
 
 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย การจางผูมีความรูความสามารถพิเศษดวยเงินรายได พ.ศ. ๒๕๕๐ 

------------------------------- 
 
  โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหมีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  
วาดวยการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษดวยเงินรายได พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อแกไขปญหา 
การขาดแคลนอาจารยและเพื่อสงเสริมคุณภาพทางดานวิชาการตลอดจนประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานในหนวยงานของมหาวิทยาลัยใหมีความเขมแข็งมากขึ้น  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ  พ .ศ. ๒๕๔๗ และโดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  
ในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ จึงออกระเบียบไวดังนี้ 
   ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา  
วาดวยการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษดวยเงินรายได  พ.ศ. ๒๕๕๐” 
  ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากประกาศเปนตนไป 
  ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
   มหาวิทยาลัย หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   หมายถึง คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   อธิการบดี  หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   ผู มีความรู ความสามารถพิ เศษ  หมายถึ ง  บุคลากรที่ มี ความรู
ความสามารถพิเศษดานการสอน การวิจัย หรือมีความรูความสามารถพิเศษ สามารถปฏิบัติงาน
ในหนวยงานตาง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
   การปฏิบัติงาน หมายถึง  การปฏิบัติงานในฐานะอาจารยซึ่งมีหนาที่
สอน วิจัย และ/หรือปฏิบัติงานในหนวยงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย 
   คาตอบแทนการจาง  หมายถึง เงินรายไดของมหาวิทยาลัย หรือ  
เงินรายไดของหนวยงานที่จายเปนคาตอบแทนการจางเปนรายเดือนใหแกผูมีความรูความสามารถ
พิเศษ ซึ่งไดรับการจางใหปฏิบัติงาน 



  ขอ ๔ บุคคลที่จะดํารงตําแหนงเปนผูมีความรูความสามารถพิเศษตองเปนผูมี
สุขภาพแข็งแรง มีความตั้งใจในการทํางานและมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
   ๔ .๑   เปนผู เกษียณอายุ ราชการที่ มี ตํ าแหน งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและไดออกจากราชการไปเพราะเกษียณอายุราชการ  
โดยไมมีความผิด หรือ 
   ๔.๒  เคยเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีตําแหนงทาง
วิชาการในประเทศมากอน หรือ 
   ๔.๓  เปนผูมีความรูความสามารถพิเศษเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
ฐานะอาจารยที่มีหนาที่สอน วิจัย และ/หรือปฏิบัติงานในหนวยงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย 
   ขอ ๕ การจางใหผูมีความรูความสามารถพิเศษ ตามขอ ๔ มาปฏิบัติงานนัน้ ให
หนวยงานที่ประสงคจะใหมีการจางจะตองเสนอชื่อผูรับจาง ภาระงาน และอัตราคาตอบแทน 
การจาง ตอคณะกรรมการประจําคณะฯ  หรือคณะกรรมการของแตละหนวยงาน ภายในเดือน
มีนาคมของแตละปพิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ใหความเห็นชอบภายในเดือนพฤษภาคมของแตละปและสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 
  ขอ ๖ การกําหนดจํานวนตําแหนงผูมีความรูความสามารถพิ เศษ  ให
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเปนรายป 
  ขอ ๗ ใหผูมีความรูความสามารถพิเศษ ไดรับเงินคาตอบแทนเปนรายเดือนใน
อัตราเดือนละไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท  โดยไมมีการปรับอัตราคาตอบแทนเพิ่มประจําป 
  การกําหนดอัตราคาตอบแทน และหากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราคาตอบแทนตาม
วรรคแรกใหไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
  ในกรณีที่มีความจําเปนตองจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเกินอัตรา เดือนละ 
๒๐,๐๐๐ บาท นอกจากไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลยั
ตามวรรคแรกแลวตองไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยรับทราบดวย 
  ขอ ๘ การจ า งผู มี ความรู ความสามารถพิ เศษให จ า งมาปฏิ บั ติ ง าน 
ในมหาวิทยาลัยเปนไปตามภาระงานหรือตามขอตกลงเปนรายกรณีไป 
  ขอ ๙ สัญญาจางปฏิบัติงานใหมีระยะเวลาการจางครั้งละไมเกิน ๑ ป และ 
ตอสัญญาจางไดไมเกินครั้งละ ๑ ป 
  ขอ ๑๐ การจาง สัญญาจาง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการลา การสอบสวนและการ
รักษาวินัยของผูมีความรูความสามารถพิเศษตามระเบียบนี้ ใหเปนไปตามสัญญาแนบทาย
ระเบียบนี้ 



  ขอ ๑๑  ใหหนวยงานดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูมีความรู
ความสามารถพิเศษอยางนอยหนึ่งครั้งในรอบป หรือกอนสิ้นสุดสัญญา ตามแบบประเมินที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลไดกําหนดขึ้น 
 
  ขอ ๑๒ มหาวิทยาลัยอาจบอกเลิกสัญญาจางไดกอนครบกําหนดเวลาตาม
สัญญาในกรณีดังตอไปนี้ 
   ๑๒.๑ ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ๑๒.๒ มีเหตุเจ็บปวย จนไมอาจปฏิบัติงานไดโดยสม่ําเสมอ และ 
เหตุอ่ืน ๆ ซึ่งหากใหอยูปฏิบัติงานตอไปแลว จะมีผลเสียหายแกราชการอยางรายแรง 
  การบอกเลิกสัญญาตามวรรคแรก ตองแจงใหผูมีความรูความสามารถพิเศษ 
ทราบลวงหนาไมนอยกวาสามเดือน 
  ขอ ๑๓ ผูมีความรูความสามารถพิเศษที่ไดรับการจางตามระเบียบนี้ไมสามารถ
ขอตําแหนงทางวิชาการได 
  ขอ ๑๔ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ
ออกประกาศมหาวิทยาลัย กําหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบนี้ได 

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการตีความตามระเบียบนี้ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย 
ชี้ขาด 
 
   ประกาศ ณ วันที่    ๑๑ ธันวาคม    พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

               อารีย  วงศอารยะ 
(นายอารีย  วงศอารยะ) 

                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                 
 
 
 
 
 
 
 
  



สัญญาจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเขาปฏิบัติงาน 
  
 สัญญาฉบับนี้ทาํขึน้เมือ่  วนัที.่....................................................................................................................................... 
ณ  มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ระหวาง..................................................................................................................... 
(ชื่อมหาวทิยาลยั/สถาบนั) โดย............................................................................................................................................................. 
ตําแหนง................................................................ฝายหนึง่ กับ นาย/นาง/นางสาว........................................................................... 
อาย.ุ...........ป  เกิดเมื่อวนัที.่..............เดือน..........................พ.ศ........................อายุ........ป 
ในวนัที.่..........เดือน..........................พ.ศ................อยูบานเลขที่....................ตรอก/ซอย
.......................ถนน........................................แขวง/ตําบล........................................ 
เขต/อําเภอ.....................................จงัหวดั................................................................ 
โทร............................................................................... 
 มหาวิทยาลยั.....................................................................................ตกลงให 
นาย/นาง/นางสาว......................................................................เขาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
ในตําแหนงผูสอนในภาควชิา.........................................คณะ................................................... 
มีกําหนดเวลา....ป นับต้ังแตวันที่.........เดอืน.......................พ.ศ.................ถงึวนัที่................... 
เดือน...........................พ.ศ..................และ นาย/นาง/นางสาว................................................... 
ตกลงเขาปฏิบัติงานในหนาที่ดังกลาวตามระยะเวลาทีก่ําหนดไวตามสัญญานี้แลว ตามเงื่อนไข
ดังตอไปนี้ 

การทาํงาน 
ขอ  ๑  นาย/นาง/นางสาว............................................................................................ 

ขออุทิศเวลาทั้งหมดใหแกการปฏิบัติงานในหนาที่ตามสัญญานี้ ใหบังเกิดผลดีที่สุดตามความรู
ความสามารถ 

คาตอบแทน 
 ขอ ๒ ผูไดรับการจางจะไดเงินคาตอบแทนในระหวางปฏิบัติงานในอัตราเดือนละ
..................ซึ่งเปนวันเริ่มปฏิบัติงานเปนตนไป 
 ขอ ๓ คาตอบแทนตามขอ ๒ จะจายใหแกผูรับการจางเปนรายเดือน โดยจายใหในวัน
ทํางานสุดทายของเดือน 

การลา 
 ขอ ๔ ใหใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการลาโดยอนุโลม 

การสิ้นสุดแหงสัญญา 
 ขอ ๕ สัญญานี้ส้ินสดุเมื่อ 

(๑) ครบอายุสัญญา 
(๒) ผูรับการจางถงึแกกรรม 



(๓) คูสัญญาฝายหนึง่ฝายใดบอกเลิกสัญญา โดยแจงใหอีกฝายหนึง่ทราบ
ลวงหนาเปนหนังสือไมนอยกวา ๓ เดือน 

(๔) มหาวิทยาลยับอกเลิกสัญญาในกรณีที่แพทยทีท่างราชการรับรองได
ตรวจและใหความเหน็วาผูรับการจางมีสุขภาพไมเหมาะสม เนื่องจากมีเหตุเจ็บปวยไมอาจ
ปฏิบัติงานไดโดยสม่ําเสมอ หรือไมอาจปฏิบัติงานไดหรือเปนกรณีทีห่ากใหปฏิบัติงานตอไปแลวจะ
มีผลเสียหายแกราชการอยางรายแรง 

(๕) มหาวิทยาลยับอกเลิกสัญญา เมื่อผลการปฏิบัติงานของผูรับการจางไม
ผานการประเมิน 

ขอ ๗ สัญญานีท้ําขึน้เปนสองฉบบั มีขอความตรงกัน คูสัญญาไดอานขอความและ
เขาใจโดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 

สัญญานีท้ําขึน้เปนสองฉบบั  มีขอความตรงกัน  คูสัญญาไดอานขอความและเขาใจโดย
ตลอดแลว จึงไดลงลายมือชือ่ไวเปนหลักฐาน 
 

(ลงชื่อ)..................................................................(อธิการบดี) 
(...................................................................) 

(ลงชื่อ)..................................................................(ผูรับจาง) 
(...................................................................) 

(ลงชื่อ)..................................................................(พยาน) 
(...................................................................) 

(ลงชื่อ)..................................................................(พยาน) 
(...................................................................) 


