
 

 
 

ระเบยีบมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

วาดวย การเพ่ิมคาตอบแทนเงินเดอืนตามผลการประเมนิผลการปฏิบัตริาชการ 

และการปรับคุณวุฒกิารศกึษาของพนักงานมหาวทิยาลัย 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

  อางตามความในขอ ๒๐ และขอ ๒๔  แหงขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  

วาดวยพนักงานมหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  และแกไขเพ่ิมเตมิ พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบรหิารบุคคลในมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๔  

เม่ือวันที่  ๑๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔   

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) (๑๒) แหงพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัย 

ราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  โดยมตสิภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุมครัง้ที่  ๓/๒๕๕๔  

เม่ือวันที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  มหาวทิยาลัยจึงออกระเบยีบการเพ่ิมคาตอบแทนเงินเดอืนตาม

ผลการประเมินและการปรับคุณวุฒิการศึกษาไวดังนี้ 
 

  ขอ  ๑  ระเบยีบนี้ เรยีกวา “ระเบยีบมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย การเพ่ิม

คาตอบแทนเงนิเดอืนตามผลการประเมินผลการปฏิบัตริาชการและการปรับคุณวุฒิการศกึษาของ

พนักงานมหาวทิยาลัย” 
 

  ขอ  ๒  ใหระเบยีบนี้มีผลบังคับใชตัง้แตวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

  ขอ  ๓  ใหยกเลกิขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรอืมตอ่ืินใดที่ประกาศใชมากอน

ระเบยีบนี้ซ่ึงขัดหรอืแยงกับระเบยีบนี้  ใหใชความตามระเบยีบนี้แทน 
 

  ขอ  ๔  ในประกาศนี้ 

   “มหาวทิยาลัย”  หมายความวา  มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   “สภามหาวทิยาลัย” หมายความวา  สภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   “อธกิารบด”ี  หมายความวา  อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏ

สกลนคร 

   “ก.บ.ม.”  หมายความวา คณะกรรมการบริหารบุคคลใน

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   “พนักงานมหาวทิยาลัย”  หมายความวา  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตาม 

/พระราชบัญญัต.ิ.. 

 



 ๒ 
 

พระราชบัญญัตริะเบยีบขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  ซ่ึงไดรับ 

สัญญาจางในมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไดรับคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดินหรอื  

เงนิรายไดของมหาวทิยาลัย 

   “การประเมินผลการปฏิบัติราชการ”  หมายความวา  การประเมินคาของผล

การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวทิยาลัยโดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

ซ่ึงตองมีการกําหนดดัชนช้ีีวัดหรอืหลักฐานบงช้ีความสําเร็จของงานรวมกันระหวางผูประเมินและผูรับ

การประเมิน  และพิจารณาพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวทิยาลัยตามสมรรถนะที่ 

ก.บ.ม. กําหนด 

   “คาตอบแทน”  หมายความวา  เงนิคาตอบแทนในการปฏิบัตริาชการ

ของพนักงานมหาวทิยาลัยในกรณีตาง ๆ ไดแก  เงินเดอืน  เงินประจําตําแหนง  คาใชจายในการปฏิบัติ

ราชการนอกมหาวทิยาลัย  และอ่ืน  ๆ

   “เงนิเดอืน”  หมายความวา  คาจางรายเดอืนตามสัญญาจางของ

พนักงานมหาวทิยาลัย 
 

  ขอ  ๕  การประเมินผลการปฏิบัตริาชการพนักงานมหาวทิยาลัย กําหนดรอบการ

ประเมินปละ  ๒  ครัง้ โดยใหดําเนินการประเมินรอบแรก  ๓๑  มีนาคม  และรอบที่สอง ๓๐  กันยายน  

ของทุกปงบประมาณ 
 

  ขอ  ๖  หลักเกณฑและวธิกีารประเมินผลการปฏิบัตริาชการของพนักงานมหาวทิยาลัย

ใหนําขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย หลักเกณฑ และวธิีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  มาใชโดยอนุโลม 
 

  ขอ  ๗  การเพ่ิมคาตอบแทนเงินเดอืนของพนักงานมหาวทิยาลัย กําหนดใหพิจารณา

จากผลการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ ปละ ๑  ครัง้  โดยกําหนดเปนระดับไว ดังนี้ 
 

(๑) ระดับดเีดน ไดคะแนนผลการประเมิน ๙๑ – ๑๐๐  คะแนน เพ่ิมคาตอบแทน 

เงนิเดอืน รอยละ  ๕  จากฐานเงนิเดอืนเดมิ ในจํานวนไมเกนิรอยละ ๑๕  ของจํานวนพนักงาน

มหาวทิยาลัยทัง้หมดที่รับการประเมิน 

(๒) ระดับดมีาก  ไดคะแนนผลการประเมิน ๘๑ – ๙๐ เพ่ิมคาตอบแทนเงนิเดอืน    

รอยละ  ๔ จากฐานเงินเดอืนเดมิ ในจํานวนไมเกินรอยละ  ๒๐  ของจํานวนพนักงานมหาวทิยาลัย

ทัง้หมดที่รับการประเมิน 

(๓) ระดับดี  ไดคะแนนผลการประเมิน ๗๑ – ๘๐ เพ่ิมคาตอบแทนเงินเดอืน    

รอยละ ๓  จากฐานเงินเดอืนเดมิ 

(๔) ระดับพอใช  ไดคะแนนผลการประเมิน ๖๑ – ๗๐  เพ่ิมคาตอบแทนเงนิเดอืน   

รอยละ ๒  จากฐานเงินเดอืนเดมิ 

/(๕) ระดับตองปรับปรุง... 



 ๓ 
 

(๕) ระดับตองปรับปรุง  ไดคะแนนไมเกนิรอยละ ๖๐  ไมเพ่ิมคาตอบแทน หรอืไม 

ผานการประเมิน ตองปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรอืไมตอสัญญา 

  ทัง้นี้  ในการประเมินเพื่อเพ่ิมคาตอบแทนแตละครัง้ ก.บ.ม. อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง 

จํานวนผูที่มีผลการปฏิบัตงิานดเีดนและดมีากไดตามความเหมาะสม 
 

ขอ  ๘  พนักงานมหาวทิยาลัยที่ผานการประเมินผลการปฏิบัตริาชการในแตละรอบ 

การประเมินทีจ่ะไดรับการเพ่ิมคาตอบแทนเงนิเดอืนตามขอ  ๗  จะตองมีเวลาการปฏิบัตงิานใน 

มหาวทิยาลัยไมนอยกวาแปดเดอืน ผูที่มีเวลาปฏิบัตงิานในมหาวทิยาลัยนอยกวาแปดเดอืน แตมากกวา 

หกเดอืนใหไดรับการเพ่ิมคาตอบแทนเงนิเดอืนไมเกนิรอยละสาม 

  นอกจากมีเวลาปฏิบัติงาน ตามวรรคแรกแลว พนักงานมหาวทิยาลัยจะไดรับการเพ่ิม

คาตอบแทนเงนิเดอืนตองมีคุณสมบัต ิดังนี้ 

(๑) ไมเปนผูที่อยูในระหวางการทดลองปฏิบัติราชการ 

(๒)  ตองไมเปนผูขาดการปฏิบัติงานโดยไมมีเหตุอันควรเกนิกวา  ๑๕  วัน  ใน 

รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

(๓)  ไมเปนผูถูกสั่งลงโทษทางวนิัย ที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ หรอืถูกศาล 

พิพากษาลงโทษคดอีาญา ซ่ึงไมใชความผิดที่กระทําไปโดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

(๔) ไมเปนผูถูกสั่งพักราชการ เกนิกวา ๔  เดอืน  หรอืถูกสั่งพักราชการ 

ในชวงการพิจารณาเพ่ิมคาตอบแทนเงินเดอืน 

(๕)  ตองมีวันลาไมเกนิสิทธกิารลา ของแตละประเภท 

(๖)  ไดคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ นอยกวารอยละ ๖๑ 
 

  ขอ  ๙  พนักงานมหาวทิยาลัยที่พัฒนาวชิาการ  ศึกษาเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษาใหสูงข้ึน

ภายหลังที่ไดรับการบรรจุเปนพนักงานมหาวทิยาลัยแลว สามารถยื่นขอปรับคุณวุฒิและคาตอบแทน

เงนิเดอืนตามคุณวุฒิไดโดยเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

   (๑)  คุณวุฒิการศกึษาที่เพ่ิมข้ึนตองเปนคุณวุฒิการศึกษาที่ไดรับอนุญาตจาก

มหาวทิยาลัยใหศึกษาตอตามความตองการของตนสังกัด  และจบการศึกษาภายหลังการบรรจุแตงตัง้

เปนพนักงานมหาวทิยาลัย  และผานการทดลองการปฏิบัตริาชการแลว 

        กรณีพนักงานมหาวทิยาลัยที่จะบรรจแุตงตัง้ดวยคุณวุฒิการศึกษาต่ํากวา

คุณวุฒิที่ไดรับไมสามารถนําคุณวุฒิการศึกษามาขอปรับคาตอบแทนเงนิเดอืนได  เวนแต ก.บ.ม. และ

มหาวทิยาลัยจะมีคําสั่งเปนอยางอ่ืน 

   (๒)  พนักงานมหาวทิยาลัยที่ขอปรับคุณวุฒิ  และคาตอบแทนเงินเดอืนตองยื่น

เรื่องขอปรับคุณวุฒิพรอมเอกสารรับรองคุณวุฒิการศกึษาที่ขอปรับและวทิยานพินธ หรอืผลงานการ

คนควาอิสระที่ผานการอนุมัตจิากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนครรับรอง 

/(๓)  กรณทีี่พนักงาน… 

 



 ๔ 
 

   (๓)  กรณทีี่พนักงานมหาวทิยาลัย ไดรับคาตอบแทนเงินเดอืนขณะนั้นต่ํากวา

เงนิเดอืนข้ันตนของคุณวุฒิการศึกษาที่ขอปรับจะไดรับการปรับคาตอบแทนเงินเดอืนใหไดรับเทา

เงนิเดอืนข้ันตนของวุฒิการศึกษาที่ขอปรับ 

   (๔)  การขอปรับคุณวุฒิการศึกษาในเงือ่นไขอ่ืนใหเปนไปตามมตขิอง ก.บ.ม. 

และทําเปนประกาศของมหาวทิยาลัย 
 

  ขอ  ๑๐  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบยีบนี้  และเปนผูวนิจิฉัย     

ขอขัดแยงที่อาจเกดิข้ึนจากการใชระเบยีบนี้ถอืเปนที่สุด 

 

   ประกาศ  ณ  วันที ่  ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

 

                 (ศาสตราจารยศุภมาศ  พนชิศักดิ์พัฒนา) 

         นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


