ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๔
----------------------------โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ว่ า ด้ ว ย อั ต ราค่ า จ้ า ง
ค่าตอบแทน และเงินประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2560 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ข้อ 10 และข้อ 27 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (13) แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิท ยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/2564 เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน
และเงินประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจาตาแหน่ง
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
(2) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจาตาแหน่ง
ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
(3) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจาตาแหน่ง
ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2560
ข้อ 4 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสัง่ หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๒
“ค่าจ้าง” หมายความว่า เงินเดือนซึ่งจ่ายให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยในอัตราทีก่ าหนดตามระเบียบนี้
“ค่าตอบแทน” หมายความว่า เงินซึ่งจ่ายเพิม่ จากค่าจ้างให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นรายเดือน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดตามระเบียบนี้
“เงินประจาตาแหน่ง” หมายความว่า เงินประจาตาแหน่งประเภทวิชาการ เงินประจาตาแหน่ง
ประเภทผูบ้ ริหาร และเงินประจาตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึง่ จ่ายให้แก่
พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นรายเดือนในอัตราที่กาหนดตามระเบียบนี้
“ก.บ.ม.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล
ข้อ ๖ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับค่าจ้างตามตาแหน่งในแต่ละประเภทตามที่กาหนดไว้ในบัญชี
อัตราค่าจ้างขั้นต่าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยแนบท้ายระเบียบนี้
พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ดารงตาแหน่ง ประเภท และระดับใดที่ได้รับค่าจ้างถึงอัตราค่าจ้างขั้นสูง
ตามวรรคหนึง่ แล้ว ในการพิจารณาเลื่อนค่าจ้าง ให้ผู้นั้นได้รบั ค่าจ้างสูงกว่าขั้นสูงของตาแหน่งหรือระดับ
ที่ดารงอยู่ โดยให้ไปอาศัยรับค่าจ้างในตาแหน่งหรือระดับถัดไปอีกตาแหน่งหนึ่งหรือระดับหนึง่
ของแต่ละประเภทตาแหน่ง เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า
ให้ไปอาศัยรับค่าจ้างของตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
(๒) ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ให้ไปอาศัยรับค่าจ้างของตาแหน่งวิชาการ ตาแหน่งศาสตราจารย์
(๓) ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงานพิเศษ ให้ไปอาศัยรับค่าจ้างของตาแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ
ทั้งนี้ ในการคิดคานวณค่าจ้างเพิม่ ให้คิดจากฐานในการคานวณสาหรับการเลือ่ นค่าจ้างของประเภท
และตาแหน่งหรือระดับที่พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นดารงอยู่
ข้อ 7 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับเงินประจาตาแหน่งในแต่ละประเภทตามที่กาหนดไว้ในบัญชี
อัตราเงินประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยแนบท้ายระเบียบนี้
กรณีตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะการได้รับเงินประจาตาแหน่งดังกล่าว
จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่ ก.บ.ม. กาหนด
ข้อ 8 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมีสทิ ธิได้รับเงินประจาตาแหน่งประเภทผูบ้ ริหาร
ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินประจาตาแหน่งที่ได้รับอีก เว้นแต่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รบั
เงินประจาตาแหน่งในอัตราที่ต่ากว่า ๕,๖๐๐ บาท จะไม่มสี ทิ ธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ ก.บ.ม. กาหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ข้อ 9 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมีสทิ ธิได้รับเงินประจาตาแหน่งประเภทวิชาการได้รับค่าตอบแทน
รายเดือนในอัตราเท่ากับเงินประจาตาแหน่งที่ได้รับอีก เว้นแต่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินประจาตาแหน่ง
ในอัตราที่ต่ากว่า ๕,๖๐๐ บาท จะไม่มีสทิ ธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ ก.บ.ม. กาหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

๓
ข้อ 10 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมีสทิ ธิได้รับทัง้ เงินประจาตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
และเงินประจาตาแหน่งประเภทวิชาการตามระเบียบนี้ ได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับ
เงินประจาตาแหน่งประเภทผู้บริหารหรือเงินประจาตาแหน่งประเภทวิชาการทีส่ ูงกว่าเพียงตาแหน่งเดียว
การจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 10 วรรคหนึ่ง ให้เป็นเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ของข้าราชการและลูกจ้างประจาของส่วนราชการ และหากมีการยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาก็ให้ยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน
ข้อ 11 การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไข
ที่ ก.บ.ม. กาหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ข้อ 12 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และในกรณีทมี่ ีปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้
ให้อธิการบดีเป็นผู้พจิ ารณาวินิจฉัย และให้คาวินิจฉัยของอธิการบดีเป็นทีส่ ุด
บทเฉพาะกาล
ข้อ 13 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยผูม้ ีสิทธิได้รบั เงินประจาตาแหน่งประเภทผูบ้ ริหาร
ตาแหน่งหัวหน้าภาควิชา ซึ่งดารงตาแหน่งก่อนวันทีร่ ะเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ได้รบั เงินประจาตาแหน่ง
และค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่ได้รบั อยูเ่ ดิมไปจนกว่าจะครบวาระการดารงตาแหน่งหรือพ้นจากตาแหน่ง
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64
สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์
(นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๔
หมายเหตุ :- เหตุผลในการออกระเบียบฉบับนี้ คือ โดยทีร่ ะเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย อัตราค่าจ้าง
ค่ า ตอบแทน และเงิ นประจาต าแหน่ ง ของพนั กงานมหาวิทยาลั ย พ.ศ. 2557 และที่แ ก้ ไขเพิ่มเติ ม (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ และตาแหน่งประเภททั่วไป ได้ใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง
จาเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดาเนินการยิ่งขึ้น และให้สอดคล้องกับข้อบัง คั บ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๐ ซึ่ง
กาหนดไว้ว่า อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยให้ เป็นไปตามระเบี ย บ
ของมหาวิทยาลัย และข้อ ๒๗ กาหนดไว้ว่า อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิการ ตลอดจนสิทธิประโยชน์อนื่
ของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ประกอบกับความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้สภามหาวิทยาลัยมี อานาจในการออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคั บ
ของมหาวิทยาลัยได้ และมาตรา ๑๘ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้สภามหาวิทยาลัย
มีอานาจในการพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้ จึงจาเป็นต้องออกระเบียบนี้

๕
บัญชีอัตราค่าจ้างขั้นตาขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย
แนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๔
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
อัตราค่าจ้าง

ตาแหน่ง

ขั้นตา
1. ตาแหน่งวิชาการ ซึ่งทาหน้าทีส่ อนในระดับอุดมศึกษาและวิจัย
1.1 ศาสตราจารย์
1.2 รองศาสตราจารย์
1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1.4 อาจารย์
(1) คุณวุฒิปริญญาเอก
31,500 บาท
(2) คุณวุฒิปริญญาโท
26,250 บาท
2. ตาแหน่งวิชาการ ซึ่งทาหน้าทีส่ อนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1 ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
2.2 ครูเชี่ยวชาญ
2.3 ครูชานาญการพิเศษ
2.4 ครูชานาญการ
2.5 ครูปฏิบัติการ
คุณวุฒิปริญญาตรี
22,500 บาท

ขั้นสูง
76,800 บาท
70,360 บาท
59,500 บาท
43,600 บาท
43,600 บาท
74,320 บาท
69,040 บาท
58,390 บาท
43,600 บาท
26,900 บาท

ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า
ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า

อัตราค่าจ้าง
ขั้นตา
-

ขั้นสูง
70,360 บาท
59,500 บาท

๖
ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชียวชาญเฉพาะ
ตาแหน่ง
เชี่ยวชาญพิเศษ
เชี่ยวชาญ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
ปฏิบัติการ
(1) คุณวุฒิปริญญาโท
(2) คุณวุฒิปริญญาตรี

อัตราค่าจ้าง
ขั้นตา
-

ขั้นสูง
74,320 บาท
69,040 บาท
58,390 บาท
43,600 บาท

22,750 บาท
19,500 บาท

26,900 บาท
26,900 บาท

ตาแหน่งประเภททัวไป
ตาแหน่ง
ชานาญงานพิเศษ
ชานาญงาน
ปฏิบัติงาน
(1) คุณวุฒิอนุปริญญา
(2) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
(3) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(4) คุณวุฒิมัธยมศึกษา (ม.6)

อัตราค่าจ้าง
ขั้นตา
15,400 บาท
14,950 บาท
12,220 บาท
11,300 บาท

ขั้นสูง
54,820 บาท
38,750 บาท
21,010 บาท
21,010 บาท
21,010 บาท
21,010 บาท

๗
บัญชีอัตราเงินประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
แนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจาตาแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๔
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
ตาแหน่ง
ศาสตราจารย์
(1) ค่าจ้างตั้งแต่ 44,970 บาท ขึ้นไป
(2) ค่าจ้างน้อยกว่า 44,970 บาท
รองศาสตราจารย์
(1) ค่าจ้างตั้งแต่ 36,600 บาท ขึ้นไป
(2) ค่าจ้างน้อยกว่า 36,600 บาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(1) ค่าจ้างตั้งแต่ 29,790 บาท ขึ้นไป
(2) ค่าจ้างน้อยกว่า 29,790 บาท

อัตราเงินประจาตาแหน่ง
13,000 บาท
9,900 บาท
9,900 บาท
5,600 บาท
5,600 บาท
3,500 บาท

ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
ตาแหน่ง
อธิการบดี
รองอธิการบดี
คณบดี
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า
ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่า
หัวหน้าภาควิชา
ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ
ตาแหน่ง
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับชานาญการ

อัตราเงินประจาตาแหน่ง
15,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
5,600 บาท
10,000 บาท
5,600 บาท
4,000 บาท
อัตราเงินประจาตาแหน่ง
13,000 บาท
9,900 บาท
5,600 บาท
3,500 บาท

