ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
พ.ศ.๒๕๕๕
……………………………
โดยเป็ น การสมควรกํา หนดหลัก เกณฑ์ เกี่ย วกับ การกําหนดระดั บตํ าแหน่งและการแต่งตั้ ง
พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกั บ ความในมาตรา ๖๕/๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ ความในข้อ ๕ และข้อ ๘(๒) ของ
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พ.ศ.๒๕๕๑ และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๗ (๒๕๕๕/๖)
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ จึงให้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การกําหนด
ระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
“ก.บ.ม.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้น
“คณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ” หมายความว่ า คณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ
ประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“ตําแหน่ง” หมายความว่า ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยตามโครงสร้างตําแหน่ง
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

๒
ข้ อ ๔ ให้ อ ธิ ก ารบดี เ ป็ นผู้ รั ก ษาการตามประกาศนี้ และให้ มี อํ า นาจออกประกาศ คํ า สั่ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศนี้
หมวด ๑
การกําหนดตําแหน่ง
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ข้ อ ๕ การกํ า หนดระดั บ ตํ า แหน่ ง ตามประกาศนี้ ให้ เ ป็ น ไปตามกรอบของตํ า แหน่ ง และ
แผนพัฒนากําลังคนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดคราวละสี่ปี
กรอบของตํ า แหน่ ง ตามวรรคหนึ่ ง ให้ พิ จ ารณากํ า หนดตามโครงสร้ า งตํ า แหน่ ง พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๖ การพิจารณากําหนดระดับตําแหน่งให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(๑) การพิจารณาปรับปรุงระบบงานหรือวิธีการทํางานใหม่
(๒) การพิจ ารณาระบบบริห ารงานในมหาวิท ยาลัย ในเรื่อ งการกระจายอํา นาจ
บริหารจัดการ
(๓) การพัฒนาบทบาท หน้าที่ คุ ณภาพงานของตําแหน่งเพื่ อปฏิบัติภารกิจตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลให้ความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์เพิ่มสูงขึ้น
(๔) การจัดลําดับความสําคัญของงานตามแผนงาน โครงการที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบาย
(๕) การเปลี่ ย นแปลงการจั ด แบ่ ง หน่ ว ยงานภายในใหม่ เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
(๖) ไม่ขัดต่อการแบ่งส่วนราชการที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
ข้อ ๗ การกําหนดระดับตําแหน่งใดให้สูงขึ้นตามประกาศนี้ ตําแหน่งนั้นจะต้องมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานในตําแหน่งเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญถึงขนาดที่จะต้อง
กําหนดตําแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น โดยให้ดําเนินการอย่างโปร่งใส ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ต้ อ งเป็ น ตํ า แหน่ ง ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นมาตรฐานการจํ า แนกตํ า แหน่ ง พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย
(๒) ไม่มีผลให้มกี ารเพิม่ งบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
(๓) ไม่มีผลทําให้อตั รากําลังเพิม่ ขึ้น
(๔) ต้องคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ําซ้อน และความประหยัด

๓
ส่วนที่ ๒
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ข้อ ๘ การกําหนดระดับตําแหน่งของตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ให้สามารถมีได้ทั้งหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ทําหน้าที่สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการ และหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย โดยยึดองค์ประกอบหลักในการประเมินค่างานของตําแหน่ง และแบบประเมินค่างาน ดังนี้
(๑) องค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน
(ก) หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
(ข) ความยุ่งยากของงาน
(ค) การกํากับตรวจสอบ
(ง) การตัดสินใจ
(๒) แบบประเมินค่างานของตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ให้ใช้แบบประเมินค่างานตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑
ข้อ ๙ การกําหนดระดับตําแหน่งของตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
เชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ให้สามารถมีได้เฉพาะหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ทําหน้าที่สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการ และสํานักงานอธิการบดี โดยยึดองค์ประกอบหลักในการ
ประเมินค่างานของตําแหน่ง และแบบประเมินค่างาน ดังนี้
(๑) องค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน จํานวน ๓ ด้าน
(ก) ด้านความรู้และทักษะที่จําเป็นในงาน
(ก ๑) ความรู้และความชํานาญงาน
(ก ๒) การบริหารจัดการ
(ก ๓) การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์
(ข) ด้านความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา
(ข ๑) กรอบแนวความคิดในการแก้ปัญหา
(ข ๒) อิสระในการคิด
(ข ๓) ความท้าทายในงาน
(ค) ด้านภาระงานที่รับผิดชอบ
(ค ๑) การวิเคราะห์ข้อมูล
(ค ๒) อิสระในการปฏิบัติงาน
(ค ๓) ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน
(ค ๔) ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่ง
(๒) แบบประเมินค่างาน ให้ใช้แบบประเมินค่างานตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๒

๔
ข้อ ๑๐ การกําหนดระดับตําแหน่งของตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มลี ักษณะ
ใช้วิชาชีพ และไม่ได้ใช้วิชาชีพ ให้ยึดองค์ประกอบหลักในการประเมินค่างานของตําแหน่ง และแบบประเมิน
ค่างาน ดังนี้
(๑) องค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน
(ก) หน้าที่และความรับผิดชอบ
(ข) ความยุ่งยากของงาน
(ค) การกํากับตรวจสอบ
(ง) การตัดสินใจ
(จ) การบริหารจัดการ
(๒) แบบประเมินค่างาน ให้ใช้แบบประเมินค่างานตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๓
ส่วนที่ ๓
การดําเนินการ
ข้อ ๑๑ การกําหนดระดับตําแหน่งตามประกาศนี้ ให้จัดทําข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่ง
ที่จะเสนอขอปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหน่ง ได้แก่ชื่อตําแหน่ง เลขที่ สังกัด หน้าที่ความรับผิดชอบเดิม
และใหม่ของตําแหน่ งดังกล่ าว ลักษณะงานที่ปฏิบัติเดิมและใหม่ของตําแหน่งดังกล่าว เพื่อประกอบการ
พิจารณา
ข้อ ๑๒ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน จํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน
ห้าคน โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตําแหน่งที่เสนอขอกําหนดระดับตําแหน่ง
สูงขึ้นร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินค่างาน และให้ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการและ
เลขานุ ก าร เพื่ อ ทํ า การประเมิ น ค่ า งานตามหลั ก เกณฑ์ ที่ กํ า หนด และเมื่ อ คณะกรรมการประเมิ น ค่ า งาน
ดําเนินการประเมินค่างานเรียบร้อยแล้ว ให้นําผลการประเมินเสนอต่อ ก.บ.ม. พิจารณากําหนดกรอบตําแหน่งต่อไป
ข้อ ๑๓ เมื่อ ก.บ.ม. มีม ติกําหนดกรอบตําแหน่งในหน่วยงานใดแล้ว ให้มีการประกาศให้
พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับทราบร่วมกัน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมในการ
ประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว
ข้อ ๑๔ ให้มีการจัดทํารายงานสรุปผลการพิจารณากรอบตําแหน่งเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงในการ
สืบค้น และเพื่อแสดงความโปร่งใส

๕
หมวด ๒
การแต่งตัง้ พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน้
ส่วนที่ ๑
บททัว่ ไป
ข้ อ ๑๕ หลักเกณฑ์ และการแต่ งตั้ งพนั กงานมหาวิ ทยาลั ยให้ ดํ ารงตํ าแหน่ งสู งขึ้ น ต้ องเป็ น
ตําแหน่งที่มหาวิทยาลัยได้ประเมินค่างานแล้ว
ข้อ ๑๖ การประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ตามข้อ
๒๒(๑) ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ดังนี้
(๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพ ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน และ
ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น รวมทั้งไม่นําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือ
วิชาชีพมากกว่าหนึ่งฉบับในลักษณะที่จะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่
(๒) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในผลงานทาง
วิชาชีพของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า
(๓) ต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาชีพจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
และสิทธิมนุษยชน
(๔) ผลงานทางวิชาชีพต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาชีพเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติ
มาเกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย
โดยหวั งผลประโยชน์ ส่ วนตั ว หรื อต้องการสร้างความเสี ยหายแก่ ผู้ อื่น และเสนอผลงานตามความเป็ นจริ ง
ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาชีพ
(๕) ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ ๑๗ ผลงานที่นําเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา ต้องมีเงื่อนไขดังนี้
(๑) ต้องมิใช่ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและการฝึกอบรม
(๒) ต้องมิใช่ผลงานเดิมที่เคยใช้ในการประเมินแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
มาแล้ว
(๓) กรณีที่เป็นผลงานร่วมต้องระบุการมีส่วนร่วมและมีคํารับรองจากผู้มีส่วนร่วม
ส่วนที่ ๒
ตําแหน่งประเภทผูบ้ ริหาร
ข้อ ๑๘ ให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่มหาวิทยาลัยกําหนด ก่อนการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภท
ผู้บริหาร

๖
ข้ อ ๑๙ การประเมิ น เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ประเภทผู้ บ ริ ห าร ต้ อ งประเมิ น ตาม
องค์ประกอบ ดังนี้
(๑) ผลสัมฤทธิข์ องงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่
(๒) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
(๓) สมรรถนะทางการบริหาร
ข้อ ๒๐ เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จําเป็น
สําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน และสมรรถนะทางการบริหาร รวมทั้งแบบประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้น ให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
ส่วนที่ ๓
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ข้อ ๒๑ ให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่มหาวิทยาลัยกําหนด ก่อนการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ข้อ ๒๒ การประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ต้องประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง
(ก) ระดับชํานาญการ
(ก ๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่
(ก ๒) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับ
ตําแหน่งที่จะประเมิน
(ก ๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญการ ได้แก่
(ก ๓.๑) คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม หรือ
(ก ๓.๒) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง
(ก ๔) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยการพิจารณา
กําหนดตําแหน่งระดับชํานาญการ ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๗
(ข) ระดับชํานาญการพิเศษ
(ข ๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่
(ข ๒) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับ
ตําแหน่งที่จะประเมิน

๗
(ข ๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญการพิเศษ ได้แก่
(ข ๓.๑) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงการพัฒนางานของหน่วยงานอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง หรือ
(ข ๓.๒) งานวิจัย หรือผลงานลักษณะอื่นที่เป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ
(ข ๔) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยการพิจารณา
กําหนดตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่กําหนดไว้ใน
ข้อ ๑๖
(ค) ระดับเชี่ยวชาญ
(ค ๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่
(ค ๒) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับ
ตําแหน่งที่จะประเมิน
(ค ๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่
(ค ๓.๑) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือผลงาน
ลักษณะอื่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ และ
(ค ๓.๒) งานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง
(ค ๔) การใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถในงานสนั บ สนุ น งานบริ ก าร
วิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม เช่น การให้ความเห็น คําแนะนํา หรือเสนอแนะ การให้คําปรึกษา
แนะนํา การอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการในการ
แก้ไขปัญหาหรือการพัฒนางานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้นๆ
(ค ๕) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยการพิจารณา
กําหนดตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่กําหนดไว้ใน
ข้อ ๑๖
(ง) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
(ง ๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่
(ง ๒) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับ
ตําแหน่งที่จะประเมิน
(ง ๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ได้แก่
(ง ๓.๑) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือผลงาน
ลักษณะอื่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ และ
(ง ๓.๒) งานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง

๘
(ง ๔) การใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถในงานสนั บ สนุ น งานบริ ก าร
วิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม เช่น การให้ความเห็น คําแนะนํา หรือเสนอแนะ การให้คําปรึกษา
แนะนํา การอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการในการ
แก้ไขปัญหาหรือการพัฒนางานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้นๆ
(ง ๕) ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้นๆ หรือในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพ หมายถึง ผลงานได้รับการยอมรับ ยกย่อง หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือผลการปฏิบัติงาน
สนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพ หรือในงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
(ง ๖) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชี พ โดยการพิจารณา
กําหนดตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่กําหนดไว้ใน
ข้อ ๑๖
(๒) กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วชิ าชีพ
(ก) ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับ
เชี่ยวชาญ ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน
(ก ๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่และ
แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในตําแหน่งใหม่
(ก ๒) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับ
ตําแหน่งที่จะประเมิน
(ก ๓) สมรรถนะทางการบริหาร
ข้อ ๒๓ เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จําเป็น
สําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน สมรรถนะทางการบริหาร และระดับคุณภาพของผลงาน รวมทั้งแบบประเมิน
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
เกณฑ์ ก ารตั ด สิ น คุ ณ ภาพของผลงาน ให้ ใ ช้ ค ะแนนเสี ย งข้ า งมากของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เว้นแต่วิธีพิเศษ ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียงของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ส่วนที่ ๔
การดําเนินการ
ข้อ ๒๔ การแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ให้กระทําได้สองวิธี คือ วิธีปกติและวิธีพิเศษ
ดังนี้
(๑) วิธีปกติ ผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(ก) มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
(ข) ได้รับค่าจ้างไม่ต่ํากว่าขั้นต่ําของระดับที่จะแต่งตั้ง ทั้งนี้ หากมิได้กําหนด
อัตราค่าจ้างขั้นต่ําในระดับที่จะแต่งตั้งไว้ ให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ม. กําหนด
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(๒) วิ ธี พิ เ ศษ ได้ แ ก่ การแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ตามข้ อ ๒๒(๑) ที่ มี
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งแตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ข้อ ๒๕ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. เพื่อทําหน้าที่ ดังนี้
(๑) พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างานและการกําหนดกรอบตําแหน่ง
(๒) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ ความ
สามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน และประเมินสมรรถนะทางการบริหาร
สําหรับตําแหน่งประเภทผู้บริหาร โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดําเนินการแทนได้ตามความเหมาะสม
(๓) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
(๔) พิจารณาสรุปผลเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๒๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ ตามข้อ ๒๕(๓) เพื่อพิจารณาผลงานในตําแหน่งต่างๆ ให้แต่งตั้ง ดังนี้
(๑) กรณี ก ารแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ระดั บ ชํ า นาญการ กรรมการจะต้ อ งเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและความชํานาญตรงกับวิชาชีพของตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง และต้องดํารง
ตําแหน่งไม่ต่ํากว่าตําแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือเทียบเท่า
ให้คณะกรรมการผู้ท รงคุณวุฒิประกอบด้วยกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัย แต่ต้องอยู่ต่างสังกัดหน่วยงานกับผู้เสนอขอแต่งตั้ง และกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอีก
อย่างน้อยหนึ่งคน รวมจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่าสามคน
(๒) กรณี ก ารแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ระดั บ ชํ า นาญการพิ เ ศษ เชี่ ย วชาญ หรื อ
เชี่ยวชาญพิเศษ กรรมการจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญ
ตรงกับวิชาชีพของตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง และต้องดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าตําแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือเทียบเท่า
ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน โดย
แต่ ง ตั้ ง จากบุ ค คลภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ตามบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ก.พ.อ. กํ า หนด ในกรณี ที่ ไ ม่ มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตามบัญชีและ/หรือมีเหตุผลความจําเป็นที่ไม่อาจแต่งตั้งกรรมการตามบัญชีดังกล่าวได้ ให้เสนอ
ก.บ.ม. พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นกรณีไป
ข้ อ ๒๗ การแต่ ง ตั้ งให้ ดํา รงตํ า แหน่ ง สูง ขึ้ น โดยวิ ธี พิเ ศษตามข้ อ ๒๔(๒) ให้ค ณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิมีจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่าห้าคน
ข้อ ๒๘ วิธีการประเมินผลงานในตําแหน่งระดับชํานาญการ หรือระดับชํานาญการพิเศษ ให้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคนทําการประเมินแล้วส่งผลการประเมินให้คณะกรรมการ
กรณีการประเมินผลงานตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องจัดให้มีการประชุมพิจารณาผลงานร่วมกัน

๑๐
ข้อ ๒๙ ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ปรับปรุงผลงาน ให้ผู้เสนอขอกําหนด
ตําแหน่งปรับปรุงผลงานได้ภายในระยะเวลาสามเดือน นับตั้งแต่วันที่รับทราบมติ ยกเว้นกรณีมีเหตุผลและ
ความจําเป็นอาจขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสามเดือน ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาผลงานที่ปรับปรุง
สมบูรณ์แล้วมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด วันที่แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต้องเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัยรับผลงาน
ฉบับที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว
ผลงานที่ให้ปรับปรุง หมายถึง การให้ปรับปรุงผลงานชิ้นเดิมที่ยังไม่เข้าเกณฑ์เฉพาะส่วนที่ยัง
ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องเท่านั้น มิใช่เป็นการทําผลงานชิ้นใหม่ หรือส่งผลงานชิ้นใหม่ให้พิจารณาแทน
ข้อ ๓๐ การแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ
ก.บ.ม. เป็นผู้มีอํานาจสั่งแต่งตั้ง
ข้อ ๓๑ เมื่อมีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นแล้ว ให้มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานของ
ตําแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งด้วย
ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติให้ดํารงตําแหน่ง เนื่องจากคุณภาพของผลงาน การใช้ความรู้
ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม หรือความเป็นที่ยอมรับ
ในงานด้านนั้น หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด ผู้ขอกําหนดตําแหน่งมีสิทธิขอให้ ก.บ.ม.
พิจ ารณาทบทวนได้ไม่ เกินสองครั้ ง โดยในคําขอทบทวนนั้ นต้อ งแสดงข้อ เท็จจริ ง ข้ ออ้า ง และเหตุผ ลที่
สนับสนุนคําขอและจะต้องยื่นเรื่องขอทบทวนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับทราบมติ
เมื่ อ ก.บ.ม. ได้ รั บ เรื่ อ งคํ า ขอให้ ท บทวนผลการพิ จ ารณาผลงานแล้ ว ให้ ส่ ง คํ า ขอนั้ น แก่
คณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น หากคณะกรรมการมีความเห็นประการใดให้เสนอต่อ
ก.บ.ม. พิจารณา ผลการพิจารณาของ ก.บ.ม. ให้เป็นที่สุด
ข้อ ๓๓ เมื่อคณะกรรมการได้รบั เรื่องการขอทบทวนตามข้อ ๓๒ แล้ว ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) การพิจารณาทบทวนครั้งที่หนึ่ง
(ก) กรณีที่เห็นว่าคําขอทบทวนขาดข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และไม่มีเหตุผลที่
สนับสนุนคําขอ ให้มีมติไม่รับพิจารณา
(ข) กรณีที่เห็นว่าคําขอทบทวนมีข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และเหตุผลที่สนับสนุน
คําขอ ให้มีมติรับไว้พิจารณา โดยให้มอบคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมพิจารณา
(๒) การพิจารณาทบทวนครั้งที่สอง
(ก) กรณีที่เห็นว่าคําขอทบทวนขาดข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และไม่มีเหตุผลที่
สนับสนุนคําขอเพิ่มเติมจากครั้งที่หนึ่ง ให้มีมติไม่รับพิจารณา
(ข) กรณีที่เห็นว่าคําขอทบทวนมีข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และเหตุผลที่สนับสนุน
คําขอเพิ่มเติมจากครั้งที่หนึ่ง ให้มีมติรับไว้พิจารณา และให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ โดยมี
จํานวนกรรมการเท่ากับชุดเดิมเพื่อพิจารณา

๑๑
(ค) เมื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ได้พิจารณาคําขอทบทวนแล้ว ให้
มหาวิทยาลัยนําผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่และชุดเดิมเสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณาต่อไป
ข้อ ๓๔ ให้ ก.บ.ม. พิจารณากําหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้ขอกําหนดตําแหน่ง
อันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้ที่กระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาชีพและเป็น
ผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้ขอกําหนดตําแหน่งระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับ
ความเป็นจริงหรือมีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่นหรือนําผลงานของผู้อื่นไปใช้ในการเสนอขอ
ตําแหน่งโดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง ให้ ก.บ.ม. มีมติให้งดการพิจารณาการขอตําแหน่งในครั้งนั้นและ
ดําเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระทําผิดเป็นกรณีๆ ไป และห้ามผู้กระทําผิดนั้น
เสนอขอตําแหน่งมีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับตั้งแต่วันที่ ก.บ.ม. มีมติ
(๒) กรณีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ดํารงตําแหน่งไปแล้ว หากภายหลังตรวจสอบ
พบหรือทราบว่าผลงานที่ใช้ในการเสนอขอตําแหน่งครั้งนั้น เป็นการลอกเลียนผลงานของผู้อื่นหรือนําเอาผลงาน
ของผู้อื่นไปใช้ โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง ให้ ก.บ.ม. มีมติถอดถอนตําแหน่งระดับชํานาญการ ระดับ
ชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ และดําเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและ
ความร้ายแรงแห่งการกระทําผิดเป็นกรณีๆ ไป และห้ามผู้กระทําผิดนั้นเสนอขอตําแหน่งมีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่า
ห้าปีนับตั้งแต่วันที่ ก.บ.ม. มีมติให้ถอดถอน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕
สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์
(นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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