ คงอัตรำ
จ้ำงบุคคลปฏิบัติงำนต่อให้เสนอเหตุผลควำมจ ำเป็นที่ยังต้องคงอัตรำ ควำมคุ้มค่ำของกำรใช้งบประมำณ      
เพื่อคงอัตรำดังกล่ำว ผลกำรปฏิบัติงำนและพฤติกรรมที่ผ่ำนมำเพื่อให้อธิกำรบดีพิจำรณำอนุมัติ  หำกไม่มีกำร
เสนอขออนุมัติหรือไม่ได้รับกำรอนุมัติให้ถือว่ำอัตรำดังกล่ำวยุบลง 
 กรณีกำรจ้ำงพนักงำนตำมภำรกิจ ตำมวรรคสอง มหำวิทยำลัยอำจก ำหนดอัตรำจ้ำงที่สอดคล้อง
กับผลกำรปฏิบัติงำนและพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน และระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน เป็นรำยกรณีไปก็ได้ โดยต้อง
ค ำนึงถึงสถำนกำรณ์ด้ำนงบประมำณของมหำวิทยำลัยด้วย 

หมวด ๒ ประเภท และชื่อต าแหน่งพนักงานตามภารกิจ 

 ข้อ ๗  พนักงำนตำมภำรกิจ อำจแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้ 
  (๑)  พนักงำนตำมภำรกิจประเภทวิชำกำร มีหน้ำทีอ่ย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ได้แก่ 
สอน วิจัย และบริกำรวิชำกำร 
  (๒)  พนักงำนตำมภำรกิจประเภทวิชำชีพ มีหน้ำที่ปฏิบัต ิงำนซึ ่งมิใช ่กำรสอน และ            
มีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของผู้ประกอบวิชำชีพหรือผู้ได้รับใบอนุญำตเป็นกำรเฉพำะ 
  (๓)  พนักงำนตำมภำรกิจประเภทปฏิบัติกำร มีหน้ำที ่สนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที ่ของ
พนักงำนตำม (๑) และ (๒) หรือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 
  (๔) พนักงำนตำมภำรกิจประเภทผู ้ทรงคุณวุฒิ มีหน้ำที ่เฉพำะตำมลักษณะงำนและ     
ควำมจ ำเป็นของงำนตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง 

/ ข้อ ๘  ... 
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 ข้อ ๘ กำรก ำหนดชื่อต ำแหน่งของพนักงำนตำมภำรกิจ  
(๑) พนักงำนตำมภำรกิจประเภทวิชำกำร ก ำหนดชื่อต ำแหน่งเป็น อำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์  
  (๒)  พนักงำนตำมภำรกิจประเภทวิชำชีพ ก ำหนดชื่อต ำแหน่ง ดังนี้  
  กรณีจ้ำงผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญำตรีขึ ้นไป ให้ใช้ชื ่อ พนักงำนวิชำชีพ เว้นแต่ในกรณีที่
ประสงค์จะจ้ำงผู้มีคุณวุฒิและใบอนุญำตประกอบวิชำชีพตำมกฎหมำย ได้แก่ วิศวกร สถำปนิก นักบัญชี แพทย์ 
พยำบำล สัตวแพทย์ นิติกร เป็นต้น ให้ขออนุมัติก ำหนดชื่อเฉพำะต่อคณะกรรมกำร 
  เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้หลำกหลำยหน้ำที่ มิให้ก ำหนดชื่อต ำแหน่งที่มีลักษณะ
เฉพำะเจำะจง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะใช้ชื่อต ำแหน่งเป็นอย่ำงอื่น ให้หน่วยงำนเสนอ 
ขออนุมัติต่อคณะกรรมกำร 
  (๓) พนักงำนตำมภำรกิจประเภทปฏิบัติกำร ก ำหนดชื ่อต ำแหน่งเป็น นักปฏิบัติกำร
อุดมศึกษำ เพื่อปฏิบัติหน้ำที่สนับสนุนภำรกิจกำรบริหำรด้ำนต่ำงๆของมหำวิทยำลัย และให้ใช้กำรมอบหมำย
หน้ำที่เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของแต่ละบุคคล 
  กรณีจ้ำงผู้มีคุณวุฒิต ่ำกว่ำระดับปริญญำตรีให้ใช้ชื่อเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนอุดมศึกษำและใช้
กำรมอบหมำยหน้ำที่เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของแต่ละบุคคล 
  กรณีจ้ำงผู้มีคุณวุฒิต ่ำกว่ำชั้นมัธยมปีที่หก ให้ใช้ชื่อ ลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย ส ำหรับกำรจ้ำง
งำนเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ท่ัวไป และให้ใช้กำรมอบหมำยหน้ำที่เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของแต่ละบุคคล  
  (๔) พนักงำนตำมภำรกิจประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ก ำหนดชื่อต ำแหน่งเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ     
หรือชื ่ออ่ืน ตำมที่คณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบ เพื ่อปฏิบัติหน้ำที ่ตำมที ่ได้ร ับมอบหมำยตำมควำมรู้ 
ประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญ และศักยภำพของบุคคล  

 ข้อ ๙  พนักงำนตำมภำรกิจประเภทวิชำกำร ให้จ้ำงได้เมื ่อหน่วยงำนมีเหตุผลควำมจ ำเป็น       
เพ่ือกำรเรียนกำรสอน และหน่วยงำนมีงบประมำณเพ่ือกำรจ้ำงเพียงพอ โดยผู้ที่จะได้รับกำรจ้ำงต้องมีคุณสมบัติ
ที่สำมำรถท ำหน้ำที่อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรหรืออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตำมหลักสูตรของมหำวิทยำลัยได้ 
ส่วนกำรจ้ำงเพื่อท ำหน้ำที่อำจำรย์ผู้สอน อำจจ้ำงได้กรณีที่บุคคลนั้นมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์
ควำมเชี่ยวชำญเชิงประจักษ์ หรือกรณีที่ไม่มีอำจำรย์ประจ ำของหน่วยงำนมีควำมรู้ควำมสำมำรถในรำยวิชำตำม
หลักสูตร 
 พนักงำนตำมภำรกิจประเภทวิชำกำร อำจจ้ำงเพื่อให้ด ำเนินกำรวิจัยหรือสร้ำงนวัตกรรมเป็นหลัก 
โดยต้องมีข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดตัวชี้วัดด้ำนผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ ผลงำนเชิงนวัตกรรมที่ได้รับ
กำรยอมรับ ผลงำนด้ำนโครงกำรวิจัยระดับคุณภำพ และงบประมำณสนับสนุนกำรวิจัย จำกแหล่งทุนภำยนอก 
ทั้งนี้ ตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนดหรือให้ควำมเห็นชอบ 
 พนักงำนตำมภำรกิจประเภทวิชำกำร อำจจ้ำงเพื่อให้ด ำเนินกำรด้ำนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร  
เป็นหลัก โดยต้องมีข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดตัวชี้วัดด้ำนผลงำนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรที่ชัดเจนและ
ต้องสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้แก่หน่วยงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 

/ ข้อ ๑๐  ... 
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 ข้อ ๑๐ กำรเข้ำสู ่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร กำรก ำหนดระดับต ำแหน่งและกำรแต่งตั ้งพนักงำน        
ในสถำบันอุดมศึกษำให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อเลื่อนค่ำตอบแทนของพนักงำน  
ในสถำบันอุดมศึกษำ เกณฑ์กำรสอบภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกรสำยวิชำกำร เกณฑ์ภำระงำนและผลงำนของ
พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ สิทธิในกองทุนสวัสดิกำรพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ กำรด ำเนินกำรทำงวินัย
และทำงจรรยำบรรณ ทั้งนี้  ตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับหรือระเบียบหรือประกำศของมหำวิทยำลัยซึ่งใช้กับ
พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ ไม่น ำมำใช้กับพนักงำนตำมภำรกิจตำมข้อบังคับนี้ เว้นแต่กรณีที่ก ำหนดไว้     
เป็นกำรเฉพำะในข้อบังคับนี้หรือประกำศที่ออกตำมข้อบังคับนี้ 

หมวด ๓ การจ้างพนักงานตามภารกิจ 

 ข้อ ๑๑ บุคคลที่จะได้รับกำรจ้ำงเป็นพนักงำนตำมภำรกิจ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   (ก)  คุณสมบัติทั่วไป 
    (๑)  มีสัญชำติไทยหรือสัญชำติอ่ืน 
    (๒)  มีอำยุไม่น้อยกว่ำสิบหกปีบริบูรณ์นับถึงวันสิ้นสุดวันสมัคร 
    (๓)  ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต ่ำว่ำระดับมัธยมศึกษำปีที่หก หรือเทียบเท่ำ 
   มหำวิทยำลัยอำจออกประกำศก ำหนดคุณสมบัติทั ่วไปเพ่ิมเติมก็ได้ส ำหรับต ำแหน่งที่
ประสงค์จะจ้ำง 
   (ข)  คุณลักษณะเฉพำะ ให้มหำวิทยำลัยออกประกำศก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะ            
ที่สอดคล้องกับประเภทพนักงำนตำมภำรกิจ ต ำแหน่ง และลักษณะงำนที่ประสงค์จะจ้ำง 
  คุณลักษณะเฉพำะตำม (ข) อำจก ำหนดเป็นคุณวุฒิกำรศึกษำขั้นต ่ำตำมระบบกำรศึกษำ
ของไทยหรือต่ำงประเทศ และอำจก ำหนดคุณลักษณะอื ่นเพิ ่มเติมที ่แสดงถึง ควำมรู ้ ประสบกำรณ์           
ควำมเชี่ยวชำญ ระยะเวลำที่สะท้อนประสบกำรณ์หรือควำมเชียวชำญ สมรรถนะเฉพำะ  และควำมสำมำรถ
พิเศษ ก็ได้ 
   คุณลักษณะเฉพำะตำม (ข) อำจไม่ก ำหนดคุณวุฒิกำรศึกษำก็ได้ ในกรณีเช่นว่ำนี้         
อำจก ำหนดให้จ้ำงจำกผู้ที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
    (๑)  ผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบอำชีพ (License หรือ Permit) หรือใบอนุญำตให้
ปฏิบัติหน้ำที่ซึ่งออกโดยหน่วยงำนของรัฐหรือองค์กรวิชำชีพภำยใต้กฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำรที่
เกี่ยวข้อง 
    (๒) ผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบอำชีพหรือใบอนุญำตให้ปฏิบัติหน้ำที่ซึ ่งออกโดย      
นิติบุคคลหรือหน่วยงำนระดับนำนำชำติหรือสำกลซึ่งเป็นที่ยอมรับ  ตำมบัญชีใบอนุญำตประกอบอำชีพหรือ
หลักฐำนแสดงควำมสำมำรถ ที่คณะกรรมกำรก ำหนดหรือให้ควำมเห็นชอบ 
    (๓) ผู้มีประสบกำรณ์ ผลงำน และควำมเชี่ยวชำญเชิงประจักษ์ในงำนที่ประสงค์      
จะจ้ำง ทั้งนี ้ต้องผ่ำนกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชำญ ที่อธิกำรบดีแต่งตั้ง 

/ (ค) ลักษณะต้องห้ำม ... 
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   (ค) ลักษณะต้องห้ำม ให้มหำวิทยำลัยออกประกำศก ำหนดลักษณะต้องห้ำม โดยอำจ      
น ำลักษณะต้องห้ำมในกำรรับพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัยมำใช้โดยอนุโลมและ
อำจก ำหนดลักษณะต้องห้ำมอ่ืนเพ่ิมเติมก็ได้ 

 ข้อ ๑๒ กำรจ้ำงพนักงำนตำมภำรกิจตำมข้อบังคับนี้ ต้องมีงบประมำณซึ่งตั้งจ่ำยไว้ในงบประมำณ
เงินรำยได้ประจ ำปี งบบุคลำกร ซึ่งสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติแล้ว ในกรณีกำรจ้ำงระหว่ำงปีซึ่งยังไม่มีงบประมำณ
รองรับ อำจโอนงบประมำณเงินรำยได้จำกหมวดรำยจ่ำยอื่นมำยังงบบุคลำกร  

 ข้อ ๑๓ กำรด ำเนินกำรประกำศรับพนักงำนตำมภำรกิจ ให้ด ำเนินกำรได้เมื ่อมีอัตรำรองรับ         
มีงบประมำณที่จัดสรรไว้และได้รับอนุญำตจำกอธิกำรบดีให้ด ำเนินกำรรับสมัคร 
 กำรออกประกำศรับสมัคร สำระที ่ก ำหนดในประกำศรับสมัคร แบบใบสมัคร หลักฐำนที่ใช้
ประกอบกำรรับสมัคร วิธีกำรสมัคร กระบวนกำรคัดเลือก กำรประกำศผลกำรคัดเลือก ให้เป็นไปตำมที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 กระบวนกำรในกำรคัดเลือก กรณีพนักงำนตำมภำรกิจประเภทวิชำกำร และประเภทวิชำชีพให้ใช้
วิธีกำรคัดเลือกหรือวิธีกำรแข่งขันตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด กรณีพนักงำนประเภทปฏิบัติกำรให้ใช้วิธีกำร
สอบแข่งขัน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมกำรอำจพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบให้ด ำเนินกำร  
โดยวิธีคัดเลือกส ำหรับพนักงำนประเภทปฏิบัติกำรเป็นกำรเฉพำะต ำแหน่ง ก็ได้ 
 ภำยหลังประกำศผลกำรสอบแข่งขันหรือกำรคัดเลือกแล้วแต่กรณี ให้กองบริหำรงำนบุคคล
ด ำเนินกำรให้มีกำรจัดท ำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำจ้ำงที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ในกรณีที่ผู้ได้รับกำรเลือกไม่มำ
รำยงำนตัวตำมวันเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด หรือไม่มำท ำสัญญำตำมก ำหนดที่มหำวิทยำลัยก ำหนดโดยมิได้รับ
อนุญำตให้ขยำยเวลำ ให้ถือว่ำผู้นั้นสละสิทธิ์กำรเข้ำเป็นพนักงำนตำมภำรกิจ 
 ให้อธิกำรบดี เป็นผู้ออกค ำสั่งจ้ำงพนักงำนตำมภำรกิจ โดยให้ระบุวันเริ่มต้นกำรจ้ำงและวันสิ้นสุด
กำรจ้ำงไว้ในค ำสั่ง ซึ ่งต้องสอดคล้องตรงกันกับวันที่ที ่ระบุในสัญญำ กรณีที่วันที่เริ่ มต้นและสิ้นสุดซึ่งระบุ        
ในสัญญำและในค ำสั่งจ้ำงไม่ตรงกัน ให้ถือเอำวันที่ที่ระบุในสัญญำใช้บังคับ 
 กรณีที่พนักงำนตำมภำรกิจได้ลงนำมในสัญญำจ้ำงแล้ว ให้อธิกำรบดีลงนำมในสัญญำให้แล้วเสร็จ
ภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่พนักงำนตำมภำรกิจลงนำม กรณีที่มีเหตุผลควำมจ ำเป็นที่อธิกำรบดีไม่อำจลงนำม    
ในสัญญำจ้ำงได้ตำมก ำหนดดังกล่ำว ให้กองบริหำรงำนบุคคลบันทึกเหตุและเหตุผลเช่นว่ำนั้นไว้ด้วย 
 สัญญำจ้ำงให้จัดท ำเป็นสำมฉบับ ให้คู่สัญญำเก็บไว้ฝ่ำยละฉบับ ฉบับของมหำวิทยำลัยให้กองบริหำรงำน
บุคคลเป็นผู้จัดเก็บ ฉบับที่สำมให้หน่วยงำนต้นสังกัดที่พนักงำนตำมภำรกิจปฏิบัติงำนเป็นผู้จัดเก็บ 
 กรณีท่ีต้องแก้ไขสัญญำ ให้อธิกำรบดีเป็นผู้ลงนำมในสัญญำ 

 ข้อ ๑๔ ค่ำจ้ำงของพนักงำนตำมภำรกิจให้เป็นไปตำมอัตรำค่ำจ้ำงที่ได้รับอนุมัติขณะขออนุมัติ
อัตรำ ซึ่งอธิกำรบดีให้ควำมเห็นชอบและไม่เกินอัตรำค่ำจ้ำงที่ตั้งงบประมำณรองรับไว้ 
 กำรขอก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงพนักงำนตำมภำรกิจ ให้เป็นตำมหลักกำรดังนี้ 

/ (๑) ค่ำจ้ำงของพนักงำน ... 
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 (๑) ค่ำจ้ำงของพนักงำนตำมภำรกิจประเภทวิชำกำรและประเภทวิชำชีพ ให้ใช้อัตรำค่ำตอบแทน
รำยเดือนแรกบรรจุไม่เกินอัตรำค่ำตอบแทนของพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำประเภทและระดับเดียวกัน    
ทั้งนี้ ตำมวุฒิที่ก ำหนดส ำหรับต ำแหน่งนั้นๆ กรณีพนักงำนตำมภำรกิจประเภทวิชำกำรที่มีต ำแหน่งวิชำกำร 
หน่วยงำนอำจขอจ่ำยเงินประจ ำต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งทำงวิชำกำรในอัตรำ
เดียวกับที ่ก ำหนดส ำหรับต ำแหน่งวิชำกำรตำมระบบรำชกำรด้วยก็ได้  หรือหำกหน่วยงำนมีข้อจ  ำกัด            
ด้ำนงบประมำณ หน่วยงำนอำจไม่จ่ำยเงินประจ ำต ำแหน่งหรือค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งทำงวิชำกำรดังกล่ำว
ก็ได้ ทั้งนี้ตำมท่ีได้ระบุในขั้นกำรขออนุมติอัตรำ  
 (๒) ค่ำจ้ำงของพนักงำนตำมภำรกิจประเภทปฏิบัติกำร กรณีจ้ำงจำกผู้มีคุณวุฒิไม่ต ่ำกว่ำระดับ  
ปริญญำตรี ให้ใช้อัตรำค่ำตอบแทนรำยเดือนแรกบรรจุไม่เกินอัตรำค่ำตอบแทนของพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ
ประเภทและระดับเดียวกัน ทั้งนี้ตำมวุฒิที่ก ำหนดส ำหรับต ำแหน่งนั้นๆ ส่วนกรณีจ้ำงจำกผู้มีคุณวุฒิต ่ำกว่ำระดับ
ปริญญำตรี ให้ใช้อัตรำเงินเดือนแรกบรรจุไม่เกินอัตรำเงินเดือนตำมระบบรำชกำร  
 (๓) ค่ำจ้ำงของพนักงำนตำมภำรกิจประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ใช้อัตรำค่ำจ้ำงรำยเดือนขั้นต ่ำ 
๓๐,๐๐๐ บำท และอัตรำขั้นสูง ๕๐,๐๐๐ บำท ทั้งนี้ กำรก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงส ำหรับแต่ละบุคคลให้อธิกำรบดี
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรกำรเง ินและทรัพย์ส ินประจ ำมหำวิทยำลัยเป็นผู ้ก  ำหนด            
โดยให้ค ำนึงถึงควำมยำกง่ำยหรือควำมซับซ้อนของงำน ปริมำณและคุณภำพของงำน ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของงำน 
จ ำนวนวันหรือชั่วโมงของกำรปฏิบัติงำน ควำมรู้ ประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญของบุคคล กำรเจรจำต่อรอง 
จ ำนวนอัตรำที่จะจ้ำง และข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณของหน่วยงำน ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นสภำมหำวิทยำลัย
อำจอนุมัติอัตรำค่ำจ้ำงรำยเดือนที่สูงกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นสูงดังกล่ำวก็ได้ หรือในกรณีที่พนักงำนตำมภำรกิจ
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของงำนเป็นจ ำนวนเงินสุทธิที่สำมำรถหำรำยได้เข้ำมหำวิทยำลัย 
สภำมหำวิทยำลัยอำจอนุมัต ิให้จ่ำยเง ินเพิ ่มเป็นค่ำตอบแทนตำมสัดส่วนของรำยได้สุทธิที ่สำมำรถหำ                
เข้ำมหำวิทยำลัยก็ได้ 

 ข้อ ๑๕ กรณีที่พนักงำนตำมภำรกิจประเภทวิชำกำร ประเภทวิชำชีพ และประเภทปฏิบัติกำร     
ที่ได้รับกำรจ้ำงเป็นบุคคลที่มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญตรงซึ่งเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่องำนที่จ้ำง 
มหำวิทยำลัยอำจก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงสูงกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงแรกเข้ำตำมที่ก ำหนดในข้อ ๑๔ ก็ได้ หรืออำจ
ก ำหนดให้จ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือนเพิ่มตำมประสบกำรณ์หรือควำมเชี่ยวชำญแยกต่ำงหำกจำกค่ำจ้ำง    
ก็ได้ ทั้งนี้ ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรกำรเงินและทรัพย์สินประจ ำมหำวิทยำลัยให้ควำมเห็นชอบ ในกรณีกำร
เพ่ิมอัตรำค่ำจ้ำงหรือกำรเพิ่มค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือนนี้จะต้องมีงบประมำณรองรับด้วย 

 ข้อ ๑๖ พนักงำนตำมภำรกิจซึ่งได้รับค ำสั่งหรือได้รับอนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรนอกพื้นที่ที ่เป็น   
ที ่พักประจ ำหรือนอกพื้นที ่ที ่เป็นที ่ตั ้งของหน่วยงำน ให้มีสิทธิได้รับค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร          
จำกหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนเจ้ำของเรื่องที่เสนอให้เดินทำงไปรำชกำร ทั้งนี้ให้น ำหลักเกณฑ์และอัตรำ 
จ่ำยที่ใช้กับพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำมำใช้โดยอนุโลม   

/ พนักงำนตำมภำรกิจ ... 



- ๗ - 

 พนักงำนตำมภำรกิจซึ่งได้รับค ำสั่งหรือมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนนอกเวลำงำนปกติของตนและ
มิใช่กำรปฏบิัติงำนเป็นกะซึ่งถือว่ำเป็นกำรท ำงำนตำมปกติของตน มีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนปฏิบัติงำนนอกเวลำ 
 พนักงำนตำมภำรกิจประเภทวิชำกำรซึ ่งมีหน้ำที ่สอน หำกได้ท ำหน้ำที ่สอนตำมหลักสูตร         
ของหน่วยงำนต้นสังกัดซึ ่งเป็นงำนสอนที่ได้รับมอบหมำยและเข้ำหลักเกณฑ์ที ่จะได้รับค่ำตอบแทนเกิน       
ภำระงำน ให้มีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนเกินภำระงำน เว้นแต่จะมีข้อตกลงกับต้นสังกัดไว้ก่อนเป็นอย่ำงอ่ืน 
 กำรเบิกจ่ำยเงินตำมวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสำม หำกหน่วยงำนมีข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณ 
หัวหน้ำหน่วยงำนอำจปรับลดกำรเบิกจ่ำยเงินได้ตำมควำมเหมำะสม 

 ข้อ ๑๗ สิทธิประโยชน์อื ่นใดทั ้งที ่ เป ็นตัวเงินหรือในรูปแบบอ่ืนของพนักงำนตำมภำรกิจ          
หำกจะมีสิทธิใด ต้องก ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจนในระเบียบหรือข้อบังคับอื ่นของ
มหำวิทยำลัย 
 ให้มหำวิทยำลัยหรือหน่วยงำนต้นสังกัดจัดให้พนักงำนตำมภำรกิจเป็นผู้ประกันตนตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรประกันสังคม และให้หน่วยงำนจ่ำยเงินสมทบกำรประกันตนในส่วนของนำยจ้ำงด้วย 

หมวด ๔ การปฏิบัติงาน และการพ้นจากพนักงานตามภารกิจ 

 ข้อ ๑๘ พนักงำนตำมภำรกิจต้องปฏิบัติงำนตำมข้อก ำหนดกำรจ้ำงหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย   
ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน ปฏิบัติงำนให้ได้ผลงำนทั้งปริมำณและคุณภำพตำมที
หน่วยงำนต้นสังกัดก ำหนด 
 กำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนตำมภำรกิจ ให้ค ำนึงถึงวินัยและจรรยำบรรณที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนดส ำหรับข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำโดยอนุโลม ในกรณีที่มีลักษณะเข้ำข่ำยวินัยและ
จรรยำบรรณ มหำวิทยำลัยมีสิทธิบอกเลิกจ้ำงได้ 
 พนักงำนตำมภำรกิจมีหน้ำที่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ มติคณะกรรมกำรที่
เกี่ยวข้องและค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำ ทั้งท่ีมีอยู่ในขณะนี้หรือที่จะมีในภำยหน้ำ 
 อธิกำรบดีอำจออกประกำศก ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวันท ำงำน เวลำท ำงำน วันหยุด กำรลำและ
หลักเกณฑ์กำรลำ และแนวปฏิบัติอ่ืนของพนักงำนตำมภำรกิจที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ และอำจออกค ำสั่ง
เพ่ือด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับนี้หรือตำมประกำศที่ออกตำมข้อบังคับนี้  
 กำรปฏิบัติงำนภำยในหน่วยงำนต้นสังกัด ให้เป็นไปตำมท่ีหัวหน้ำหน่วยงำนตนสังกัดก ำหนด 

 ข้อ ๑๙ พนักงำนตำมภำรกิจ พ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 
  (๑)  ตำย 
  (๒)  ได้รับอนุมัติให้ลำออก 
  (๓) ครบก ำหนดระยะเวลำตำมสัญญำจ้ำงหรือตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนดในสัญญำจ้ำง 
  (๔) ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนไม่ผ่ำนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
  (๕) ถูกเลิกจ้ำงด้วยเหตุที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ 

/ (๖) ถูกเลิกจ้ำง ... 
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  (๖) ถูกเลิกจ้ำงด้วยเหตุฝ่ำฝืนวินัยหรือจรรยำบรรณเมื่อมีกำรสอบหำข้อเท็จจริง  เป็นที่   
ยุติแล้ว 
  (๗) เมื่อภำรกิจที่จ้ำงหมดไปหรือยกเลิกไปหรือเมื่อหน่วยงำนต้นสังกัดถูกยุบเลิก หรือ   
ไปรวมกับหน่วยงำนอ่ืน  
  (๘) ถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เป็นบุคคลล้มละลำย หรือบุคคลล้มละลำย
ทุจริต เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
  (๙) เหตุอื่น ๆ ที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่มหำวิทยำลัยหรือหน่วยงำนต้นสังกัด 
 กำรสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่ง ให้เป็นอ ำนำจของอธิกำรบดี และจัดท ำค ำสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่ง เว้นแต่
กำรพ้นจำกต ำแหน่งตำม (๑) ไม่ต้องจัดท ำเป็นค ำสั่ง 
 เมื่อพนักงำนตำมภำรกิจพ้นจำกต ำแหน่ง ให้ถือว่ำสัญญำจ้ำงเป็นอันสิ้นสุดลง 

หมวด ๕ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานตามภารกิจ 

 ข้อ ๒๐ ให้มีคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนตำมภำรกิจ ประกอบด้วย 
  (๑) อธิกำรบดี เป็นประธำน 
  (๒) รองอธิกำรบดีที่อธิกำรบดีมอบหมำย เป็นกรรมกำร 
  (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิจำกคณะกรรมกำรบริหำรกำรเงินและทรัพย์สินประจ ำมหำวิทยำลัย 
จ ำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมกำร 
  (๔) ตัวแทนคณบดหีรือเทียบเท่ำ ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ ำนวนสองคน เป็นกรรมกำร 
  (๕) ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง เป็นกรรมกำร 
  (๖) ผู้อ ำนวยกำรนโยบำยและแผน เป็นกรรมกำร 
  (๗) ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ทั้งนี้ อำจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขำนุกำร จ ำนวนหนึ่งคน  
 กรรมกำรตำมข้อ ๓ ให้อธิกำรบดีเป็นผู้แต่งตั้ง ตำมค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรบริหำรกำรเงิน
และทรัพย์สินประจ ำมหำวิทยำลัย และกรรมกำรตำมข้อ ๓ มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสองปี  
 กรรมกำรตำมข้อ ๔ ให้อธิกำรบดีเป็นผู้แต่งตั้ง และกรรมกำรตำมข้อ ๔ มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
ครำวละสองปี 
 คณะกรรมกำรมีอ ำนำจและหน้ำที่ ดังนี้ บริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมที่ระบุในข้อบังคับนี้     
หรือตำมที่สภำมหำวิทยำลัย หรืออธิกำรบดีมอบหมำย และอำจแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำน    
เพ่ือปฏิบัตหิน้ำที่ตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย 
 กำรประชุมของคณะกรรมกำรให้น ำข้อบังคับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ว่ำด้วย 
กำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ มำใช้โดยอนุโลม 
 

/ บทเฉพาะกาล ... 
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บทเฉพาะกาล 

 ข้อ ๒๑ ในระหว่ำงที่ยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนตำมภำรกิจตำม
ข้อ ๒๐ ให้คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลของมหำวิทยำลัย ท ำหน้ำที่คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลของ
พนักงำนตำมภำรกิจตำมท่ีก ำหนดในข้อบังคับนี้ไปพลำงก่อน  

 ข้อ ๒๒ ให้อธิกำรบดีรักษำกำรให้เป็นไปตำมข้อบังคับนี้ มีอ ำนำจออกประกำศหรือค ำสั่ง        
เพื่อด ำเนินกำรข้อบังคับนี้ และมีอ ำนำจตีควำมหรือวินิจฉัยปัญหำที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรตำมข้อบังคับนี้     
กำรตีควำมหรือวินิจฉัย ให้อธิกำรบดีโดยควำมเห็นชอบคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนตำม 
ภำรกิจ ให้ถือเป็นที่สุด  

 

  ประกำศ  ณ  วันที่   ๑๓   กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 

 (ศำสตรำจำรย์สุนทร  บุญญำธิกำร) 
 ประธำนคณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่แทน 
 สภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 

 
 

 


