ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ว่าด้ วย การกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตัง้
ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาให้ ดารงตาแหน่งสูงขึ ้น
พ.ศ. ๒๕๕๐
____________________________________

โดยที่เป็ นการสมควรออกข้ อบังคับเกี่ยวกับการกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตังข้
้ าราชการพล
เรื อ นในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาให้ ด ารงต าแหน่ ง สู ง ขึ น้ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๒๐ มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงออกข้ อบังคับไว้
ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ข้ อบังคับนี ้เรี ยกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้ วย การกาหนดระดับตาแหน่ง
และการแต่งตังข้้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาให้ ดารงตาแหน่งสูงขึ ้น พ.ศ.๒๕๕๐”
ข้ อ ๒ ข้ อบังคับนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ในข้ อบังคับนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“ก.ต.ส.” หมายถึ ง คณะกรรมการก าหนดหลั ก เกณฑ์ ใ นการก าหนดต าแหน่ ง และแต่ ง ตั ง้
ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาตาแหน่งประเภทผู้บริ หาร ตาแหน่งประเภททัว่ ไป วิชาชีพเฉพาะ หรื อ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ตามมาตรา ๑๘ (ข) (๗) (๘) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการ พลเรื อน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
“คณะกรรมการประเมิ น ” หมายถึ ง คณะกรรมการประเมิ นคุณสมบัติ การปฏิ บัติง าน ผลงาน
คุณลักษณะและสมรรถนะของข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งสูงขึ ้น
“ข้ าราชการ” หมายถึ ง ข้ าราชการพลเรื อ นในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาต าแหน่ ง ประเภทผู้ บริ ห าร
ตาแหน่ง ประเภททั่วไป วิ ชาชี พเฉพาะ หรื อเชี่ ยวชาญเฉพาะตามมาตรา ๑๘ (ข) (๗) (๘) และ (ค)แห่ง
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
“ตาแหน่ง” หมายถึง ตาแหน่งข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึก ษาตามโครงสร้ างตาแหน่งที่
ก.พ.อ. กาหนด
“ก.พ.อ.” หมายถึง คณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

หมวด ๑
คณะกรรมการ
____________________________________

ข้ อ ๔ ให้ อธิ การบดีแต่งตัง้ คณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์ ในการกาหนดตาแหน่งและแต่งตัง้
ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาตาแหน่งประเภทผู้บริ หาร ตาแหน่งประเภททัว่ ไป วิชาชีพเฉพาะ หรื อ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ตามมาตรา ๑๘ (ข) (๗) (๘) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการ พลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ขึ ้นคณะหนึง่ เรี ยกโดยย่อว่า ”ก.ต.ส.” ประกอบด้ วย
(๑) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
ประธานกรรมการ
(๒) คณบดีซงึ่ เลือกกันเอง ๒ คน
กรรมการ
(๓) ผู้อานวยการสานัก (ยกเว้ นสานักงานอธิการบดี) ซึง่ เลือกกันเอง ๒ คน
กรรมการ
(๔) กรรมการสภาคณาจารย์และข้ าราชการ(ยกเว้ นข้ าราชการที่มีสว่ นได้ เสียตามข้ อบังคับนี ้)
ซึง่ เลือกกันเอง ๑ คน
กรรมการ
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคลจากภายนอก ๓ คน
กรรมการ
ให้ มีเลขานุการและผู้ชว่ ยเลขานุการตามที่อธิการบดีเห็นชอบ
กรรมการตามวรรคหนึง่ (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ ๓ ปี และอาจได้ รับ
การแต่งตังใหม่
้ อีกได้
นอกจากพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติ
(๔) เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๕) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(๖) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุก
ในกรณี กรรมการ พ้ นจากตาแหน่ง ก่อนวาระ ให้ อธิ การบดี แต่งตัง้ กรรมการแทน โดยให้ ผ้ ูที่ได้ รับ
แต่งตังแทน
้
อยูใ่ นตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องผู้ซงึ่ ตนแทน
ข้ อ ๕ “ก.ต.ส.” มีอานาจและหน้ าที่ดงั นี ้
(๑) กาหนดกรอบของตาแหน่ง ระดับตาแหน่งของข้ าราชการ เพื่ อเสนอสภามหาวิทยาลัย และ
กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อแต่งตังข้้ าราชการให้ ดารงตาแหน่งสูงขึ ้นตามข้ อบังคับนี ้
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ตัวชี ้วัดการกาหนดระดับตาแหน่ง
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์วิธีการประเมินเพื่อแต่งตังข้้ าราชการให้ ดารงตาแหน่งสูงขึ ้น
(๔) เสนออธิการบดีแต่งตังคณะกรรมการประเมิ
้
น เพื่อแต่งตังข้้ าราชการให้ ดารงตาแหน่งสูงขึ ้น
(๕) เสนออธิ ก ารบดี เ พื่ อ แต่ ง ตัง้ ข้ าราชการให้ ด ารงต าแหน่ ง สู ง ขึ น้ โดยความเห็ น ชอบของ
สภามหาวิทยาลัย
(๖) หน้ าที่อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

ข้ อ ๖ ให้ “ก.ต.ส” พิจารณาเสนออธิการบดีแต่งตังคณะกรรมการประเมิ
้
นจากผู้ที่มีระดับตาแหน่งไม่
ต่ากว่าตาแหน่งที่เสนอขอหรื อเทียบเท่า ในกรณีการประเมินเข้ าสู่ตาแหน่งระดับชานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ
และระดับเชี่ยวชาญพิเศษให้ ก.ต.ส พิจารณาเสนออธิการบดีแต่งตังคณะกรรมการประเมิ
้
นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรู้ ความสามารถตรงกับวิชาชีพที่เสนอขอ และเป็ นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยทัง้ หมด โดยต้ อง
พิจารณากาหนดจานวนกรรมการ ดังนี ้
(๑) กรณีใช้ วิธีปกติ ต้ องแต่งตังกรรมการจ
้
านวนไม่น้อยกว่าสามคน
(๒) กรณี ใช้ วิธีพิเศษ เฉพาะกรณี การประเมินข้ าราชการเข้ าสู่ตาแหน่งระดับชานาญการ ระดับ
เชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ใช้ ในกรณีการแต่งตังข้
้ าราชการที่มีคณ
ุ สมบัติตา่ งไปจากหลักเกณฑ์การ
ขอกรณีตามปกติในเรื่ องระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง หรื อกรณี การขอที่ มิได้ เป็ นไปตามลาดับตาแหน่ง
ต้ องแต่งตังกรรมการจ
้
านวนไม่น้อยกว่าห้ าคน
ข้ อ ๗ คณะกรรมการประเมินมีอานาจและหน้ าที่ดงั นี ้
(๑) ประเมินข้ าราชการเพื่ อแต่งตัง้ ให้ ดารงตาแหน่งสูงขึน้ ตามหลักเกณฑ์ วิธี การ ที่กาหนดใน
ข้ อบังคับนี ้
(๒) ตรวจสอบข้ อมูลกรณีมีผ้ ทู กั ท้ วงในเรื่ องผลงานซ ้าซ้ อนหรื อการลอกเลียนผลงาน โดยให้ ดาเนิน
การโดยเร็ว หากพบว่ามีมลู ให้ รายงานอธิการบดีเพื่อดาเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
(๓) วินิจฉัยกรณี มีปัญหาเกี่ ยวกับคุณภาพของผลงาน และผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประเมินให้ ถือเป็ นที่สดุ
(๔) ดาเนินการประเมินผลงานให้ เสร็ จสิ ้นภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่คณะกรรมการประเมินรับคา
ขอประเมินผลงาน
(๕) รายงานผลการประเมินต่ออธิการบดี
(๖) หน้ าที่อื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
หมวด ๒
การกาหนดตาแหน่ง
--------------ส่วนที่ ๑
บททัว่ ไป
---------------ข้ อ ๘ การก าหนดระดับต าแหน่งตามข้ อบัง คับนี ้ ต้ องให้ สอดคล้ องกับกรอบของต าแหน่ งและ
แผนพัฒนากาลังคนที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดคราวละสี่ปี
กรอบของตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้ พิจารณากาหนดตามโครงสร้ างตาแหน่งข้ าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ.กาหนด และให้ พิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับแต่ละตาแหน่ง
เพื่อส่งเสริมการปฏิบตั งิ านประกอบด้ วย

ข้ อ ๙ การกาหนดระดับตาแหน่งตามข้ อ ๘ ต้ องดาเนินการอย่างโปร่งใสภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(๑) เป็ นไปตามโครงสร้ างระดับตาแหน่งและตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ ก.พ.อ. กาหนด
(๒) ไม่มีผลให้ มีการเพิ่มงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้ างประจา
(๓) ไม่มีผลทาให้ อตั รากาลังเพิ่มขึ ้น
(๔) การกาหนดระดับตาแหน่งหัวหน้ าหน่วยงานให้ เป็ นระดับสูงขึ ้น ต้ องมีระดับตาแหน่งไม่สงู เท่า
ระดับตาแหน่งบริ หารของหน่วยงานนัน้
(๕) ต้ องคานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ ้าซ้ อนและความประหยัด
ข้ อ ๑๐ เมื่อ ก.ต.ส พิจารณาและเสนอให้ สภามหาวิทยาลัยมีมติกาหนดกรอบตาแหน่งใน หน่วยงาน
ใดแล้ ว ให้ ประกาศให้ ข้าราชการได้ รับทราบทัว่ กัน
ส่วนที่ ๒
ตาแหน่งปฏิบตั ิการระดับต้ น ตาแหน่งปฏิบตั ิการระดับกลาง
ตาแหน่งปฏิบตั ิการระดับต้ นที่มีประสบการณ์ และตาแหน่งประเภทผู้บริ หาร
-------------------------------------ข้ อ ๑๑ การก าหนดระดับต าแหน่ ง ของต าแหน่ ง ปฏิ บัติ ก ารระดับต้ นและต าแหน่ ง ปฏิ บัติ การ
ระดับกลางซึง่ เป็ นตาแหน่งระดับควบให้ เป็ นไปตามโครงสร้ างระดับตาแหน่ง และมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่
ก.พ.อ. กาหนด
ข้ อ ๑๒ การกาหนดระดับตาแหน่งของตาแหน่งปฏิบตั ิการระดับต้ นที่มีประสบการณ์ และ ตาแหน่ง
ประเภทผู้บริ หาร ให้ กาหนดระดับตาแหน่งโดยยึดหลักการวิเคราะห์และประเมินค่างานของตาแหน่งอย่าง
น้ อยต้ องมีองค์ประกอบ ดังนี ้
(๑) หน้ าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง
(๒) ความยุง่ ยากของงาน ความสามารถที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงาน
(๓) การควบคุม กากับ ตรวจสอบหรื อบังคับบัญชา
(๔) ความรู้ที่ต้องการในการปฏิบตั งิ าน
ส่วนที่ ๓
ตาแหน่งระดับชานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
---------------------------ข้ อ ๑๓ การก าหนดต าแหน่ง ระดับช านาญการ ระดับเชี่ ยวชาญ และระดับเชี่ ยวชาญพิ เศษ ให้
พิจารณาความจาเป็ นตามภารกิ จของหน่วยงานที่จะให้ มีตาแหน่งระดับชานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และ
ระดับเชี่ ยวชาญพิเศษ ซึ่งการพิจาณาความจาเป็ นตามภารกิจของหน่วยงานอย่างน้ อยต้ องประกอบด้ วย
หลักเกณฑ์ตามข้ อ ๑๔ และข้ อ ๑๕

ข้ อ ๑๔ การวิเคราะห์ภารกิจหลักของหน่วยงานเพื่อกาหนดให้ มีตาแหน่งระดับชานาญการ ระดับ
เชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ พิจารณาจากหน่วยงานดังนี ้
(๑) หน่วยงานที่ปฏิบตั ิภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย หมายถึง หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่
ทาหน้ าที่ สอน วิจัย ให้ บริ การทางวิชาการ ให้ มี ต าแหน่งระดับช านาญการ ระดับเชี่ ยวชาญ และระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ
(๒) หน่ วยงานที่ ปฏิ บัติ ภ ารกิ จสนับสนุนภารกิ จหลัก ของมหาวิ ทยาลัย หมายถึ ง หน่ วยงานที่
ทาหน้ าที่บริ หารจัดการ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก กรณีหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ให้ มีตาแหน่งระดับ
ชานาญการ กรณีหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าสานักงานอธิการบดี ให้ มีตาแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
ข้ อ ๑๕ การวิเคราะห์และประเมินค่างานของตาแหน่งเพื่อกาหนดระดับตาแหน่งของตาแหน่งระดับ
ชานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ พิจารณาดังนี ้
(๑) ภาระงานของหน่ วยงาน ให้ พิ จาณาจากลักษณะงาน คุณภาพงานและปริ มาณงานของ
หน่วยงาน
(๒) ลักษณะหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบและคุณภาพงานของแต่ละระดับ ตาแหน่ง ต้ องมี มาตรฐาน
ไม่ต่ากว่าเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
(ก) ต าแหน่ง ระดับช านาญการ ลักษณะงานต้ องปฏิ บัติโดยผู้มี ความรู้ ความสามารถ
ความช านาญงาน ทัก ษะ หรื อ ประสบการณ์ ใ นการปฏิ บัติ ง านเฉพาะด้ านหรื อ เฉพาะทาง และต้ อ ง
ทาการศึกษาค้ นคว้ า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์หรื อวิจยั โดยใช้ หรื อประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด
วิธีการเพื่อการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ หรื อพัฒนางานในหน้ าที่และงานเฉพาะด้ านหรื อเฉพาะ
ทางหรื อแก้ ไขปั ญหาในงานหลักที่ปฏิบตั ซิ งึ่ มีความยุง่ ยากและมีขอบเขตกว้ างขวาง
(ข) ตาแหน่งระดับเชี่ ยวชาญและระดับเชี่ ยวชาญพิเศษ ลักษณะงานต้ องปฏิ บัติ โดยผู้มี
ความรู้ทฤษฎี หลักวิชา หรื อหลักการเกี่ยวกับงานเฉพาะด้ านหรื อเฉพาะทาง และเป็ นงานเชิงพัฒนาระบบหรื อ
มาตรฐานของงาน หรื องานพัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ซึ่งต้ องมีการวิจยั เกี่ยวกับงานเฉพาะด้ านหรื อ
เฉพาะทาง และนามาประยุกต์ใช้ ในทางปฏิบตั ิ โดยต้ องประยุกต์ทฤษฎี แนวความคิดใหม่ เกี่ยวกับเนื ้อหาของ
งาน เพื่อแก้ ไขปั ญหาในงานที่มีความยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้ างขวางมาก หรื อถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับ
งาน ตลอดจนให้ คาปรึกษาแนะนา หรื อปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้ อง
หมวด ๓
การประเมินและการแต่งตังข้
้ าราชการให้ ดารงตาแหน่งสูงขึ ้น
--------------ส่วนที่ ๑
การประเมิน
--------------------

ข้ อ ๑๖ หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิ นเพื่ อแต่งตังข้
้ าราชการให้ ดารงตาแหน่ง ให้ กาหนดตัวชี ว้ ัดที่
ชัดเจนจาแนกตามประเภทตาแหน่ง ดังนี ้
(๑) ตาแหน่งระดับปฏิ บัติการระดับต้ นและระดับกลาง ต้ องประเมิ นจากการปฏิ บัติ งานและ
คุณลักษณะของบุคคลที่ จาเป็ นส าหรับตาแหน่ง การปฏิบัติงานต้ องประเมินอย่างน้ อยตามองค์ประกอบ
ดังนี ้
(ก) ความรู้ความสามารถในการปฏิบตั งิ านและคุณภาพของงาน
(ข) ความรับผิดชอบต่อหน้ าที่
(ค) ความประพฤติ
(๒) ตาแหน่งระดับปฏิบตั ิการระดับต้ นที่มีประสบการณ์ ต้ องประเมินจากผลงานและคุณลักษณะ
ของบุคคลที่จาเป็ นสาหรับตาแหน่ง ผลงานต้ องประเมินอย่างน้ อยตามองค์ประกอบ ดังนี ้
(ก) ขอบเขตของผลงาน
(ข) คุณภาพของผลงาน
(ค) ความยุง่ ยากซับซ้ อนของผลงาน
(ง) ประโยชน์ของผลงาน
(จ) ความรู้ความชานาญงานและประสบการณ์
(๓) ต าแหน่ง ผู้บริ หารต้ องประเมิ นจากการปฏิ บัติงาน คุณลักษณะและสมรรถนะของบุคคล
ที่จาเป็ นสาหรับตาแหน่งผู้บริหาร การปฏิบตั งิ านต้ องประเมินอย่างน้ อยตามองค์ประกอบ ดังนี ้
(ก) ความรู้ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
(ข) ความรับผิดชอบต่อหน้ าที่
(ค) การวางแผน ควบคุม ติดตามผลการปฏิบตั งิ านและพัฒนางาน
(ง) การแนะนา สอนงานและพัฒนาผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ทัง้ นี ้ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งผู้บริ หารต้ องผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริ หารที่
ก.พ.อ. รับรอง
(๔) ตาแหน่งระดับชานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต้ องประเมินจาก การ
ปฏิ บัติงาน ผลงานและคุณลักษณะของบุคคลที่ จ าเป็ นส าหรั บต าแหน่ง การปฏิ บัติงาน และผลงาน
ต้ องประเมินอย่างน้ อยตามองค์ประกอบ ดังนี ้
(ก) ปริมาณงานในหน้ าที่
(ข) คุณภาพของงานในหน้ าที่
(ค) ผลงานที่แสดงความเป็ นผู้ชานาญการ หรื อผู้เชี่ยวชาญ หรื อผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
กรณีตาแน่งระดับเชี่ยวชาญ ต้ องประเมินองค์ประกอบด้ านการใช้ ความรู้ ความสามารถใน
งานสนับสนุน งานบริ การวิชาการหรื องานวิชาชีพบริ การต่อสังคม โดยคานึงถึงความเป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและ
จริยธรรมด้ วย

กรณี ต าแหน่ ง ระดับ เชี่ ย วชาญพิ เ ศษ ต้ องประเมิ น องค์ ป ระกอบด้ า นการใช้ ความรู้
ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริ การวิชาการหรื องานวิชาชีพบริ การต่อสังคมและองค์ประกอบด้ าน
ความเป็ นที่ยอมรับนับถือในงานด้ านนันๆ
้ หรื อในวงวิชาการ หรื อวิชาชีพนันๆ
้ เพิ่มด้ วย
ทัง้ นี ้ คุณสมบัติเฉพาะส าหรั บต าแหน่งระดับช านาญการ ระดับเชี่ ยวชาญ และระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ ต้ องมีคณ
ุ วุฒิและประสบการณ์ในการดารงตาแหน่งตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
ข้ อ
ดังต่อไปนี ้
(๑)
(๒)
(๓)

๑๗ ผลงานที่ นาเสนอเพื่ อพิ จารณาต้ องเป็ นผลงานของตนเองและอย่างน้ อยให้ มี เงื่ อนไข
มิใช่ผลงานที่เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาและการฝึ กอบรม
มิใช่ผลงานเดิมที่เคยใช้ ในการประเมินแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึ ้นมาแล้ ว
กรณีที่เป็ นผลงานร่วมต้ องระบุการมีส่วนร่วมและมีคารับรองจากผู้มีส่วนร่วม

ข้ อ ๑๘ ให้ มีการพิจารณาคัดเลือกข้ าราชการที่มีความเหมาะสมก่อนที่จะเข้ ารับการประเมิน ผลงาน
โดยให้ ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลื อกบุคคลที่ จะเข้ ารั บการประเมินผลงานตามที่ ก.ต.ส.
กาหนด
ข้ อ ๑๙ ให้ คณะกรรมการประเมิ นดาเนินการประเมิ นตามหลักเกณฑ์ การประเมิ นและตามแบบ
ประเมินที่ ก.ต.ส. กาหนด
การประเมินผลงานโดยคณะกรรมการประเมินในตาแหน่งระดับชานาญการ ตาแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ มีการประชุมพิจารณาผลงานร่วมกันเพื่อให้ มีการรับฟั ง ข้ อคิดเห็นซึง่ กันและกัน
ข้ อ ๒๐ หลักเกณฑ์การประเมินให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่ง
สูงขึ ้นตามที่ ก.ต.ส.กาหนด
ข้ อ ๒๑ ในการประเมินเพื่อแต่งตังข้้ าราชการดารงตาแหน่งสูงขึ ้น ให้ คณะกรรมการประเมินตัดสินโดย
ใช้ คะแนนเสียงข้ างมาก เว้ นแต่กรณี การประเมิ นโดยวิธีพิเศษต้ องใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้ าของ
คณะกรรมการประเมิน
ส่วนที่ ๒
การแต่งตังข้
้ าราชการให้ ดารงตาแหน่งสูงขึ ้น
--------------------------ข้ อ ๒๒ ข้ าราชการที่จะได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งสูงขึ ้นต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
(๑) เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตรงตามคุณวุฒิและประสบการณ์เฉพาะตาแหน่งตามที่ ก.พ.อ.กาหนดไว้ ใน
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง

(๒) มีระยะเวลาขันต
้ ่าในการดารงตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ทังนี
้ ้ อาจนาระยะเวลาใน
การดารงตาแหน่งหรื อเคยดารงตาแหน่งในสาขาอื่น ซึ่งมีลกั ษณะงานที่เกี่ยวข้ องหรื อเกื ้อกูลมานับรวมเป็ น
ระยะเวลาขันต
้ ่าได้ ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
ข้ อ ๒๓ การแต่งตังข้
้ าราชการให้ ดารงตาแหน่งสูงขึ ้นต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและ
การแต่งตังข้
้ าราชการให้ ดารงตาแหน่งระดับ ๘ สาหรับตาแหน่งที่ ก.พ.อ. ได้ กาหนดโครงสร้ างระดับตาแหน่ง
เป็ นระดับ ๗ – ๘ ต้ องดาเนินการเมื่อข้ าราชการดังกล่าวได้ รับเงินเดือนไม่ต่ากว่าขันต
้ ่าของระดับ ๘ แล้ ว
ข้ อ ๒๔ การแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งตามข้ อบังคับนี ้ ให้ อธิการบดี แต่งตังโดยความเห็
้
นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย จากผู้ขอรับการประเมินที่ผ่านการประเมินและสภามหาวิทยาลัยให้ ความเห็นชอบแล้ ว ทังนี
้ ้ ให้
แต่งตังได้
้ ไม่ก่อนวันที่ผ้ ขู อรับการประเมินมี คณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยได้ รับผลงานที่มี
เอกสารหลักฐานครบถ้ วนสมบูรณ์สามารถนาไปประกอบการพิจารณาได้ ทนั ทีโดยไม่ต้องแก้ ไขเพิ่มเติมในส่วน
ที่เป็ นสาระสาคัญของผลงานและไม่ก่อนวันที่ขอรับการประเมิน
ข้ อ ๒๕ กรณีอื่นนอกจากที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับนี ้ ให้ เสนอ ก.พ.อ. พิจารณาเป็ นกรณีไป
ข้ อ ๒๖ ให้ อธิการบดีเป็ นผู้รักษาการตามข้ อบังคับนี ้ และมีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรื อคาสัง่
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามข้ อบังคับนี ้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามข้ อบังคับนี ้ ให้ อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๐

(ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

