
 

 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

โดยที่ ก.พ.อ. ได้ปรับระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
จากระบบจ าแนกต าแหน่งตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับเป็นระบบจ าแนกต าแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน         
จึงต้องมีการปรับปรุงมาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานบุคคลที่ปรับเปลี่ยนใหม่  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา 
๑๗ (๒) (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘  และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
พ.ศ.๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในการประชุม
ครั้งที ่๕/๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จึงออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้ 

หมวด ๑ 

ทั่วไป 

 

 ข้อ ๑   ข้อบังคับนี้  เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์               
ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
พ.ศ. ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่าด้วยการก าหนด

ระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๑   
บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  หรือมติอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วซึ่งขัดหรือแย้ง

กับข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 
 



ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
“ก.บ.ม.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์        
 “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
“ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
“ต าแหน่ง”  หมายความว่า ต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานจ าแนกต าแหน่ง

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
“หน่วยงาน” หมายความว่า ส านักงานอธิการบดี ส านักงานวิทยาเขต คณะ สถาบัน ส านัก 

วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ กองหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่ากอง  
 “หัวหน้าหน่วยงาน” หมายความว่า คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย และผู้อ านวยการกองภายในส านักงานอธิการบดีหรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าส านักงาน
อธิการบดี 
 “คณะกรรมการประเมินบุคคล” หมายความว่า คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น     

“คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผล
งานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

“คณะอนุกรรมการประเมินบุคคล” หมายความว่า คณะกรรมการท่ีคณะกรรมการ
ประเมินบุคคลแต่งตั้ง 

“การประเมินค่างาน” หมายความว่า กระบวนการวัดคุณค่าของต าแหน่ง  โดยน างานมา
เปรียบเทียบกันภายใต้องค์ประกอบที่เป็นตัวหลักเพ่ือตีค่างาน 

“ผลสัมฤทธิ์ของงาน” หมายความว่า งานที่ปฏิบัติได้ผลผลิตตามเป้าหมาย และเกิด
ผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ 

“สมรรถนะในการปฏิบัติงาน” หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ซึ่งก าหนดขึ้นเพ่ือหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

“ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร”  หมายความว่า  ระดับต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดีหรือเทียบเท่า  และระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า  ในหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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 “หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ” หมายความว่า ต าแหน่ง
ระดับช านาญการ  ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานตั้งแต่ระดับงานหรือเทียบเท่าขึ้นไป  ในหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๕  ให้ ก.บ.ม. มีอ านาจและหน้าที่ในการพิจารณาก าหนดระดับต าแหน่งและการพิจารณาเพ่ือ
แต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น และมีอ านาจออกประกาศเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามข้อบังคับนี้
ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด 

หมวด ๒ 
การก าหนดระดับต าแหน่ง 

 

ข้อ ๗  หลักเกณฑ์และการก าหนดระดับต าแหน่งต้องสอดคล้องกับกรอบของต าแหน่งและ
แผนพัฒนาก าลังคนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๘  การก าหนดระดับต าแหน่งใดให้สูงขึ้น  ต าแหน่งนั้นจะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
คุณภาพและความยุ่งยากของงานในต าแหน่งเพ่ิมขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญถึงขนาดที่จะต้องก าหนด
ต าแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น  โดยต้องด าเนินการอย่างโปร่งใสภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 

(๘.๑) ต้องเป็นต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการจ าแนกต าแหน่งข้าราชการ      
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา    

(๘.๒) ไม่มีผลให้มีการเพิ่มงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
(๘.๓) ไม่มีผลท าให้อัตราก าลังเพิ่มขึ้น 
(๘.๔) ต้องค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ  ความไม่ซ้ าซ้อน  และความประหยัด      

ข้อ ๙  การก าหนดระดับต าแหน่ง  ต้องยึดหลักการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน  และประเมิน
ค่างานเพ่ือวัดคุณภาพของต าแหน่งตามลักษณะงาน  หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพ  และความยุ่งยากของ
งาน  ความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน  โดยก าหนดหลักเกณฑ์การวิเคราะห์
ภารกิจของหน่วยงานและหลักเกณฑ์การประเมินค่างานตามประเภทต าแหน่งดังต่อไปนี้ 

(๙.๑) ต าแหน่งประเภททั่วไป  ระดับช านาญงาน  และระดับช านาญงานพิเศษ  ต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ  ก าหนดให้มีทั้ง
หน่วยงานที่ท าหน้าที่สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการ  และหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย โดยก าหนดองค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน ดังนี้      
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(ก) หน้าที่และความรับผิดชอบ     
(ข) ความยุ่งยากของงาน              
(ค) การก ากับตรวจสอบ                
(ง) การตัดสินใจ 

 (๙.๒) ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ   และระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ  ก าหนดให้มีได้เฉพาะในหน่วยงานที่ท าหน้าที่สอน  วิจัย  ให้บริการทางวิชาการ และส านักงาน
อธิการบดี  โดยก าหนดองค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑๐ องค์ประกอบย่อย  ดังนี้     

(ก) ด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นในงาน                                                          
 (ก ๑) ความรู้และความช านาญงาน 

 (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) ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติของต าแหน่ง       

(๙.๓) ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ระดับ
ช านาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพ และไม่ได้ใช้วิชาชีพ 
ก าหนดองค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน ดังนี้         

(ก) หน้าที่และความรับผิดชอบ 
(ข) ความยุ่งยากของงาน    
(ค) การก ากับตรวจสอบ 
(ง) การตัดสินใจ 
(จ) การบริหารจัดการ 

ข้อ ๑๐ วิธีการประเมินค่างานของต าแหน่งตามข้อ ๙ ให้ ก.บ.ม. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ค่างานจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน  แต่ไม่เกิน ๕ คน โดยมีผู้บังคับบัญชาโดยตรงของต าแหน่งที่เสนอขอก าหนดระดับ
ต าแหน่งสูงขึ้นร่วมเป็นคณะกรรมการและหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการและ
เลขานุการ                                      
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ทั้งนี้ การประเมินค่างานของต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษในต าแหน่งที่ปรึกษาให้                        
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน  ประกอบด้วยอธิการบดีและรองอธิการบดี  รวมแล้ว
จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน  แต่ไม่เกิน ๕ คน  แล้วน าผลการประเมินค่างานเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติก าหนดกรอบต าแหน่งที่ปรึกษา      

ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดระดับต าแหน่งและประเมินค่างาน   และแบบ
ประเมินค่างานตามประเภทต าแหน่ง ตามข้อ ๙ ให้จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม.  
โดยใช้แบบตามแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ก าหนดระดับต าแหน่งและการประเมินค่างาน        

หมวด ๓ 
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น 

 

ข้อ ๑๒  หลักเกณฑ์และการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต้องเป็นต าแหน่งที่มหาวิทยาลัย
ได้ประเมินค่างานแล้ว  ทั้งนี้ให้พิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้    

(๑๒.๑) การประเมินค่างาน 
(๑๒.๒) ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(๑๒.๓) ความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน               
(๑๒.๔) ส าหรับต าแหน่งระดับช านาญงาน  ช านาญงานพิเศษ  ช านาญการ  ช านาญการ

พิเศษ  เชี่ยวชาญ  และเชี่ยวชาญพิเศษ  จะต้องมีองค์ประกอบด้านผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญงาน ผู้ช านาญ
งานพิเศษ  ผู้ช านาญการ  ผู้ช านาญการพิเศษ  ผู้เชี่ยวชาญ  และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

ข้อ ๑๓  หลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ก าหนดตามประเภท
ต าแหน่ง ดังนี้                                 

(๑๓.๑) ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  ต้องประเมินตามองค์ประกอบดังนี้ 
(ก) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่        
(ข) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง ที่จะ

ประเมิน                                          
(ค) สมรรถนะทางการบริหาร 

(๑๓.๒) ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน  และระดับช านาญงานพิเศษ  ต้อง
ประเมินตามองค์ประกอบดังนี้ 

(ก) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
(ข) ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะ

ประเมิน 
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(ค) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญงาน  หรือช านาญงานพิเศษ  ได้แก่                                                             
(ค ๑) ระดับช านาญงานต้องมีคู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม     
(ค ๒) ระดับช านาญงานพิเศษ  ต้องมีคู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม 

และผลงานเชิงวิเคราะห์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 
(ง) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  การพิจารณาก าหนดต าแหน่งระดับ

ช านาญงาน และระดับช านาญงานพิเศษ ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑๕               
 (๑๓.๓) ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ                

(ก) กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง                         
(ก ๑) ระดับช านาญการ  ต้องประเมินตามองค์ประกอบดังนี้   

(ก ๑.๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
(ก ๑.๒) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ

ต าแหน่งที่จะประเมิน 
(ก ๑.๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการ  ได้แก่ 

(ก ๑.๓.๑) คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม และ   
(ก ๑.๓.๒) ผลงานเชิงวิเคราะห์  หรือสังเคราะห์หรืองานวิจัยซึ่ง

แสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 
(ก ๑.๔) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  การพิจารณาก าหนด

ต าแหน่งระดับช านาญการต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่ก าหนดไว้  ในข้อ ๑๕ 
(ก ๒) ระดบัช านาญการพิเศษ  ต้องประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้                                                           

(ก ๒.๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่                                                          
(ก ๒.๒) ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ

ต าแหน่งที่จะประเมิน    
(ก.๒.๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการพิเศษ ได้แก่ 

(ก ๒.๓.๑) ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์  ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงการพัฒนางานของหน่วยงาน  อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง และ 

(ก.๒.๓.๒) งานวิจัย  หรือผลงานลักษณะอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน อย่างน้อยหนึ่ง เรื่อง/รายการ    

(ก ๒.๔) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  การพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  ตามท่ีก าหนดไว้ ในข้อ  ๑๕     

(ก ๓) ระดับเชี่ยวชาญ  ต้องประเมินตามองค์ประกอบดังนี้ 
(ก ๓.๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
(ก ๓.๒) ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ

ต าแหน่งที่จะประเมิน   
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(ก.๓.๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ  ได้แก่                 
(ก ๓.๓.๑) ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ หรือผลงาน

ลักษณะอ่ืน  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย  อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ  และ 
(ก.๓.๓.๒) งานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ  อย่างน้อย หนึ่งเรื่อง  
 (ก ๓.๔) การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ

หรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม  เช่น  การให้ความเห็น ค าแนะน า  หรือเสนอแนะการให้ค าปรึกษาแนะน า  การ
อบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ  แนวทาง  ระบบ  รูปแบบ  เทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือ
การพัฒนางานสนับสนุน  งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้นๆ 

(ก ๓.๕) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  การพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ  ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๕  

 (ก ๔) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  ต้องประเมินตามองค์ประกอบดังนี้                                                         
(ก ๔.๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่    
(ก ๔.๒) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ

ต าแหน่งที่จะประเมิน 
(ก ๔.๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ได้แก่ 

(ก ๔.๓.๑) ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์  หรือผลงาน
ลักษณะอ่ืน  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย  อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ  และ                      

(ก ๔.๓.๒) งานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ  อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง     

(ก ๔.๔) การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ
หรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม  เช่น  การให้ความเห็น  ค าแนะน า  หรือเสนอแนะการให้ค าปรึกษาแนะน า  การ
อบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ  เทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือการ
พัฒนางานสนับสนุน  งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพ นั้น ๆ                             

(ก ๔.๕) ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้นๆ  หรือในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพ  หมายถึง  ผลงานได้รับการยอมรับ  ยกย่องหรือได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ  หรือผลการปฏิบัติงาน  
สนับสนุน  งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพ  หรือในงานที่เก่ียวข้อง  ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ                                

(ก ๔.๖) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  การพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๕   

(ข) กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ 
(ข ๑) ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ  ระดับช านาญการพิเศษ  และระดับ

เชี่ยวชาญ  ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน  ต้องประเมินตามองค์ประกอบดังนี้  
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(ข ๑.๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่และ
แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ 

(ข ๑.๒) ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งที่จะประเมิน                             

(ข ๑.๓) สมรรถนะทางการบริหาร 
ข้อ ๑๔  ผลงานที่น าเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณา  อย่างน้อยต้องมีเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

(๑๔.๑) ต้องมิใช่ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและการฝึกอบรม 
(๑๔.๒) ต้องมิใช่ผลงานเดิมที่เคยใช้ในการประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

มาแล้ว 
(๑๔.๓) กรณีท่ีเป็นผลงานร่วมต้องระบุการมีส่วนร่วมและมีค ารับรองจากผู้มีส่วนร่วม 

ข้อ ๑๕  การประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป  ระดับช านาญงาน  และ
ช านาญงานพิเศษ  หรือต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  ระดับช านาญการ  ระดับช านาญการ
พิเศษ  ระดบัเชี่ยวชาญ  และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  ต้องค านึงถึงจริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้   

(๑๕.๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพ  ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตนเอง
และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน  รวมทั้งไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่วารสารวิชาการ  หรือ
วิชาชีพมากกว่าหนึ่งฉบับในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

(๑๕.๒) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทาง
วิชาชีพของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า 

(๑๕.๓) ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาชีพจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ
ผู้อื่นและสิทธิมนุษยชน 

(๑๕.๔) ผลงานทางวิชาชีพต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาชีพเป็นเกณฑ์  ไม่มีอคติ
มาเกี่ยวข้อง  และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษา วิเคราะห์  สังเคราะห์หรือวิจัย  
โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยาย
ข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาชีพ                

(๑๕.๕) ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
ข้อ ๑๖ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพ่ือแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  ตามข้อ 

(๑๓.๑) (๑๓.๒) (๑๓.๓) และเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของผลงานให้จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย   โดย
ความเห็นชอบของ ก.บ.ม.  
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หมวด ๔ 
การด าเนินการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 

 

ข้อ ๑๗ ระดับคุณภาพของผลงาน ให้จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง ดังนี้ 
 (๑๗.๑) ต าแหน่งประเภททั่วไป 

 (ก)  ระดับช านาญงาน ต้องอยู่ในระดับดี 
   (ข)  ระดับช านาญงานพิเศษ ต้องอยู่ในระดับดี 

(๑๗.๒) ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
    (ก)  ระดับช านาญการ ต้องอยู่ในระดับดี 
    (ข)  ระดับช านาญการพิเศษ ต้องอยู่ในระดับดี 
    (ค)  ระดับเชี่ยวชาญ ต้องอยู่ในระดับดีมาก 
    (ง)  ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องอยู่ในระดับดีเด่น 

วิธีการตัดสินคุณภาพของผลงานให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก  เว้นแต่โดยวิธีพิเศษต้ องใช้คะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียงของที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

ข้อ ๑๘  การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ให้กระท าได้สองวิธี คือวิธีปกติและวิธีพิเศษ 
ดังนี้    

(๑๘.๑) วิธีปกติ ผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้                
(ก) มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง                                                           
(ข) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับที่จะแต่งตั้ง 

(๑๘.๒) วิธีพิเศษ ได้แก่ การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งตามข้อ (๑๓.๒) และ (๑๓.๓) 
(ก) ที่มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในกรณีการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญงาน กรณีที่คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งไม่ครบตามที่ก าหนดไว้ หรือการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ กรณีท่ีผู้ได้รับแต่งตั้งมิได้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการมาก่อน ทั้งนี้ ผู้ได้รับการ
แต่งตั้งต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับที่จะแต่งตั้ง  

คุณภาพผลงานของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งทั้งในระดับช านาญงานและ
ช านาญการพิเศษต้องอยู่ในระดับดีมาก  

ข้อ ๑๙ ให้สภามหาวิทยาลัย  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  แต่
ไม่เกินห้าคน  โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ดังนี้ 

(๑๙.๑) อธิการบดี หรือรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   ประธานกรรมการ 
(๑๙.๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือภายในมหาวิทยาลัย   กรรมการ 
(๑๙.๓) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการ 
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ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งบุคลากรในกองบริหารงานบุคคล จ านวนไม่เกินสองคน  เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ   

ให้คณะกรรมการประเมินบุคคล มีหน้าที่ ดังนี้      
(๑) พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างานและการก าหนดกรอบต าแหน่ง เว้นแต่กรอบ

ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
(๒) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ 

ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน  และประเมินสมรรถนะทางการบริหารส าหรับ
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการแทนได้ตามความเหมาะสม 

(๓) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

(๔) พิจารณาสรุปผลเพ่ือเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  ให้ 
ก.บ.ม. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  

ข้อ ๒๐  ให้คณะกรรมการประเมินบุคคลแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงาน
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อพิจารณาผลงานต าแหน่งต่างๆ   

(๒๐.๑) กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญงานหรือระดับช านาญการ  
กรรมการจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและความช านาญ ตรงกับวิชาชีพของต าแหน่งที่จะ
แต่งตั้ง  และต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือเทียบเท่า 

ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัย  แต่ต้อง
อยู่ต่างสังกัดหน่วยงานกับผู้เสนอขอแต่งตั้ง  (หน่วยงานระดับคณะ กอง ส านัก ศูนย์ สถาบัน)  และกรรมการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยอีกอย่างน้อยหนึ่งคน  รวมจ านวนกรรมการทั้งหมดไม่น้อยกว่าสามคน   

(๒๐.๒) กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญงานพิเศษ  ช านาญการพิเศษ  
เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ  กรรมการจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ  ความช านาญ  หรือ
ความเชี่ยวชาญตรงกับวิชาชีพของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง  และต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือ
เทียบเท่า 

ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยแต่งตั้งจาก
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยตามบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.ก าหนด ในกรณีท่ีมีเหตุผล และความจ าเป็นที่
ไม่อาจแต่งตั้งกรรมการตามบัญชีดังกล่าวได้ ให้เสนอ ก.พ.อ. พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นกรณีไป 

ข้อ ๒๑  การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นโดยวิธีพิเศษ ตามข้อ (๑๘.๒) ให้คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  มีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่าห้าคน 

วิธีการประเมินผลงานในต าแหน่งระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ  ระดับช านาญการ  
ระดับช านาญการพิเศษ  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
แต่ละคนท าการประเมิน แล้วส่งผลการประเมินให้คณะกรรมการประเมินบุคคล  พิจารณาโดยจะไม่ท าการประชุม
ก็ได้ 
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กรณีการประเมินผลงานต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  จะต้องจัดให้มีการประชุมพิจารณา
ผลงานร่วมกัน 

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพมีมติเห็นว่าผลงานมีระดับคุณภาพตามท่ี ก.บ.ม. ก าหนด ให้เสนอ ก.บ.ม. หรือสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี วันที่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หมายถึง วันที่มหาวิทยาลัยได้รับเรื่องเสนอขอก าหนด
ต าแหน่ง  

ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพมีมติให้ปรับปรุงผลงาน ให้ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งปรับปรุงผลงานภายในระยะเวลาสามเดือน นับตั้งแต่
วันที่รับทราบมติ  ยกเว้นกรณีมีเหตุผลและความจ าเป็น อาจขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสามเดือน ทั้งนี้  
หากผลการพิจารณาผลงานที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้วมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ี ก.บ.ม. ก าหนด  วันที่แต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งต้องเป็นวันที่มหาวิทยาลัยได้รับผลงานฉบับที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว   

ผลงานที่ให้ปรับปรุง  หมายถึง  การให้ปรับปรุงผลงานชิ้นเดิมที่ยังไม่เข้าเกณฑ์เฉพาะส่วนที่ยังไม่
สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องเท่านั้น  มิใช่เป็นการท าผลงานชิ้นใหม่  หรือส่งผลงานชิ้นใหม่ให้พิจารณาแทน 

ข้อ ๒๓  การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งตามข้อ  ๑๓  ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ 
ก.บ.ม. เป็นผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้ง  เว้นแต่การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ โดยเสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีเพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

ข้อ ๒๔ เมื่อมีการแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นแล้ว ให้มีการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามลักษณะงาน  หน้าที่และความรับผิดชอบ  คุณภาพและความยุ่งยากของงานต าแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้งด้วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.ม. ก าหนด ทั้งนี้ อาจน าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าว
มาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนด้วยก็ได้  

 
หมวด ๕ 

การลงโทษ และทบทวนผลการพิจารณา 
 

ข้อ ๒๕  มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้ขอก าหนดต าแหน่งอันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้ที่กระท า
ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเก่ียวข้องกับผลงานวิชาชีพและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับ
การพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นตามข้อ (๑๓.๒)  และ (๑๓.๓) (ก) ให้เป็นดังต่อไปนี้ 

 (๒๕.๑) กรณีท่ีมหาวิทยาลัยตรวจพบว่าผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบุการมีส่วนร่วมในผลงาน
ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือมีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืนหรือน าผลงานของผู้อ่ืนไปใช้ในการ
เสนอขอต าแหน่ง  โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง   ให้ ก.บ.ม. มีมติให้งดการพิจารณาการขอต าแหน่งในครั้งนั้น
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และด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณี ๆ ไป   และห้ามผู้กระท าผิด
นั้นเสนอขอต าแหน่งมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับตั้งแต่วันที่ ก.บ.ม. มีมติ 

(๒๕.๒) กรณีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งไปแล้ว  หากภายหลังตรวจสอบ
พบหรือทราบว่าผลงานที่ใช้ในการเสนอขอต าแหน่งครั้งนั้น  เป็นการลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืนหรือน าเอาผลงาน
ของผู้อ่ืนไปใช้   โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง  ให้ ก.บ.ม. มีมติถอดถอนต าแหน่งระดับช านาญงาน  ระดับ
ช านาญงานพิเศษ  ระดับช านาญการ  ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ  ส่วนต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
พิเศษ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรี เพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความ
กราบบังคมทูล เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน  และด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความ
ร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณี ๆ ไป  และห้ามผู้กระท าผิดนั้นเสนอขอต าแหน่งมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี
นับตั้งแต่วันที่ ก.บ.ม.มีมติให้ถอดถอน หรือนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯถอดถอน แล้วแต่กรณี                                       

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติให้ด ารงต าแหน่ง  เนื่องจากคุณภาพของผลงาน  การใช้ความรู้
ความสามารถในงานสนับสนุน  งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม  หรือความเป็นที่ยอมรับในงาน
ด้านนั้น  หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัย ก าหนด  ผู้ขอก าหนดต าแหน่งมีสิทธิ
ขอให้สภามหาวิทยาลัย พิจารณาทบทวนได้ไม่เกินสองครั้ง  โดยในค าขอทบทวนนั้นต้องแสดงข้อเท็จจริง  ข้ออ้าง  
และเหตุผลที่สนับสนุนค าขอและจะต้องยื่นเรื่องขอทบทวนภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่รับทราบมติ   

เมื่อสภามหาวิทยาลัย ได้รับเรื่องค าขอให้ทบทวนผลการพิจารณาผลงานแล้วให้ส่งค าขอนั้นแก่
คณะกรรมการประเมินหากคณะกรรมการดังกล่าวมีความเห็นประการใดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  ผลการ
พิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๒๗ เมื่อคณะกรรมการประเมินบุคคลได้รับเรื่องการขอทบทวนแล้ว  ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๒๗.๑) การพิจารณาทบทวนครั้งที่หนึ่ง       

(ก) กรณีเห็นว่าค าขอทบทวนขาดข้อเท็จจริง  ข้ออ้าง  และเหตุผลที่สนับสนุนค าขอ  
ให้มีมติไม่รับพิจารณา 

(ข) กรณีที่เห็นว่าค าขอทบทวนมีข้อเท็จจริง  ข้ออ้าง  และเหตุผลที่สนับสนุนค าขอ  
ให้มีมติรับไว้พิจารณาและให้มอบคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพชุดเดิมเพ่ือพิจารณา 

(๒๗.๒) การพิจารณาทบทวนครั้งที่สอง 
(ก) กรณีเห็นว่าค าขอทบทวนขาดข้อเท็จจริง  ข้ออ้าง  และไม่มีเหตุผลที่สนับสนุนค า

ขอเพ่ิมเติมจากครั้งที่หนึ่ง ให้มีมติไม่รับพิจารณา 
(ข) กรณีที่เห็นว่าค าขอทบทวนมีข้อเท็จจริง  ข้ออ้าง  และมีเหตุผลที่สนับสนุนค าขอ

เพ่ิมเติมจากครั้งที่หนึ่ง  ให้มีมติรับไว้พิจารณาและให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพชุดใหม่  โดยมีจ านวนกรรมการเท่ากับชุดเดิมเพ่ือพิจารณา 
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(ค) เมื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพชุดใหม่ได้พิจารณาค าขอทบทวนแล้ว ให้มหาวิทยาลัยน าผลการพิจารณาของชุดใหม่และ
ชุดเดิมเสนอคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นพิจารณาต่อไป 

ประกาศ ณ วันที่      ๓๐   มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
                                                                        พลเอก 

                                                                                 (จรัล   กุลละวณิชย์) 
                                                        นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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