ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วาดวย การบรรจุและแตงตัง้ บุคคลโดยใหไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิหรือเงินเดือน
ที่กําหนดไวสาํ หรับตําแหนง พ.ศ. ๒๕๕๑
----------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการบรรจุและ
แตงตั้งบุคคลโดยใหไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒหิ รือเงินเดือนทีก่ ําหนดไวสําหรับตําแหนง ลงวันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑
จึงใหออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการ
บรรจุและแตงตั้งบุคคลโดยใหไดรับเงินเดือนสูงกวาคุณวุฒิหรือเงินเดือนที่กําหนดไวสําหรับตําแหนง พ.ศ.
๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศใดๆ ที่ประกาศใชกอนขอบังคับนี้ ที่ขัดหรือ
แยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“ก.บ.ม.”
หมายความวา คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“ขาราชการ”
หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
“พนักงาน”
หมายความวา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาหรือ
พนักงานมหาวิทยาลัยตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยกําหนด
“ตําแหนง”
หมายความวา ตําแหนงขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาตามโครงสรางตําแหนงที่ ก.พ.อ. กําหนดและตําแหนงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาหรือ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“ตําแหนงทางวิชาการ” หมายความวา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย
/ระดับชํานาญการ…

๒

“ระดับชํานาญการและระดับเชี่ยวชาญ” หมายความวา ระดับตําแหนงประเภททัว่ ไป
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะตามขอ ๑๒ (ค) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๗ หมายความวา มาตราแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๕ กรณีทมี่ ีปญหาในการตีความตามขอบังคับนี้ ให ก.บ.ม. เปนผูมอี ํานาจวินิจฉัยชี้ขาด
และใหถือเปนที่สุด
ขอ ๖ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
-----------------------ขอ ๗ ให ก.บ.ม. มีอํานาจและหนาทีใ่ นการบรรจุและแตงตั้งบุคคลโดยใหไดรับเงินเดือน
สูงกวาคุณวุฒหิ รือเงินเดือนที่กําหนดไวสาํ หรับตําแหนงตามขอบังคับนี้
ขอ ๘ บุคคลที่จะไดรับการบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย โดยใหไดรับเงินเดือนสูง
กวาวุฒิ นอกจากมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ แลว ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีคณ
ุ วุฒไิ มต่ํากวาปริญญาโท หรือเทียบเทาไดไมตา่ํ กวานี้ และมีผลงานการ
วิจัยทัง้ ในหลักสูตรการศึกษาและสวนอืน่ ในระดับดีเยีย่ ม
(๒) มีความรู ความสามารถ ความชํานาญ และประสบการณในการทํางานใน
สาขาวิชาหรือวิชาชีพที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย
ขอ ๙ บุคคลที่จะไดรับการบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยใหไดรับเงินเดือน
สูงกวาขั้นต่ําของตําแหนง นอกจากมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ แลว ตองมี
คุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีคณ
ุ วุฒไิ มต่ํากวาปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.อ. รับรอง
(๒) มีผลงานวิชาการเทียบกับตําแหนงทางวิชาการที่จะบรรจุ
(๓) มีประสบการณการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่สถาบันอุดมศึกษา
จําเปนตองใชภายหลังไดรับปริญญาเอกมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสองป
(๔) มีความรู ความสามารถ ความชํานาญสูงมากพิเศษ และเปนประโยชนโดยตรง
ตอการสอนหรือวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา
ขอ ๑๐ บุคคลที่จะไดรับการบรรจุแตงตั้งดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ และระดับ
เชี่ยวชาญโดยใหไดรับเงินเดือนสูงกวาวุฒินอกจากมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗
แลวตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
/(๑) มีคณ
ุ วุฒ…
ิ

๓

(๑) มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี
(๒) มีความรูความสามารถความชํานาญและประสบการณทาํ งานในวิชาชีพเฉพาะ
ในสาขาวิชาที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยอยางยิ่ง ไมนอ ยกวา ๒ ป
หมวด ๒
การดําเนินการ
---------------------ขอ ๑๑ การวัดความรู ความสามารถ ความชํานาญ ความชํานาญสูงมากพิเศษและ
ประสบการณในการทํางานในสาขาวิชาหรือวิชาชีพที่เปนประโยชนตอ มหาวิทยาลัยตามขอ ๘ และขอ ๙
และขอ ๑๐ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๒ การดําเนินการเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงระดับ
ชํานาญการและระดับเชี่ยวชาญ ใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปน
ขาราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธกี ารสอบแขงขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๕๑
มาบังคับใชโดยอนุโลมเทาทีไ่ มขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้
ขอ ๑๓ การดําเนินการเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ใหนํา
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย พ.ศ.๒๕๕๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๔ ในกรณีการบรรจุและแตงตั้งบุคคลซึ่งเคยดํารงตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชา
หนึ่งวิชาใด จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือสถาบันชั้นสูงในตางประเทศมากอน ใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการในสาขาวิชาและระดับตําแหนงทีไ่ มสูงกวาที่บคุ คลนั้นเคยดํารงอยูก็ได
ใหตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่จะขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดย
ตรวจสอบสถานภาพตําแหนงทางวิชาการเดิมจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันชั้นสูงเดิมที่ไดรบั การแตงตั้ง
และตรวจสอบการรับรองสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันชั้นสูง รวมถึงการรับรองมาตรฐานการศึกษาของ
สาขาวิชาที่บุคคลนั้นไดเคยรับการแตงตั้งของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันชั้นสูงตางประเทศนั้น แลวแต
กรณี แลวเสนอผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพิจารณา
ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพิจารณาผลงานทาง
วิชาการ และอาจดําเนินการตามขอ ๑๒ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และ
ใหอธิการบดีออกคําสั่งแตงตัง้ และแจงให ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวัน นับแตวนั ที่ออกคําสั่งแตงตั้ง
พรอมสําเนาคําสั่งแตงตั้งของมหาวิทยาลัย สําเนาคําสั่งแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงทางวิชาการของสถาบัน
อุดมศึกษาเดิม และผลการตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันชั้นสูงเดิม
สําหรับตําแหนงศาสตราจารยเมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแลว ใหมหาวิทยาลัยเสนอ ก.พ.อ. ให
ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
/คําสั่งแตงตั้ง…

๔

คําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ จะตองระบุสาขาวิชาของตําแหนงทางวิชาการที่
สั่งพรอมทั้งระบุสาขาวิชาของตําแหนงทางวิชาการเดิมของบุคคลนั้นไวดว ย
ขอ ๑๕ ในกรณีการบรรจุและแตงตั้งบุคคลซึ่งไมเคยดํารงตําแหนงทางวิชาการ หาก
เห็นสมควรเทียบผลงานทางวิชาการไดกับตําแหนงทางวิชาการระดับตําแหนงใด ก็อาจบรรจุและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงนั้น
ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพิจารณาผลงานทาง
วิชาการ และอาจดําเนินการตามขอ ๑๒ กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและ
ใหอธิการบดีออกคําสั่งแตงตัง้ และแจงให ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวัน นับแตวนั ที่ออกคําสั่งแตงตั้ง
พรอมสําเนาแตงตั้งของมหาวิทยาลัย สําหรับตําแหนงศาสตราจารยเมื่อสภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาอนุ มั ติ
แล ว ให ม หาวิ ท ยาลั ย เสนอ ก.พ.อ. ให ค วามเห็ น เพื่ อ เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อ
นําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
คําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ จะตองระบุสาขาวิชาของตําแหนงทางวิชาการที่
สั่งแตงตั้งนั้นดวย
หมวด ๓
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
---------------------ขอ ๑๖ กรณีการบรรจุและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงระดับชํานาญ
การและระดับเชี่ยวชาญ ใหคาํ นวณขั้นเงินเดือนเพิ่มขึ้นจากคุณวุฒิตามระยะเวลาของประสบการณได
ไมเกินปละสองขั้น หรือ ๘ % จํานวนเศษของปหากไมนอยกวาแปดเดือนใหอนุโลมนับเปนหนึ่งป ทั้งนี้
การใหไดรับเงินเดือนตองไมสูงกวาขาราชการพลเรือนหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณวุฒิ
ความสามารถ ความชํานาญในระดับเดียวกัน
การบรรจุเขารับราชการตามวรรคหนึ่ง จะตองทดลองปฏิบัติราชการตามที่กําหนดไวใน
ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการทดลองปฏิบัติราชการหรือทําสัญญาจางครั้งแรกไมเกิน ๑ ป สําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๗ กรณีการบรรจุและแตงตั้งบุคคลซึ่งเคยดํารงตําแหนงทางวิชาการ ใหไดรับ
เงินเดือนสูงกวาขั้นต่ําของตําแหนงซึ่งคํานวณขั้นเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาและประสบการณไดไมเกิน
ปละสองขั้นหรือ ๘ %
ในกรณีที่บรรจุและแตงตั้งบุคคลซึ่งไมเคยดํารงตําแหนงทางวิชาการ เมื่อประเมินผลงาน
ทางวิชาการแลว และเห็นสมควรใหบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงในสาขาวิชาใด ใหไดรับเงินเดือนขั้นต่ํา
ของตําแหนงที่จะบรรจุ หรือคํานวณจากฐานวุฒกิ ารศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงกับตําแหนงที่บรรจุและเพิ่มขั้น
/เงินเดือน…

๕

เงินเดือนใหตามประสบการณปฏิบัติงานเฉพาะชวงเวลาที่ไดปฏิบัติงานวิชาการหรือวิชาชีพที่เปนประโยชน
โดยตรงตอตําแหนงและหนวยงานที่จะบรรจุหลังจากไดรับคุณวุฒิดังกลาว
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(ศาสตราจารยศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

