
 

 

 

ระเบยีบมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

วาดวย  คาตอบแทนพนักงานมหาวทิยาลัย 

 พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 โดยที่เห็นสมควรใหมีระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อความ

เหมาะสมกับมาตรฐานภาระงาน  และสอดคลองกับการบรหิารบุคคลในระบบจําแนกตามกลุมลักษณะ

งาน เพื่อใหเกดิผลดตีอการปฏิบัตงิานและผลสัมฤทธิ์ตามภารกจิของมหาวทิยาลัย  อาศัยความตาม ขอ 

๑๒ ขอ ๑๓ ขอ ๑๕ ขอ ๑๘ ขอ ๑๙ และขอ ๒๐  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย

พนักงานมหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บรหิารบคุคลในมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม) ในคราวประชุม ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔  เม่ือวันที่  ๒๐  

มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๑๘ (๒) (๑๓)  แหงพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

และมตสิภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนครในคราวประชุม  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔  เม่ือวันที่  ๒๘  มกราคม  

พ.ศ.  ๒๕๕๔  มหาวทิยาลัยจงึกําหนดระเบยีบไวดังตอไปนี้ 

 ขอ  ๑  ระเบยีบนี้เรยีกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยคาตอบแทนพนักงาน

มหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔” 

 ขอ  ๒  ใหใชระเบยีบนี้ ตัง้แต ๑ เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เปนตนไป 

 ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบังคับ ระเบียบ มติ หรือประกาศอ่ืนใดเกี่ยวกับการบริหารพนักงาน

มหาวทิยาลัยที่ประกาศใชกอนหนาระเบียบนี้  ซ่ึงมีความที่ขัดหรือแยงกับความตามระเบียบนี้และใหใช

ความตามระเบยีบนี้แทน 

 ขอ  ๔  ในระเบยีบนี้ 

  “สภามหาวทิยาลัย” หมายความวา  สภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  “มหาวทิยาลัย”  หมายความวา  มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  “อธกิารบดี”  หมายความวา  อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  “ก.บ.ม.”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร 

  “พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตาม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  ซ่ึงไดรับ

สัญญาจางใหทํางานในมหาวทิยาลัยโดยไดรับคาตอบแทนจากเงนิงบประมาณแผนดนิหรอืเงนิรายไดของ

มหาวทิยาลัย 

/ขอ  ๕… 

 



 ๒ 
 

 ขอ  ๕  คาตอบแทนสําหรับพนักงานมหาวทิยาลัย ประกอบดวย 

  (๑)  เงนิเดอืน 

  (๒)  เงนิประจําตําแหนง 

  (๓)  คาตอบแทนการปฏิบัตริาชการเพ่ิมพิเศษ 

  (๔)  คาตอบแทนพิเศษอ่ืนๆ 

 ขอ  ๖  มหาวทิยาลัยบรหิารคาตอบแทนสําหรับพนักงานมหาวทิยาลัย  โดยใหหลักการ ดังนี้ 

  (๑)  หลักคุณภาพ เพื่อใหไดมาซ่ึงพนักงานมหาวิทยาลัยที่ มีคุณภาพ การจาย

คาตอบแทนตองอยูในระดับสูงพอ เพื่อการโนมนาวบุคคลที่มีคุณภาพเขาปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัย

และเหมาะสมกับสถานภาพของสังคมและเศรษฐกจิ 

  (๒)  หลักความเสมอภาค  โดยคํานึงถึงความเสมอภาคทั้งภายในและภายนอก

มหาวทิยาลัย  ขาราชการในสถาบันอุดมศกึษา  และพนักงานองคกรเอกชน 

  (๓)  หลักการจูงใจ  การจายคาตอบแทน เปนไปในลักษณะการเสริมแรงจูงใจแก

พนักงานมหาวิทยาลัยในการปฏิบัตริาชการ 

  (๔)  หลักความสามารถ คาตอบแทนตองเหมาะสมกับความสามารถ และความ

รับผิดชอบ  ผูที่มีความสามารถสูงตองไดรับคาตอบแทนอยางเหมาะสม  และเปนธรรม  ตรงตามความ

เปนจรงิ 

  (๕)  หลักความเหมาะสม  โดยคํานงึถงึความจําเปนดานงบประมาณ และสถานภาพของ

มหาวทิยาลัย 

 ขอ  ๗  หลักการ กําหนดคาตอบแทน 

  เพื่อใหการบรหิารคาตอบแทนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  อยูบนพื้นฐานหลักการตาม

ขอ ๖  จงึกําหนดเกณฑในการพิจารณาไวดังนี้ 

  (๑)  ใหพิจารณาคาตอบแทนตามประเภทตําแหนง และระดับตําแหนงที่กําหนดตาม

ภารกจิของมหาวทิยาลัย 

  (๒)  เงินเดือนแรกบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับคาตอบแทนจากเงิน

งบประมาณแผนดนิใชฐานเงนิเดอืนระบบขาราชการ และเพ่ิมในอัตราตอไปนี้ 

   (ก)  ประเภทวชิาการ 

    ระดับต่ํากวาปรญิญาโท บรรจุในอัตราเพ่ิมไมเกนิรอยละ  ๓๐ 

    ระดับปรญิญาโท บรรจุในอัตราเพ่ิมไมเกนิรอยละ  ๔๐ 

    ระดับปรญิญาเอก บรรจุในอัตราเพ่ิมไมเกนิรอยละ  ๕๐ 

   (ข)  ประเภททั่วไป  วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ บรรจุในอัตราเพ่ิมไม

เกนิรอยละ  ๓๐   

   การกําหนดเงนิเดอืนแรกบรรจุใหเปนไปตามมตขิอง ก.บ.ม. 

/สําหรับพนักงาน… 

 



 ๓ 
 

   สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทเงินรายไดมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม

ประกาศของมหาวทิยาลัย 

  (๓)  คาตอบแทนในการปฏิบัติงานเพ่ิมตามโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ของ

มหาวทิยาลัย ใชหลักการตามขอ ๖ อัตราคาตอบแทนเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

 ขอ  ๘  คาใชจายการปฏิบัตริาชการภายนอกมหาวิทยาลัย  ใหมีสิทธิไดรับเทียบเทาขาราชการ 

หรอืตามประกาศ หรอืคําสั่งของมหาวทิยาลัย 

 ขอ  ๙  คาตอบแทนพิเศษอ่ืน ๆ เพื่อเปนการจูงใจและเสริมแรงในการปฏิบัติราชการของ

พนักงานมหาวทิยาลัย  ในสาขาที่ขาดแคลนหรือมีความเสี่ยงสูง หรือเปนสาขาวิชาชีพเฉพาะที่มีองคกร

วชิาชีพควบคุม มหาวทิยาลัยอาจจายคาตอบแทนเพ่ิมจากอัตราคาตอบแทนที ่ก.บ.ม. กําหนด โดยใหทํา

เปนระเบยีบหรอืประกาศของมหาวทิยาลัย ดังนี้ 

  (๑)  คาตอบแทนพิเศษ  ตําแหนง  อาจารยระดับปริญญาเอกในสาขาที่ขาดแคลน 

อาจารยผูทรงคุณวุฒิมีผลงานวจิัย  อาจารยมีตําแหนงวิชาการระดับรองศาสตราจารย  ศาสตราจารย  

และอาจารยที่มีคุณสมบัตอ่ืินตามความเห็นชอบของ ก.บ.ม. 

  (๒)  คาตอบแทนพิเศษตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะใน

สาขาที่ขาดแคลน หรอืเปนผูมีประสบการณสูง 

  (๓)  คาตอบแทนวชิาชีพเฉพาะหรอืเช่ียวชาญในบางสาขาวชิาที่จําเปนตองใชคนที่สําเร็จ

การศกึษาระดับปรญิญาที่ไมสามารถมอบหมายใหผูมีคุณวุฒิอยางอ่ืนปฏิบัติแทนได  โดยมีองคกรตาม

กฎหมายทําหนาที่ตรวจสอบกลั่นกรองควบคุม ลงโทษการกระทําผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบ

วชิาชีพ ตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 

  (๔)  คาตอบแทนพิเศษกรณอ่ืีน ๆ ตามที่ ก.บ.ม.กําหนด 

 ขอ  ๑๐  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนงวิชาการ ที่ทําหนาที่สอนและวิจัยระดับอุดมศึกษา 

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงวิชาการ ที่ทําหนาที่สอนและวิจัยระดับต่ํากวาอุดมศึกษา  พนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแนงประเภทผูบริหาร  และพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

เช่ียวชาญเฉพาะ ใหไดรับเงนิตอบแทนตามระดับตําแหนง ดังนี้ 
 

ระดับตําแหนง 

อัตราเงิน

ประจําตําแหนง 

(บาท/เดอืน) 

คุณสมบัต ิ/ เงื่อนไข 

๑.  ตําแหนงวชิาการ 

     ๑.๑)  ศาสตราจารย 

 

     ๑.๒)  ศาสตราจารย / อาจารยเช่ียวชาญ

พิเศษ 

 

๑๕,๖๐๐ 

 

๑๓,๐๐๐ 

 

ผานการประเมินตามหลักเกณฑของ 

ก.พ.อ. เงนิเดอืนข้ันต่ํา ๗๒,๙๑๐  บาท 

เงนิเดอืนข้ันต่ํา  ๓๗,๑๒๐  บาท 

 
 

 



 ๔ 
 

ระดับตําแหนง 

อัตราเงิน

ประจําตําแหนง 

(บาท/เดอืน) 

คุณสมบัต ิ/ เงื่อนไข 

      ๑.๓)  ศาสตราจารย / อาจารยเช่ียวชาญ

พิเศษ 

      ๑.๔) รองศาสตราจารย /  อาจารย

เช่ียวชาญ 

      ๑.๕)  รองศาสตราจารย / อาจารย

เช่ียวชาญ 

      ๑.๖)  ผูชวยศาสตราจารย / อาจารย

ชํานาญการพิเศษ 

      ๑.๗)  ผูชวยศาสตราจารย / อาจารย

ชํานาญการพิเศษ 

๙,๙๐๐ 

 

๙,๙๐๐ 

 

๕,๖๐๐ 

 

๕,๖๐๐ 

 

๓,๕๐๐ 

 

เงนิเดอืนต่ํากวา  ๓๗,๑๒๐  บาท 

 

เงนิเดอืนข้ันต่ํา  ๓๐,๒๐๐  บาท 

 

เงนิเดอืนต่ํากวา ๓๐,๒๐๐  บาท 

 

เงนิเดอืนข้ันต่ํา  ๒๔,๕๙๐  บาท 

 

เงนิเดอืนต่ํากวา  ๒๔,๕๙๐  บาท 

๒.  ตําแหนงประเภทบริหาร 

     ๒.๑)  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

หรอืเทยีบเทา 

     ๒.๒)  ผูอํานวยการกองหรอืเทยีบเทา 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

๕,๖๐๐ 

 

มีคุณสมบัตติามหลักเกณฑและว ิธีการที่ 

ก.พ.อ. กําหนด 

มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 

ก.พ.อ. กําหนด 

๓.  ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) 

หรือเช่ียวชาญเฉพาะ (ชช.) 

     ๓.๑)  ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 

     ๓.๒)  ระดับเช่ียวชาญ 

     ๓.๓)  ระดับชํานาญการพิเศษ 

 

     ๓.๔)  ระดับชํานาญการ 

 

 

 

๑๓,๐๐๐ 

๙,๙๐๐ 

๕,๖๐๐ 

 

๓,๕๐๐ 

 

 

 

 

ตองมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ และ

วธิกีารที่ ก.พ.อ. กําหนด 

ตองมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑและ

วธิกีารที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 

 ขอ  ๑๑  การเลื่อนเงนิเดอืนประจําป ของพนักงานมหาวทิยาลัยที่ไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณ

แผนดนิที่ปฏิบัตงิานอยางมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล  ไดรับการประเมินการปฏิบัตริาชการผานในระดับ

ตั้งแตระดับพอใชใหไดรับคาตอบแทนเพ่ิมเติมประจําปไมเกิน รอยละ  ๕  ของเงินเดือนที่ไดรับเงินเดือน

สุดทายของปงบประมาณ ตามมต ิก.บ.ม. 

 ขอ  ๑๒  ให ก.บ.ม. มีอํานาจออกประกาศหลักเกณฑ คําสั่งเกี่ยวของกับคาตอบแทนหรือ

เปลี่ยนแปลงคาตอบแทนไดตามความจําเปนและสถานะทางการเงนิของมหาวทิยาลัย  โดยไมขัดกับระเบียบนี้ 

แลวแจงใหสภามหาวทิยาลัยทราบ 

/ขอ  ๑๓  ใหอธิการบด.ี.. 



 ๕ 
 

 

 ขอ  ๑๓  ใหอธกิารบดเีปนผูรักษาราชการใหเปนไปตามระเบยีบนี้  กรณีมีปญหาในการตีความหรือมี

ขอขดแยงในทางปฏิบัตใิห ก.บ.ม. เปนผูวนิจิฉยั ถอืเปนที่สุด 

 

  ประกาศ  ณ วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

 

      (ศาสตราจารยศุภมาศ  พนชิศักดิ์พัฒนา) 

      นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 


