ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจางลูกจาง และพนักงานโดยใชเงินรายไดมหาวิทยาลัย
ดวยเห็นเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารจางลูกจาง และพนักงานโดยใชเงินรายได
มหาวิทยาลัย เพือ่ ใชเปนแนวทางสําหรับการบริหารงานบุคคลใหมปี ระสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตาม
เปาหมายของมหาวิทยาลัย
ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ และโดยความเห็นชอบของ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๔๗
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจางลูกจางและพนักงาน
โดยใชเงินรายไดมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจาง
ลูกจาง และพนักงาน โดยใชเงินรายไดมหาวิทยาลัย”
ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการสอบคัดเลือกลูกจางชั่วคราวเพื่อจางอัตราเงินเดือนพนักงานสายบริการ
ขอ ๓ ประกาศนี้ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เปนตนไป
ขอ ๔ ในประกาศนี้
"มหาวิทยาลัย"
หมายความวา มหาวิทยาลัยนเรศวร
“ลูกจางชั่วคราว”
หมายความวา ลูกจางรายเดือนที่ไดรับเงินเดือนตามบัญชีอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุของขาราชการพลเรือน
"พนักงานสายวิชาการ (ช.๑)" หมายความวา ผูที่ไดรับการจางเปนพนักงานสายวิชาการและ
ไดรับเงินเดือนบัญชีอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของขาราชการ
พลเรือน
"พนักงานสายวิชาการ (ช.๒)" หมายความวา ผูที่ไดรับการบรรจุเปนพนักงานสายวิชาการจาก
เงินรายไดมหาวิทยาลัย และไดรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีอัตรา
เงินเดือนแนบทายขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับ พนักงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๓
"พนักงานสายบริการ (ช.๒)" หมายความวา ลูกจางชั่วคราวที่จา งจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย
ไดรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนแนบทายขอบังคับ
มหาวิทยาลัยวาดวย การบริหาร งานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๓

-๒ขอ ๕ หลักเกณฑและวิธีการจางพนักงานสายวิชาการ (ช.๑)
๕.๑ ผูท จี่ ะไดรับการพิจารณาจางเปนพนักงานสายวิชาการ (ช.๑) จะตองเปนผูมี
คุณวุฒิทางการศึกษาตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
๕.๒ ใหใชบัญชีอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของขาราชการพลเรือนของคุณวุฒิการศึกษา
นัน้ ๆ และไมมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนจนกวาจะไดบรรจุเปนพนักงานสายวิชาการ (ช.๒)
๕.๓ ใหหนวยงานตนสังกัดพิจารณาบรรจุพนักงานสายวิชาการ (ช.๑) ตามกรอบที่
หนวยงานตนสังกัดมีอยู
๕.๔ ตองผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยตามกลุมสาขาวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด โดยใหหนวยงานตนสังกัดเสนอรายชื่อผูสมัคร
ทุกคนตอมหาวิทยาลัยเพื่อนําเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือก และเสนอผลการคัดเลือกให อ.ก.ม.
มหาวิทยาลัยอนุมัติกอ นจึงจะจางได
๕.๕ การจัดทําสัญญาจางพนักงานสายวิชาการ (ช.๑) ใหเปนไปตามแบบของสัญญา
ทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด ปตอป
๕.๖ ใหมีการจัดทําบัตรประจําตัวพนักงานสายวิชาการ (ช.๑) โดยใหใชตามแบบของ
พนักงานสายวิชาการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๕.๗ ใหใชเงินรายไดของหนวยงานตนสังกัดจายเปนคาจางพนักงานสายวิชาการ (ช.๑)
๕.๘ ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการ (ช.๑) เพือ่ ใชเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาตอสัญญาจางทุกป
ขอ ๖ หลักเกณฑและวิธีการจางพนักงานสายวิชาการ (ช.๒)
๖.๑ ผูท จี่ ะไดรับการพิจารณาจางเปนพนักงานสายวิชาการ (ช.๒) จะตองเปนผูมี
คุณวุฒิทางการศึกษาตามทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
๖.๒ ในการบรรจุและเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป พนักงานสายวิชาการ (ช.๒)
ใหใชบัญชีอัตราเงินเดือนแนบทายขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๓
๖.๓ ใหหนวยงานตนสังกัดเสนอขอบรรจุพนักงานสายวิชาการ (ช.๒) ตามกรอบที่
หนวยงานตนสังกัดมีอยู โดยจะตองผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยจําแนกตามกลุมสาขาวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด และเสนอผลการคัดเลือกให อ.ก.ม.
มหาวิทยาลัยอนุมัติกอน จึงจะบรรจุได
๖.๔ ใหมีการเลื่อนขั้นอัตราเงินเดือนพนักงานสายวิชาการ (ช.๒) ปละ ๑ ครั้ง
ในวันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกป ทั้งนี้หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนขั้นใหใชของพนักงานสายวิชาการที่บรรจุจากเงิน
งบประมาณแผนดิน
๖.๕ ใหมกี ารจัดทําสัญญาจางพนักงานสายวิชาการ (ช.๒) โดยแบบของสัญญาใหใชของ
พนักงานสายวิชาการที่บรรจุจากเงินงบประมาณแผนดิน

-๓๖.๖ ใหมีการจัดทําบัตรประจําตัวพนักงานสายวิชาการ (ช.๒) โดยใหใชตามแบบของ
พนักงานสายวิชาการที่บรรจุจากเงินงบประมาณแผนดิน
๖.๗ ใหหนวยงานตนสังกัดรับผิดชอบคาใชจายที่เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน คาตอบแทน
คาประกันสังคม และคาใชจายอื่นๆ ของพนักงานสายวิชาการ (ช.๒)
๖.๘ ใหมีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการ (ช.๒)
โดยใหดําเนินการเชนเดียวกับพนักงานสายวิชาการที่บรรจุจากเงินงบประมาณแผนดิน
ขอ ๗ คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการจางลูกจางและพนักงานสายบริการ (ช.๒) มีดังตอไปนี้
๗.๑ กรณีทเี่ ปนลูกจางชัว่ คราว จะไดรบั การจางเปนพนักงานสายบริการ (ช.๒)
๗.๑.๑ ตองเปนลูกจางชัว่ คราว ทีไ่ ดรบั อัตราเงินเดือนแรกบรรจุในคุณวุฒปิ ริญญาตรี
หรือปริญญาโท ตามบัญชีอตั ราเงินเดือนขาราชการพลเรือนในระดับ ๓ หรือระดับ ๔ ในมหาวิทยาลัย มาแลวรวมกัน
ไมนอ ยกวา ๓ ป โดยใหนบั ถึงวันปดรับสมัคร
๗.๑.๒ ผูท จี่ ะไดรับการบรรจุเปนพนักงานสายบริการ(ช.๒)จะตองผานการสอบ
คัดเลือกเชนเดียวกับพนักงานสายบริการทีบ่ รรจุจากเงินงบประมาณแผนดิน
๗.๑.๓ ตองมีผลการปฏิบตั งิ านประจําป อยูใ นระดับไมตากว
ํ่ าดีมาก
๗.๒ พนักงานสายบริการ (ช.๒) จะไดการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปตองเปน
พนักงานสายบริการ(ช.๒) มาแลวไมนอยกวา ๒ ป
๗.๒.๑ ตองผานการสอบคัดเลือกเชนเดียวกับพนักงานสายบริการทีบ่ รรจุจากเงิน
งบประมาณแผนดิน
๗.๒.๒ ตองมีผลการปฏิบตั งิ านประจําป อยูใ นระดับไมตากว
ํ่ าดีมาก ๒ ป ติดตอกัน
๗.๒.๓ กรณีทเี่ ปนพนักงานสายบริการ (ช.๒) กอนประกาศนีใ้ ชบงั คับ ใหนบั รวม
เปนเวลาการเปนพนักงานสายบริการ (ช.๒) ตามประกาศนีด้ ว ย
๗.๓ กรณีที่เปนลูกจางชัว่ คราว หรือเปนพนักงานสายบริการ (ช.๒) ตามขอ ๗.๒ มาแลว
นอยกวา ๒ ป จะไดรบั การบรรจุเปนพนักงานสายบริการ (ช.๒)โดยไดรบั การเลือ่ นขัน้ เงินเดือนประจําปเชนเดียวกับ
พนักงานสายบริการทีบ่ รรจุจากเงินงบประมาณแผนดิน จะตองเปนลูกจางชัว่ คราว ทีไ่ ดรบั อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
ในคุณวุฒปิ ริญญาตรีตามบัญชีอตั ราเงินเดือนขาราชการพลเรือนในระดับ ๓ หรือระดับ ๔ ในมหาวิทยาลัย มาแลว
รวมกัน ไมนอ ยกวา ๓ ป หรือเปนพนักงานสายบริการ (ช.๒) มาแลวนอยกวา ๒ ป โดยใหนบั ถึงวันปดรับสมัคร
๗.๓.๑ ผูท จี่ ะไดรับการบรรจุเปนพนักงานสายบริการ(ช.๒)และไดรบั การเลือ่ นขัน้
เงินเดือนประจําปจะตองผานการสอบคัดเลือกเชนเดียวกับพนักงานสายบริการทีบ่ รรจุจากเงินงบประมาณแผนดิน
๗.๓.๒ ตองมีผลการปฏิบตั งิ านประจําป อยูใ นระดับไมตากว
ํ่ า ดีเดน ๒ ป ติดตอกัน
๗.๔ ใหมีการเลื่อนขั้นอัตราเงินเดือนพนักงานสายบริการ (ช.๒ ) ตามขอ ๗.๒ ปละ
๑ ครั้ง ในวันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกป ทั้งนี้หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนขั้นใหใชของพนักงานสายบริการที่บรรจุ
จากเงินงบประมาณแผนดิน

-๔๗.๕ ใหหนวยงานตนสังกัดเสนอขอบรรจุพนักงานสายบริการ (ช.๒) ตามกรอบที่
หนวยงานตนสังกัดมีอยู
๗.๖ ใหมกี ารจัดทําสัญญาจางพนักงานสายบริการ (ช.๒) ตามขอ ๗.๑ ตามแบบของสัญญา
ทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด ปตอ ป
๗.๗ ใหมกี ารจัดทําสัญญาจางพนักงานสายบริการ (ช.๒) ตามขอ ๗.๒ ตามแบบของ
พนักงานสายบริการที่บรรจุจากเงินงบประมาณแผนดิน
๗.๘ ใหมีการจัดทําบัตรประจําตัวพนักงานสายบริการ (ช.๒) ตามขอ ๗.๑ ตามแบบของ
ทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
๗.๙ ใหมีการจัดทําบัตรประจําตัวพนักงานสายบริการ (ช.๒) ตามขอ ๗.๒ ตามแบบของ
พนักงานสายบริการที่บรรจุจากเงินงบประมาณแผนดิน
๗.๑๐ ใหหนวยงานตนสังกัดรับผิดชอบคาใชจายที่เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน คาตอบ
แทน คาประกันสังคม และคาใชจายอื่น ๆ ของพนักงานสายบริการ (ช.๒)
๗.๑๑ ใหมีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานสายบริการ (ช.๒) ตาม
ขอ ๗.๒ โดยใหดําเนินการเชนเดียวกับพนักงานสายบริการที่บรรจุจากเงินงบประมาณแผนดิน
๗.๑๒ การประเมินพนักงานสายบริการ (ช.๒) ใหใชหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) เกณฑการประเมินแบงออกเปน ๕ ระดับ คือ
ระดับ ๕
หมายถึง
ดีเดน
ระดับ ๔
หมายถึง
ดีมาก
ระดับ ๓
หมายถึง
ดี
ระดับ ๒
หมายถึง
พอใช
ระดับ ๑
หมายถึง
ตองปรับปรุง
(๒) หลักเกณฑการแปลความหมายคะแนนรวมใหใชดังนี้
๔.๕๑ - ๕.๐๐
ดีเดน
๓.๕๑ - ๔.๕๐
ดีมาก
๒.๕๑ - ๓.๕๐
ดี
๑.๕๑ - ๒.๕๐
พอใช
๑.๐๐ - ๑.๕๐
ตองปรับปรุง
ขอ ๘ กรณีการขอปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิการศึกษา
๘.๑ กรณีที่เปนลูกจางชั่วคราวคุณวุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญา ไดศึกษาเพิ่มเติมสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ตรงหรือสอดคลองกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบ หากหนวยงาน
ประสงคจะขอเปลี่ยนตําแหนงเปนสายงานที่เริ่มตนในระดับปริญญาตรีและปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ
การศึกษา ก็ใหเปลีย่ นตําแหนงและปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิการศึกษา นั้น ๆ ได

-๕๘.๒ กรณีทเี่ ปนลูกจางชั่วคราวคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไดรับอนุมัติใหศึกษา
ตอโดยไดรับเงินเดือนระหวางศึกษาตอ เมือ่ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแลวประสงคจะขอเปลี่ยนตําแหนง
หรือขอปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาโทใหชะลอไวกอน จนกวาจะไดรับการบรรจุเปนพนักงานที่บรรจุ
จากเงินงบประมาณแผนดิน ซึง่ จะบรรจุในคุณวุฒิปริญญาโทและใหนับรวมประสบการณตั้งแตวันที่สําเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาโทเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนดวย
๘.๓ กรณีผทู เี่ ปนลูกจางชัว่ คราวคุณวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรี ไดรบั ทุนการศึกษา
โดยใหลาออกไปศึกษาตอระดับปริญญาโทเต็มเวลาตามความตองการของหนวยงาน เมื่อสํ าเร็จการศึกษากลับมา
แลวประสงคจะขอเปลี่ยนตํ าแหนงหรือปรับอัตราเงินเดือนใหพิจารณาเสมือนผูสมัครใหม
๘.๔ กรณีผทู ี่เปนพนักงานที่บรรจุคุณวุฒิปริญญาตรี เมื่อสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทในสาขาวิชาที่ตรงหรือสอดคลองกับงานในหนาที่ความรับผิดชอบ มีความประสงคจะขอปรับอัตรา
เงินเดือนก็ใหปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาโทได ตั้งแตวันที่สําเร็จการศึกษา ทัง้ นี้ตองไมกอนวันที่บรรจุ
๘.๕ กรณีผทู ี่เปนลูกจางชั่วคราวที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แตยังไมไดปรับอัตรา
เงินเดือนตามคุณวุฒปิ ริญญาโท เมือ่ ไดผา นการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกใหบรรจุเปนพนักงานสายบริการทีบ่ รรจุ
จากเงินงบประมาณแผนดินแลวการกําหนดอัตราเงินเดือนใหกาหนดเป
ํ
นคุณวุฒิปริญญาโทได
๘.๖ ในกรณีทมี่ ปี ญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือที่มิไดระบุไวในประกาศนี้
ใหนําเสนอคณะกรรมการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พิจารณาเปนคราว ๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
มณฑล สงวนเสริมศรี
(รองศาสตราจารย ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

