ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจางอาจารยสัญญาจาง
พ.ศ. 2562
__________________________________________________________

โดยทีเ่ ปนการสมควรใหมหี ลักเกณฑและวิธกี ารจางอาจารยสญั ญาจาง อาศัยอํานาจตามความใน
ขอ 6 ขอ 44 ขอ 45 และขอ 46 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ประกาศนีเ้ รียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรือ่ ง หลักเกณฑและวิธกี ารจาง
อาจารยสัญญาจาง พ.ศ. 2562"
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไวแลว หรือซึ่งขัดหรือแยงกับ
ประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้แทน
ขอ 3 ในประกาศนี้
"ป" หมายความวา ปงบประมาณ
"อาจารยสัญญาจาง" หมายความวา บุคคลที่มหาวิทยาลัยจางครั้งละไมเกิน ๑ ป เพื่อปฏิบัติ
หนาทีง่ านวิชาการ สอน วิจยั งานบริการวิชาการ หรืองานอืน่ ๆ ทีส่ อดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย
ไมสามารถดํารงตําแหนงทางการบริหารได และใหไดรบั คาจางหรือคาตอบแทนจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ขอ 4 อาจารยสัญญาจาง ตองมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(1) ผูม คี ณ
ุ วุฒริ ะดับปริญญาเอก และมีประสบการณทางดานการเรียนการสอน และหรือ
การวิจยั และหรือการทํางานในสาขาวิชาชีพนัน้ มาแลวไมนอ ยกวา 2 ป
(2) ผูม คี ณ
ุ วุฒริ ะดับปริญญาโท และมีประสบการณทางดานการเรียนการสอน และหรือ
การวิจยั และหรือการทํางานในสาขาวิชาชีพนัน้ มาแลวไมนอ ยกวา 5 ป
ขอ 5 หลักเกณฑในการจางอาจารยสัญญาจาง
(1) ระยะเวลาการจาง ใหจา งไดคราวละไมเกินหนึง่ ป
(2) อัตราคาจาง ใหกําหนดอัตราคาจางตามอัตราที่กําหนดตามตําแหนงและคุณวุฒิที่
จาง โดยไมมีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ดังนี้
(ก) ผูม คี ณ
ุ วุฒริ ะดับปริญญาเอก อัตราคาจางเดือนละไมเกิน 21,000 บาท
(ข) ผูม คี ณ
ุ วุฒริ ะดับปริญญาโท อัตราคาจางเดือนละไมเกิน 17,500 บาท
(ค) กรณีการจางเปนรายชัว่ โมงการสอน อัตราคาจางไมเกินชัว่ โมงละ 350 บาท

- 2 ในกรณีทมี่ เี หตุสมควร อาจจายคาจางเกินอัตราทีก่ ําหนดตาม (ก) (ข) และ (ค) ได
ทัง้ นี้ ใหคณะกรรมการตามขอ 7 มีอํานาจพิจารณาเสนอตอมหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ พรอมแนบเหตุผลทีใ่ ช
ประกอบการพิจารณา
ขอ 6 การจางอาจารยสัญญาจาง มีวิธีการจาง ดังนี้
(1) ใหคณบดีหรือผูอ ํานวยการสํานัก สถาบัน เสนอขออนุมตั กิ ารจางอาจารยสญ
ั ญาจาง
ตอมหาวิทยาลัยเปนรายป
(2) คณบดีหรือผูอํานวยการสํานัก สถาบัน ตองแนบขอมูลของบุคคลที่มีความประสงค
จะจาง เพือ่ ใชประกอบการพิจารณามาพรอมกับการเสนอขออนุมตั กิ ารจาง และตองมีรายละเอียดเปนอยางนอย
ดังนี้
(ก) ชื่อ – สกุล และอายุของบุคคลที่มีความประสงคจะจาง
(ข) อัตราคาจาง ประเภทของเงินที่ใชในการจาง และกําหนดระยะเวลาในการจาง
(ค) ประวัตกิ ารศึกษาและการทํางานทีผ่ า นมา
(ง) เหตุผลและความจําเปนในการขออนุมัติการจาง
(จ) ภาระงาน หรือขอบเขตการปฏิบัติงานที่มอบหมายใหปฏิบัติโดยละเอียด เชน
รายวิชาที่สอน ตารางสอน จํานวนนักศึกษาในแตละรายวิชาที่สอน
(ช) ใบรับรองแพทย และรับรองไวไมเกินหนึ่งเดือน
(ซ) กรณีเปนการจางบุคคลเดิมตอเนื่อง ใหสงผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมาดวย
(3) ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการ
จางอาจารยสัญญาจางตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(4) ใหอธิการบดีเปนผูอนุมัติการจาง
ขอ 7 คณะกรรมการพิจารณาการจางอาจารยสัญญาจาง ประกอบดวย
(1) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เปนประธาน
(2) รองอธิการบดี จํานวน 1 คน เปนกรรมการ
(3) คณบดีหรือผูอํานวยการสํานัก สถาบัน ที่เสนอขออนุมัติจาง เปนกรรมการ
(4) รองคณบดีหรือรองผูอํานวยการสํานัก สถาบัน ที่เสนอขออนุมัติจาง เปนกรรมการ
(5) ประธานสาขาวิชาหรือเทียบเทา ทีเ่ สนอขออนุมตั จิ า ง เปนกรรมการ
(6) หัวหนางานบริหารทรัพยากรบุคคล เปนกรรมการและเลขานุการ
(7)เจาหนาทีง่ านบริหารทรัพยากรบุคคลทีไ่ ดรบั มอบหมายจากหัวหนางานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 คน เปนผูช ว ยเลขานุการ
ขอ 8 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
(1) พิจารณาใหความเห็นการจางอาจารยสัญญาจาง
(2) พิจารณากําหนดระยะเวลาการจาง
(3) พิจารณากําหนดอัตราคาจาง
(4) พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการจาง
(5) เสนอผลการพิจารณาตาม (1) (2) (3) และ (4) ตอมหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาและ
อนุมตั กิ ารจาง

- 3 ขอ 9 ในกรณีทมี่ ปี ญ
 หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามประกาศนี้ ใหอธิการบดีมอี ํานาจตีความ วินจิ ฉัย
ชีข้ าด และใหถอื เปนทีส่ ดุ
ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562

(อาจารย ดร.วิรัตน ปนแกว)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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