ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วาดวย การจางลูกจางชั่วคราวดวยเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
เพื่อใหการบริหารงานและการดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม จึงเปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยการจางลูกจางชั่วคราวดวยเงินรายไดมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/ ๒๕๕๓ วันที่ ๒๔ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงวางระเบียบไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย การจางลูกจางชั่วคราว
ดวยเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนีต้ ั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการบริหารบุคคล มติสภามหาวิทยาลัย หรือ
คําสั่งอื่นที่ไดออกไวกอนหนานี้ ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“ลูกจางชั่วคราว”
หมายความวา บุคคลที่มหาวิทยาลัยจางใหปฏิบัติงานใน
สวนราชการ หรือสวนงานภายในของมหาวิทยาลัยตามสัญญาจางไมเกิน ๑ ปงบประมาณ จากเงินรายได
มหาวิทยาลัย
“ปงบประมาณ”
หมายความวา ระยะเวลาตั้งแต ๑ ตุลาคม ของปหนึ่งไป
จนถึง ๓๐ กันยายน ของปถัดไป และใช พ.ศ. ของปถัดไปเปนชื่อปงบประมาณนัน้
“หัวหนาหนวยงาน” หมายความวา หัวหนางานหรือหนวยงานตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องการแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนระดับงาน
หรือเทียบเทางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แบงสวนราชการภายใน
สํานักงานคณบดี เปนงานและสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๓
“สวนราชการ”
หมายความวา สวนราชการตามกฎกระทรวง การจัดตั้งสวน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘
/สวนงานภายใน…

-๒“สวนงานภายใน”
หมายความวา สวนงานภายในเทียบเทาคณะที่สภา
มหาวิทยาลัยมีมติใหตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
“ผูทรงคุณวุฒ”ิ
หมายความวา บุคคลผูมีความรอบรู มีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน หรือผูที่ทรงภูมิปญญาดานตาง ๆ ในทองถิ่นสามารถใหคําแนะนํา
ใหคําปรึกษาในภารกิจดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยได
ขอ ๕ จํานวนลูกจางชั่วคราวตําแหนงประเภททัว่ ไป หรือวิชาชีพเฉพาะใหเปนไปตามความ
จําเปนของสวนราชการ หรือสวนงานภายในโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบุคคล
การกําหนดตําแหนงงาน คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือนเริ่มตนใหเปนไปตามบัญชี
แนบทายระเบียบนี้
ขอ ๖ จํานวนลูกจางชั่วคราวตําแหนงอาจารย ปฏิบัติหนาที่อาจารยผสู อนและวิจัยตามความ
จําเปนของคณะตองมีวุฒิทางการศึกษาไมตา่ํ กวาปริญญาโทในสาขาที่ทําการสอน กรณีมีความจําเปนอยางยิ่งที่
ตองจางอาจารยที่มีวุฒกิ ารศึกษาต่ํากวาปริญญาโท คณบดีและ/หรือ ประธานสาขาวิชาตองชี้แจงเหตุผลและ
อธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมายใหความเห็นชอบกอน
การกําหนดอัตราคาจางเริ่มตน และเงินตอบแทนตําแหนงวิชาการใหเปนไปตามบัญชีแนบทาย
ระเบียบฉบับนี้
ขอ ๗ การคัดเลือกลูกจางชัว่ คราวใหทําเปนประกาศรับสมัครกําหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติ
ภาระงาน และอัตราเงินเดือน แตงตั้งกรรมการดําเนินการสอบขอเขียน หรือปฏิบัติ หรือสัมภาษณ หรือทั้ง ๓
สวน ประกาศผลขึ้นบัญชีเรียงลําดับตามผลการสอบ โดยปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วา
ดวย การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดย
วิธีการสอบแขงขันหรือคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยอนุโลมแตอาจกําหนดระยะเวลาในแตละขั้นตอนตามความ
เหมาะสมได
ในกรณีหนวยงาน สวนราชการ หรือสวนงานภายในมีความจําเปนในบางตําแหนงงาน ให
สามารถดําเนินคัดเลือกและสั่งจางไดตามความเห็นชอบของอธิการบดี โดยไมตองดําเนินการตามวรรคแรกก็ได
ขอ ๘ การจางลูกจางชั่วคราวใหทําเปนสัญญาจางระยะเวลาไมเกิน ๑ ปงบประมาณและ
สามารถตอสัญญาไดไมจํากัดครั้งตามความตองการของมหาวิทยาลัย
กอนการตอสัญญาจางใหทกุ สวนราชการและสวนงานภายในตั้งกรรมการจากบุคคลที่เปน
หัวหนางาน หรือผูบังคับบัญชาจํานวนไมนอ ยกวา ๓ คน ประเมินผลการปฏิบัติงานใหความเห็นชอบในการตอ
สัญญาจาง และสามารถเสนอใหเพิ่มคาจางไดไมเกินรอยละหาของเงินเดือนเดิมตามผลการประเมินของ
คณะกรรมการและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบุคคล
ขอ ๙ ลูกจางชั่วคราวที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนหัวหนางาน หรือหัวหนาหนวยงานใหมีสิทธิ
ไดรับคาตอบแทนพิเศษรายเดือน ทั้งนี้ตองไมเกินอัตราเงินประจําตําแหนงตามกฎหมาย วาดวยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนง โดยใหทาํ เปนประกาศของมหาวิทยาลัย
/ขอ ๑๐ มหาวิทยาลัย…

-๓ขอ ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจจัดสรรเงินรายไดตั้งเปนกองทุนเพื่อจัดเปนสวัสดิการของลูกจาง
ชั่วคราว หรือจัดเปนรางวัลพิเศษบําเหน็จความชอบในการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณแกลูกจางชั่วคราว
หรือเพื่อการอืน่ เพื่อประโยชนแกลูกจางชั่วคราว โดยใหทาํ เปนระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๑ การเลิกจางลูกจางชั่วคราวกอนครบกําหนดสัญญาจาง สามารถกระทําไดดว ยเหตุ
ตอไปนี้
(๑) ตาย
(๒) เจ็บปวยจนไมสามารถปฏิบัติงานไดเกิน ๔๕ วัน
(๓) ลาออก
(๔) ละเลยไมปฏิบัติงานตามหนาที่ตามสัญญาจาง และไดถูกลงโทษภาคทัณฑแลว
(๕) ถูกลงโทษทางวินยั อยางรายแรง
(๖) กระทําความผิดทางอาญาศาลพิพากษาใหจําคุก
(๗) เปนบุคคลลมละลาย
(๘) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
ขอ ๑๒ ในกรณีที่มีความเหมาะสมและจําเปนมหาวิทยาลัยสามารถจางผูทรงคุณวุฒิ หรือผูมี
อายุเกิน ๖๐ ป เปนลูกจางชั่วคราวในฐานะผูทรงคุณวุฒิปฏิบัติหนาที่เฉพาะดาน และ/หรือตามการมอบหมาย
ของมหาวิทยาลัย
อัตราคาจาง/ตอบแทนและระยะเวลาการจางใหกําหนดเปนราย ๆ ไป ตามความเห็นชอบ ของ
คณะกรรมการบริหารบุคคล
ขอ ๑๓ คาจาง และ/หรือคาตอบแทนลูกจางชั่วคราวตามระเบียบนี้ใหจายเปนรายเดือนในวัน
สุดทายของเดือนจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๔ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และสามารถออกประกาศ คําสั่ง และ
วินิจฉัยชี้ขาดปญหาที่เกิดจากการใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(ศาสตราจารยศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บัญชีแนบทายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วาดวย การจางลูกจางชั่วคราวดวยเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
ตารางกําหนดตําแหนงงาน วุฒิการศึกษา และอัตราคาจาง
ตําแหนง

วุฒิการศึกษา

เริ่มตน
(บาท)
๕,๒๖๐

อัตราคาจางรายเดือน
สูงสุด
หมายเหตุ
(บาท)
๘,๔๐๐
จางรายวัน ๆ ละ
๑๗๐ บาท

๑. คนงาน
- คนงานภาคสนามทั่วไป
- ชางทั่วไป
- คนทําความสะอาด
- งานอื่น ๆ ในระดับเดียวกัน

ไมต่ํากวา ป.๖ หรือ
เทียบเทา

๒. พนักงาน (ระดับกึ่งฝมือ)
- พนักงานรักษาความปลอดภัย
- พนักงานขับรถ
- พนักงานอืน่ เทียบเทาทีต่ อ งใชทักษะ
เฉพาะ

ไมต่ํากวา ม.๓
หรือเทียบเทา

๕,๔๒๐

๙,๔๐๐

จางรายวัน ๆ ละ
๑๘๐ บาท

๓. ผูปฏิบัติงาน (ระดับฝมือ)
- ชางไฟฟา / โทรศัพท
- พนักงานหองสมุด
- พนักงานหองปฏิบัติการ
- ผูปฏิบัติงานบริหาร
- ผูปฏิบัติงานอื่น ๆ ในระดับเดียวกัน

ไมต่ํากวา ม.๖ หรือ
ปวช.

๕,๗๐๐

๑๑,๐๐๐

จางรายวัน ๆ ละ
๑๘๐ บาท

๔. เจาหนาที่เฉพาะดาน (ฝมือระดับสูง)
- เจาหนาทีบ่ ัญชี /การเงิน
- เจาหนาทีพ่ ัสดุ
- เจาหนาทีโ่ สตทัศนูปกรณ
- เจาหนาที่งานบุคคล
- เจาหนาที่งานคอมพิวเตอร
- เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
- เจาหนาทีอ่ ื่น ๆ ระดับเดียวกัน

ไมต่ํากวา ปวส.
หรือ อนุปริญญา

๖,๗๕๐

๑๓,๐๐๐

-๒-

ตําแหนง
๕. นักวิชาการ
- นักวิชาการคอมพิวเตอร
- นักวิชาการงบประมาณ (สถิติ)
- นักวิชาการบัญชี – การเงิน
- นักวิชาการคอมพิวเตอร
- นักวิชาการเฉพาะดานอืน่ ๆ
๖. อาจารย
(ภาระงานสอนไมนอยกวาสัปดาหละ
๓๕ หนวยชัว่ โมง)

วุฒิการศึกษา
ไมต่ํากวาปริญญา
ตรี เฉพาะดาน

เริ่มตน
(บาท)
๗,๗๖๐

อัตราคาจางรายเดือน
สูงสุด
หมายเหตุ
(บาท)
๑๕,๐๐๐

ปริญญาเอก
๑๕,๐๐๐
ปริญญาโท
๑๐,๔๐๐
ปริญญาตรี ๕ ป
๙,๐๐๐
ปริญญาตรี ๔ ป
๘,๐๐๐
๗. เงินตอบแทนวิชาการอาจารยลูกจางชั่วคราวรายเดือน (กรณีมีผลงานวิชาการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร)
- ผูชวยศาสตราจารย ๕,๖๐๐ บาท
- รองศาสตราจารย ๙,๙๐๐ บาท
- ศาสตราจารย ๑๓,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ
(๑) อัตราคาจางตามบัญชีนี้สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมโดยมติของกรรมการ
บริหารบุคคล
(๒) อาจารยในสาขาที่ขาดแคลน นักวิชาการ ผูปฏิบัติงาน และเจาหนาที่เฉพาะดาน ผูที่มี
ประสบการณสูง อาจปรับอัตราคาจางใหสูงขึ้นไดตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบุคคลได
(๓) อาจารยอตั ราจางที่มีตําแหนงวิชาการจะตองมีผลงานวิชาการตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร วาดวย ภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงจะไดรับการพิจารณาใหไดรับเงินตอบแทนวิชาการ ซึง่ ขึ้นอยูกับขอตกลง
รวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับอาจารยอัตราจางประกอบดวย

