
 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ว่าด้วย มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตัง้ข้าราชการ 

และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
พ.ศ.๒๕๕๖ 

***************************** 

 โดยที่ ก.พ.อ. ได้ปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จากระบบ
จ าแนกต าแหน่งตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับ เป็นระบบจ าแนกต าแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน ซึ่งจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงมาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่ง
สูงข้ึน ให้สอดคล้องกับระบบบรหิารงานบคุคลใหม ่จึงเห็นควรออกข้อบังคับเพือ่เปน็แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ให้สอดรบั
กับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน พ.ศ.๒๕๕๓ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และมาตรา ๑๘(๒),(๑๓) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานก าหนดระดับต าแหน่งและ              
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน พ .ศ.๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม        
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันอังคารที่        
๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในคราวประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๕๖        
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ จึงมีมติออกข้อบังคับไว้ต่อไปนี้  
  

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วยมาตรฐานการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน พ.ศ.๒๕๕๖” 
  

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่ง และการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน พ.ศ.๒๕๕๕ 
  

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
 “ก.พ.อ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
 “ก.บ.ม.”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  

“ข้าราชการ”  หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้
รับราชการ โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                     
ศรีสะเกษ  
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 “พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการจ้างให้ท างานในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “ต าแหน่ง”  หมายความว่า  ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและต าแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษตามโครงสร้างต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

 ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และให้มีอ านาจออกประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  

 
 

หมวด ๑ 
การก าหนดระดับต าแหน่ง 

 
ส่วนท่ี ๑  
บทท่ัวไป 

 
 ข้อ ๕ การก าหนดระดับต าแหน่งตามข้อบังคับนี้ ให้เป็นไปตามกรอบของต าแหน่งและแผนพัฒนาก าลังคน
ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 กรอบของต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาก าหนดตามโครงสร้างต าแหน่งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ. ก าหนดและพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 

 ข้อ ๖ การพิจารณาก าหนดระดับต าแหน่งให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้  
 (๑) การพิจารณาปรับปรุงระบบงานหรือวิธีการท างานใหม่ 
 (๒) การพจิารณาระบบบรหิารงานในมหาวิทยาลัยในเรื่องการกระจายอ านาจบรหิารจัดการ 
 (๓) การพัฒนาบทบาท หน้าที่ คุณภาพงานของต าแหน่งเพื่อปฏิบัติภารกิจตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลให้ความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธ์ิเพิ่มสูงข้ึน  
 (๔) การจัดล าดับความส าคัญของงานตามแผนงาน โครงการที่สอดคล้องตามบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบาย 
 (๕) การเปลี่ยนแปลงการจัดแบ่งหน่วยงานภายในใหม่ เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการท างาน 
ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
 (๖) การไม่ขัดต่อการแบ่งส่วนราชการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังมหาวิทยาลัย  
 

 ข้อ ๗ การก าหนดระดับต าแหน่งใดให้สูง ข้ึนตามข้อบังคับนี้  ต าแหน่งนั้นจะต้องมี หน้าที่และ              
ความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานในต าแหน่งเพิ่มข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ ถึงขนาดที่
จะก าหนดต าแหน่งเป็นระดับสูงข้ึน โดยให้ด าเนินการอย่างโปร่งใส ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
 (๑) ต้องเป็นต าแหน่งตามที ่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการจ าแนกต าแหน่ง ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 
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(๒) ไม่มีผลให้มีการเพิ่มงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
(๓) ไม่มีผลท าให้อัตราก าลังเพิ่มข้ึน 
(๔) ต้องค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ าซ้อนและความประหยัด 

 
 

ส่วนท่ี ๒  
ต าแหน่งประเภทท่ัวไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

 
 ข้อ ๘ การก าหนดระดับต าแหน่งของต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงานและระดับช านาญงาน
พิเศษ ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการและระดับช านาญการพิเศษ          
ให้สามารถมีได้ทั้งหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่สอน วิจัย ให้บริการ
ทางวิชาการ และหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เช่น หน่วยงานในส านักงาน
เลขานุการคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า หน่วยงานในส านักงานอธิการบดีหรือหน่วยงานที่เทียบเท่า โดยก าหนด
องค์ประกอบหลักในการประเมินค่างานและแบบประเมินค่างาน ดังนี้  

(ก) องค์ประกอบหลักในการประเมิน 
  (ก ๑) หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  (ก ๒) ความยุ่งยากของงาน 
  (ก ๓) การก ากับตรวจสอบ 
  (ก ๔) การตัดสินใจ 
 (ข) แบบประเมินค่างานตามประเภทต าแหน่ง  
  (ข ๑) ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงานและระดับช านาญงานพิเศษ ให้ใช้แบบประเมิน
ค่างานตามเอกสารแนบ ๑ ท้ายข้อบังคับ  
  (ข ๒) ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการและระดับช านาญ
การพิเศษ ให้ใช้แบบประเมินค่างานตามเอกสารแนบ ๒ ท้ายข้อบังคับ 
 

 ข้อ ๙ การก าหนดระดับต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับเช่ียวชาญและระดับ
เช่ียวชาญพิเศษ ก าหนดให้มีได้เฉพาะหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่
สอน วิจัย ให้บริการวิชาการและส านักงานอธิการบดี โดยก าหนดองค์ประกอบหลักในการประเมินค่างานสามด้าน 
ประกอบด้วยสิบองค์ประกอบย่อย ดังนี้  

(ก) ด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นในงาน  
  (ก ๑) ความรู้และความช านาญงาน 
  (ก ๒) การบริหารการจัดการ 
  (ก ๓) การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์  

(ข) ด้านความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 
  (ข ๑) กรอบแนวความคิดในการแก้ปัญหา 
  (ข ๒) อิสระในการคิด 
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  (ข ๓) ความท้าทายในคิดแก้ไขปัญหา  
(ค) ด้านภาระงานที่รับผิดชอบ 

  (ค ๑) การวิเคราะห์ข้อมูล 
  (ค ๒) อิสระในการปฏิบัติงาน 
  (ค ๓) ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน 
  (ค ๔) ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง  
  โดยให้ใช้แบบประเมินค่างานตามเอกสารแนบ ๓ ท้ายข้อบังคับ  
 ข้อ ๑๐ การก าหนดระดับต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ และระดับเช่ียวชาญ ในกรณีต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
ก าหนดองค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน ดังนี้  
  (ก) หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  (ข) ความยุ่งยากของงาน 
  (ค) การก ากับตรวจสอบ 
  (ง) การตัดสินใจ 
  (จ) การบริหารจัดการ 
  โดยให้ใช้แบบประเมินค่างานตามเอกสารแนบ ๔ ท้ายข้อบังคับ  

 
 

ส่วนท่ี ๓  
การด าเนินการ 

 
 ข้อ ๑๑ การก าหนดระดับต าแหน่งตามข้อบังคับนี้ ให้จัดท าข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่ง                        
ที่จะเสนอขอปรับปรุงการก าหนดระดับต าแหน่ง ได้แก่ ช่ือต าแหน่ง เลขที่ สังกัด หน้าที่ ความรับผิดชอบเดิมและ
ใหม่ของต าแหน่งดังกล่าว ลักษณะงานที่ปฏิบัติเดิมและใหม่ของต าแหน่งดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณา  
 ข้อ ๑๒ ให้มหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน 
โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาโดยตรงของต าแหน่งที่เสนอขอก าหนดระดับต าแหน่งสูงข้ึนร่วม
เป็นคณะกรรมการประเมินค่างานและหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการและ
เลขานุการ เพื่อท าหน้าที่ประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดและเมื่อคณะกรรมการประเมินค่างานเรียบร้อยแล้ว         
ให้ ก.บ.ม. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อก าหนดกรอบต าแหน่งต่อไป  
 ข้อ ๑๓ เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติก าหนดกรอบต าแหน่งในหน่วยงานใดแล้ว ให้ ก.บ.ม. ประกาศให้
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับทราบและเตรียมการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว 
 ข้อ ๑๔ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารบุคคล จัดท ารายงานสรุปผลการพิจารณากรอบต าแหน่ง
เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงในการสืบค้นและเพื่อความโปร่งใส 
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หมวด ๒   
การแต่งตั้งขา้ราชการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

 
ส่วนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

 
 ข้อ ๑๕ หลักเกณฑ์และการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน ต้องเป็น
ต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยได้ประเมินค่างานแล้ว ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้  
 (๑) การประเมินค่างาน 
 (๒) ผลสัมฤทธ์ิของงาน 
 (๓) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน  
 (๔) ส าหรับต าแหน่งช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญและ
เช่ียวชาญพิเศษ จะต้องมีองค์ประกอบด้านผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญงาน ผู้ช านาญงานพิเศษ ผู้ช านาญการ 
ผู้ช านาญการพิเศษ ผู้เช่ียวชาญ และผู้เช่ียวชาญพิเศษ 
 

 ข้อ ๑๖ ผลงานที่จะเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา อย่างน้อยต้องมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
 (๑) ต้องมิใช่ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและการฝึกออบรม 
 (๒) ต้องมิใช่ผลงานเดิมที่เคยใช้ในการประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึนมาแล้ว 
 (๓) กรณีที่เป็นผลงานร่วมต้องระบุการมีส่วนร่วมและมีค ารับรองจากผู้มีส่วนร่วม 
 

 ข้อ ๑๗ การประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งประ เภททั่วไป 
ระดับช านาญงานและช านาญงานพิเศษหรือต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 
ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญและระดับเช่ียวชาญพิเศษ ตามข้อ ๒๒ และข้อ ๒๕(๑) ต้องค านึงถึง
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการชีพ ดังนี้  
 (๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของ
ผู้อื่น รวมทั้งไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือวิชาชีพมากกว่าหนึ่งฉบับใน
ลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่  
 (๒) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรอืแหลง่ทีม่าของข้อมลูที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาชีพของตนเองและ
แสดงหลักฐานของการค้นคว้า  
 (๓) ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาชีพจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นและ              
สิทธิมนุษยชน  
 (๔) ผลงานทางวิชาชีพต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาชีพเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้องและ
เสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลงานการศึกษา วิเคราะห์ สังเ คราะห์หรือวิจัย โดยหวัง
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายข้อค้นพบ
โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาชีพ  
 (๕) ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย  
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ส่วนท่ี ๒ 
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 

 
 ข้อ ๑๘ ให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลยัตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ. ก าหนด ก่อนการประเมินข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้ง      
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  
 

 ข้อ ๑๙ การประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต้องประเมินตามองค์ประกอบดังนี้  
 (๑) ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งที่ครองอยู่  
 (๒) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน   
 (๓) สมรรถนะทางการบริหาร 
 

 ข้อ ๒๐ เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธ์ิของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งที่จะประเมนิหรอืสมรรถนะทางการบริหาร รวมทั้งแบบประเมินข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน ให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด 
 
 

ส่วนท่ี ๓ 
ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงานและระดับช านาญงานพิเศษ 

 
 ข้อ ๒๑ ให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลยัตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ. ก าหนด ก่อนการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
ช านาญงาน และระดับช านาญงานพิเศษ  
 

 ข้อ ๒๒ การประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และระดับช านาญงาน
พิเศษ ต้องประเมินตามองค์ประกอบดังนี้  
  (๑) ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
  (๒) ความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
  (๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญงาน หรือผู้ช านาญงานพิเศษ  ได้แก่ 
  (ก) ระดับช านาญงานต้องมีคู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม 
  (ข) ระดับช านาญงานพิเศษ ต้องมีคู่มือปฏิบัติงานหลัก อย่างน้อยหนึ่งเล่มและผลงานเชิงวิเคราะห์
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่ อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 
 (๔) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยการพิจารณาก าหนดต าแหน่งระดับช านาญงานและระดับ
ช านาญงานพิเศษ  ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๗ 
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 ข้อ ๒๓ เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธ์ิของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งที่จะประเมิน และระดับคุณภาพของผลงาน รวมทั้งแบบประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน         
ให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด 
 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของผลงาน ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของคณะกรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เว้นแต่โดย
วิธีพิเศษ ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียงของที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงาน
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 
 

ส่วนท่ี ๔ 
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชีย่วชาญเฉพาะ 

 
 ข้อ ๒๔ ให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลยัตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ. ก าหนด ก่อนการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
 ข้อ ๒๕ การประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะต้องประเมิน
ตามองค์ประกอบดังนี้  
 (๑) กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง  
  (ก) ระดับช านาญการ    
   (ก ๑) ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
   (ก ๒) ความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง ที่จะประเมิน 
   (ก ๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการ ได้แก่ 
    (ก ๓.๑) คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม และ 
    (ก ๓.๒) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์หรืองานวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
การพัฒนางานในหน้าที่ อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 
   (ก ๔) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยการพิจารณาก าหนดต าแหน่งระดับ
ช านาญการ ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ ๑๗ 
  (ข) ระดบัช านาญการพิเศษ  
   (ข ๑) ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
   (ข ๒) ความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
   (ข ๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการพิเศษ ได้แก่ 
    (ข ๓.๑) ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางาน
ของหน่วยงาน อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง และ 
    (ข ๓.๒) งานวิจัยหรือผลงานลักษณะอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน อย่างน้อง
หนึ่งเรื่อง/รายการ 
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   (ข ๔) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยการพิจารณาก าหนดต าแหน่งระดับ
ช านาญการ ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ ๑๗ 
  (ค) ระดับเช่ียวชาญ 
   (ค ๑) ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
   (ค ๒) ความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
   (ค ๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เช่ียวชาญ ได้แก่ 
    (ค ๓.๑)  ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์หรือผลงานลักษณะอื่น ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ และ 
    (ค ๓.๒)  งานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 
   (ค ๔) การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพ
บริการต่อสังคม เช่น การให้ความเห็น ค าแนะน า หรือเสนอแนะ การให้ค าปรึกษาแนะน าการอบรมและเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนางานสนับสนุน 
งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้น ๆ  
   (ค ๕) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยการพิจารณาก าหนดต าแหน่งระดับ
ช านาญการ ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ ๑๗ 
  (ง) ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
   (ง ๑) ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
   (ง ๒) ความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
   (ง ๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เช่ียวชาญพิเศษ ได้แก่ 
    (ง ๓.๑) ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ หรือผลงานลักษณะอื่น ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ และ 
    (ง ๓.๒) งานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 
   (ง ๔) การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพ
บริการต่อสังคม เช่น การให้ความเห็น ค าแนะน า หรือเสนอแนะ การให้ค าปรึกษาแนะน า การอบรมและเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนางานสนับสนุน 
งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้น ๆ  
   (ง ๕) ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้นๆ หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ หมายถึง ผลงาน
ได้รับการยอมรับ ยกย่อง หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือผลการปฏิบัติงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองาน
วิชาชีพ หรือในงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
   (ง ๖) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยการพิจารณาก าหนดต าแหน่งระดับ
เช่ียวชาญพิเศษ ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ ๑๗ 
 
 
 



-๙- 
 

 (๒) กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ  
  (ก) ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษและระดับเช่ียวชาญ ที่ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าหน่วยงาน ต้องประเมินตามองค์ประกอบดังนี้     
   (ก ๑) ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งที่ครองอยู่และแนวคิดในการพัฒนา
ปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ 
   (ก ๒) ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
   (ก ๓) สมรรถนะทางการบริหาร 
 

 ข้อ ๒๖ เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธ์ิของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งที่จะประเมิน สมรรถนะทางการบริหารและระดับคุณภาพของผลงาน รวมทั้งแบบประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง                   
ให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน ให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด  
 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของผลงาน ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เว้นแต่โดย
วิธีพิเศษ ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียงของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 
 

ส่วนท่ี ๕ 
การด าเนินการ 

 
 ข้อ ๒๗ การแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน ให้กระท าได้สองวิธี คือ 
วิธีปกติและวิธีพิเศษ ดังนี้  

(๑) วิธีปกติ ผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
  (ก) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 (ข) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าข้ันต่ าของระดับที่จะแต่งตั้ง  
 (๒) วิธีพิเศษ ได้แก่ การแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่ง ตามข้อ ๒๒ และ 
๒๕(๑) ที่มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ทั้งนี้ มีเงื่อนไข
ว่าผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าข้ันต่ าของระดับที่จะแต่งตั้ง เช่น การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดบั
ช านาญงาน กรณีที่คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งไม่ครบตามที่ก าหนดไว้ หรือการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญ
การพิเศษ โดยที่ผู้นั้นมิได้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการมาก่อน เป็นต้น โดย ก.บ.ม. จะต้องก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งและผลงานที่มีระดับคุณภาพสูงกว่าวิธีปกติ  
 

 ข้อ ๒๘ ให้ ก.บ.ม. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารง
ต าแหน่งสูงข้ึน จ านวนสามคนแต่ไม่เกินห้าคน เพื่อท าหน้าที่ ดังนี้  

(๑) พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างานและการก าหนดกรอบต าแหน่ง 
 
 
 



-๑๐- 
 

 (๒) ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถทักษะและ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมินและประเมินสมรรถนะทางการบริหารส าหรับต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อด าเนินการแทนได้ตามความเหมาะสม 
 (๓) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ       
 (๔) พิจารณาสรุปผลเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
 

 ข้อ ๒๙ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ ตามข้อ ๒๘(๓) เพื่อพิจารณาผลงานในต าแหน่งต่างๆ ให้แต่งตั้ง ดังนี้  
 (๑) กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญงาน หรือช านาญการ กรรมการจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรู้ความสามารถและความช านาญตรงกับวิชาชีพของต าแหน่งที่จะแต่งตั้งและต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า
ต าแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือเทียบเท่า 
 ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัย แต่ต้องอยู่
ต่างสังกัดหน่วยงานกับผู้ เสนอขอแต่งตั้ ง (หน่วยงานระดับคณะส านักศูนย์ สถาบัน) และกรรมการภายนอก
มหาวิทยาลัยอีกอย่างน้อยหนึ่งคน รวมจ านวนกรรมการทั้งหมดไม่น้อยกว่าสามคน 
 (๒) กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญงานพิเศษ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญหรือเช่ียวชาญ
พิเศษ กรรมการจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญหรือความเช่ียวชาญตรงกับวิชาชีพ
ของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง และต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือเทียบเท่า 
 ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยตามบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นที่ไม่อาจแต่งตั้ง
กรรมการตามบัญชีดังกล่าวได้ ให้เสนอ ก.พ.อ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เป็นกรณีไป 
 

 ข้อ ๓๐ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึนโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๒๗(๒) ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    
เพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามข้อ ๒๘(๓) มีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่าห้าคน 
 

 ข้อ ๓๑ วิธีการประเมินผลงานในต าแหน่งระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ 
หรือระดับช านาญการพิเศษ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพแต่ละคนท าการประเมินแล้วส่งผลการประเมินให้คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
สูงข้ึนตามข้อ ๒๘ พิจารณา  
 กรณีการประเมินผลงานต าแหน่งระดับเช่ียวชาญและระดับเช่ียวชาญพิเศษ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพจะต้องจัดให้มีการประชุมพิจารณาผลงานร่วมกัน  
  

ข้อ ๓๒ ค านิยาม และแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในเอกสาร
แนบ ๕ และ ๖ ท้ายข้อบังคับ 
  

ข้อ ๓๓ การแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีโดย
ความเห็นชอบของ ก.บ.ม. หรือคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้ง  

 



-๑๑- 
 

 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับเช่ียวชาญพิเศษ ให้สภามหาวิทยาลัย พิจารณาเสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อน าเสนอนายกรัฐมนตรี น าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง  
 

 ข้อ ๓๔ เมื่อมีการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึนแล้ว ให้มีการติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานของ
ต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งด้วย  
 

 ข้อ ๓๕ ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพมีมติให้ปรับปรุงผลงาน ให้ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งปรับปรุงผลงานได้ภายในระยะเวลาสามเดือน 
นับตั้งแต่วันที่รับทราบมติ ยกเว้นกรณีมีเหตุผลและความจ าเป็นอาจขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสามเดือน  
ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาผลงานที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ ก.บ.ม. ก าหนด วันที่แต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งต้องเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัยรับผลงานฉบับที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว 
 ผลงานที่ให้ปรับปรุง หมายถึง การให้ปรับปรุงผลงานช้ินเดิมที่ยังไม่เข้าเกณฑ์เฉพาะส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์
หรือไม่ถูกต้องเท่านั้น มิใช่เป็นการท าผลงานช้ินใหม่หรือส่งผลงานช้ินใหม่ให้พิจารณาแทน  
 

 ข้อ ๓๖ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจาณาก าหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้ขอก าหนดต าแหน่ง                    
อันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้ที่กระท าผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาชีพและเป็นผู้ที่มี
ความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึนตาม ข้อ ๒๒ และ ๒๕ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) กรณีที่ตรวจพบว่าผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริง
หรือพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่นหรือน าผลงานของผู้อื่นไปใช้ในการเสนอต าแหน่งโดยอ้างว่า
เป็นผลงานของตนเองให้สภามหาวิทยาลัยมีมติให้งดการพิจารณาการขอต าแหน่งในครั้งนั้นและด าเนินการทางวินัย
ตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณีๆ ไป และห้ามผู้กระท าผิดนั้น เสนอขอต าแหน่ง                       
มีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี นับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ 
 (๒) กรณีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งไปแล้ว หากภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบว่า
ผลงานที่ใช้ในการเสนอขอต าแหน่งครั้งนั้น เป็นการลอกเลียนผลงานของผู้อื่นหรือน าเอาผลงานของผู้อื่นไปใช้        
โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง  ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติถอดถอนต าแหน่งระดับช านาญงาน ระดับช านาญงาน
พิเศษ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ ส่วนต าแหน่งระดับเช่ียวชาญพิเศษ ให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อน าเสนอนายกรัฐมนตรี
น าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอนและด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและ                 
ความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณีๆ ไปและห้ามผู้กระท าผิดน้ัน เสนอขอต าแหน่งมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า
ห้าปีนับตั้งแต่วันที่  สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนหรือนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน 
แล้วแต่กรณี 
 

 ข้อ ๓๗ ในกรณีที่ ไม่ ได้รับอนุมัติให้ด ารงต าแหน่ง เนื่องจากคุณภาพของผลงาน การใช้ความรู้ 
ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม หรือความเป็น ที่ยอมรับในงาน
ด้านน้ันหรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด ผู้ขอก าหนดต าแหน่งมีสิทธิขอให้ 
 



-๑๒- 
 

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาทบทวนได้ไม่เกินสองครั้ง โดยในค าขอทบทวนนั้นต้องแสดงข้อเท็จจริง ข้ออ้างและ
เหตุผลที่สนับสนุนค าขอและจะต้องยื่นเรื่องของทบทวนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับทราบมติ 
 
 ข้อ ๓๘ เมื่อคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึนได้รับเรื่องการขอทบทวนตาม
ข้อ ๓๖ แล้ว ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (๑) พิจารณาทบทวนครั้งที่หนึ่ง 
  (ก) กรณีที่เห็นว่าค าขอทบทวนขาดข้อเท็จจริง ข้ออ้างและไม่มีเหตุผลที่สนับสนุน ค าขอ ให้มีมติ   
ไม่รับพิจารณา 
  (ข) กรณีที่เห็นว่าค าขอทบทวนมีข้อเท็จจริง ข้ออ้างและเหตุผลที่สนับสนุนค าขอให้มีมติรับไว้
พิจารณา โดยมอบให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพชุด
เดิมเพื่อพิจารณา 
 (๒) การพิจารณาทบทวนครั้งที่สอง 
  (ก) กรณีที่เห็นว่าค าขอทบทวนขาดข้อเท็จจริงข้ออ้างและไม่มีเหตุผลสนับสนุนค าขอเพิ่มเติมจาก
ครั้งที่หนึ่ง ให้มีมติไม่รับพิจารณา 
  (ข) กรณีที่เห็นว่าค าขอทบทวนมีข้อเท็จจริง ข้ออ้างและมีเหตุผลที่สนับสนุนค าขอเพิ่มเติมจาก
ครั้งที่หนึ่ง ให้มีมติรับไว้พิจารณาและให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพชุดใหม่ โดยมีจ านวนกรรมการเท่ากับชุดเดิมเพื่อพิจารณา 
  (ค) เมื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ     
ชุดใหม่ได้พิจารณาค าขอทบทวนแล้ว ให้ ก.บ.ม. น าผลการพิจารณาของชุดใหม่และชุดเดิมเสนอคณะกรรมการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึนพิจารณา ยกเว้นต าแหน่งเช่ียวชาญ
พิเศษให้ ก.บ.ม. น าผลการพิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
       ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

                       
       (รองศาสตราจารย์ธง  รุญเจริญ) 

     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 

 
 
 


