
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
วาดวย  การบรรจุและแตงต้ังบุคคลโดยใหไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวฒุิหรือเงินเดือน 

ท่ีกําหนดไวสําหรับตําแหนง  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
----------------------------- 

        อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๕  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และมาตรา ๑๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๑ และประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง  มาตรฐานการบรรจุและ
แตงต้ังบุคคลโดยใหไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒหิรือเงินเดือนท่ีกําหนดไวสําหรับตําแหนง  ลงวนัท่ี ๓๑ 
มกราคม  ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๑๘ (๒)   แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ และ
โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๑  เม่ือวนัท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑  
จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี ้

  ขอ ๑  ขอบังคับนี้  เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร วาดวยการ 
บรรจุและแตงตั้งบุคคลโดยใหไดรับเงินเดอืนสูงกวาคุณวุฒิหรือเงินเดอืนท่ีกําหนดไวสําหรับตําแหนง พ.ศ.
๒๕๕๑” 
  ขอ ๒    ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวนัถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
  ขอ ๓  บรรดา ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศใดๆ ท่ีประกาศใชกอนขอบังคับนี้ ท่ีขัดหรือ
แยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 
  ขอ ๔  ในขอบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”    หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “สภามหาวิทยาลัย”   หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “ก.บ.ม.”    หมายความวา  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “ขาราชการ”    หมายความวา  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   “พนักงาน”    หมายความวา  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาหรือ
พนักงานมหาวิทยาลัยตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
   “ตําแหนง”    หมายความวา  ตําแหนงขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาตามโครงสรางตําแหนงท่ี ก.พ.อ.  กําหนดและตําแหนงพนกังานในสถาบันอุดมศึกษาหรือ
พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีสภามหาวิทยาลัยกาํหนด 
   “ตําแหนงทางวชิาการ”   หมายความวา  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย 

/ระดับชํานาญการ… 



 ๒

   “ระดับชํานาญการและระดบัเช่ียวชาญ”  หมายความวา  ระดับตําแหนงประเภทท่ัวไป 
วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะตามขอ ๑๒ (ค) แหงขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  มาตรา ๗  หมายความวา  มาตราแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ขอ ๕  กรณีท่ีมีปญหาในการตีความตามขอบังคับนี้ ให ก.บ.ม. เปนผูมีอํานาจวนิิจฉัยช้ีขาด
และใหถือเปนท่ีสุด 
  ขอ ๖  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

------------------------ 
 

  ขอ ๗  ให ก.บ.ม.  มีอํานาจและหนาท่ีในการบรรจุและแตงต้ังบุคคลโดยใหไดรับเงินเดือน
สูงกวาคุณวุฒหิรือเงินเดือนท่ีกําหนดไวสําหรับตําแหนงตามขอบังคับนี้ 
  ขอ ๘  บุคคลท่ีจะไดรับการบรรจุแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอาจารย โดยใหไดรับเงินเดอืนสูง
กวาวุฒิ  นอกจากมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ แลว ตองมีคุณสมบัติ  ดังน้ี 
   (๑)  มีคุณวุฒไิมต่ํากวาปริญญาโท หรือเทียบเทาไดไมต่าํกวานี้ และมีผลงานการ
วิจัยท้ังในหลักสูตรการศึกษาและสวนอ่ืนในระดับดเียีย่ม 
   (๒)  มีความรู  ความสามารถ  ความชํานาญ และประสบการณในการทํางานใน
สาขาวิชาหรือวิชาชีพท่ีเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย 
  ขอ ๙  บุคคลท่ีจะไดรับการบรรจุแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยใหไดรับเงินเดือน
สูงกวาข้ันตํ่าของตําแหนง  นอกจากมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ แลว ตองมี
คุณสมบัติ  ดังนี้ 
   (๑)  มีคุณวุฒไิมต่ํากวาปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.อ. รับรอง 
   (๒)  มีผลงานวิชาการเทียบกับตําแหนงทางวิชาการท่ีจะบรรจุ 
   (๓)  มีประสบการณการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพท่ีสถาบันอุดมศึกษา 
จําเปนตองใชภายหลังไดรับปริญญาเอกมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสองป 
   (๔)  มีความรู  ความสามารถ  ความชํานาญสูงมากพิเศษ  และเปนประโยชนโดยตรง 
ตอการสอนหรือวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา 
  ขอ ๑๐  บุคคลท่ีจะไดรับการบรรจุแตงต้ังดาํรงตําแหนงระดับชํานาญการ  และระดับ
เช่ียวชาญโดยใหไดรับเงินเดือนสูงกวาวุฒินอกจากมีคุณสมบัติท่ัวไป  และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ 
แลวตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

/(๑)  มีคุณวุฒ…ิ 



 ๓

               (๑)  มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี 

               (๒)  มีความรูความสามารถความชํานาญและประสบการณทํางานในวิชาชีพเฉพาะ
ในสาขาวิชาท่ีเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยอยางยิ่ง ไมนอยกวา  ๒ ป 
 

หมวด ๒ 
การดําเนินการ 

---------------------- 
 

  ขอ ๑๑  การวดัความรู  ความสามารถ  ความชํานาญ  ความชํานาญสูงมากพิเศษและ
ประสบการณในการทํางานในสาขาวิชาหรือวิชาชีพท่ีเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยตามขอ ๘ และขอ ๙ 
และขอ ๑๐ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ขอ ๑๒  การดาํเนินการเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงอาจารย  ตําแหนงระดับ
ชํานาญการและระดับเชี่ยวชาญ  ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปน
ขาราชการพลเรือนและพนกังานในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการสอบแขงขันหรือการคัดเลือก  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
มาบังคับใชโดยอนุโลมเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี ้
  ขอ ๑๓  การดาํเนินการเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ใหนํา
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย  พ.ศ.๒๕๕๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ขอ ๑๔  ในกรณีการบรรจุและแตงต้ังบุคคลซ่ึงเคยดํารงตําแหนงทางวิชาการในสาขาวชิา
หนึ่งวิชาใด  จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนหรือสถาบันช้ันสูงในตางประเทศมากอน  ใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการในสาขาวิชาและระดับตําแหนงท่ีไมสูงกวาท่ีบุคคลนั้นเคยดํารงอยูก็ได 
  ใหตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะขอแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  โดย
ตรวจสอบสถานภาพตําแหนงทางวิชาการเดิมจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันช้ันสูงเดิมท่ีไดรับการแตงต้ัง  
และตรวจสอบการรับรองสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันช้ันสูง  รวมถึงการรับรองมาตรฐานการศึกษาของ
สาขาวิชาท่ีบุคคลนั้นไดเคยรับการแตงต้ังของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันช้ันสูงตางประเทศนั้น  แลวแต
กรณี  แลวเสนอผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพจิารณา 
  ใหคณะกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพิจารณาผลงานทาง
วิชาการ  และอาจดําเนนิการตามขอ ๑๒  กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ และ
ใหอธิการบดีออกคําส่ังแตงต้ัง  และแจงให ก.พ.อ.  ทราบภายในสามสิบวัน  นับแตวนัท่ีออกคําส่ังแตงต้ัง
พรอมสําเนาคําส่ังแตงต้ังของมหาวิทยาลัย  สําเนาคําส่ังแตงต้ังใหดาํรงตําแหนงทางวชิาการของสถาบัน 
อุดมศึกษาเดิม  และผลการตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันช้ันสูงเดิม  
สําหรับตําแหนงศาสตราจารยเม่ือสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแลว  ใหมหาวิทยาลัยเสนอ ก.พ.อ.  ให
ความเหน็เพื่อเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง 

คําส่ังแตงต้ัง…  /



 ๔

  คําส่ังแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  จะตองระบุสาขาวิชาของตําแหนงทางวิชาการท่ี
ส่ังพรอมท้ังระบุสาขาวิชาของตําแหนงทางวิชาการเดิมของบุคคลนั้นไวดวย 
  ขอ  ๑๕  ในกรณีการบรรจุและแตงต้ังบุคคลซ่ึงไมเคยดํารงตําแหนงทางวิชาการ  หาก
เห็นสมควรเทียบผลงานทางวิชาการไดกับตําแหนงทางวชิาการระดับตําแหนงใด  ก็อาจบรรจุและแตงต้ังให
ดํารงตําแหนงนั้น 
  ใหคณะกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพิจารณาผลงานทาง
วิชาการ  และอาจดาํเนนิการตามขอ ๑๒  กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบและ
ใหอธิการบดีออกคําส่ังแตงต้ัง  และแจงให ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวัน  นับแตวนัท่ีออกคําส่ังแตงต้ัง
พรอมสําเนาแตงต้ังของมหาวิทยาลัย  สําหรับตําแหนงศาสตราจารยเม่ือสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
แลว ใหมหาวิทยาลัยเสนอ  ก.พ.อ.  ใหความเห็นเพ่ือเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อ
นําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้ง 
  คําส่ังแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  จะตองระบุสาขาวิชาของตําแหนงทางวิชาการท่ี
ส่ังแตงต้ังนั้นดวย 
 

หมวด  ๓ 
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

---------------------- 
 

  ขอ ๑๖  กรณีการบรรจุและแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงอาจารย  ตําแหนงระดับชํานาญ
การและระดับเช่ียวชาญ ใหคํานวณข้ันเงินเดือนเพิ่มข้ึนจากคุณวุฒิตามระยะเวลาของประสบการณได 
ไมเกินปละสองขั้น หรือ ๘ %  จํานวนเศษของปหากไมนอยกวาแปดเดือนใหอนุโลมนับเปนหนึ่งป  ท้ังนี้  
การใหไดรับเงินเดือนตองไมสูงกวาขาราชการพลเรือนหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีคุณวฒุิ  
ความสามารถ  ความชํานาญในระดับเดยีวกัน 
  การบรรจุเขารับราชการตามวรรคหน่ึง  จะตองทดลองปฏิบัติราชการตามท่ีกําหนดไวใน
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการทดลองปฏิบัติราชการหรือทําสัญญาจางคร้ังแรกไมเกิน ๑ ป สําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย 
  ขอ ๑๗   กรณกีารบรรจุและแตงต้ังบุคคลซ่ึงเคยดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ใหไดรับ
เงินเดือนสูงกวาข้ันตํ่าของตําแหนงซ่ึงคํานวณข้ันเงินเดือนเพิ่มข้ึนตามระยะเวลาและประสบการณไดไมเกิน
ปละสองข้ันหรือ ๘ %   
  ในกรณีท่ีบรรจุและแตงต้ังบุคคลซ่ึงไมเคยดํารงตําแหนงทางวิชาการ  เม่ือประเมินผลงาน
ทางวิชาการแลว  และเห็นสมควรใหบรรจแุละแตงต้ังในตําแหนงในสาขาวิชาใด  ใหไดรับเงินเดือนข้ันตํ่า
ของตําแหนงท่ีจะบรรจุ  หรือคํานวณจากฐานวุฒกิารศึกษาในสาขาวิชาท่ีตรงกับตําแหนงท่ีบรรจุและเพิ่มข้ัน 

/เงินเดือน… 



 ๕

เงินเดือนใหตามประสบการณปฏิบัติงานเฉพาะชวงเวลาที่ไดปฏิบัติงานวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเปนประโยชน
โดยตรงตอตําแหนงและหนวยงานที่จะบรรจุหลังจากไดรับคุณวุฒิดังกลาว 
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