ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
วาดวย การใหผูเกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖
------------------------------------------------------โดยที่ เ ปน การสมควรปรั บ ปรุ ง ระเบี ยบมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏเพชรบูร ณ ว าด วย การจ า ง
ผูเกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพตอการปฏิบัติภารกิจ
ของหนวยงานในมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๑๓) และ (๑๗) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏเพชรบู ร ณ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย การใหผูเกษียณอายุ
ราชการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแต ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย การจางผูเกษียณอายุราชการ
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. ๒๕๕๔
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว หรือซึ่งขัดหรือ
แยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“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...

๒
ขอ ๖ ผูเ กษียณอายุร าชการที่จ ะไดรับ การพิจ ารณาใหป ฏิบัติง านในมหาวิท ยาลัย ตองมี
คุณสมบัติ ดังนี้
(๑) อายุไมเกิน ๖๕ ป
(๒) เคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในมหาวิทยาลัย และไดเกษียณอายุ
ราชการโดยไม มี ลั ก ษณะตองหา มตามมาตรา ๗ (ข) แหง พระราชบัญ ญัติ ร ะเบีย บข าราชการพลเรือ นใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
(๓) เป นผูมีความรู ความสามารถ ความชํานาญ และประสบการณในการสอน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
(๔) มีสุขภาพแข็งแรง มีความตั้งใจในการทํางาน และสามารถอุทิศเวลาในการทํางาน
ไดเต็มเวลาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๕) ยินดีที่จะปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหลังเกษียณอายุราชการ
กรณีที่มีความจําเปนหรือเหตุอันสมควร ก.บ.ม. อาจพิจารณาอนุมัติใหยกเวนคุณสมบัติ
ขอ ๖ (๑) และ (๒) เปนกรณีพิเศษเฉพาะรายก็ได
ขอ ๗ การพิ จ ารณาให ผูเ กษียณอายุร าชการปฏิ บัติง านในมหาวิท ยาลัย ใหค ณบดี เ สนอ
รายละเอียดของสาขาวิชา และรายวิชาที่ขาดแคลน จํานวน และคุณวุฒิของคณาจารยตามเกณฑม าตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนด เพื่อเตรียมกําลังคนในระยะยาว พรอมทั้งเสนอรายชื่อผูเกษียณอายุราชการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามความตองการของสาขาวิชาที่ขาดแคลน และจําเปนที่จะตองใหปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พรอมทั้งเงื่อนไข
การจางใหป ฏิบัติหนาที่ในแตละภาคการศึกษา รายชื่อวิชา และจํานวนชั่วโมงสอนตอสัปดาหตามเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด เสนอตออธิการบดี เพื่อนําเสนอให ก.บ.ม. พิจารณาอนุมัติตอไป
ขอ ๘ ใหทําสัญ ญาจางผูเ กษียณอายุร าชการที่ป ฏิบัติง านในมหาวิท ยาลัยคราวละหนึ่ง ป
ตามแบบสัญญาจางที่ ก.บ.ม. กําหนด
การทําสัญญาจางตามวรรคหนึ่ง ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดี ที่ไดรับมอบหมาย
เปนผูลงนามในสัญญาจาง
ขอ ๙ ผูเกษียณอายุราชการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยใหไดรับคาจางเปนคาตอบแทนจากเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัยเปนรายเดือน ในอัตราตั้งแต ๑๘,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยให ก.บ.ม.
พิจ ารณากําหนดอั ตราคาตอบแทนแตล ะราย ทั้ ง นี้ ใหพิ จ ารณาจากวุ ฒิก ารศึก ษา ตําแหนง ทางวิชาการ
ความสามารถ ผลงาน ประสบการณ หรือความขาดแคลนในสาขาวิชานั้น ๆ ประกอบดวย
กรณีที่มีความจําเปน และสมควรกําหนดอัตราคาตอบแทนแตกต างจากวรรคหนึ่ง
ให ก.บ.ม. พิจารณากําหนดอัตราคาตอบแทนขึ้นใหมที่เหมาะสมกับคุณวุฒิ และความสามารถของผูเกษียณอายุ
ราชการเปนราย ๆ ได
ขอ ๑๐ การประเมิน ผลการปฏิบั ติง าน และการพิ จ ารณาต อสั ญ ญาจ าง ใหเ ปน ไปตาม
หลักเกณฑ และวิธีการที่ ก.บ.ม. กําหนด
ขอ ๑๑...

๓
ขอ ๑๑ สัญญาจางสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ครบกําหนดตามสัญญาจาง
(๔) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบนี้
(๕) ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามขอ ๑๐
(๖) ถูกใหออก เพราะมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสม และกอใหเกิดความ
เสียหายตอราชการอยางรายแรง
(๗) อื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาจาง
ขอ ๑๒ ในระหวางอายุสัญญาจาง หากผูเกษียณอายุราชการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยผูใด
ประสงคจะลาออกจากการปฏิบัติงาน ใหยื่นหนังสือลาออกตอมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๓๐ วัน กอนการหยุด
ปฏิบัติงาน
ขอ ๑๓ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหผูเกษียณอายุราชการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไดรับสิทธิ
ประโยชนอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) สิทธิเกี่ยวกับการลา
(๒) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนระหวางลา
(๓) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๔) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
(๕) คาเบี้ยประชุม
(๖) สิทธิอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หลักเกณฑการไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ เทาที่
ไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดเกี่ยวกับการไดรับสิทธินั้น ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติ
คณะรัฐมนตรี
ขอ ๑๔ ผูเกษียณอายุร าชการที่ปฏิบัติง านในมหาวิท ยาลัยไมมีส ถานภาพเปนพนัก งานใน
สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมาย วาดวย ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ขอ ๑๕ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยในกรณีที่เกิดปญหา
จากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

( นายวิศัลย โฆษิตานนท )
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

