ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ว่าด้วย ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕7
โดยที่เห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยค่าตอบแทน
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการจาแนกตาแหน่ง
ตามกลุ่มลักษณะงาน เพื่อก่อให้เกิดผลดีตอ่ การปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
อาศัยความตาม ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม) ในคราวประชุม ครัง้ ที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557
อาศัยอานาจตามมาตรา ๑๘ (๒) (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในคราวประชุม ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕7 มหาวิทยาลัยจึงกาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย ค่าตอบแทน
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕7 ”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตัง้ แต่ 1 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5 เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย
ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความตามระเบียบนีแ้ ทน ดังนี้
“ ข้อ ๑๐ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งประเภทวิชาการ ตาแหน่งประเภท
ผูบ้ ริหาร และตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งตามระดับ
ตาแหน่ง ดังนี้

/ระดับตาแหน่ง...

-๒-

ระดับตาแหน่ง

อัตราเงิน
ประจาตาแหน่ง
(บาท/เดือน)

คุณสมบัติ/เงื่อนไข

๑. ตาแหน่งประเภทวิชาการ
๑.๑) ศาสตราจารย์ ที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ.อ. กาหนด
๑.๒) ศาสตราจารย์
๑.๓) รองศาสตราจารย์
๑.๔) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

๑๕,๖๐๐
๑๓,๐๐๐
๙,๙๐๐
๕,๖๐๐

๒. ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
๒.๑) ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี หรือเทียบเท่า
๒.๒) ผูอ้ านวยการกอง หรือเทียบเท่า

๑๐,๐๐๐
๕,๖๐๐

2.1) - 2.2) ต้องมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ.อ. กาหนด

๓. ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.)หรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.)
๓.๑) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
๓.๒) ระดับเชี่ยวชาญ
๓.๓) ระดับชานาญการพิเศษ
๓.๔) ระดับชานาญการ

๑๓,๐๐๐
๙,๙๐๐
๕,๖๐๐
๓,๕๐๐

3.1) - 3.4) ต้องมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ.อ.
กาหนด และเป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์
การกาหนดค่าตอบแทน
เงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่บังคับใช้ใน
ปัจจุบัน

1.1)-1.4) ต้องมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ.อ.
กาหนด และเป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เรื่อง
หลักเกณฑ์การกาหนด
ค่าตอบแทนเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย
ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

/ข้อ 4…

-๓ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ10/1 ข้อ10/2 ข้อ10/3 ข้อ10/4 และข้อ 10/5 แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
“ ข้อ 10/1 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินประจาตาแหน่ง ในระดับตาแหน่งประเภท
วิชาการตามข้อ 10 มีสทิ ธิได้รับเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งในอัตราเดียวกับเงินประจาตาแหน่งตาม
ระเบียบนี้ ”
“ ข้อ 10/2 เงินประจาตาแหน่ง ในระดับตาแหน่งประเภทวิชาการตามข้อ 10 ให้
เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินที่รฐั บาลจัดสรรเป็นเงินประจาตาแหน่ง สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
หรืองบประมาณรายจ่ายประจาปี หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง ในระดับตาแหน่งประเภทวิชาการตาม
ข้อ 10/1 ให้เบิกจ่ายจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย หรืองบประมาณรายจ่ายประจาปี
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จา่ ยบุคลากร”
“ ข้อ 10/3 เงินประจาตาแหน่ง ในระดับตาแหน่งประเภทวิชาการตามข้อ 10 และเงิน
ค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง ในระดับตาแหน่งประเภทวิชาการตามข้อ 10/1 ให้เบิกจ่ายได้ตงั้ แต่วันที่ได้รับ
แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ หรือตาแหน่งประเภทผูบ้ ริหาร หรือตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ แล้วแต่กรณี ทั้งนีใ้ ห้ได้รับเงินตามสิทธิที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับตามระเบียบนี้ ”
“ ข้อ 10/4 พนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งประเภทวิชาการ ที่จะได้รับเงินประจา
ตาแหน่ง และเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง ต้องมีภาระงานทางวิชาการของผูด้ ารงตาแหน่งผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ดังนี้
(๑) พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ต้องมี
ผลงานที่ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการ ดังนี้
(ก) งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด ปีละ
หนึ่งรายการ หรือ
(ข) ตารา หรือหนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
กาหนด ปีละหนึ่งรายการ หรือ
(ค) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เทียบได้กับงานวิจัยตาม (๑)
(ก) ปีละหนึ่งรายการ หรือ
(ง) บทความทางวิชาการ ปีละสองรายการ
(๒) พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ต้องมี
ผลงานที่ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการ ดังนี้
(ก) งานวิจัย ที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด ปี
ละสองรายการ หรือ
/(ข) ตารา...

-๔(ข) ตารา หรือหนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
กาหนด ปีละสองรายการ หรือ
(ค) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เทียบได้รับงานวิจัยตาม (๒)
(ก) ปีละสองรายการ
(๓) พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ต้องมี
ผลงานที่ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการ ดังนี้
(ก) งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ตามเกณฑ์ที่
ก.พ.อ. กาหนด ปีละหนึ่งรายการ หรือ
(ข) ตารา หรือหนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
กาหนด ปีละสองรายการ หรือ
(ค) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เทียบได้รับงานวิจัยตาม (๓)
(ก) ปีละหนึ่งรายการ ”
“ ข้อ 10/5 การเบิกจ่ายเงินประจาตาแหน่ง ในระดับตาแหน่งประเภทวิชาการตามข้อ
10 และเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง ในระดับตาแหน่งประเภทวิชาการตามข้อ 10/1 ให้แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัยตาแหน่งประเภทวิชาการ หรือตาแหน่งประเภทผูบ้ ริหาร หรือตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ แล้วแต่กรณี จะยุติลงต่อเมื่อ
(1) รัฐบาลยกเลิกการจ่ายเงินนี้สาหรับข้าราชการพลเรือนในถาบันอุดมศึกษา
หรือ
(๒) งบประมาณสาหรับการจ่ายเงินนีห้ มดลง หรือ
(๓) กรณีมีความจาเป็นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจปรับหรือยกเลิกการจ่ายเงินนี้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน แล้วแต่กรณี
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕7

(ศาสตราจารย์ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

