
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

วาดวย การจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

…………………………… 
 

          เพื่อใหการจางบุคคลที่มีความรูความสามารถพิเศษเปนพนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางมีความเหมาะสมในการปฏิบัติ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้ งที่  ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๘ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงออกระเบียบไวดังน้ี 

 ขอ ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวยการจางผูมีความรู
ความสามารถพิเศษ พ.ศ ๒๕๕๕” 

 ขอ ๒  ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ ๓ ใหยกเลิก  
  (๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย การจางผูเกษียณอายุราชการ
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  (๒) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
การจาง ผูมีความรูความสามารถพิเศษ ผูเกษียณอายุราชการ ผูเช่ียวชาญ ที่ปรึกษาและผูมีประสบการณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  (๓) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการบรรจุและแตงต้ัง 
บุคคลเขาปฏิบัติงานโดยใหไดรับเงินเดือนและคาตอบแทน กรณีผูมีประสบการณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ขอ ๔  ในระเบียบน้ี 
 “มหาวิทยาลัย”   หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 “ก.บ.ค.” หมายความวา คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
 “ผูมีความรูความสามารถพิเศษ” หมายความวา ผูทีม่ีความรูความสามารถ มีความเช่ียวชาญ
หรือมีประสบการณเฉพาะดานหรือความชํานาญงานดานใดเปนพิเศษที่เปนความตองการของมหาวิทยาลัย
ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ 
 
 



 ๒

 ขอ ๕  การจางผูมีความรูความสามารถพิเศษใหจางจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
 ขอ ๖  คุณสมบัติ กรอบหนาที่ความรับผิดชอบอัตราเงินเดือนในแตละประเภทและแตละ
ระดับเปนไปตามบัญชีแนบทายระเบียบน้ี 
 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ กรอบหนาที่ความรับผิดชอบอัตราเงินเดือนหรือกําหนด
คาตอบแทนอื่นใดใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบ ก.บ.ค. 

 ขอ ๗  การกําหนดประเภท จํานวนตําแหนง ระดับตําแหนงและอัตราเงินเดือนของผูมี
ความรูความสามารถพิเศษของแตละอัตราใหมหาวิทยาลัยเสนอ  ก.บ.ค.  พิจารณาอนุมัติพรอมราง
ขอตกลงรวม (Term of Reference: TOR) ระหวางมหาวิทยาลัยกับอัตราที่ขอกําหนดในแตละอัตรา
 ขอ ๘ ใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกผูมีความรู
ความสามารถพิเศษตามคุณสมบัติขอ ๖  และรางขอตกลงรวมในขอ ๗  

 ขอ ๙  การจางใหทําไดทั้งการจางเต็มเวลาและการจางไมเต็มเวลาตามแบบสัญญาจาง 
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ในกรณีการจางเต็มเวลาใหจางโดยมีสัญญาจางคราวละไมเกิน ๓ ป สําหรับการจาง
ไมเต็มเวลากําหนดใหจางอยางนอย ๒ วันตอสัปดาห 

 ขอ ๑๐ การจาง การยกเลิกการจาง การลา การสอบสวน การรักษาวินัยจรรยาบรรณและ
สิทธิประโยชนอื่นใดของผูมีความรูความสามารถพิเศษ ที่มิไดกําหนดไวในระเบียบน้ี ใหนําขอบังคับหรือ
ระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวของ มาบังคับใชโดยอนุโลม 

 ขอ ๑๑ ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอตกลงรวมระหวาง
มหาวิทยาลัยกับผูไดรับการจางอยางนอยปละหน่ึงครั้ง ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

 ขอ ๑๒ ผูมีความรูความสามารถพิเศษ พนสภาพการจางเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓)  ไมผานการประเมินการปฏิบัติงานตามขอ ๑๑ 
 (๔) ถูกเลิกงานหรือโครงการกอนสิ้นสุดสัญญาจาง 
 (๕) ครบกําหนดสัญญาจางหรือสิ้นสุดโครงการ 
 (๖) ถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก 
 (๗) ถูกคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

 ขอ ๑๓ มหาวิทยาลัยอาจบอกเลิกสัญญาจางกับผูมีความรูความสามารถพิเศษไดกอนครบ
กําหนดตามสัญญาในกรณีดังตอไปน้ี 
 (๑)  เมื่อมหาวิทยาลัยหรือผูมีความรูความสามารถพิเศษ ฝายใดฝายหน่ึงบอกเลิกสัญญา
จะตองแจงใหอีกฝายหน่ึงทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน 
 (๒) ผูมีความรูความสามารถพิเศษไดประพฤติตนไมเหมาะสม ละทิ้งตอหนาที่โดยไมมีเหตุ 
อันควร 
 
 



 ๓

 (๓) เจ็บปวย ไมอาจปฏิบัติไดโดยสม่ําเสมอ หรือไมอาจปฏิบัติงานได หรือเปนกรณีที่หากให
อยูปฏิบัติงานตอไป จะมีผลเสียหายแกมหาวิทยาลัยอยางรายแรง 

 ขอ ๑๔ วันและเวลาทํางาน วันหยุดงาน ประเภทการลา จรรยาบรรณ วินัยและการรักษา
วินัย  การดําเนินการทางวินัย การออกจากงาน  การอุทธรณและการรองทุกขของพนักงานมหาวิทยาลัยให
เปนไปตามสัญญาจาง หากมิไดกําหนดไวใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอื่น
ใดที่ใชกับพนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม 

 ขอ ๑๕ ใหอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายเปนผูมีอํานาจในการสั่งจาง ทําสัญญาจาง 
เลิกจาง อนุญาตการลาและลาออกของผูมีความรูความสามารถพิเศษ 

 ขอ ๑๖ ใหมหาวิทยาลัยหักเงินคาประกันสังคมจากเงินคาจางของผูมีความรูความสามารถ
พิเศษและจายเงินคาประกันสังคมสมทบในสวนของนายจาง ตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม 

 ขอ ๑๗ นอกจากการจายเงินเดือนตามขอ ๖ หรือขอ๗ และประกันสังคมตามขอ๑๖ 
มหาวิทยาลัยอาจกําหนดสิทธิประโยชนอื่นใดไดโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ค. 

 ขอ ๑๘ ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี  และในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตาม
ระเบียบน้ีใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาด  
 การใดที่มิไดกําหนดในระเบียบน้ีใหอธิการบดีมีอํานาจออกประกาศเพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติ
โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ค. ซึ่งตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี 
 

บทเฉพาะกาล 
 ขอ ๑๙ บุคคลผูไดรับการบรรจุและแตงต้ังตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง กอนระเบียบน้ีมีผลบังคับใชใหไดรับคาจาง สิทธิ และคาตอบแทนอื่น ๆ ตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขตาง ๆ ที่ไดรับอยูจนกวาจะสิ้นสุดสัญญาจาง และหากมีการจางตอใหดําเนินการตามระเบียบน้ี  
โดยใหหมายความรวมถึงผูมีความรูความสามารถพิเศษที่เปนชาวตางประเทศดวย 
 

                  ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

 (นายสุชาติ   เมืองแกว)  
 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔

บัญชีแนบทายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
วาดวยการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ  พ.ศ. ๒๕๕๕   

ขอ ๖ คุณสมบัติ กรอบหนาท่ีความรับผิดชอบ อัตราเงินเดือนในแตละประเภทและแตละระดับ  
(แกไขตามมติท่ีประชุม ก.บ.ค. ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และ 

มติท่ีประชุม ก.บ.ค. ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗) 
 

๑.  สายวิชาการ 
 

 ๑.๑ คุณสมบัติ  
  ๑. เปนผูที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและเปนผูมีประสบการณทางดาน
การเรียน การสอน และ/หรือ การวิจัยหรือทํางานในสาขาวิชาชีพน้ันมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา  
๒ ป หรือ 
  ๒. เปนผูมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมปีระสบการณทางดานการเรียน
การสอนหรือการวิจัย การทํางานในสาขาวิชาชีพน้ันมาแลวไมนอยกวา ๕ ป  
 ๑.๒ อัตราเงินเดือน  
 ๑. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และมีตําแหนงทางวิชาการตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
อัตราเงินเดือน ๒๕,๐๐๐ บาท  
 ๒. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก อัตราเงินเดือน ๓๐,๐๐๐ บาท 
 ๓. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีตําแหนงทางวิชาการตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
อัตราเงินเดือน ๓๕,๐๐๐ บาท 
 ๔. มีตําแหนงทางวิชาการตําแหนงรองศาสตราจารย อัตราเงินเดือน ๓๕,๐๐๐ บาท 
 ๕. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีตําแหนงทางวิชาการตําแหนงรองศาสตราจารย 
อัตราเงินเดือน ๔๐,๐๐๐ บาท 
 ๖. มีตําแหนงทางวิชาการตําแหนงศาสตราจารย อัตราเงินเดือน ๕๐,๐๐๐ บาท 
 

 ๑.๓ หนาท่ีความรับผิดชอบ  

 

 วชพ.๑ มีหนาที่ สอนวิชาการหรือวิชาชีพ ช้ันสูงในสาขาวิชาตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ควบคุม
และตรวจสอบการวิจัย คนควา อันเปนสวนของการศึกษา  ของนักศึกษา เปนที่ปรึกษาของนักศึกษา 
ทั้งทางวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา คนควาและใหบริการวิชาการแกสังคมและหรือใหคําแนะนําปรึกษา
โครงการวิจัยตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ เปนที่ปรึกษางานคนควาอิสระปริญญาตรี 
   

  วชพ.๒ มีหนาที่ สอนวิชาการหรือวิชาชีพช้ันสูงในสาขาวิชาตาง ๆ ที่ไดรับ มอบหมาย ควบคุม
และตรวจสอบการวิจัยคนควา อันเปนสวนของการศึกษาของนักศึกษา เปนที่ปรึกษาของนักศึกษา  
ทั้งทางดานวิชาการ และกิจกรรมนักศึกษา คนควาและหรือเปนผู วิจัยทางวิชาการช้ันสูง ใหบริการ 
ทางวิชาการแกสังคม และหรือใหคําแนะนําปรึกษา โครงการวิจัยตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 
เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธปริญญาโท 
 
 
     



 ๕

  วชพ.๓ มีหนาที่ สอนวิชาการหรือวิชาชีพช้ันสูงในสาขาวิชาตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ควบคุม
และตรวจสอบ การวิจัยคนควา อันเปนสวนของการศึกษาของนักศึกษา เปนที่ปรึกษาของนักศึกษา 
ทั้งทางดานวิชาการและกิจกรรมแกคณาจารยในการคนควา และวิจัยทางวิชาการช้ันสูง ใหบริการ 
ทางวิชาการแกสังคม และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธปริญญาเอก 
 

 วชพ.๔ มีหนาที่ สอนวิชาการหรือวิชาชีพช้ันสูงในสาขาวิชาตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ควบคุม
และตรวจสอบการวิจัยคนควาอันเปนสวนของการศึกษา เปนที่ปรึกษาของนักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา 
ใหคําแนะนําปรึกษาแกคณาจารยในการคนควาและวิจัยช้ันสูง ใหบริการ ทางวิชาการแกสังคม และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ และหรือเปน ผูเช่ียวชาญพิเศษในสาขาใดสาขาหน่ึงซึ่งเปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพน้ัน ๆ 
                   
๒.  สายวิชาการท่ีเปนชาวตางประเทศ 
 

     ๒.๑  คุณสมบัติ  
   เปนผูมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีประสบการณทางดาน
การจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย หรือการทํางานในสาขาวิชาชีพน้ันมาแลวไมนอยกวา ๕ ป 
   

     ๒.๒  หนาท่ีความรับผิดชอบ และอัตราเงินเดือน 
 

 อตพ.๑  อัตราเงินเดือน ๒๐,๐๐๐ - ๒๖,๐๐๐ บาท ตอเดือน 
  มีหนาที่ สอนในระดับปริญญาตรี และทําการวิจัยหรือสอนหลายสาขาวิชา 
  อตพ.๒ อัตราเงินเดือน ๒๖,๕๐๐  - ๓๕,๐๐๐ บาท ตอเดือน  
  มีหนาที่ สอนในระดับบัณฑิตวิทยาลัย และทําการวิจัยหรือสอนหลายสาขาวิชา 
   

๓.  สายสนับสนุนตําแหนงท่ีปรึกษา  
 

     ๓.๑  คุณสมบัติ 
 เปนผูมีความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณพิเศษ   
 

 ๓.๒  หนาท่ีความรับผิดชอบ และอัตราเงินเดือน 
 

   ทป.พ.๑ อัตราเงินเดือน ๑๒,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท ตอเดือน (คุณวุฒิตํ่ากวาปริญญาตรี) 
  มีหนาที่ ใหคําแนะนําปรึกษาในกิจการหรือโครงการที่กําลังดําเนินการอยู 
  ทป.พ.๒ อัตราเงินเดือน ๒๐,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ บาท ตอเดือน (คุณวุฒิปริญญาตรีข้ึนไป) 
  มีหนาที่ ใหคําแนะนําปรึกษาในกิจการหรือโครงการที่กําลังดําเนินการอยู 
 ทป.พ.๓  อัตราเงินเดือน ๒๕,๕๐๐ -๓๐,๐๐๐ บาท ตอเดือน (คุณวุฒิปริญญาตรีข้ึนไป) 
   มีหนาที่ ใหคําแนะนําปรึกษา ริเริ่มวางโครงการหรือแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับงานใด
งานหน่ึง มีทักษะชํานาญสูง 
 ทป.พ.๔ อัตราเงินเดือน ๓๐,๕๐๐ - ๓๕,๐๐๐ บาท ตอเดือน (คุณวุฒิปริญญาตรีข้ึนไป) 
                     มีหนาที่ ใหคําแนะนําปรึกษาริเริ่มวางแผนดําเนินงานและทําการวิจัยงานโครงการ 
ตลอดจนวิธีดําเนินงานทางเทคนิค ติดตอประสานงานกับองคการหรือรัฐบาลตางประเทศ และเปนที่ยอมรับ
กันทั่วไป มีทักษะและประสบการณสูง       


