
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
วา่ด้วย การก าหนดระดบัต าแหนง่และการแตง่ตัง้ 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาให้ด ารงต าแหน่งสงูขึน้ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

____________________________________ 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรออกข้อบงัคบัเก่ียวกบัการก าหนดระดบัต าแหน่งและการแต่งตัง้ข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึน้  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่ง
พระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๒๐ มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบญัญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต จึงออกข้อบงัคบัไว้ 
ดงัตอ่ไปนี ้
 

 ข้อ ๑ ข้อบงัคบันีเ้รียกวา่ “ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  ว่าด้วย การก าหนดระดบัต าแหน่ง
และการแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาให้ด ารงต าแหนง่สงูขึน้ พ.ศ.๒๕๕๐” 
 

 ข้อ ๒ ข้อบงัคบันีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศเป็นต้นไป 
  

 ข้อ ๓  ในข้อบงัคบันี ้  
 “มหาวิทยาลยั” หมายถึง  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 “สภามหาวิทยาลยั” หมายถึง สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
 “ก.ต.ส.”  หมายถึง คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ในการก าหนดต าแหน่งและแต่งตัง้            
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททัว่ไป วิชาชีพเฉพาะ หรือ
เช่ียวชาญเฉพาะ ตามมาตรา ๑๘ (ข) (๗) (๘) และ (ค) แห่งพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการ        พลเรือน
ในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ.๒๕๔๗  
 “คณะกรรมการประเมิน” หมายถึง คณะกรรมการประเมินคุณสมบัติ การปฏิบัติงาน  ผลงาน 
คณุลกัษณะและสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาเพ่ือแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่สงูขึน้ 
 “ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต าแหน่งประเภทผู้ บริหาร             
ต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะตามมาตรา ๑๘ (ข) (๗) (๘) และ (ค)แห่ง
พระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
 “ต าแหน่ง”  หมายถึง ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตามโครงสร้างต าแหน่งท่ี 
ก.พ.อ. ก าหนด 
 “ก.พ.อ.” หมายถึง คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา 
 “อธิการบดี” หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

 



หมวด ๑ 
คณะกรรมการ 

____________________________________ 
 

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีแต่งตัง้คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ในการก าหนดต าแหน่งและแต่งตัง้
ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททัว่ไป วิชาชีพเฉพาะ หรือ
เช่ียวชาญเฉพาะ ตามมาตรา ๑๘ (ข) (๗) (๘) และ (ค) แห่งพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือนใน
สถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ขึน้คณะหนึง่ เรียกโดยยอ่ว่า ”ก.ต.ส.” ประกอบด้วย 
 (๑)  รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย                              ประธานกรรมการ 
 (๒)  คณบดีซึง่เลือกกนัเอง ๒ คน                                 กรรมการ 
 (๓)  ผู้อ านวยการส านกั (ยกเว้นส านกังานอธิการบดี) ซึง่เลือกกนัเอง  ๒ คน  กรรมการ 
 (๔)  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(ยกเว้นข้าราชการท่ีมีสว่นได้เสียตามข้อบงัคบันี)้  
  ซึง่เลือกกนัเอง ๑   คน   กรรมการ 
 (๕)  ผู้ทรงคณุวฒุิด้านบริหารงานบคุคลจากภายนอก  ๓ คน      กรรมการ 
  ให้มีเลขานกุารและผู้ชว่ยเลขานกุารตามท่ีอธิการบดีเห็นชอบ 
 กรรมการตามวรรคหนึง่ (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๓ ปี และอาจได้รับ
การแตง่ตัง้ใหมอี่กได้ 

นอกจากพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ กรรมการพ้นจากต าแหนง่เม่ือ 
(๑)   ตาย 
(๒)   ลาออก 
(๓)   ขาดคณุสมบตัิ 
(๔)   เป็นบคุคลล้มละลาย 
(๕)   เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖)   ถกูจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุ  
ในกรณีกรรมการ พ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้อธิการบดีแต่งตัง้กรรมการแทน โดยให้ผู้ ท่ีได้รับ

แตง่ตัง้แทน อยูใ่นต าแหนง่เท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผู้ซึง่ตนแทน 
 

ข้อ ๕  “ก.ต.ส.” มีอ านาจและหน้าท่ีดงันี ้
 (๑)    ก าหนดกรอบของต าแหน่ง ระดับต าแหน่งของข้าราชการ เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยและ
ก าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาเพ่ือแตง่ตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งสงูขึน้ตามข้อบงัคบันี ้  

(๒)   ก าหนดหลกัเกณฑ์  วิธีการ  ตวัชีว้ดัการก าหนดระดบัต าแหนง่ 
(๓)   ก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการประเมินเพ่ือแตง่ตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหนง่สงูขึน้ 
(๔)   เสนออธิการบดีแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมิน เพ่ือแตง่ตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหนง่สงูขึน้ 
(๕)  เสนออธิการบดีเพ่ือแต่งตัง้ ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึน้โดยความเห็นชอบของ                   

สภามหาวิทยาลยั 
(๖)   หน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัมอบหมาย 



ข้อ ๖ ให้ “ก.ต.ส” พิจารณาเสนออธิการบดีแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินจากผู้ ท่ีมีระดบัต าแหน่งไม่
ต ่ากวา่ต าแหนง่ท่ีเสนอขอหรือเทียบเท่า ในกรณีการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดบัช านาญการ  ระดบัเช่ียวชาญ 
และระดบัเช่ียวชาญพิเศษให้ ก.ต.ส พิจารณาเสนออธิการบดีแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินจากผู้ทรงคณุวุฒิ
ท่ีมีความรู้  ความสามารถตรงกับวิชาชีพท่ีเสนอขอ และเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยทัง้หมด โดยต้อง
พิจารณาก าหนดจ านวนกรรมการ ดงันี ้

(๑)  กรณีใช้วิธีปกต ิ ต้องแตง่ตัง้กรรมการจ านวนไมน้่อยกวา่สามคน 
(๒)  กรณีใช้วิธีพิเศษ เฉพาะกรณีการประเมินข้าราชการเข้าสู่ต าแหน่งระดบัช านาญการ  ระดบั

เช่ียวชาญ และระดบัเช่ียวชาญพิเศษ ใช้ในกรณีการแตง่ตัง้ข้าราชการท่ีมีคณุสมบตัิตา่งไปจากหลกัเกณฑ์การ
ขอกรณีตามปกติในเร่ืองระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง  หรือกรณีการขอท่ีมิได้เป็นไปตามล าดบัต าแหน่ง 
ต้องแตง่ตัง้กรรมการจ านวนไมน้่อยกวา่ห้าคน 
  

  ข้อ ๗ คณะกรรมการประเมินมีอ านาจและหน้าท่ีดงันี ้
 (๑)   ประเมินข้าราชการเพ่ือแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึน้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ ท่ีก าหนดใน
ข้อบงัคบันี ้ 
 (๒)   ตรวจสอบข้อมลูกรณีมีผู้ทกัท้วงในเร่ืองผลงานซ า้ซ้อนหรือการลอกเลียนผลงาน โดยให้ด าเนิน 
การโดยเร็ว  หากพบวา่มีมลูให้รายงานอธิการบดีเพ่ือด าเนินการตามท่ีเห็นสมควรตอ่ไป 
 (๓)   วินิจฉัยกรณีมีปัญหาเก่ียวกับคุณภาพของผลงาน และผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประเมินให้ถือเป็นท่ีสดุ 
 (๔)   ด าเนินการประเมินผลงานให้เสร็จสิน้ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการประเมินรับค า
ขอประเมินผลงาน 
 (๕)   รายงานผลการประเมินตอ่อธิการบดี  
 (๖)   หน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัมอบหมาย 
 

หมวด ๒ 
การก าหนดต าแหนง่ 

--------------- 
สว่นท่ี ๑ 
บททัว่ไป 

---------------- 
 

 ข้อ ๘ การก าหนดระดับต าแหน่งตามข้อบังคับนี ้ต้องให้สอดคล้องกับกรอบของต าแหน่งและ
แผนพฒันาก าลงัคนท่ีสภามหาวิทยาลยัก าหนดคราวละส่ีปี 
 กรอบของต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาก าหนดตามโครงสร้างต าแหน่งข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอดุมศกึษาท่ี ก.พ.อ.ก าหนด และให้พิจารณาแนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับแตล่ะต าแหน่ง
เพ่ือสง่เสริมการปฏิบตังิานประกอบด้วย 
 



 ข้อ ๙ การก าหนดระดบัต าแหนง่ตามข้อ ๘ ต้องด าเนินการอย่างโปร่งใสภายใต้เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
(๑)    เป็นไปตามโครงสร้างระดบัต าแหนง่และตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
(๒)    ไมมี่ผลให้มีการเพิ่มงบประมาณหมวดเงินเดือนและคา่จ้างประจ า 
(๓)    ไมมี่ผลท าให้อตัราก าลงัเพิ่มขึน้ 
(๔) การก าหนดระดบัต าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานให้เป็นระดบัสงูขึน้  ต้องมีระดบัต าแหน่งไม่สงูเท่า

ระดบัต าแหนง่บริหารของหน่วยงานนัน้ 
(๕) ต้องค านงึถึงความมีประสิทธิภาพ  ความไมซ่ า้ซ้อนและความประหยดั 
 

ข้อ ๑๐ เม่ือ ก.ต.ส พิจารณาและเสนอให้สภามหาวิทยาลยัมีมตกิ าหนดกรอบต าแหนง่ใน หนว่ยงาน
ใดแล้ว  ให้ประกาศให้ข้าราชการได้รับทราบทัว่กนั  

 
สว่นท่ี ๒ 

ต าแหนง่ปฏิบตัิการระดบัต้น  ต าแหนง่ปฏิบตัิการระดบักลาง  
ต าแหนง่ปฏิบตัิการระดบัต้นท่ีมีประสบการณ์ และต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 

-------------------------------------- 
 

 ข้อ ๑๑ การก าหนดระดับต าแหน่งของต าแหน่งปฏิบัติการระดับต้นและต าแหน่งปฏิบัติการ
ระดบักลางซึง่เป็นต าแหนง่ระดบัควบให้เป็นไปตามโครงสร้างระดบัต าแหน่ง และมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ี 
ก.พ.อ. ก าหนด  
 

ข้อ ๑๒  การก าหนดระดบัต าแหน่งของต าแหน่งปฏิบตัิการระดบัต้นท่ีมีประสบการณ์ และ ต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร ให้ก าหนดระดบัต าแหน่งโดยยึดหลักการวิเคราะห์และประเมินค่างานของต าแหน่งอย่าง
น้อยต้องมีองค์ประกอบ ดงันี ้

(๑) หน้าท่ีและความรับผิดชอบของต าแหนง่ 
(๒) ความยุง่ยากของงาน ความสามารถท่ีจ าเป็นในการปฏิบตัิงาน 
(๓) การควบคมุ ก ากบั ตรวจสอบหรือบงัคบับญัชา 
(๔) ความรู้ท่ีต้องการในการปฏิบตังิาน 

 
สว่นท่ี ๓ 

ต าแหนง่ระดบัช านาญการ  ระดบัเช่ียวชาญ และระดบัเช่ียวชาญพิเศษ 
---------------------------- 

 

ข้อ ๑๓ การก าหนดต าแหน่งระดับช านาญการ ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ ให้
พิจารณาความจ าเป็นตามภารกิจของหน่วยงานท่ีจะให้มีต าแหน่งระดบัช านาญการ ระดบัเช่ียวชาญ และ
ระดับเช่ียวชาญพิเศษ ซึ่งการพิจาณาความจ าเป็นตามภารกิจของหน่วยงานอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
หลกัเกณฑ์ตามข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ 



ข้อ ๑๔  การวิเคราะห์ภารกิจหลักของหน่วยงานเพ่ือก าหนดให้มีต าแหน่งระดบัช านาญการ ระดบั
เช่ียวชาญและระดบัเช่ียวชาญพิเศษ ให้พิจารณาจากหนว่ยงานดงันี ้ 
 (๑) หน่วยงานท่ีปฏิบตัิภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยั  หมายถึง หน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะท่ี
ท าหน้าท่ีสอน  วิจัย  ให้บริการทางวิชาการ ให้มีต าแหน่งระดับช านาญการ ระดับเช่ียวชาญ และระดับ
เช่ียวชาญพิเศษ 

(๒) หน่วยงานท่ีปฏิบัติภารกิจสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย หมายถึง หน่วยงานท่ี               
ท าหน้าท่ีบริหารจดัการ เพ่ือสนบัสนุนภารกิจหลกั กรณีหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่ากอง ให้มีต าแหน่งระดบั
ช านาญการ กรณีหนว่ยงานท่ีมีฐานะเทียบเทา่ส านกังานอธิการบดี ให้มีต าแหนง่ระดบัเช่ียวชาญ 

 

 ข้อ ๑๕ การวิเคราะห์และประเมินคา่งานของต าแหน่งเพ่ือก าหนดระดบัต าแหน่งของต าแหน่งระดบั
ช านาญการ ระดบัเช่ียวชาญ และระดบัเช่ียวชาญพิเศษ ให้พิจารณาดงันี ้ 

(๑) ภาระงานของหน่วยงาน  ให้พิจาณาจากลักษณะงาน  คุณภาพงานและปริมาณงานของ
หนว่ยงาน 

(๒) ลักษณะหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพงานของแต่ละระดับต าแหน่งต้องมีมาตรฐาน            
ไมต่ ่ากวา่เกณฑ์  ดงัตอ่ไปนี ้
   (ก) ต าแหน่งระดับช านาญการ ลักษณะงานต้องปฏิบัติโดยผู้ มีความรู้ ความสามารถ                 
ความช านาญงาน ทักษะ หรือประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และต้อง
ท าการศกึษาค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สงัเคราะห์หรือวิจยั โดยใช้หรือประยกุต์หลกัการ เหตผุล แนวความคิด 
วิธีการเพ่ือการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ หรือพฒันางานในหน้าท่ีและงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะ
ทางหรือแก้ไขปัญหาในงานหลกัท่ีปฏิบตัซิึง่มีความยุง่ยากและมีขอบเขตกว้างขวาง 
  (ข) ต าแหน่งระดับเช่ียวชาญและระดับเช่ียวชาญพิเศษ ลักษณะงานต้องปฏิบัติโดยผู้ มี
ความรู้ทฤษฎี หลกัวิชา หรือหลกัการเก่ียวกบังานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และเป็นงานเชิงพฒันาระบบหรือ
มาตรฐานของงาน หรืองานพฒันาทฤษฎี หลกัการ ความรู้ใหม่ ซึ่งต้องมีการวิจยัเก่ียวกบังานเฉพาะด้านหรือ
เฉพาะทาง และน ามาประยกุต์ใช้ในทางปฏิบตัิ โดยต้องประยกุต์ทฤษฎี แนวความคิดใหม่ เก่ียวกบัเนือ้หาของ
งาน เพ่ือแก้ไขปัญหาในงานท่ีมีความยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับ
งาน ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน า หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดบัสงูระหว่างสาขาท่ีเก่ียวข้อง 
 

หมวด ๓ 
การประเมินและการแตง่ตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหนง่สงูขึน้ 

--------------- 
สว่นท่ี ๑ 

การประเมิน 
-------------------- 

 



  ข้อ  ๑๖  หลักเกณฑ์วิธีการประเมินเพ่ือแต่งตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่ง  ให้ก าหนดตัวชีว้ัดท่ี
ชดัเจนจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง  ดงันี ้

 (๑)   ต าแหน่งระดับปฏิบัติการระดับต้นและระดับกลาง ต้องประเมินจากการปฏิบัติ งานและ
คุณลักษณะของบุคคลท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง การปฏิบัติงานต้องประเมินอย่างน้อยตามองค์ประกอบ     
ดงันี ้

 (ก) ความรู้ความสามารถในการปฏิบตังิานและคณุภาพของงาน 
 (ข) ความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี 
 (ค) ความประพฤติ 

        (๒)   ต าแหนง่ระดบัปฏิบตัิการระดบัต้นท่ีมีประสบการณ์  ต้องประเมินจากผลงานและคณุลกัษณะ
ของบคุคลท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหนง่ ผลงานต้องประเมินอยา่งน้อยตามองค์ประกอบ ดงันี ้
   (ก)  ขอบเขตของผลงาน 
   (ข)  คณุภาพของผลงาน 
   (ค)  ความยุง่ยากซบัซ้อนของผลงาน 
   (ง)  ประโยชน์ของผลงาน 
  (จ)  ความรู้ความช านาญงานและประสบการณ์       
       (๓)  ต าแหน่งผู้ บริหารต้องประเมินจากการปฏิบัติงาน  คุณลักษณะและสมรรถนะของบุคคล                 
ท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร  การปฏิบตังิานต้องประเมินอยา่งน้อยตามองค์ประกอบ  ดงันี ้     
  (ก)  ความรู้ความสามารถในการปฏิบตังิาน 
   (ข)  ความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี 
   (ค)  การวางแผน  ควบคมุ  ติดตามผลการปฏิบตังิานและพฒันางาน 
   (ง)  การแนะน า  สอนงานและพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชา 
   ทัง้นี ้ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้ บริหารต้องผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารท่ี 
ก.พ.อ. รับรอง 
 (๔) ต าแหน่งระดบัช านาญการ  ระดบัเช่ียวชาญ  และระดบัเช่ียวชาญพิเศษ  ต้องประเมินจาก  การ
ปฏิบัติงาน  ผลงานและคุณลักษณะของบุคคลท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง  การปฏิบัติงาน  และผลงาน                
ต้องประเมินอยา่งน้อยตามองค์ประกอบ  ดงันี ้
    (ก) ปริมาณงานในหน้าท่ี 
   (ข) คณุภาพของงานในหน้าท่ี 
   (ค) ผลงานท่ีแสดงความเป็นผู้ช านาญการ  หรือผู้ เช่ียวชาญ  หรือผู้ เช่ียวชาญพิเศษ  
    กรณีต าแน่งระดบัเช่ียวชาญ  ต้องประเมินองค์ประกอบด้านการใช้ความรู้ความสามารถใน
งานสนบัสนุน  งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสงัคม โดยค านึงถึงความเป็นผู้ มีคณุธรรมและ
จริยธรรมด้วย 



    กรณีต าแหน่งระดับเช่ียวชาญพิเศษ  ต้องประเมินองค์ประกอบด้านการใช้ความรู้
ความสามารถในงานสนับสนุน  งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคมและองค์ประกอบด้าน
ความเป็นท่ียอมรับนบัถือในงานด้านนัน้ๆ หรือในวงวิชาการ หรือวิชาชีพนัน้ๆ เพิ่มด้วย 
    ทัง้นี ้คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งระดับช านาญการ  ระดับเช่ียวชาญ  และระดับ
เช่ียวชาญพิเศษ  ต้องมีคณุวฒุิและประสบการณ์ในการด ารงต าแหนง่ตามท่ี  ก.พ.อ.  ก าหนด 
 

ข้อ  ๑๗  ผลงานท่ีน าเสนอเพ่ือพิจารณาต้องเป็นผลงานของตนเองและอย่างน้อยให้มีเง่ือนไข  
ดงัตอ่ไปนี ้
 (๑)  มิใชผ่ลงานท่ีเป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาและการฝึกอบรม 

(๒) มิใชผ่ลงานเดมิท่ีเคยใช้ในการประเมินแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้มาแล้ว 
(๓) กรณีท่ีเป็นผลงานร่วมต้องระบกุารมีส่วนร่วมและมีค ารับรองจากผู้ มีส่วนร่วม 
 

 ข้อ ๑๘ ให้มีการพิจารณาคดัเลือกข้าราชการท่ีมีความเหมาะสมก่อนท่ีจะเข้ารับการประเมิน ผลงาน
โดยให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้ารับการประเมินผลงานตามท่ี ก.ต.ส. 
ก าหนด 

 

ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการประเมินด าเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมินและตามแบบ
ประเมินท่ี ก.ต.ส. ก าหนด  

การประเมินผลงานโดยคณะกรรมการประเมินในต าแหน่งระดบัช านาญการ ต าแหน่งระดบัเช่ียวชาญ  
และระดบัเช่ียวชาญพิเศษ  ให้มีการประชมุพิจารณาผลงานร่วมกนัเพ่ือให้มีการรับฟัง ข้อคดิเห็นซึง่กนัและกนั 

 

 ข้อ ๒๐ หลกัเกณฑ์การประเมินให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การประเมินเพ่ือการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง
สงูขึน้ตามท่ี ก.ต.ส.ก าหนด  
 

 ข้อ ๒๑ ในการประเมินเพ่ือแตง่ตัง้ข้าราชการด ารงต าแหน่งสงูขึน้ ให้คณะกรรมการประเมินตดัสินโดย
ใช้คะแนนเสียงข้างมาก  เว้นแต่กรณีการประเมินโดยวิธีพิเศษต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าส่ีในห้าของ
คณะกรรมการประเมิน 
 

สว่นท่ี ๒ 
การแตง่ตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหนง่สงูขึน้ 

--------------------------- 
 

ข้อ ๒๒ ข้าราชการท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่สงูขึน้ต้องมีคณุสมบตัดิงันี ้
 (๑) เป็นผู้ มีคณุสมบตัิตรงตามคณุวุฒิและประสบการณ์เฉพาะต าแหน่งตามท่ี ก.พ.อ.ก าหนดไว้ ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหนง่ 



 (๒) มีระยะเวลาขัน้ต ่าในการด ารงต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ทัง้นี ้อาจน าระยะเวลาใน
การด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสาขาอ่ืน  ซึ่งมีลกัษณะงานท่ีเก่ียวข้องหรือเกือ้กูลมานบัรวมเป็น
ระยะเวลาขัน้ต ่าได้ตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
 

 ข้อ  ๒๓  การแตง่ตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งสงูขึน้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและ
การแตง่ตัง้ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งระดบั ๘ ส าหรับต าแหน่งท่ี ก.พ.อ. ได้ก าหนดโครงสร้างระดบัต าแหน่ง
เป็นระดบั ๗ – ๘   ต้องด าเนินการเม่ือข้าราชการดงักล่าวได้รับเงินเดือนไมต่ ่ากวา่ขัน้ต ่าของระดบั  ๘  แล้ว    
 

 ข้อ  ๒๔  การแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ตามข้อบงัคบันี ้ให้อธิการบดี แตง่ตัง้โดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลยั จากผู้ขอรับการประเมินท่ีผ่านการประเมินและสภามหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบแล้ว  ทัง้นี ้ให้
แตง่ตัง้ได้ไม่ก่อนวนัท่ีผู้ขอรับการประเมินมีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่ก่อนวนัท่ีมหาวิทยาลยัได้รับผลงานท่ีมี
เอกสารหลกัฐานครบถ้วนสมบรูณ์สามารถน าไปประกอบการพิจารณาได้ทนัทีโดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วน
ท่ีเป็นสาระส าคญัของผลงานและไมก่่อนวนัท่ีขอรับการประเมิน 
 

  ข้อ ๒๕  กรณีอ่ืนนอกจากท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบันี ้ให้เสนอ ก.พ.อ. พิจารณาเป็นกรณีไป 
 

 ข้อ ๒๖  ให้อธิการบดีเป็นผู้ รักษาการตามข้อบงัคบันี ้และมีอ านาจออกระเบียบ  ประกาศ หรือค าสัง่ 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตัิตามข้อบงัคบันี ้ 

ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามข้อบงัคบันี ้ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัย 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี ๒๙ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

              

     (ดร.คณุหญิงกลัยา  โสภณพนิช) 
    นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

 


