
 
 

 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

ว่าด้วย ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕7 

 
โดยที่เห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยค่าตอบแทน

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการจ าแนกต าแหน่ง

ตามกลุ่มลักษณะงาน  เพื่อก่อให้เกิดผลดีตอ่การปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  

อาศัยความตาม ขอ้ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐  แหง่ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม)  ในคราวประชุม ครัง้ที่  1/2557 

เมื่อวันที ่17 มกราคม พ.ศ. 2557 

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๘ (๒) (๑๓)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

๒๕๔๗  และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในคราวประชุม  ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๕7 มหาวิทยาลัยจึงก าหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ระเบียบนีเ้รียกว่า “ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วา่ด้วย ค่าตอบแทน

พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕7 ” 

ข้อ  ๒  ให้ใชร้ะเบียบนี ้ตัง้แต่ 1 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5 เป็นต้นไป 

ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ แหง่ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย 

ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใชค้วามตามระเบียบนีแ้ทน ดังนี้ 

 “ ข้อ  ๑๐  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหนง่ประเภทวิชาการ  ต าแหน่งประเภท

ผูบ้ริหาร และต าแหน่งประเภทวิชาชพีเฉพาะหรอืเช่ียวชาญเฉพาะ ใหไ้ด้รับเงินประจ าต าแหน่งตามระดับ

ต าแหน่ง ดังนี้ 

 

 

/ระดับต าแหน่ง... 

 

 

 

 



 - ๒ - 

 

ระดับต าแหน่ง 

อัตราเงนิ   

ประจ าต าแหน่ง       

(บาท/เดือน) 

 

คุณสมบัติ/เงื่อนไข 

๑.  ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

       ๑.๑)   ศาสตราจารย ์ที่ผ่านการประเมินตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

     ๑.๒)  ศาสตราจารย์  

     ๑.๓)  รองศาสตราจารย์ 

     ๑.๔)  ผูช่้วยศาสตราจารย์      

 

 

๑๕,๖๐๐ 

๑๓,๐๐๐ 

๙,๙๐๐ 

๕,๖๐๐ 

 

1.1)-1.4)  ต้องมี

คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่ ก.พ.อ. 

ก าหนด และเป็นไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏสกลนคร  เรื่อง 

หลักเกณฑ์การก าหนด

ค่าตอบแทนเงินเดือน

พนักงานมหาวิทยาลัย    

ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน 

๒.  ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 

๒.๑)  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี หรอืเทียบเท่า 

      ๒.๒)  ผูอ้ านวยการกอง หรือเทียบเท่า 

 

๑๐,๐๐๐ 

๕,๖๐๐ 

 

 

2.1) - 2.2)  ต้องมี

คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

๓.  ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.)หรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.) 

     ๓.๑)  ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 

     ๓.๒)  ระดับเช่ียวชาญ 

     ๓.๓)  ระดับช านาญการพิเศษ 

     ๓.๔)  ระดับช านาญการ 

 

 

๑๓,๐๐๐ 

๙,๙๐๐ 

๕,๖๐๐ 

๓,๕๐๐ 

 

 

3.1) - 3.4)  ต้องมี

คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่ ก.พ.อ.

ก าหนด และเป็นไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์

การก าหนดค่าตอบแทน

เงินเดอืนพนักงาน

มหาวิทยาลัยที่บังคับใช้ใน

ปัจจุบัน 

 

/ข้อ 4… 
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 ข้อ 4  ใหเ้พิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ10/1  ข้อ10/2  ข้อ10/3  ข้อ10/4 และข้อ 10/5 แห่ง

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วา่ด้วย ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔  ดังนี้ 

“ ข้อ 10/1 ใหพ้นักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ในระดับต าแหน่งประเภท

วิชาการตามข้อ 10 มีสทิธิได้รับเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งในอัตราเดียวกับเงินประจ าต าแหน่งตาม

ระเบียบนี ้” 

“ ข้อ 10/2 เงินประจ าต าแหนง่ ในระดับต าแหน่งประเภทวิชาการตามข้อ 10  ให้

เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินที่รฐับาลจัดสรรเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

หรอืงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร  

เงินคา่ตอบแทนประจ าต าแหนง่ ในระดับต าแหน่งประเภทวิชาการตาม 

ข้อ 10/1 ให้เบิกจ่ายจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย หรอืงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จา่ยบุคลากร” 

   “ ข้อ 10/3  เงินประจ าต าแหนง่ ในระดับต าแหน่งประเภทวิชาการตามข้อ 10 และเงิน

ค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่ ในระดับต าแหน่งประเภทวิชาการตามข้อ 10/1 ให้เบิกจา่ยได้ตัง้แต่วันที่ได้รับ

แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ หรอืต าแหน่งประเภทผูบ้ริหาร หรอืต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

หรอืเชี่ยวชาญเฉพาะ แล้วแต่กรณี ทั้งนีใ้ห้ได้รับเงนิตามสิทธิที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับตามระเบียบนี ้” 

   “ ข้อ 10/4  พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทวิชาการ   ที่จะได้รับเงินประจ า

ต าแหน่ง  และเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่  ต้องมภีาระงานทางวิชาการของผูด้ ารงต าแหน่งผูช่้วย

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามเกณฑม์าตรฐานภาระงานทางวิชาการ ดังนี ้

  (๑)  พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ต้องมี

ผลงานที่ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการ ดังนี้  

   (ก)  งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑท์ี่ ก.พ.อ. ก าหนด  ปีละ

หนึ่งรายการ หรอื 

  (ข)  ต ารา หรือหนังสอืที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑท์ี่ ก.พ.อ. 

ก าหนด ปีละหนึ่งรายการ หรอื 

(ค)  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เทียบได้กับงานวิจัยตาม (๑)

(ก) ปีละหนึ่งรายการ หรอื 

(ง)  บทความทางวิชาการ ปีละสองรายการ 

    (๒)  พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งด ารงต าแหนง่รองศาสตราจารย์  ตอ้งมี

ผลงานที่ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการ ดังนี้  

  (ก)  งานวิจัย ที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑท์ี่ ก.พ.อ. ก าหนด   ปี

ละสองรายการ หรอื 

/(ข) ต ารา... 
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   (ข)  ต ารา หรือหนังสอืที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑท์ี่ ก.พ.อ. 

ก าหนด ปีละสองรายการ หรอื 

  (ค)  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เทียบได้รับงานวิจัยตาม (๒)

(ก) ปีละสองรายการ 

  (๓)  พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งด ารงต าแหนง่ศาสตราจารย์  ต้องมี

ผลงานที่ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการ ดังนี้  

    (ก)  งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับนานาชาติ ตามเกณฑท์ี่ 

ก.พ.อ. ก าหนด ปีละหนึ่งรายการ หรอื 

  (ข)  ต ารา หรือหนังสอืที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑท์ี่ ก.พ.อ. 

ก าหนด ปีละสองรายการ หรอื 

   (ค)  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เทียบได้รับงานวิจัยตาม (๓)

(ก) ปีละหนึ่งรายการ ” 

“ ข้อ 10/5  การเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง ในระดับต าแหน่งประเภทวิชาการตามข้อ 

10 และเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่ ในระดับต าแหน่งประเภทวิชาการตามข้อ 10/1 ให้แก่พนักงาน

มหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทวิชาการ หรือต าแหน่งประเภทผูบ้ริหาร หรอืต าแหนง่ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรอื

เชี่ยวชาญเฉพาะ แล้วแต่กรณี จะยุติลงต่อเมื่อ 

(1) รัฐบาลยกเลิกการจา่ยเงินนี้ส าหรับข้าราชการพลเรอืนในถาบันอุดมศกึษา 

หรอื 

(๒)  งบประมาณส าหรับการจา่ยเงนินีห้มดลง หรือ 

(๓) กรณีมีความจ าเป็นเกี่ยวกับสถานะทางการเงนิของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอาจปรับหรือยกเลิกการจา่ยเงนินี้ได้ทั้งหมดหรอืบางสว่น แล้วแต่กรณี 

 

  ประกาศ  ณ วันที่  ๒๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕7 

 

 

  (ศาสตราจารย์ศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา) 

  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 


