
 
 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
ว่าด้วย ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕7 

 
โดยที่เห็นสมควรให้แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยค่าตอบแทนพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 เพ่ือความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการจ าแนกต าแหน่งตามกลุ่มลักษณะ
งาน  เพ่ือก่อให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  อาศัยความตาม ข้อ ๑๒ 
ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบุคคลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม)  ในคราวประชุม ครั้งที่  1/2557 เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557 

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๘ (๒) (๑๓)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  และ
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในคราวประชุม  ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕7 
มหาวิทยาลัยจึงก าหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย ค่าตอบแทนพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕7 ” 

ข้อ  ๒  ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5 เปน็ต้นไป 
ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย ค่าตอบแทน

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความตามระเบียบนี้แทน ดังนี้ 
 “ ข้อ  ๑๐  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาการ  ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 

และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามระดับต าแหน่ง ดังนี้ 
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ระดับต าแหน่ง 
อัตราเงนิ   ประจ า

ต าแหน่ง       
(บาท/เดือน) 

 
คุณสมบัติ/เงื่อนไข 

๑.  ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
       ๑.๑)   ศาสตราจารย ์ที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
     ๑.๒)  ศาสตราจารย์  
     ๑.๓)  รองศาสตราจารย์ 
     ๑.๔)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์      

 
 

๑๕,๖๐๐ 
๑๓,๐๐๐ 
๙,๙๐๐ 
๕,๖๐๐ 

 
1.1)-1.4)  ต้องมคีุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด และเป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสกลนคร  เรื่อง 
หลักเกณฑ์การก าหนด
ค่าตอบแทนเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย   
 ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน 

๒.  ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
๒.๑)  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี หรือเทียบเท่า 

      ๒.๒)  ผู้อ านวยการกอง หรือเทียบเท่า 

 
๑๐,๐๐๐ 
๕,๖๐๐ 

 

 
2.1) - 2.2)  ต้องมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที ่ก.พ.อ. ก าหนด 

๓.  ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.)หรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ (ชช.) 
     ๓.๑)  ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
     ๓.๒)  ระดับเชี่ยวชาญ 
     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 
และเป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนด
ค่าตอบแทนเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัยที่
บังคับใช้ในปัจจุบัน 

 
 

 ข้อ 4  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ10/1  ข้อ10/2  ข้อ10/3  ข้อ10/4 และข้อ 10/5 แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔  ดังนี้ 

“ ข้อ 10/1 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ในระดับต าแหน่งประเภท
วิชาการตามข้อ 10 มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งในอัตราเดียวกับเงินประจ าต าแหน่งตามระเบียบนี้ ” 

“ ข้อ 10/2 เงินประจ าต าแหน่ง ในระดับต าแหน่งประเภทวิชาการตามข้อ 10  ให้เบิกจ่าย
จากงบประมาณแผ่นดินที่รัฐบาลจัดสรรเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย หรืองบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ในระดับ 

 
ต าแหน่ง... 



 - ๓ - 

ต าแหน่งประเภทวิชาการตาม ข้อ 10/1 ให้เบิกจ่ายจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย หรืองบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร” 

   “ ข้อ 10/3  เงินประจ าต าแหน่ง ในระดับต าแหน่งประเภทวิชาการตามข้อ 10 และเงิน
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ในระดับต าแหน่งประเภทวิชาการตามข้อ 10/1 ให้เบิกจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ หรือต าแหน่งประเภทผู้บริหาร หรือต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้ได้รับเงินตามสิทธิที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับตามระเบียบนี้ ” 

   “ ข้อ 10/4  พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทวิชาการ   ที่จะได้รับเงินประจ า
ต าแหน่ง  และเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง  ต้องมีภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ดังนี้ 

  (๑)  พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องมีผลงาน
ที่ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการ ดังนี้  

   (ก)  งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  ปีละหนึ่ง
รายการ หรือ 

  (ข)  ต ารา หรือหนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ปี
ละหนึ่งรายการ หรือ 

(ค)  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เทียบได้กับงานวิจัยตาม (๑)(ก) 
ปีละหนึ่งรายการ หรือ 

(ง)  บทความทางวิชาการ ปีละสองรายการ 
    (๒)  พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ต้องมีผลงาน
ที่ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการ ดังนี้  

  (ก)  งานวิจัย ที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด   ปีละสอง
รายการ หรือ 

   (ข)  ต ารา หรือหนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ปี
ละสองรายการ หรือ 

  (ค)  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เทียบได้รับงานวิจัยตาม (๒)(ก) ปี
ละสองรายการ 

  (๓)  พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  ต้องมีผลงานที่
ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการ ดังนี้  

    (ก)  งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด ปีละหนึ่งรายการ หรือ 

  (ข)  ต ารา หรือหนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ปี
ละสองรายการ หรือ 

   (ค)  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เทียบได้รับงานวิจัยตาม (๓)(ก) ปี
ละหนึ่งรายการ ” 

“ ข้อ 10/5  การเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง ในระดับต าแหน่งประเภทวิชาการตามข้อ 10 
และเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ในระดับต าแหน่งประเภทวิชาการตามข้อ 10/1 ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย
ต าแหน่งประเภทวิชาการ หรือต าแหน่งประเภทผู้บริหาร หรือต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
แล้วแต่กรณี จะยุติลงต่อเมื่อ 

 
(๑)  รัฐบาล... 
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(1) รัฐบาลยกเลิกการจ่ายเงินนี้ส าหรับข้าราชการพลเรือนในถาบันอุดมศึกษา หรือ 
(๒)  งบประมาณส าหรับการจ่ายเงินนี้หมดลง หรือ 
(๓) กรณีมีความจ าเป็นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

อาจปรับหรือยกเลิกการจ่ายเงินนี้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน แล้วแต่กรณี 
 
  ประกาศ  ณ วันที่  ๒๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕7 

 
 
 
 

  (ศาสตราจารย์ศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา) 
  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 


