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  กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้จัดท าคู่มือพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งหมายให้พนักงานของมหาวิทยาลัย ได้น าไปศึกษา
และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
และรวมไปถึงสวัสดิการต่างๆที่พนักงานหรือลูกจ้างท่ีพึงจะได้รับ 
   กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี หวังว่าพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ทุก
ท่านจะได้รับทราบและเข้าใจเนื้อหาในคู่มือพนักงานราชภัฏอุตรดิตถ์ฉบับนี้และจะน าไปปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในการท างานต่อไป 
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คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
 
ส่วนที่ 1   ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม 2479 ในที่ดินราชพัสดุ ต าบลท่าอิฐ      
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเนื้อที่เพียง 42 ไร่ เศษ มีชื่อเรียกว่า " โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัด
อุตรดิตถ์" เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) และ เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตร ครูประชาบาล 
(ป.ป.) อีกระดับหนึ่ง    ในปี พ.ศ. 2485 ต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนฝึกหัดครูอุตรดิตถ์" เมื่อวันที่  1 
สิงหาคม 2491 และ เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรครูมูล (ป.) เพ่ิมข้ึนอีกระดับหนึ่ง  ปี พ.ศ. 2492 จนถึง
ปี พ.ศ. 2498 จึงได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) และเลิกสอนหลักสูตรอ่ืนๆ ที่สอน
มาแต่เดิม จนกระทั่ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2511 ได้ยกฐานะเป็น " วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์" จึงเปิดสอน ถึงระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ชั้นสูง (ป.กศ. สูง) และได้ขยายพื้นที่ วิทยาลัย เพิ่มข้ึนเป็น 190 ไร่         1 งาน 
79 ตารางวา  ในปีต่อมา ได้ขยายปริมาณงานเพ่ิมขึ้น อย่างรวดเร็ว เมื่อจ านวนนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนใน
วิทยาลัยครูมากขึ้นและความต้องการครูมีมากจนต้องเปิดสอนให้แก่บุคลลากรภายนอก (ภาคค่ า) เมื่อวันที่ 1 
กันยายน พ.ศ. 2512 และเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประถม (ป.ป.) เพ่ิมขึ้นตามความต้องการของ 
ต้นสังกัด ต่างๆ ในปี 2513   หลังจากท่ีได้มีการตราพระราชบัญญัติ วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ขึ้นแล้ว วิทยาลัย
ครูอุตรดิตถ์ ได้มีการยกฐานะเป็น วิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัตินี้ 

            เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2519 ท าให้วิทยาลัยครูมีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูระดับ ป.กศ.               
และ  ป.กศ.ชั้นสูง ตามหลักสูตรสภาการฝึกหัดครู  พ.ศ. 2519 และเปลี่ยนการจัดสอนภาคนอกเวลา มาเป็น
การสอน ฝึกหัดครูต่อเนื่องแทน ปี พ.ศ. 2521 เริ่มเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี (ค.บ.) เลิกผลิตครูในโครงการ
ฝึกหัดครู ภาคต่อเนื่องโดยที่สถาบันได้เล็งเห็นว่าครูและบุคลลากรทางการศึกษาประจ าการในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
แพร่  และน่าน ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของสถาบันยังมีวุฒิ ต่ ากว่าปริญญาตรี เป็นจ านวนมากประกอบกับ         
ต้นสังกัดของครูเหล่านี้มีความต้องการจะพัฒนาครูของตนให้มีความรู้และสมรรถภาพสูงขึ้นสถาบันโดยความ
เห็นชอบของสภาฝึกหัดครูจึงได้จัดให้มีการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าการ (อคป.) ขึ้นเป็นรุ่น
แรกใน ปี  พ .ศ. 2522 ปี  2524 ทางวิทยาลัยได้ขอจัดสรรที่ ดิน ต าบลหมอนไม้  ประมาณ 400 ไร่                        
แต่ทางจังหวัดได้ขอจัดสรรให้หน่วยงานอ่ืนๆ ด้วย และส่วนหนึ่งได้จัดท าเป็นสนามกีฬาจังหวัดละได้แบ่งสรรที่ดิน 
ให้แก่วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ สถาบันได้เข้าไปปักหลักเขต และวัดพ้ืนที่เรียบร้อย ในปี พ.ศ. 2530  มีเนื้อที่ 92 ไร่ 
2 งาน 8 ตารางวา ซึ่งสถาบันได้พัฒนาที่ดินผืนนี้ เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรและเป็น
ศูนย์วิจัยค้นคว้าทางเกษตรและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2526 ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิชาเอกเทคนิคการอาชีพ 
ระดับ ป.กศ. ชั้นสูง 5 สาขาวิชา ซึ่งนับว่า ได้เริ่มขยายฐานทางวิชาการ และวิชาชีพออกไปอีกก้าวหนึ่งปี               
พ.ศ. 2527 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติ วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีสาระส าคัญให้วิทยาลัยครูเป็นสถาบัน
ศึกษาและวิจัยทางการสอนวิชาการต่างๆและผลิตครู ถึงระดับปริญญาตรี ท าให้วิทยาลัยครู มีฐานะเป็นสถาบัน 
อุดมศึกษา หรือ มหาวิทยาลัย จึงได้เปิดสอน วิชาการสาขาอ่ืนในระดับอนุปริญญาเพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา2528 
เป็นปีแรก 4 สาขา ได้แก่  ออกแบบประยุกต์ศิลป์   พืชศาสตร์  ไฟฟ้า และนิ เทศศาสตร์   ปี  2529                     
ได้จัดการศึกษา ส าหรับบุคลกรประจ าการ (กศ.บป.) ขึ้นเป็นรุ่นแรก ในสาขาวิชาการศึกษา และสาขาวิชาการอ่ืน 
ทั้งระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี  ปี 2530 ได้เปิดโรงเรียนสาธิตชั้นเด็กเล็ก และชั้นอนุบาลตามท่ีสภา
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ฝึกหัดครูอนุมัติ และมีโครงการขยายเปิดชั้นประถมปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2531 ปี 2533 วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ 
ได้ร่วมกับสถาบัน บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ เพ่ือเปิดสอนปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร์ภาคพิเศษ              
เป็นรุ่นแรกตามโครงการ NIDA-UTC และ ในปี 2534 วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ได้ร่วมมือกับหอการค้าจังหวัด
อุตรดิตถ์ในการเปิดสอนภาคพิเศษส าหรับสมาชิกหอการค้า เพ่ือรับปริญญาทางบริหารธุรกิจ และยกมาตรฐาน
ทางการค้าของจังหวัดอุตรดิตถ์ตามโครงการ EBD-UTC 

14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ      
“สถาบันราชภัฏ " แทนวิทยาลัยครูซึ่ งน าความปลื้มปิ ติมาสู่สมาชิกชาววิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ เป็นที่สุด                
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์มีฐานะเป็นส่วนราชการหนึ่งของส านักงานสภาสถาบันราชภัฏการด าเนินงาน                   
ของสถาบัน ขึ้นอยู่ กับของข่ายที่ ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญั ติ สถาบันราชภัฏ  พ .ศ. 2537 โดยมี                          
สภาสถาบันราชภัฏและสภาประจ าสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ดังกล่าว  

15 มิถุนายน 2547   "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์"  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงมี                 
พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547                    
ซึ่งได้น าประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 
2547 เป็นต้นไป มีผลท าให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศได้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ชาวราชภัฏ                
ร่วมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตั้ งอยู่ เลขที่  27 ถนนอินใจมี  ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง                    
จังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดแนวรั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นทิศเหนือติดกับ  ถนนอินใจมีอันเป็นถนนเชื่อม
ระหว่าง อ าเภอเมืองกับอ าเภอลับแล  ทางด้านหลังซึ่งเป็นทิศใต้ติดต่อกับสถานีสื่อสาร และโทรคมนาคม             
ของกระทรวงคมนาคม ส่วนทางด้านทิศตะวันออกติดต่อกับวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ และส านักงานแขวง
การทางอุตรดิตถ์ อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นแนวรั้วด้านทิศตะวันตกตลอดแนวเป็นคลองชลประทานหากรวมกับพ้ืนที่ 
ศูนย์ ฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ทางการเกษตรทางมหาวิทยาลั ย  จะมี พ้ื นที่ ทั้ งสิ้ น  270 ไร่  3 งาน                          
87 ตารางวา   
 
ปรัชญา 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นสถาบันเพ่ือการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในการเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น              
และสร้างสรรค์ศิลปวิทยา 
 
วิสัยทัศน์ 
           ภายในปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่ งพัฒนาทางด้าน
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยการวิจัยควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ เพ่ือใช้องค์ความรู้ในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียน 
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พันธกิจ 
เพ่ือให้การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บรรลุผลตามปรัชญา วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้จึงก าหนด

พันธกิจหลักไว้ 9 ประการ ดังนี้ 
1. จัดการเรียนรู้แก่บัณฑิตและสังคมอย่างมีคุณภาพ 
2. ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
3. ผลิตผลงานวิจัยและน าผลงานวิจัยในทุกสาขาวิชามาใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และ  
    พัฒนาสังคม 
4. ท านุบ ารุงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
5. ให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นส่งเสริมองค์ความรู้ของปราชญ์ท้องถิ่นให้เป็นวิชาชีพ 
 ชั้นสูง 
6. วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่เพ่ือตอบสนองต่อชุมชนและท้องถิ่น 
7. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลเพื่อความเจริญก้าวหน้าของ 
 สังคมอย่างยั่งยืน 
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการ 
 บ้านเมืองที่ดี 
9.  เตรียมความพร้อมของบุคลากรและนักศึกษา ด้านการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้อง 
 กับการรองรับเงื่อนไขของประชาคมอาเซียน  

 
จุดหมาย 
           จุดหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์ตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2547 – 2555                   
(ฉบับปรับปรุง เดือนมกราคม 2547) เป็นจุดหมายของแผนยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ (outcome)                    
และผลกระทบ ( impact) ต่อท้องถิ่ นและสังคม หลั งจากที่ท้องถิ่นและสังคมได้ ใช้ผลผลิต (output)                      
ของ สถาบันจึงก าหนดจุดหมาย ดังนี้เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพของปวงชน ที่ได้รับการยอมรับจากประชาชน 
และองค์กรท้องถิ่นว่ามหาวิทยาลัยมีความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดี
ขึ้น 
  

 ตรามหาวิทยาลัย ใช้ตราสัญลักษณ์รูปพระราชลัญจกรประจ าพระองค์ รัชกาลที่   9 
ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย คือ   รูปพระราชลัญจกรประจ าพระองค์ รัชกาลที่ 9 มีลักษณะเป็น

ตรางา รูปไข่ กว้าง 5 เซนติเมตร สูง 6.7 เซนติเมตร รูปพระท่ีนั่งอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ประกอบด้วยวงจักร 
กลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข ๙ รอบ ๆ มีรัศมี แปลความหมายว่า "ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน" 
ด้านบนของตรามีอักษรข้อความว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์" ด้านล่างของตรามีข้อความว่า "UTTARADIT 
RAJABHAT UNIVERSITY 
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ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมี 5 สี 

  
 

สีน้ าเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”  
อันแปลว่า นักปราชญ์แห่งพระราชา 

  สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีสวยงาม 
  สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา 
  สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 

สีประจ ามหาวิทยาลัย 
คือ เขียว - เหลือง หมายถึง มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาของท้องถิ่นที่พร้อมด้วยความสงบ ร่มเย็น ความมี

ระเบียบและสมานสามัคคีเหมาะที่จะเป็นสถานศึกษาหาความรู้ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คุณธรรม 
 
 
 
 
 
ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย     คือ "ต้นหางนกยูงฝรั่ง" 
 
 
 
 
 
 
 
 
การแบ่งส่วนราชการ 
มหาวิทยาลัยได้แบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง เป็น 9  ส่วน ดังนี้ ( 6 คณะ 2 ส านัก 1 สถาบัน) 

1.  คณะครุศาสตร์ 
2.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4.  คณะวิทยาการจัดการ 
5.  คณะเกษตรศาสตร์ 
6.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 7.  ส านักงานอธิการบดี 
 8.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 9.  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
  

http://www.uru.ac.th/html/about2.html
http://www.uru.ac.th/html/about2.html
http://www.uru.ac.th/html/about2.html
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 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 74ง  หน้า 28 ลงวันที่ 3 สิงหาคม  2549  ประกาศ ณ วันที่ 
23 มิถุนายน  2549  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ก าหนดไว้ว่าให้แบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย               
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 3   ข้อดังนี้ 
 
ข้อ 1  ให้แบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี  เป็น 5 กองได้แก่ 
             1. กองกลาง 
             2. กองนโยบายและแผน 
             3. กองบริการการศึกษา 
              4. กองบริหารงานบุคคล 
             5. กองพัฒนานักศึกษา 
 ข้อ 2 ให้แบ่งส่วนราชการในคณะเกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      คณะ
มนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์  คณ ะวิท ยาการจัดการ  และคณ ะวิทยาศาสตร์ และเทคโน โลยี                        
เป็นส านักงานคณบดี 
 ข้อ 3 ให้แบ่งส่วนราชการภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาและส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็น  ส านักงานผู้อ านวยการ 
 การจัดตั้งหน่วยงานในก ากับมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ 7 หน่วยงาน และเทียบเท่ากอง 2 หน่วยงาน 
จัดตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  1. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตแพร่ 
  2. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตน่าน 
  3.โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 

4. วิทยาลัยนานาชาติ 
5. โรงเรียนสาธิต 
6. ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
7. ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยที่เทียบเท่ากอง 
  1.กองศิลปวัฒนธรรม 
  2.ส านักงานทุ่งกะโล่ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

ส่วนที่  ๒   การบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

ความหมายของพนักงานมหาวิทยาลัย  “พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการ
บรรจุแต่งตั้งตามกรอบอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย  โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณ
แผ่นดินหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

คุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัย  ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
2. เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคที่

ก าหนดใน  ก.พ.อ. 
3. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
4. เป็นผู้บกพร่องในศิลธรรมอันดี 
5. เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
6. เป็นบุคคลล้มละลาย 
7. เคยจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 
8. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอ่ืนของ

รัฐ 
9. เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามข้อบังคับพนักงานมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ์ 
10. เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 

  
ประเภทของพนักงานมหาวิทยาลัย    
ประเภทของพนักงานมหาวิทยาลัยมีดังต่อไปนี้   

1.  ประเภทวิชาการ  ได้แก่  ผู้ท าหน้าที่สอน และวิจัย ได้แก่  
1.1  ศาสตราจารย์  
1.2  รองศาสตราจารย์ 
1.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1.4  อาจารย์ 
1.5 ต าแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ. หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนด 

 
2.  ประเภทผู้บริหาร  ได้แก่   
 2.1  อธิการบดี 
 2.2  รองอธิการบดี 
 2.3  คณบดี 
 2.4  หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 2.5  รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
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 2.6  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต  ผู้อ านวยการกอง  
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง 

 2.7  ต าแหน่งอ่ืนตามที่  ก.พ.อ. หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนด 
3.  ประเภทสนับสนุน  ได้แก่   

3.1 ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
 3.1.1  ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
 3.1.2  ระดับเชี่ยวชาญ 
 3.1.3  ระดับช านาญการพิเศษ 
 3.1.4  ระดับช านาญการ 
 3.1.5  ระดับปฏิบัติการ 
3.2 ต าแหน่งประเภททั่วไปได้แก่ 
 3.2.1  ระดับช านาญงานพิเศษ 
 3.2.2  ระดับช านาญงาน 
 3.2.3  ระดับปฏิบัติงาน 
 3.2.4  ต าแหน่งอ่ืนตามที่ ก.พ.อ. หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนด  

 
ขั้นตอนการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
1. รายงานตัวเพ่ือบรรจุเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย ณ กองบริหารงานบุคคล พร้อมเอกสารตามประกาศผลการ

สอบคัดเลือกพนักงาน และเมื่อรายงานตัวแล้วท่านต้องท าสัญญาจ้าง และขึ้นทะเบียนประกันสังคม          
ณ  กองบริหารงานบุคคล 

2. รายงานตัวเรียบร้อยแล้วให้ไปรายงานตัวและแจ้งวัน  ปฎิบัติงานที่หน่วยงานต้นสังกัด 
3. บุคลากรมหาวิทยาลัยต้องประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่  3  เดือน  โดยมีการประเมินการทดลองงาน  2 

ครั้ง  ระยะเวลาการประเมินจะแบ่งคราวละ  45  วัน/ครั้ง โดยหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดเป็น ผู้ประเมิน
การทดลองปฏิบัติงาน 

4. เมื่อบุคลากรผ่านการทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือนแล้วให้ติดต่อกองบริหารงานบุคคลเพ่ือขอท าบัตรประจ าตัว
บุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยเขียนแบบฟอร์มขอมีบัตรพร้อมรูปถ่าย  1 นิ้วจ านวน 1 รูป 
 

การท าสัญญาจ้างบุคลากร  แบ่งระยะเวลาในการท าสัญญาดังนี้ 
  สัญญาจ้างระยะที่  1   ท าสัญญาเป็นเวลา  1  ปี หากผลการปฏิบัติงานได้ระดับดีขึ้นไปจะได้รับ  
                              การต่อสัญญาจ้าง ระยะที่  2  

        สัญญาจ้างระยะที่  2   ท าสัญญาเป็นเวลา 2  ปี หากผลการประเมินการปฏิบัติงานได้ระดับดีขึ้นไป  
                                     ทุกปีจะได้รับการต่อสัญญาจ้างระยะท่ี  3 
        สัญญาจ้างระยะที่  3  ท าสัญญาเป็นเวลา  2  ปี หากผลการประเมินการปฏิบัติงานได้ระดับดีขึ้นไป 
                                     ทุกปีจะได้รับการต่อสัญญาจ้างระยะท่ี  4 
        สัญญาจ้างระยะที่  4  ท าสัญญาเป็นช่วงละ  5  ปี  แต่ทั้งนี้ผลการประเมินการปฏิบัติงานจะต้องได้ 
                                     ระดับดีข้ึนไปทุกปี  
        สัญญาจ้างชั่วคราว     จ้างตามระยะเวลาของโครงการ 
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                เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการจ้างและผ่านเกณฑ์การประเมินในการต่อสัญญาจ้างแล้วต้องมา
จัดท าสัญญาที่กองบริหารงานบุคคลต่อไป  

การนับระยะเวลาสัญญาจ้างจะนับตามรอบปี   1  ปี เช่น     
  เข้าท างานวันที่  1  เมษายน  25๖๐  ครบสัญญา  31  มีนาคม  25๖๑   
  เข้าท างานวันที่  1  ตุลาคม  25๖๑   ครบรอบสัญญา  30  กันยายน  25๖๒ 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
 บุคลากรทุกคนต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานถ้าบุคคลใดไม่มีผลการประเมินมหาวิทยาลัยจะไม่
พิจารณาความดีความชอบในผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา   การประเมินการปฏิบัติงานจะมีการประเมินปีละ  
2  ครั้ง  ดังนี้ 

ครั้งที่  1  ประเมินตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  ถึงวันที่  31  มีนาคม   
ครั้งที่  2  ประเมินตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  ถึงวันที่  30  กันยายน  

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
การประเมินผลแต่ละครั้งผลการประเมินถ้าอยู่ในเกณฑ์ดังนี้ 
 ดีเด่น    95  -  ขึ้นไป 
 ดีมาก    88  -  94 
 ดี    81  -  87 
 ค่อนข้างด ี   74  -  80 
 พอใช้    67  -  73 
 ค่อนข้างพอใช้   60  -  66 
 ปรับปรุง                       น้อยกว่า  60 

 
ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย  มาตรฐานการจ าแนก 
ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  พ.ศ.  2554 

1  ต าแหน่งวิชาการ เป็นต าแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา  
อบรม  การค้นคว้าวิจัยได้แก่ 
  1.1  ศาสตราจารย์ 
  1.2  รองศาสตราจารย์ 
  1.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  1.4  อาจารย์ 

2.  ต าแหน่งครู  ผู้สอนโรงเรียนสาธิตเป็นต าแหน่งที่มีลักษณะปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนฯ 
  2.1  ครูผู้ช่วย 
  2.2  ครู 

3.  ต าแหน่งครูผู้สอนโรงเรียนสาธิต  ต าแหน่งครูที่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพให้มีวิทยฐานะดังต่อไปนี้ 
  3.1  ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
  3.2  ครูเชี่ยวชาญ 
  3.3  ครูช านาญการพิเศษ 
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  3.4  ครูช านาญการ 
4.  ต าแหน่งประเภทผู้บริหารมี  2 ระดับ 

  4.1  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า 
  4.2  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 

5.  ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ  มี 5  ระดับ 
  5.1  ต าแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ 
  5.2  ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ 
  5.3  ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ 
  5.4  ต าแหน่งระดับช านาญการ 
  5.5  ต าแหน่งระดับปฏิบัติการ 

6.  ต าแหน่งประเภททั่วไป มี 3 ระดับ 
  6.1  ต าแหน่งระดับช านาญงานพิเศษ 
  6.2  ต าแหน่งระดับช านาญงาน 
  6.3  ต าแหน่งระดับปฏิบัติงาน 
 
การลาออกจากบุคลากรมหาวิทยาลัย 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จะต้องแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร     
ไม่น้อยกว่า 30 วัน และจะต้องรับผิดชอบรายวิชาที่ท าการสอนจนกว่าจะสิ้นสุดภาคการศึกษา   

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนจะต้องแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 
ไม่น้อยกว่า 30 วัน กรณีผู้รับจ้างลาออกและแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน   ผู้ว่าจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างงดจ่าย
เงินเดือนเดือนสุดท้าย    

 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร 

ให้เพ่ิมค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยปีละสองครั้ง คือ วันที่ ๑ เมษายน และวันที่  ๑  ตุลาคม  
การเพ่ิมค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่ ก.พ.อ. ก าหนดโดย

อนุโลม และให้น าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
และประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้เพ่ือพิจารณาพร้อมทั้งข้อมูลการลา พฤติกรรมการ
มาท างาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับพนักงานมหาวิทยาลัย มาประกอบการ
พิจารณาเพิ่มค่าจ้างในแต่ละครั้ง  
 ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการผู้ใดส่งผลการสอนในแต่ละภาคการศึกษาล่าช้าหรือไม่
ครบถ้วนเกินกว่าระยะเวลาที่กองบริการการศึกษาก าหนด ให้น ามาประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ใน
รอบความดีนั้น 
 ให้แบ่งกลุ่มเพื่อแยกวงเงินส าหรับการเพิ่มค่าจ้าง ดังนี้  
   (๑) ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ผู้บริหาร 
   (๒) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน 
   ๒.๑ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
   ๒.๒ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  
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การเพ่ิมค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ต้องไม่เกินอัตราค่าจ้างขั้นสูงตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากมี
เศษของการค านวณในหลักหน่วย ให้ปัดเศษขึ้นเป็นหลักสิบ 

วงเงินส าหรับการเพ่ิมค่าจ้างไม่เกินร้อยละ ๓ ของค่าจ้างที่จ่ายให้พนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละคนในแต่
ละครั้ง ให้จัดสรรให้กับหน่วยงานไม่เกินร้อยละ ๒.๘ และจัดสรรให้อธิการบดีเพ่ือพิจารณาเพ่ิมค่าจ้างสมทบ
ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากงานในหน้าที่ปกติไม่เกิน
ร้อยละ ๐.๒ 

ทั้ งนี้  ห ากวงเงินที่ จ ะ เพ่ิ มค่ าจ้ างให้ พนั ก งานมหาวิทยาลั ยมี ไม่ ถึ งที่ ก าหนด ในวรรคแรก                      
ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรวงเงินส าหรับการเพิ่มค่าจ้างให้พนักงานมหาวิทยาลัยตามวงเงินที่มีอยู่ 

ผู้พิจารณาเสนอการเพ่ิมค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อ ๖ ให้เป็นไปดังนี้ 
(๑) อธิการบดีส าหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร 

   (๒) คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานส าหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานนั้น 
  ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจในการสั่งเพ่ิมค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะของผู้
พิจารณา เว้นแต่ผู้พิจารณาเสนอแนะไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขต่างๆ หรืออธิการบดีพิจารณา
แล้วเห็นว่าไม่มีความเป็นธรรม อธิการบดีจะสั่งการให้กลับไปทบทวนและด าเนินการให้ถูกต้องและเป็นธรรมก็ได้ 
  ทั้งนี้ อธิการบดีอาจแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอเพ่ิมค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
เพ่ือกลั่นกรอง ตรวจสอบ และพิจารณาข้อเสนอแนะการเพ่ิมค่าจ้างตามวรรคแรก 
  พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ ใดที่ อยู่นอกเหนือจากที่ ก าหนดไว้หรือไม่ส ามารถจัดให้อยู่                  
ในกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดได้ ให้อธิการบดีสั่งการเพ่ือให้ด าเนินการได้ตามความเหมาะสม 
  ให้มหาวิทยาลัยค านวณวงเงินส าหรับการเพ่ิมค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละครั้งและแจ้ง
วงเงินส าหรับการเพิ่มค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละหน่วยงานให้ผู้พิจารณาเสนอเพ่ิมค่าจ้างทราบ 
  ขั้นตอน แนวปฏิบัติและระยะเวลาในการด าเนินการเก่ียวกับการเพ่ิมค่าจ้างให้ออกเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย 
  พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจะได้รับการพิจารณาเพ่ิมค่าจ้างในแต่ละครั้งต้องอยู่ในเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
 (๑)   ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการประเมินการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ 
 (๒)   ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์หรือไม่ถูก 

ศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือ
ความผิดที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ของตน ซึ่งมิใช่ความผิดที่
ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๓)   ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักงานเกินกว่าสองเดือน 
 ๔)   ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 (๕)   ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมาแล้วเป็นเวลาไม ่
  น้อยกว่าสี่เดือนหรือได้ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนก่อนถึงแก่ 
  ความตาย 
 (๖)  ในครึ่งปีที่แล้วมา ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ 
  ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าสี่ 
  เดือน 
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(๗)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่ผู้บังคับบัญชา                      
 ผู้มีอ านาจสั่งเพิ่มค่าจ้างหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว  
 โดยค านึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือ 
 หนว่ยงาน 

 (๘)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ โดยมีวันลาไม่เกินยี่สิบสามวัน              
  แต่ไม่รวมถึงวันลา 
 

ระเบียบการลาของบุคลากร  สิทธิในการลาของพนักงานมหาวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ์ มี  11 ประเภท คือ   

1. ลาป่วย 
2. ลากิจ 
3. ลาพักผ่อน 
4. ลาคลอดบุตร 
5. ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ 
6. ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
7. ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
8. ลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน 
9. ลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ 
10. ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
11. ลาติดตามคู่สมรส 

 
หลักเกณฑ์ และวิธีการลาโดยได้รับค่าจ้าง 
 การนับวันลาให้นับตามปีงบประมาณ คือวันที่  1  ตุลาคม  ของปี ถึงวันที่  30  กันยายน  ของปีถัดไป 
  ค าว่า  “วัน”  หมายถึง  นับวันหยุดรวมด้วย   
  ค าว่า  “วันท าการ”  หมายถึง  นับเฉพาะวันท าการไม่รวมวันหยุด 

 พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิลาโดยได้รับค่าจ้างเต็มได้ตามความจ าเป็นในรอบปีงบประมาณตามเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้  
 1. ลาป่วย/ลากิจ  

    ได้ไม่เกิน 35 วัน  ลากิจได้ไม่เกิน 10 วันท าการ ในกรณีลาป่วยติดต่อกันตั้งแต่ 2 วันท าการ ต้องมี
ใบรับรองแพทย์ที่ทางราชการรับรอง พนักงานที่บรรจุเข้าปฏิบัติงานไม่ครบ 6 เดือน จะไม่ได้รับค่าจ้างใน
ระหว่างที่ลาป่วย/ลากิจ    

  1.1 การมีสิทธิเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา 
       - การลากิจ ลาป่วย รวมกันครึ่งปีงบประมาณต้องไม่เกิน 23 วันท าการ 
       - การลากิจ ลาป่วย รวมกันครึ่งปีงบประมาณต้องไม่เกิน 10  ครั้ง 
       - การมาท างานสายรวมกันครึ่งปีงบประมาณต้องไม่เกิน 8 ครั้ง 
          ครึ่งปีงบประมาณ  รอบที่ 1     1 ตุลาคม  -  31  มีนาคม 
          ครึ่งปีงบประมาณ  รอบที่ 2  1 เมษายน  -  30  กันยายน 
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    2. ลาพักผ่อน 
     2.1 ลาพักผ่อนประจ าปีในปีหนึ่งได้ 10 วันท าการ 
     2.2 ต้องเป็นพนักงานซึ่งบรรจุเข้าปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
     2.3 เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต เมื่อได้รับอนุญาตและจึง

หยุดราชการ 
     2.4 ในปีใดพนักงานลาพักผ่อนประจ าปีแล้วแต่ไม่ครบ 10 วันท าการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลา

ในปีต่อๆไปได้  แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน 20 วันท าการ 
 
   3. ลาคลอดบุตร  ไม่เกิน 90 วัน  
    การลาคลอดบุตรให้ได้ค่าจ้างในระหว่างการลาไม่เกิน  45 วัน  และให้ได้รับเงินสงเคราะห์การ

หยุดงานเพื่อการลาคลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคมตามที่ส านักงานประกันสังคมก าหนด 
 
    4. ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ให้ใช้สิทธิลาได้ตามจริงตามจ านวนวันที่ได้รับอนุญาต

จากผู้บังคับบัญชา  
    พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 1 ปี สามารถลาอุปสมบท  และประกอบพิธีฮัจญ์ได้ไม่เกิน 120 วัน 

การลาอุปสมบท ตั้งแต่แรกเข้ารับการบรรจุสามารถลาอุปสมบทได้แค่เพียงครั้งเดียว  การลาหยุดก่อนวัน
อุปสมบทหรือก่อนวันเดินทางได้ไม่เกิน 10 วัน การลาอุปสมบทต้องมีหนังสือรับรองจากเจ้าอาวาสหรือ
ผู้แทนวัดก่อน ในการไปประกอบพิธีฮัจญ์เมื่อลาสิกขาบทหรือเดินทางกลับประเทศไทยต้องกลับเข้า
ปฏิบัติงานภายใน 5 วัน ให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานพร้อมหนังสือรับรองจากเจ้าอาวาส 
 
    5. ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล 
    พนักงานที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก  ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับ

การตรวจเลือกไม่น้อยกว่าสี่สิบแปดชั่วโมง ส่วนพนักงานที่ได้รับมอบหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพลให้
รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายในสี่สิบแปดชั่วโมง นับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป และให้ไปเข้ารับการ
ตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวัน เวลา ในหมายเรียกนั้น โดยไม่ต้องรอรับค าสั่งอนุญาต  และให้ 
ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานลาให้อธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุญาต  เมื่อพนักงานที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการ
ตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลแล้ว ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานตามปกติต่อผู้บังคับบัญชา
ภายใน 7 วัน เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น อธิการบดีอาจขยายเวลาให้ได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 15 วัน 
 
   6. การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ไม่เกิน 15 วันท าการ โดยให้มีสิทธิลาภายใน 30 วันนับแต่

วันที่ภริยาคลอดบุตร 
 
     7. การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ให้มีสิทธิตาระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 
  8. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศให้น าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา

เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปท าการ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลา
ราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยเมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายใน 15 วัน  
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      9.  การลาไปฟื้นฟูทางด้านสมรรถภาพด้านอาชีพโดยมีสาเหตุมาจากได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย
เพราะปฏิบัติหน้าที่หรือประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตามหน้าที่จนท าให้เป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการหากผู้นั้น
ประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นมีสิทธิลาได้ไม่เกิน 6  
เดือน  
 
      ๑๐. พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิลาติดตามคู่สมรสโดยไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง 
     

   ๑๑. การลาติดตามคู่สมรส คือ การลาติดตามสามี หรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่เป็นข้าราชการ
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือทางราชการสั่งให้ไป
ปฏิบัติงานในต่างประเทศตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไปตามความต้องการของทางราชการ แต่ไม่รวมถึงกรณีคู่สมรสลาไป
ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ 
  

ผู้มีอ านาจอนุญาตการลา ให้ไปตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
การลาป่วย  พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิลาป่วยได้ไม่เกิน  35  วัน   ลากิจได้ไม่เกิน  10  วันท าการ  ใน
กรณีลาป่วยติดต่อกันตั้งแต่  2  วันท าการต้องมีใบรับรอง 
การลาคลอดบุตร พนักงานสามารถลาคลอดได้ 90 วัน  โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาจากมหาวิทยาลัย 
45 วัน  และได้รับเงินจากส านักงานประกันสังคม  45  วัน   เว้นแต่กรณีเริ่มปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบ              
7 เดือน  ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดังกล่าว 
การลาอุปสมบท  พนักงานที่ยังไม่ได้อุปสมบท สามารถลาได้ ไม่เกิน  60  วัน ทั้งนี้ต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่
น้อยกว่า 1 ปี  และไม่สามารถรับค่าจ้างในวันหยุดประจ าสัปดาห์ 
 

ขั้นตอนการอนุมตัิการลา 
1. พนักงานที่มีความประสงค์จะขอลาพักผ่อนจะต้องยื่นใบลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน และต้องน า

ใบลามาตรวจเช็ค ที่กองบริหารงานบุคคลก่อนน าเสนอหัวหน้าหน่วยงานทุกครั้ง 
2. พนักงานที่มีความประสงค์จะขอลา กรณีลาไม่เกิน  5  วัน  ผู้อนุมัติการลาคือ คณบดี/ผู้อ านวยการ

ศูนย/์   ผู้อ านวยการส านัก   และเสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหารรับทราบ 
3. พนักงานที่มีความประสงค์จะขอลากรณีลาเกิน 5 วัน ผู้อนุมัติการลาคือรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
4. พนักงานที่ลาเกิน  6  ครั้งต่อปี  ถือว่าเป็นการ   “ลาบ่อยครั้ง”   สามารถตรวจสอบวันลาได้ที่กอง

บริหารงานบุคคล 
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ตารางการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย 

  

  
ประเภทการลา ผู้อนุมัติ จ านวนวันลา 

ต่อครั้ง 
จ านวนวันลา 

ที่พนักงานได้รับ 
จ านวนวันลา 
ที่ได้รับค่าจ้าง 

การยื่นใบลา/เอกสารประกอบ หมายเหตุ 

 1. การลาป่วยและลากิจ  
 
 
 
 
 
 
  1. อธิการบด ี 
  2. คณบด ี
  3. ผู้อ านวยการศูนย ์
  4. ผู้อ านวยการส านัก 
  5. ผู้อ านวยการสถาบัน 
  6. ผู้อ านวยการโรงเรียน
สาธิต 
  7. ผู้อ านวยการกอง 

ลาป่วยตามป่วยจริง 
 

ลากิจ  2  วัน 

ลาป่วย  35  วัน 
 

ลากิจ  10  วันท า
การ 

ลาป่วย  35  วัน 
 

ลากิจ  10  วันท าการ 

 1. การลาป่วยให้ยื่นใบลาในวันแรกที่
กลับมาปฏิบัติงาน 
 2. กรณีลาป่วยเกิน   2  วันให้แนบ
ใบรับรองแพทย์ทุกครั้ง 
 3. การลากิจให้เสนอหรือจัดส่งใบลาตอ่
ผู้บังคับบัญชาจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงหยุดราชการได ้

1. ลาป่วยและลากิจรวมกันปีละไม่
เกิน  35  วัน   
2. พนักงานที่ปฏิบัติงานไม่
ครบ  6  เดือน จะไม่ได้รับค่าจ้าง
ในระหว่างที ่ลาป่วย/ลากจิ 
3. การลากิจให้ระบุเหตุผลและ
ความจ าเป็นในการลาให้ชัดเจน  
4. การมีสิทธิเล่ือนเงินเดือน การลา
ป่วย ลากิจ รวมกันครึ่ง
ปีงบประมาณต้อง ไม่
เกิน   23   วันท าการ 

 2. การลาคลอดบุตร 90  วัน 90  วัน 45  วัน  ยื่นใบลาคลอดบุตรกอ่นวันลาคลอด 
 หรือไม่เกิน  5  วัน หลังจากวันลา 

 ลาคลอดบุตรคร้ังละไม่
เกิน  90  วัน และจะได้รับ
ค่าจ้าง  45  วัน อีก  45  วัน 
 ให้รับจากประกันสังคม 

 3. การลาพักผ่อน 5  วันท าการ 10  วันท าการ 10  วันท าการ  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับ 
 บัญชาจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต เมื่อได้  
 รับอนุญาตแลว้จึงหยุดราชการได ้

 1. พนักงานที่ปฏิบัติงานไม่ถึง 6 
เดือนไม่มีสิทธิลาพักผ่อน 
 2. ห้ามลาก่อนหรือหลัง/ลาคร่อม 
 วันหยุดนักขัตฤกษ ์
 3. สามารถน าวันลาพักผ่อนสะสม
ในปีถัดไปได้ แต่รวมกันแล้วตอ้งไม่
เกิน  20 วันท าการ 

 4. การลาออก อธิการบดี        ยื่นใบลาออกลว่งหน้า ไม่น้อยกว่า 
 30  วัน 

 ยื่นใบลาออกผ่านผูบ้ังคับบัญชา 
 ตามล าดับจนถึงอธิการบด ี
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 5. การลาเข้ารับ 
 การตรวจเลือก หรอื 
 เข้ารับ  การเตรียมพล 

อธิการบดี        ให้รายงานลาตอ่ผู้บังคับบัญชากอ่น 
 วันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า 
 48  ชั่วโมง นับตั้งแต่วันที่ได้รับ 
 หมายเรียก 

 1. ให้ไปรับการตรวจเลือก หรือ
เข้ารับ การเตรียมพลตามวัน เวลา 
 ในหมายเรียกนั้น โดยไม่ต้องรอรับ 
ค าสั่งอนุญาต 
 2. ให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงาน
ลาให้อธกิารเพื่อพจิารณาอนุญาต 
 3.  เมื่อพ้นจากการเข้ารับการ
ตรวจเลือกให้มารายงานตัวกลับเข้า
ปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
ภายใน 7 วัน 
 4.  ลาไปเข้ารับการฝึกวิชาการ
ทหารตามหลักสูตรที
กระทรวงกลาโหมก าหนด 
 5.  ลาไปอบรมหรือฝึกอาสารักษา
ดินแดน 

 6. การลาอุปสมบท 
 หรือลาไปประกอบพธิ ี
 ฮัจญ ์

อธิการบดี 120  วันท าการ      ให้จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา 
 ตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจพิจารณา 
 อนุญาตกอ่นวันอุปสมบทไม่น้อยกวา่ 
 30 วัน 

 1. ต้องบรรจุเข้าปฏิบัติงาน
ครบ  1  ปีสามารถลาอุปสมบท 
และประกอบพิธีฮจัญ์ได้ไม่
เกิน 120  วัน ตั้งแต่แรกเข้า รับ
การบรรจุสามารถลาอุปสมบท หรือ 
 2. จะต้องอุปสมบทหรือประกอบ
พิธีฮัจญ์ภายใน 10 วันนับแตว่ันที่
เร่ิมลา 

7.การลาช่วยเหลือ
ภริยา  คลอดบุตร 

อธิการบดี 15  วันท าการ      ยื่นใบลาภายใน  30   วัน  นับตั้งแต่ 
 วันที่ภรยิาคลอดบุตร 

 1. ต้องเป็นภริยาโดยชอบด้วย
กฏหมาย 
 2. มีสิทธิลาได้ติดต่อกันไม่
เกิน 15 วันท าการ 
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ตารางการลาของพนักงานชั่วคราว 

  

  
ประเภทการลา ผู้อนุมัติ จ านวนวันลา 

ต่อครั้ง 
จ านวนวันลา 

ที่พนักงานได้รับ 
จ านวนวันลา 
ที่ได้รับค่าจ้าง 

การยื่นใบลา/เอกสารประกอบ หมายเหตุ 

 1. การลาป่วย  

 
  1. อธิการบด ี 
  2. คณบด ี
  3. ผู้อ านวยการศูนย ์
  4. ผู้อ านวยการส านัก 
  5. ผู้อ านวยการสถาบัน 
  6. ผู้อ านวยการโรงเรียน
สาธิต 
  7. ผู้อ านวยการกอง 

ลาป่วยตามป่วยจริง 
 

ลาป่วย  15  วัน  ท า
การ 

 

ลาป่วย  15  วัน  ท า
การ 

 

 1. การลาป่วยให้ยื่นใบลาในวันแรก 
 ที่กลับมาปฏิบัติงาน 
 2. กรณีลาป่วยเกิน   2  วันให้แนบ 
 ใบรับรองแพทย์ทกุครั้ง 

 1. ลาป่วยและลากจิรวมกันปีละไม่
เกิน  15  วัน  
 2. พนักงานที่ปฏิบัติงานไม่
ครบ  6  เดือน จะไม่ได้รับค่าจ้าง
ในระหว่างที ่ลาป่วย 

 2. การลาคลอดบุตร 90  วัน 90  วัน 45  วัน  ยื่นใบลาคลอดบุตรกอ่นวันลาคลอด 
 หรือไม่เกิน  5  วัน หลังจากวันลา 

ลาคลอดบุตรคร้ังละไม่
เกิน  90  วัน และจะได้รับ
ค่าจ้าง  45  วัน อีก  45  วัน 
ให้รับจากประกันสังคม  (ในปีแรก
หากพนกังานที่ปฏบิัติงานไม่
ครบ  7  เดือน  จะไม่มีสิทธิลาลอด
บุตร) 

 3. การลาพักผ่อน 5  วันท าการ 10  วันท าการ 10  วันท าการ  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับ 
 บัญชาจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต เมื่อได้  
 รับอนุญาตแลว้จึงหยุดราชการได ้

 1. พนักงานที่ปฏิบัติงานไม่ถึง 6 
เดือนไม่มีสิทธิลาพักผ่อน 
 2. ห้ามลาก่อนหรือหลัง/ลาคร่อม 
 วันหยุดนักขัตฤกษ ์

 4. การลาออก อธิการบดี        ยื่นใบลาออกลว่งหน้า ไม่น้อยกว่า 
 30  วัน 

 ยื่นใบลาออกผ่านผูบ้ังคับบัญชา 
 ตามล าดับจนถึงอธิการบด ี
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 5. การลาเข้ารับ 
 การตรวจเลือก หรอื 
 เข้ารับ  การเตรียมพล 

อธิการบดี        ให้รายงานลาตอ่ผู้บังคับบัญชากอ่น 
 วันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า 
 48  ชั่วโมง นับตั้งแต่วันที่ได้รับ 
 หมายเรียก 

 1. ให้ไปรับการตรวจเลือก หรือ
เข้ารับการเตรียมพลตามวัน เวลา 
 ในหมายเรียกนั้น โดยไม่ต้องรอรับ 
 ค าสั่งอนุญาต 
 2. ให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงาน
ลาให้อธกิารเพื่อพจิารณาอนุญาต 
 3.  เมื่อพ้นจากการเข้ารับการ
ตรวจเลือกให้มารายงานตัวกลับเข้า
ปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
ภายใน 7 วัน 
 4.  ลาไปเข้ารับการฝึกวิชาการ
ทหารตามหลักสูตรที่
กระทรวงกลาโหมก าหนด 
 5.  ลาไปอบรมหรือฝึกอาสารักษา
ดินแดน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การลงเวลาปฏิบัติงาน 
1.  การลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร   บุคลากรตามสัญญาต้องปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่ งโมง                      

เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.  มีเวลาพักกลางวัน 1  ชั่วโมงโดยให้หน่วยงานเป็นผู้ก าหนดเวลา 
“มาท างานสายเป็นเนือง ๆ”   

1.1 พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  ลงเวลาโดยการบันทึกลายนิ้วมือที่เครื่องบันทึก 
   ลายนิ้วมือหน้าโต๊ะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชั้น 1 อาคารภูมิราชภัฏ  การลง

เวลาเข้างานโดยปกติทั่วไป  ตั้งแต่เวลา 06.00 น.  ถึง 08.00 น.  และลงเวลากับ  
17.00 น. - 19.00  น.   

1.2   พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ให้ลงเวลาปฏิบัติงานที่ส านักงานคณะ  การลงเวลา 
เข้างานโดยปกติทั่วไป  ตั้งแต ่06.00 น. ถึง  08.00 น. และลงเวลากลับ 17.0๐ น. 

  - 19.00  น.   
 2.  บุคลากรมีค าสั่งไปราชการให้ส าเนาค าสั่งแจ้งมายังกองบริหารงานบุคคลเพื่อเป็นข้อมูล 
 
สิ่งท่ีต้องปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

พนักงานมหาวิทยาลัย (หญิง)  ต้องมีหน้าที่อยู่เวรประจ าส านักงานอธิการบดีในวันหยุดราชการ     โดย
จะมีค าสั่งแจ้งให้ทราบ ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ เครื่องลงเวลาปฏิบัติงาน ณ อาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 1 
 
เครื่องแบบพนักงานมหาวทิยาลัย 

เครื่องแบบพิธีการ เป็นเครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัยส าหรับเขาร่วมพระราชพิธีต่าง ๆ รัฐพิธี 
หรือพิธีตามหมายของสานักพระราชวังหรือในโอกาสอ่ืน ๆ ตามค าสั่ง หรือประกาศมหาวิทยาลัยนัดหมาย 
ลกษณะเครือ่งแบบปกติขาวของพนักงานมหาวิทยาลัยมดีังนี้ 

 1. ส าหรบัพนกังานมหาวิทยาลัยชาย  
1. หมวก ทรงหม้อตาลสีขาว กระบงหน้าท าด้วยหนังหรือวัสดุเทียบหนังสีด า สายรัดคางสีทอง

กว้าง 1 เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทองลายดุนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ 1 ดุมผา
พันหมวกสีขาว ที่หน้าหมวกติดตราสัญลักษณม์หาวิทยาลัย  ปักดิน้ทองสูง 5 เซนติเมตร บนหมอนสักหลาด ขาว  

2. เสื้อให้ใช้แบบเครื่องแบบปกติขาวของทางราชการ ใช้ดุมโลหะสีทองตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 
ขนาดใหญ่ 5 ดุม ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อก เสื้อ
เหนือกระเป๋าบนซา้ย  

3. กางเกงขายาวสีขาว แบบเครื่องแบบปกติขาวของราชการไม่พับปลายขา  
4. เขม็ขัดหนังสีด า หัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย  
5. รองเทาหนังสีด า หุ้มส้น ถุงเท้าสีด า 

2. ส าหรบัพนกังานมหาวิทยาลัยหญิง  
1. หมวก เป็นหมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีขาว สายรัดคางสีทองกว้าง 1 เซนติเมตรมีดุมโลหะสี 

ทองลายดุนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวกข้างละ 1 ดุม ผ้าพันหมวกสีขาว ที่หน้าหมวก 
ติดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ดิ้นทองสูง 4.5 เซนติเมตร บนหมอนสักราชสีขาว  

2. เสื้อตัวในเป็นเสื้อเชิ้ตคอพับแขนยาวสีขาว ผูกเน็คไทสีด า ส่วนเสื้อตัวนอกเป็นเสื้อคอ แบะสีขาว
แบบคอแหลมแขนยาวถึงข้อมือ มีตะเข็บหลัง 4 ตะเข็บ ที่แนวฉาบ อก มีดุมโลหะสีทองตรา ตราสัญลักษณ์
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มหาวิทยาลัย จ านวน  3 ดุม มีกระเป๋าล่างข้างละ 1 กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะเฉียงเล็กน้อยไม่มีปกกระเป๋า  ผู้
ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ประดบัแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเบื้องซา้ย 

3. กระโปรงเป็นกระโปรงสีขาวยาวปิดเข่า ปลายบานเล็กนอ้ย  
4. เขม็ขัดหนังสีด า หวัเขม็ขัดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 
5. รองเทาหนังสีดาหุ้มส้น ปิดปลายเท้าไมม่ีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร ถุงน่องยาวสีเนื้อ 

 
พนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับสวัสดิการดังนี้ 
    1.  สิทธิประโยชน์ของใช้ผู้ประกันสังคม 

   ส านักงานประกันสังคม มีหน้าที่ให้ความคุ้มครองลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน
ขึ้นไป เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ไม่เนื่องจากการท างานรวมถึงการคลอดบุตร 
สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ซึ่งมีสิทธิต่างๆ นี้ ผู้ประกันตนจะ
ได้รับสิทธิในแต่ละกรณี ได้แก่ 
 1. กรณีเจ็บป่วยท่ัวไป ประสบอันตราย 
  -  ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่เลือกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  
  -  ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ระหว่างที่หยุดพักรักษาตัวตามค าสั่งแพทย์ ในจ านวน
ครึ่งหนึ่งของค่าจ้างตามจ านวนวันที่หยุดจริง  ไม่เกินครั้งละ 90 วันและไม่เกิน 180 วันในหนึ่งปี  หากเจ็บป่วย
เรื้อรังจะได้รบัเงินทดแทนการขาดรายได้ ไม่เกิน 365 วัน 
  2. กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน หากผู้ประกันตนมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่จ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลที่ใกลี่เกิดเหตุที่สุด ซึ่งไม่ใช่โรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ผู้ประกันตน หรือญาติจะต้องแจ้งให้
โรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ทราบด้วย เพ่ือจะได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยผู้ประกันตน ต้องส ารอง
จา่ยเงินไปก่อน แล้วจึงมาเบิกคืนกับทางประกนัสังคม ซ่ึงจะช าระค่าใช้จ่ายให้ ตามกรณีต่อไปนี้ 
  - ผู้ป่วยนอก สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เทา่ที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น  
  - ผู้ป่วยใน สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น ภายในระยะเวลาไม่
เกิน 72 ชั่วโมง  ยกเว้น ค่าห้องและอาหารเบิกไดไมเ่กินวันละ 700 บาท    
 ทั้งนี้กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินผู้ประกันตนสามารถขอรับค่าบริการทางการแพทย์ได้โดยไม่จ ากัดจ านวน 
ครั้ง หากเป็นกรณีประสบอันตรายผู้ประกันตนสามารถขอรับค่าบริการทางการแพทย์คืนได้ประเภทผู้ป่วยนอก
และผู้ป่วยใน ประเภทละไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี  
 ***สาหรับหลักเกณฑ์ พิจารณาอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินนั้น จะพิจารณาจากอาการป่วย สถานที่ เวลา 
และสาเหตุที่เจ็บป่วย ***  
 กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน  
 ผู้ป่วยนอก สามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท และเบิก
ค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงเกินครั้งละ 1,000 บาท ได้หากมีการตรวจรักษาตามรายการในประกา
ดังนี้ 
   - การใหเ้ลือดหรือส่วนประกอบของเลือด  
  - การฉีดสารต่อต้านพษิจากเชื้อบาดทะยัก, การฉีดวัคซนีหรือเซรุ่มป้องกนโรคพิษสุนัขบ้าเฉพาะ 
เขม็แรก  
   - การตรวจอัลตร้าซาวด์ กรณีที่มีภาวะฉุกเฉินเฉียบพลันในช่องท้อง,  การตรวจด้วย CT - 
SCAN หรือ MRI จ่ายตามเงื่อนไขที่ก าหนด  
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  - การขูดมดลูก กรณีตกเลือดหลังคลอดหรือตกเลือดจากการแท้งบตุร  
  - ค่าฟ้ืนคืนชีพ (Cardio Pulmonary Resuscitation : CPR) เช่น การปั๊มหัวใจ   
  - กรณีท่ีมีการสังเกตอาการในห้องสังเกตอาการตั้งแต ่3 ชั่วโมงข้ึนไป  
 ผู้ป่วยใน  
  - ค่ารักษาพยาบาลกรณีท่ีไม่ได้รกัษาในห้อง ICU เบิกไดไ้มเ่กินวันละ 2,000 บาท  
  - ค่าหอ้งและค่าอาหารไม่เกินวันละ 700 บาท  

- ค่าหอ้ง ค่าอาหารค่ารักษาพยาบาลกรณีท่ีรักษาในหัอง ICU เบิกไดไ้มเ่กินวันละ 4,500 บาท  
- กรณีที่มีความจ าเป็นต้องผ่าตัดใหญ่ เบิกได้ไม่เกินครั้งละ 8,000 - 16,000 บาท ตาม

ระยะเวลาการ ผ่าตัด  
- การฟ้ืนคืนชีพ (Cardio Pulmonary Resuscitation : CPR) เช่น การปั๊มหัวใจ  รวมค่ายา

และอุปกรณ ์ไม่เกิน 4,000 บาท  
- ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการและหรือเอกซเรย์เบิกได้ในวงเงนิไม่เกินรายละ 1,000 บาท  
- กรณีมีความจาเป็นต้องตรวจวินิจฉัยพิเศษ ได้แก   ่การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, การตรวจหัวใจ

ด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง,  การตรวจคลื่นสมอง,  การตรวจอลตร้าซาวด์,  การสวนเส้นเลือดหัวใจและ  
เอกซเรย์การส่องกล้อง, การตรวจด้วยการฉีดสี,  การตรวจด้วย CT - SCAN หรือ MRI จ่ายตามเงื่อนไขท่ีก าหนด  
 3. กรณีประสบอันตราย หรือบาดเจ็บฉุกเฉิน (อุบัตเหตุ)  
 หากผู้ประกันตนได้รับอุบัติเหตุ  ได้รับบาดเจ็บฉุกเฉิน ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาใน 
โรงพยาบาลที่ไม่ได้ระบุไว้ตามบัตรรับรองสิทธิได้โดยแจ้งให้โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิทราบด้วยโดยเร็ว ซ่ึง
ประกนสังคมจะจ่าย ค่าบริการทางการแพทย์เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงไม่เกิน 72 ชั่วโมง นับตั้งแต่
ผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาโดยไม่รวมระยะเวลาในวันหยุดราชการ  จากนั้น โรงพยาบาลที่ผู้ประกนัตนเลือกไว้
จะรบัผิดชอบ  การรักษาต่อจากโรงพยาบาลแรกท่ีผู้ประกันตนเขา้รบัการรักษาจากเหตุฉุกเฉิน  
 *** ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้ง  ผู้ประกันตนต้องส ารองจ่ายก่อน และทางประกันสังคมจะ
จา่ยให้ สาหรับโรงพยาบาลรัฐ ส าหรับค่าหอ้ง  ค่าอาหารเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินวันละ  700 บาท ***  
 กรณีเป็นโรงพยาบาลเอกชน จะจ่ายให้ดังนี้  
 ผู้ป่วยนอก (กรณีที่ไม่เข้าตามโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ) สามารถเบิกค่าบริการทางการ
แพทย์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,000 บาท และสามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงเกิน 1,000 
บาทได ้หากมีการตรวจรักษาเพ่ิมเติม ตามรายการในประกาศคณะกรรมการการแพทย์โดยตรวจสอบได ้ 
 ผู้ป่วยใน (กรณีที่ไม่เข้าตามโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ)  
  -  ค่ารักษาพยาบาลกรณีท่ีไม่ได้รกัษาในห้อง ICU เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินวันละ  2,000 บาท  
  -  ค่าหอ้งและค่าอาหาร เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินวันละ 700 บาท  
  -  ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาลกรณีที่รักษาอยู่ในห้อง ICU เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินวัน
ละ 4,500 บาท  
  -  ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ที่ทางส านักงานประกันสังคมจะออกค่าใช้จา่ยให้  
 *** กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ประกันตนสามารถขอรับค่าบริการทางการแพทย์ได้โดยไม่จ ากัดจ านวน
ครัง้ต่อป ี ***  
 *** กรณีประสบอันตรายผู้ประกันตนสามารถขอรับค่าบริการทางการแพทย์คืนได้ประเภท ผู้ป่วย
นอก และผู้ป่วยใน ประเภทละไม่ เกิน 2 ครัง้ต่อปี ***  
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 4. กรณีประสงค์จะท าหมัน ผู้ประกันตนสามารถเข้าท าหมันได้ในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ
การรักษาพยาบาลที่ ผู้ประกันตนเลือกไว้ในสถานพยาบาลนั้น ๆ โดยทางประกันสังคมจะจ่ายให้ผู้ประกันตนชาย 
ไม่เกิน 500 บาทต่อราย ส่วนผู้ประกันตนหญิงจะจ่ายจริงไม่เกิน 1,000 บาทต่อราย  
 5. กรณีทนัตกรรม   
 - กรณีผู้ประกันตนเข้ารับการถอนฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ไม่วาจะที่สถานพยาบาลแห่งใดก็สามารถ
เบิกเงินคืนไดใ้นอัตราไม่เกิน 300 บาทต่อครัง้และปีละไม่เกิน 600 บาทต่อครัง้  
 - กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานอคริลิก (พลาสติก) 1-5 ซี่ เบิกได้ในวงเงินไม่เกิน 1,200 บาท 
ต้ังแต่ 6 ซี่ขึน้ไปจะเบิกได้ไม่เกิน 1,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปีตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานอคริ
ลิก  
 - กรณีใส่รากฟันเทียม สาหรับผู้ประสบอุบัติเหตุสูญเสียฟันทั้งปาก หรือผู้ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไปที่ 
สูญเสียฟันทั้งปาก  จะต้องยื่นค ารอ้งขอรับสิทธิ ณ ส านักงานประกันสังคมในเขตพ้ืนที่หรือจงหวัด ภายในวันที่ 1 
เมษายน พ.ศ.2554 โดยสถานพยาบาลในโครงการรากฟันเทียม จะเป็นผู้ ขอรับค่าบริการทางการแพทย์
หลังจากสิ้นสุดการรักษาที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 16,000 บาทต่อรากและไม่เกินรายละ 2 ราก  
 6. กรณีคลอดบุตร  
 ผู้ที่สามารถเบิกค่าคลอดบุตรในแต่ละครั้งได้ต้องเป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบครบ 7 เดือน ภายใน 15 
เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร (นับถอยหลังจากเดอืนที่คลอดไป 1 ปี 3 เดือน โดยไม่รวมเดือนที่คลอด)  
 เช่น ผู้ประกันตนหญิงรายหนึ่งใช้สิทธิเบิกค่าคลอดบุตรคนแรกไปเมื่อปี พ.ศ.2547 หลังจากนั้น 
ออกจากงานและได้กลับเข้ามาท างานอีกครั้งเดือนธันวาคม พ.ศ.2550 ต้ังครรภ์ มา 5 เดือน และมาคลอด เมื่อ
เดือนมีนาคม พ.ศ.2551 นับย้อนไป 15 เดือนจากเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2551  ผู้ประกนัตนรายนี้มีเงินสมทบ
เพียง 3 เดือน จึงไม่มีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรคนที่ 2 ได ้ 
 ทั้งนี้  ส าหรับผู้ประกันตนที่คลอดบุตรหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป จะเบิกค่าคลอด
บุตรได้ 13,000  บาทต่อการคลอดบุตร 1 ครั้งและมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพ่ือคลอดบุตรเหมา
จ่ายในอตัราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน  
 7. กรณีทุพพลภาพ  
 ผู้ประกันตนที่ประสบอุบัติเหตุทุพพลภาพ เช่น ป่วยเป็นโรคเบาหวาน และมีภาวะแทรกซ้อนท าให้ตา
บอดทัง้ 2 ข้าง หรือประสบอันตรายจนถึงขัน้ทุพพลภาพและไม่สามารถท างานได้ สามารถขอรับเงินชดเชยได้แต่
ต้องเป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบมาครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเดือนที่ส านักงานประกนสังคม
ก าหนดให้ เป็นผู้ทุพพลภาพ ทั้งนี้  สิทธิที่ผู้ทุพพลภาพจะได้รับ ประกอบด้วย ค่ารักษาพยาบาล หากเข้ารับการ
รักษาในสถานพยาบาลของรัฐบาลและเป็นผู้ป่วยนอกให้ผู้ประกันตนเป็นผู้ยื่นเรื่อง เบิกจากส านักงาน
ประกันสังคมเองโดยส านักงานประกันสังคมจะจ่ายจริงตามความจ าเป็น  
 หากเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐบาลและเป็นผู้ป่วยใน  ให้สถานพยาบาลเป็นผู้ยื่นเรื่อง 
กับส านกังานประกันสังคม และจ่ายคา่บริการทางการแพทยต์ามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนด  
 หากเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน และเป็นผู้ป่วยนอกจะได้รับค่ารักษาเท่าที่จ่ายจริง
ไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท  
 หากเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน และเป็นผู้ป่วยใน จะได้รบัเงินเท่าท่ีจ่ายจริงไม่ เกิน
เดือนละ 4,000 บาท  

 หากมีค่ารักษาพยาบาล หรือค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ จะได้เหมาจ่ายไม่เกินเดือนละ 500 บาท  
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 ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ และเข้ารับการฟ้ืนฟูในศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานของส านักงาน
ประกันสังคมจะมีค่าฟ้ืนฟูอีก 40,000 บาท  

 เงินทดแทนการขาดรายได้  
 ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเป็นรายเดือนตลอด
ชีวิต รวมทั้งค่าอวัยวะเทียม / อุปกรณ์ / อุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค  เช่น ผู้ประกันตนมีค่าจ้างเฉลี่ยเดือนละ 
10,000 บาท ร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนคือ 5,000 บาท  
 กรณีผู้ทุพพลภาพเสียชีวิต  
 กรณีผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพถึงแก่ความตายผู้จัดการศพมีสิทธิได้รับค่าท าศพ 40,000 บาท โดย
สิทธิม ีดังต่อไปนี้ 
 ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ปีจะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับ
ค่าจ้างเฉลี่ย หนึ่งเดือนครึ่ง  
 ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 10 ปีขึน้ไป  ไดร้บัเงินสงเคราะห์เท่ากบัค่าจ้างเฉลี่ยหา้เดือน  
 8. กรณีเสียชวิีต  
 ผู้ประกันตนที่เสียชีวิตจากสาเหตุที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการท างาน และจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 1 เดือน 
ภายในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนเดือนที่เสียชีวิต ผู้จัดการศพ สามารถขอรับค่าท าศพได  ้40,000 บาท ส่วนผู้ที่
จะมีสิทธิไดร้บัเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตนั้น จะตอ้งมคีุณสมบัติดังนี้  
 ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 36 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปีจะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับ
ค่าจ้างเฉลี่ยหนึ่งเดือนครึ่ง  
 หากผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 10 ปีขึน้ไป ไดร้บัเงินสงเคราะห์เท่ากบัค่าจ้างเฉลี่ยห้าเดือน  
 9. กรณีว่างงาน  
 หากผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการ 
ว่างงาน  สามารถติดต่อขอรับเงินชดเชยกรณีว่างงานได้โดยต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่ส านักงานจัดหางานของ
รัฐภายใน  30 วันนับตั้งแต่วันที่วางงาน โดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน และต้องรายงานตัวต่อ
เจ้าหน้าทีส่ านักจัดหางานไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้  ผู้ประกันตนที่ว่างงาน จะไม่สามารถขอรับเงินชดเชย
ได้หากถูกเลิกจา้งด้วยสาเหตุต่อไปนี้  
  -  ทุจริตต่อหน้าที ่ 
  -  กระท าผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง  
  -  จงใจท าให้นายจ้างไดร้บัความเสียหาย 
  -  ฝ่าฝืนข้อบังคับ  หรือระเบียบเกี่ยวกับการท างาน  หรือค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณี 
ร้ายแรง  
  -  ละทิ้งหน้าทีเ่ป็นเวลา 7 วันท างานติดต่อกนั โดยไม่มีเหตุอันควร 
  -  ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างไดร้บัความเสียหายอย่างร้ายแรง  
  -  ไดร้บัโทษจ าคุกตามค าพิพากษา  
  -  ต้องมใิช่ผู้สิทธิไดร้บัประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ  
  -  มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 นับแต่วันว่างงานจากการท างานกับนายจ้าง
รายสุดทา้ย  
  -  ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 
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การเลือกสถานพยาบาล 
บุคลากรมหาวิทยาลัยสามารถเลือกสถานพยาบาลโดยมีสถานพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัด

ใกล้เคียงที่เข้าร่วมโครงประกันสังคมดังนี้  
1.  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์      จังหวัดอุตรดิตถ์ 
2.  โรงพยาบาลแพร่    จังหวัดแพร่ 
๓.  โรงพยาบาลน่าน    จังหวัดน่าน 
๔.  โรงพยาบาลสุโขทัย    จังหวัดสุโขทัย 
๕.  โรงพยาบาลศรีสังวร    จังหวัดสุโขทัย 
๖.  โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก 
๗.  โรงพยาบาลพุทธชินราช   จังหวัดพิษณุโลก 
๘.   โรงพยาบาลมหาวิทยบยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 
หมายเหตุ เป็นโรงพยาบาลตัวอย่างที่ ใกล้กับจังหวัดอุตรดิตถ์เท่านั้นท่านสามารถเลือก
สถานพยาบาลอื่นๆท่ีเข้าร่วมกับโครงการประกันสังคมได้ทุกที่ 

 
2. การพัฒนาศักยภาพ 
    1. ศึกษาต่อ 

  1.1  กรณีลาศึกษาต่อเต็มเวลา (ศึกษาต่อภาคปกติ) 
   1.1.1 จะต้องเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ และต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง ตั้งแต่ขั้นตอน การขออนุญาตไปสมัครสอบ การขออนุญาตไปสอบ และการขออนุญาต
ศึกษาต่อ 
   1.1.2  ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี 
   1.1.3  มีอายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคเรียนที่จะเข้าศึกษา 
   1.1.4  สาขาวิชาที่ไปศึกษาต่อต้องตรงกับสายงานและตรงกับความจ าเป็นของคณะ
และมหาวิทยาลัย   

1.1.5  ต้องมีหนังสือตอบรับการเข้าศึกษาต่อ 
   1.1.6  ระยะเวลาการให้ทุน ระดับปริญญาโท 2 ปี และปริญญาเอก 3 ปี 
   1.1.7  ทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาต่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์                 
เรื่อง  รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน  พ.ศ.  2556      
  1.2  กรณีลาศึกษาต่อไม่เต็มเวลา (ศึกษาต่อภาคพิเศษ) 
   1.2.1 จะต้องเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ และต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง ตั้งแต่ขั้นตอน การขออนุญาตไปสมัครสอบ การขออนุญาตไปสอบ และการขออนุญาตลา
ศึกษาต่อ 
   1.2.2 ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏอุตรดิตถ์อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี 
   1.2.3 มีอายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคเรียนที่จะเข้าศึกษา 
   1.1.4 สาขาวิชาที่ไปศึกษาต่อต้องตรงกับสายงานและตรงกับความจ าเป็นของคณะ
และมหาวิทยาลัย 
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   1.2.5 ต้องมีหนังสือตอบรับการเข้าศึกษาต่อ 
   1.2.6 ระยะเวลาการให้ทุน ระดับปริญญาโท 2 ปี และปริญญาเอก 3 ปี 
    1.2.7 การจัดสรรทุนสนับสนุนเพ่ือศึกษาต่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน  พ.ศ.  2556   
 

สรุปรายละเอียดทุนใหม่ส าหรับบุคลากรภายใน 
1. ค่าลงทะเบียน  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามจ่ายจริง 
2. ค่าเอกสารต ารา  ภาคเรียนละ  5,000  บาท 
3. ค่าท่ีพัก  ภาคเรียนละ  6,000  บาท 
4. ทุนการศึกษา  ตามข้อ 1  2  3 รวมกันระดับปริญญาโท   ไม่เกิน  200,000  บาท  และ

ระดับปริญญาเอกไม่เกิน  300,000  บาท 
5. กรณีทุนการศึกษาตาม (1.)เกินที่ก าหนดไว้ตามข้อ (4.)  ให้จ่ายเฉพาะค่าลงทะเบียน และ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่านั้น  ระดับปริญญาโทไม่เกิน  400,000  บาท ปริญญาเอกไม่เกิน 
500,000  บาท  

 
๓.  สิทธิประโยชน์ อ่ืน ๆ 

  1. พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่ง
จดทะเบียนแล้ว โดยจะหักเข้ากองทุนร้อยละ 2.5 ของอัตราเงินเดือนและมหาวิทยาลัยสมทบอีก 2.5 
  2.  สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ 
  3.  สมัครเป็นสมาชิก ชพค., ชพส. 
  ๔.  เป็นสมาชิกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ (สายวิชาการ)  เป็นสมาชิกสโมสรพนักงาน  (สาย
สนับสนุน) 
    ๕.  ได้รับการช่วยเหลือตามสิทธิ กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกำศ/ระเบียบ/ข้อบังคับต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง 








































































































































































