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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ    

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

    เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่การบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ  อันเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของมหาวิทยาลัยในด้านมาตรฐาน
คุณภาพบัณฑิต  และเพ่ือให้การจ่ายเงินรายได้เป็นเงินเพ่ิมพิเศษแก่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม 

          อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒)  และ  (๑๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับข้อ  ๑๘  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และโดยมติสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕  จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

    ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วย 
การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๕” 
            ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

          ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วยการจ่ายเงินเพ่ิม
พิเศษในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒   

 บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  หรือมติอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วซึ่งขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
   "มหาวิทยาลัย"  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
   "คณะ"   หมายความว่า  ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงและ

ให้หมายความรวมถึงส่วนงานที่จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอน 
   "อธิการบดี" หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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๒ 
   "พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ"  หมายความว่า  ผู้ที่ได้รับการจ้างครั้งแรกเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการด้วยวุฒิปริญญาเอกหรือด้วยวุฒิต่ ากว่าปริญญาเอก  ซึ่งก าลังศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก  และภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี  นับแต่วันที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้องส าเร็จ
การศึกษาได้รับวุฒิปริญญาเอก 

   “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาผลงานเพ่ือจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษ 
   “ผลงาน”  หมายความว่า  งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือ

วารสารระดับนานาชาติ  และการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย   
   “ประกาศของมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        

ราชมงคลรัตนโกสินทร์  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
 ข้อ  ๕  การจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษแก่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  เป็นอ านาจของ

มหาวิทยาลัยในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  หาใช่เป็นสิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการแต่อย่างใดไม่  และความเห็นของมหาวิทยาลัยที่ไม่อนุมัติให้จ่ายเงินเพ่ิมพิเศษให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการรายใดให้ถือเป็นที่สุด  แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีจะยื่นค าขอใหม่  

 ข้อ  ๖  ให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่งเรียกว่า  "คณะกรรมการพิจารณาผลงานเพ่ือจ่ ายเงินเพ่ิม
พิเศษ"  ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี  ประกอบด้วย 

   (๑)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย  เป็นประธาน
กรรมการ 

   (๒)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย  จ านวน ๒ 
คน  เป็นกรรมการ 

   (๓)  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  เป็นกรรมการ 
   (๔)  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เป็นกรรมการ 
                ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล  เป็นเลขานุการ  และบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการ   
       ให้กรรมการ  ตาม  (๑)  และ  (๒)  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี  และอาจ

ได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้   
      ในกรณีที่กรรมการตาม  (๑)  และ  (๒)  ว่างลง  ให้อธิการบดีแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติ

ตามที่ก าหนดเข้าเป็นกรรมการแทน  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่าที่
เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน 
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๓ 
      ในระหว่างที่คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่  หากกรรมการตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ว่างลง    

ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่  แต่หากกรรมการตาม  (๑)  และ  (๒)  ว่างลงทั้งหมด
พร้อมกัน  ให้จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่   

       ในระหว่างที่กรรมการตาม  (๑)  และ  (๒)  หมดวาระการด ารงต าแหน่งลงและยังไม่ได้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่  ให้คณะกรรมการเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน   

 ข้อ  ๗  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
   (๑)  พิจารณาอนุมัติผลงาน  และการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ 
   (๒)  ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ผลงานและหลักฐานการเผยแพร่  เพ่ือน าเข้าสู่การ

พิจารณาจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษ 
   (๓)  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือช่วยด าเนินงานตามที่มอบหมาย 
   (๔)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  และตามท่ีได้รับมอบหมายจากอธิการบดี 
 ข้อ  ๘  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีจะได้รับเงินเพิ่มพิเศษ  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   (๑)  ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์   
   (๒)  ต้องส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ.รับรอง

คุณวุฒิ   
   (๓)  ผ่านการทดลองงานตามสัญญาจ้างท างานพนักงานทดลองงานของมหาวิทยาลัย  

และ 
   (๔)  มีผลงานตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ทั้งนี้  บุคคลที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมาแล้ว  ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเพ่ิม

พิเศษส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตามระเบียบนี้ 
 ข้อ  ๙  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ  ๘  หากประสงค์จะ

ขอรับเงินเพ่ิมพิเศษ  ให้ยื่นค าขอรับเงินเพ่ิมพิเศษพร้อมส่งผลงานและหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารผ่าน
คณะไปยังกองบริหารงานบุคคล  เพื่อด าเนินการต่อไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

 ข้อ  ๑๐  เมื่อกองบริหารงานบุคคลได้รับค าขอรับเงินเพ่ิมพิเศษจากพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการรายใด  ซึ่งตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๘ ให้กองบริหารงานบุคคลเสนอค าขอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
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๔ 
 ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการพิจารณาค าขอเพ่ิมเงินพิเศษโดยเร็ว  และให้กองบริหารงานบุคคลแจ้ง

ผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบเพื่อแจ้งแก่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีแสดงความประสงค์ต่อไป 
 ข้อ  ๑๒  ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการได้รับอนุมัติให้ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษ  ให้กอง

บริหารงานบุคคลจัดท าสัญญาการจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษระหว่างอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกับพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษตามแบบที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
ก าหนด  ทั้งนี้  อัตราเงินเพ่ิมพิเศษให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  เรื่ อง
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

 การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  ให้เบิกจ่ายจากกองทุนสนับสนุน
อาจารย์ระดับปริญญาเอก 

 ข้อ  ๑๓  วิธีการประเมินคุณภาพและปริมาณงานในหน้าที่  ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ประเมินที่ใช้ปฏิบัติกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  และให้มีผลงานตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนอาจารย์ระดับปริญญาเอก  

 ข้อ  ๑๔  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
นี้  ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

 
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ  ๑๕  หากพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมพิเศษก่อนระเบียบ
ฉบับนี้มีผลใช้บังคับให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษแก่ผู้นั้นตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
 ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๘   ธันวาคม    พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 
             (นายประพัฒน์  โพธิวรคุณ) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 


