
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
วาดวย  การจางลูกจางช่ัวคราวดวยเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 

เพ่ือใหการบริหารงานและการดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ 
เหมาะสม  จึงเปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยการจางลูกจางช่ัวคราวดวยเงินรายไดมหาวิทยาลัย   
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘ (๒) (๑๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  
๒๕๔๗  และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ในคราวประชุม ครั้งท่ี  ๓/ ๒๕๕๓  วันท่ี  ๒๔  มีนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  จึงวางระเบียบไวดังนี ้
 

  ขอ  ๑  ระเบียบนี้ เรยีกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย การจางลูกจางช่ัวคราว
ดวยเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 

  ขอ  ๒  ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 

  ขอ  ๓  บรรดาระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการบริหารบุคคล  มติสภามหาวิทยาลัย หรือ
คําส่ังอ่ืนท่ีไดออกไวกอนหนานี้  ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 

  ขอ  ๔  ในระเบียบนี ้
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “อธิการบด”ี  หมายความวา  อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “ลูกจางช่ัวคราว”  หมายความวา  บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยจางใหปฏิบัติงานใน
สวนราชการ  หรือสวนงานภายในของมหาวิทยาลัยตามสัญญาจางไมเกิน  ๑  ปงบประมาณ จากเงินรายได
มหาวิทยาลัย 
   “ปงบประมาณ”  หมายความวา  ระยะเวลาตั้งแต ๑ ตุลาคม  ของปหนึ่งไป
จนถึง  ๓๐  กันยายน ของปถัดไป  และใช พ.ศ. ของปถัดไปเปนช่ือปงบประมาณนั้น 
   “หัวหนาหนวยงาน” หมายความวา  หัวหนางานหรือหนวยงานตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่องการแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนระดับงาน 
หรือเทียบเทางาน พ.ศ. ๒๕๔๙  และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แบงสวนราชการภายใน
สํานักงานคณบดี  เปนงานและสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   “สวนราชการ”    หมายความวา  สวนราชการตามกฎกระทรวง การจัดตั้งสวน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

/สวนงานภายใน… 
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   “สวนงานภายใน” หมายความวา  สวนงานภายในเทียบเทาคณะท่ีสภา
มหาวิทยาลัยมีมติใหตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   “ผูทรงคุณวุฒ”ิ  หมายความวา  บุคคลผูมีความรอบรู  มีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน  หรือผูท่ีทรงภูมิปญญาดานตาง ๆ ในทองถ่ินสามารถใหคําแนะนํา  
ใหคําปรึกษาในภารกิจดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยได 
 

  ขอ  ๕  จํานวนลูกจางช่ัวคราวตําแหนงประเภทท่ัวไป  หรือวิชาชีพเฉพาะใหเปนไปตามความ
จําเปนของสวนราชการ หรือสวนงานภายในโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบุคคล 
  การกําหนดตําแหนงงาน คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือนเริ่มตนใหเปนไปตามบัญชี
แนบทายระเบียบนี ้
 

  ขอ  ๖  จํานวนลูกจางช่ัวคราวตําแหนงอาจารย  ปฏิบัติหนาท่ีอาจารยผูสอนและวิจัยตามความ
จําเปนของคณะตองมีวุฒิทางการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทในสาขาท่ีทําการสอน  กรณมีีความจําเปนอยางยิ่งท่ี
ตองจางอาจารยท่ีมีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาโท  คณบดีและ/หรือ ประธานสาขาวิชาตองช้ีแจงเหตุผลและ
อธิการบดี  หรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมายใหความเห็นชอบกอน 
  การกําหนดอัตราคาจางเริ่มตน  และเงินตอบแทนตําแหนงวิชาการใหเปนไปตามบัญชีแนบทาย
ระเบียบฉบับนี ้
 

  ขอ  ๗  การคัดเลือกลูกจางช่ัวคราวใหทําเปนประกาศรับสมัครกําหนดคุณวุฒิ  คุณสมบัต ิ 
ภาระงาน และอัตราเงินเดือน  แตงตั้งกรรมการดําเนินการสอบขอเขียน หรือปฏิบัติ หรือสัมภาษณ  หรือท้ัง  ๓  
สวน  ประกาศผลขึ้นบัญชีเรียงลําดับตามผลการสอบ  โดยปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วา
ดวย  การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือน และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  โดย
วิธีการสอบแขงขันหรือคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยอนุโลมแตอาจกําหนดระยะเวลาในแตละขัน้ตอนตามความ
เหมาะสมได 
  ในกรณีหนวยงาน  สวนราชการ หรือสวนงานภายในมีความจําเปนในบางตําแหนงงาน  ให
สามารถดําเนินคัดเลือกและส่ังจางไดตามความเห็นชอบของอธิการบด ี โดยไมตองดําเนินการตามวรรคแรกก็ได 
 

  ขอ  ๘  การจางลูกจางช่ัวคราวใหทําเปนสัญญาจางระยะเวลาไมเกิน ๑ ปงบประมาณและ
สามารถตอสัญญาไดไมจํากัดครั้งตามความตองการของมหาวิทยาลัย 
  กอนการตอสัญญาจางใหทุกสวนราชการและสวนงานภายในตั้งกรรมการจากบุคคลท่ีเปน
หัวหนางาน หรือผูบังคับบัญชาจํานวนไมนอยกวา  ๓  คน ประเมินผลการปฏิบัติงานใหความเห็นชอบในการตอ
สัญญาจาง และสามารถเสนอใหเพ่ิมคาจางไดไมเกินรอยละหาของเงินเดือนเดิมตามผลการประเมินของ
คณะกรรมการและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบุคคล 
  ขอ  ๙  ลูกจางช่ัวคราวท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนหัวหนางาน หรือหัวหนาหนวยงานใหมีสิทธิ
ไดรับคาตอบแทนพิเศษรายเดือน  ท้ังนี้ตองไมเกินอัตราเงินประจําตําแหนงตามกฎหมาย  วาดวยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนง โดยใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

/ขอ  ๑๐  มหาวิทยาลัย… 
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  ขอ  ๑๐  มหาวิทยาลัยอาจจัดสรรเงินรายไดตั้งเปนกองทุนเพ่ือจัดเปนสวัสดิการของลูกจาง
ช่ัวคราว  หรือจัดเปนรางวัลพิเศษบําเหน็จความชอบในการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณแกลูกจางช่ัวคราว 
หรือเพ่ือการอ่ืนเพ่ือประโยชนแกลูกจางช่ัวคราว  โดยใหทําเปนระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
  ขอ  ๑๑  การเลิกจางลูกจางช่ัวคราวกอนครบกําหนดสัญญาจาง  สามารถกระทําไดดวยเหตุ
ตอไปนี ้
   (๑)  ตาย 
   (๒)  เจ็บปวยจนไมสามารถปฏิบัติงานไดเกิน  ๔๕  วัน 
   (๓)  ลาออก 
   (๔)  ละเลยไมปฏิบัติงานตามหนาท่ีตามสัญญาจาง  และไดถูกลงโทษภาคทัณฑแลว 
   (๕)  ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง 
   (๖)  กระทําความผิดทางอาญาศาลพิพากษาใหจําคุก 
   (๗)  เปนบุคคลลมละลาย 
   (๘)  เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 
 

  ขอ  ๑๒  ในกรณีท่ีมีความเหมาะสมและจําเปนมหาวิทยาลัยสามารถจางผูทรงคุณวุฒิ หรือผูมี
อายุเกิน  ๖๐  ป  เปนลูกจางช่ัวคราวในฐานะผูทรงคุณวุฒิปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะดาน และ/หรือตามการมอบหมาย
ของมหาวิทยาลัย 
  อัตราคาจาง/ตอบแทนและระยะเวลาการจางใหกําหนดเปนราย ๆ ไป ตามความเห็นชอบ ของ
คณะกรรมการบริหารบุคคล 
   

  ขอ  ๑๓ คาจาง และ/หรือคาตอบแทนลูกจางช่ัวคราวตามระเบียบนี้ใหจายเปนรายเดอืนในวัน
สุดทายของเดือนจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย 
 

  ขอ  ๑๔  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้  และสามารถออกประกาศ คําส่ัง และ
วินิจฉัยช้ีขาดปญหาท่ีเกิดจากการใชระเบียบนี ้
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๔  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 
      (ศาสตราจารยศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 
 



 
บัญชีแนบทายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

วาดวย  การจางลูกจางช่ัวคราวดวยเงินรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

ตารางกําหนดตําแหนงงาน วุฒิการศึกษา และอัตราคาจาง 
 

อัตราคาจางรายเดือน 
ตําแหนง วุฒิการศึกษา เร่ิมตน 

(บาท) 
สูงสุด 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๑. คนงาน 
    -  คนงานภาคสนามท่ัวไป 
    -  ชางท่ัวไป 
    -  คนทําความสะอาด 
    -  งานอ่ืน ๆ ในระดับเดียวกัน 
 

ไมต่ํากวา ป.๖ หรือ
เทียบเทา 

๕,๒๖๐ ๘,๔๐๐ จางรายวัน ๆ ละ 
๑๗๐  บาท 

๒.  พนักงาน (ระดับกึ่งฝมือ) 
   - พนักงานรักษาความปลอดภัย 
   - พนักงานขับรถ 
   -  พนักงานอ่ืนเทียบเทาท่ีตองใชทักษะ
เฉพาะ 
 

ไมต่ํากวา ม.๓ 
หรือเทียบเทา 
 

๕,๔๒๐ ๙,๔๐๐ จางรายวัน ๆ ละ 
๑๘๐ บาท 

๓.  ผูปฏิบัตงิาน (ระดับฝมือ) 
    -  ชางไฟฟา / โทรศัพท 
    -  พนักงานหองสมุด 
    -  พนักงานหองปฏิบัติการ 
    -  ผูปฏิบัติงานบริหาร 
    - ผูปฏิบัตงิานอ่ืน ๆ ในระดับเดียวกัน 
 

ไมต่ํากวา ม.๖ หรือ 
ปวช. 

๕,๗๐๐ ๑๑,๐๐๐ จางรายวัน ๆ ละ 
๑๘๐ บาท 

๔.  เจาหนาท่ีเฉพาะดาน (ฝมือระดับสูง) 
   -  เจาหนาท่ีบัญชี /การเงิน 
   -  เจาหนาท่ีพัสด ุ
   -  เจาหนาท่ีโสตทัศนูปกรณ 
   -  เจาหนาท่ีงานบุคคล 
   -  เจาหนาท่ีงานคอมพิวเตอร 
   -  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
   -  เจาหนาท่ีอ่ืน ๆ ระดับเดียวกัน 

ไมต่ํากวา ปวส. 
หรือ อนุปริญญา 

๖,๗๕๐ ๑๓,๐๐๐  



 
- ๒ - 

 
อัตราคาจางรายเดือน 

ตําแหนง วุฒิการศึกษา เร่ิมตน 
(บาท) 

สูงสุด 
(บาท) 

หมายเหต ุ

๕.  นักวิชาการ 
   -  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
   -  นักวิชาการงบประมาณ (สถิต)ิ 
   -  นักวิชาการบัญชี – การเงิน 
   -  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
   -  นักวิชาการเฉพาะดานอ่ืน ๆ 

ไมต่ํากวาปริญญา
ตรี เฉพาะดาน 

๗,๗๖๐ ๑๕,๐๐๐ 
 

 

๖.  อาจารย 
   (ภาระงานสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 
๓๕ หนวยช่ัวโมง) 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี ๕ ป 
ปริญญาตรี ๔ ป 

๑๕,๐๐๐ 
๑๐,๔๐๐ 
๙,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

- 
- 
- 
- 

 

๗.  เงินตอบแทนวิชาการอาจารยลูกจางช่ัวคราวรายเดือน (กรณีมีผลงานวิชาการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร) 
   -  ผูชวยศาสตราจารย  ๕,๖๐๐  บาท 
   -  รองศาสตราจารย    ๙,๙๐๐   บาท 
   -  ศาสตราจารย         ๑๓,๐๐๐  บาท 

 
หมายเหต ุ

(๑)  อัตราคาจางตามบัญชีนี้สามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมโดยมติของกรรมการ  
บริหารบุคคล   

(๒)  อาจารยในสาขาท่ีขาดแคลน นักวิชาการ ผูปฏิบัติงาน  และเจาหนาท่ีเฉพาะดาน  ผูท่ีมี 
ประสบการณสูง  อาจปรับอัตราคาจางใหสูงขึ้นไดตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารบุคคลได 
  (๓)  อาจารยอัตราจางท่ีมีตําแหนงวิชาการจะตองมีผลงานวิชาการตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร วาดวย ภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารย พ.ศ.  ๒๕๕๓  จึงจะไดรับการพิจารณาใหไดรับเงินตอบแทนวิชาการ  ซ่ึงขึ้นอยูกับขอตกลง
รวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับอาจารยอัตราจางประกอบดวย 


