
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

วาดวย  การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

วาดวยการกําหนดระดบัตําแหนงและการแตงตัง้ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา 

ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  

 

  เพื่อใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดตําแหนงและการแตงตั้ง

ขาราชการพลเรอืนใสถาบันอุดมศกึษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๓ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารบุคคลในมหาวทิยาลัยราชภัฏ

สกลนคร (ก.บ.ม.) ในคราวประชุม เม่ือวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ และมตสิภามหาวทิยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕  จึงใหวางขอบังคับไว 

ดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการกําหนด

ระดับตําแหนงและการแตงตัง้ขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ.๒๕๕๕” 

  ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

  ขอ ๓ ใหยกเลกิขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการกําหนดระดับตําแหนง

และการแตงตัง้ขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษาใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  ขอ ๔  ในขอบังคับนี้ 

   “มหาวทิยาลัย” หมายความวา มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   “สภามหาวทิยาลัย” หมายความวา สภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   “ก.พ.อ.” หมายความวา คณะกรรมการขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษา 

   “ก.บ.ม.” หมายความวา คณะกรรมการบรหิารงานบุคคลในมหาวทิยาลัยราชภัฏ

สกลนคร 

   “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งบุคคลให

ดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

   “คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ” หมายความวา คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ             

เพื่อประเมินผลงานและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชีพ 

   “ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรอืนในมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

/ตําแหนง... 
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-๒- 

“ตําแหนง” หมายความวา ตําแหนงขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษา 

ตามโครงสรางตําแหนงที่ ก.พ.อ. กําหนด 

  ขอ ๕ ใหอธกิารบดเีปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้  และใหมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง 

หลักเกณฑและวธิกีารเพื่อประโยชนในการปฏิบัตติามขอบังคับนี้ 

 

หมวด ๑  

การกําหนดตําแหนง 

 

สวนท่ี ๑ 

บทท่ัวไป 

 

  ขอ ๖ การกําหนดระดับตําแหนงตามขอบังคับนี้ ใหเปนไปตามกรอบของตําแหนงและ

แผนพัฒนากําลังคนที่สภามหาวทิยาลัยกําหนด 

  กรอบของตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณากําหนดตามโครงสรางตําแหนงขาราชการ

พลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษาที่ ก.พ.อ. กําหนด 

  ขอ ๗ การพิจารณาระดับตําแหนงใหอยูภายใตเงื่อนไข ดังนี้ 

(๑) การพิจารณาปรับปรุงระบบงานหรอืวธิกีารทํางานใหม 

(๒) การพิจารณาระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัยในเรื่องการกระจายอํานาจ

บรหิารจัดการ 

(๓) การพัฒนาบทบาท หนาที่ คุณภาพของตําแหนงเพื่อปฏิบัติภารกิจตามนโยบาย

และยุทธศาสตรของมหาวทิยาลัย ซ่ึงมีผลใหความรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์เพ่ิมสูงข้ึน 

(๔) การจัดลําดับความสําคัญของงานตามแผนงาน โครงการที่สอดคลองตาม

บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของหนวยงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบาย 

(๕) การเปลี่ยนแปลงการจัดแบงหนวยงานภายในใหม เพื่อเพ่ิมคุณภาพและ

ประสทิธภิาพในการทํางาน ซ่ึงตองไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัย 

(๖) การไมขัดตอการแบงสวนราชการที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง

มหาวทิยาลัย 

  ขอ ๘ การกําหนดระดับตําแหนงใดใหสูงข้ึนตามขอบังคับนี้ ตําแหนงนั้นจะตองมีหนาที่

และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานในตําแหนงเพ่ิมข้ึนหรอืเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ

ถงึขนาดที่จะตองกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงข้ึน โดยใหดําเนนิการอยางโปรงใส ภายใตเงื่อนไข ดงัตอไปนี้ 

 

/(๑) ตองเปน... 
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- ๓ – 

 

(๑) ตองเปนตําแหนงที่กําหนดไวในมาตรฐานการจําแนกตําแหนงขาราชการ 

(๒) ไมมีผลใหมีการเพ่ิมงบประมาณหมวดเงนิเดอืนและคาจางประจํา 

(๓) ไมมีผลทําใหอัตรากําลังเพ่ิมข้ึน 

(๔) ตองคํานงึถงึความมีประสทิธภิาพ ความไมซํ้าซอน และความประหยัด 

 

สวนท่ี ๒ 

กําหนดระดับตาํแหนงประเภทท่ัวไป และตาํแหนงประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

 

  ขอ ๙  การกําหนดระดับตําแหนง ตองยึดหลักวิเคราะหภารกิจของหนวยงาน และ

ประเมิน  คางานเพื่อวัดคุณภาพของตําแหนงตามลักษณะงาน หนาที่ และความรับผิดชอบ คุณภาพและ

ความยุงยาก   ของงาน ความรู ความสามารถและประสบการณที่ตองการในการปฏิบัติงาน โดยกําหนด

หลักเกณฑการวเิคราะหภารกจิของหนวยงาน และหลักเกณฑการประเมินคางานตามประเภทตําแหนง 

ดังตอไปนี้ 

       (๑) ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญงานพิเศษ ตําแหนง

ประเภทวชิาชีพเฉพาะหรอืเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ กําหนดใหมีได

ทัง้หนวยงานที่ปฏิบัติภารกจิหลักของสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงเปนหนวยงานที่ทําหนาที่สอน วิจัย ใหบริการ

ทางวชิาการ และหนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา เชน หนวยงาน            

ในสํานักงานเลขานุการคณะหรือหนวยงานที่เทียบเทาหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีหรือหนวยงาน          

ที่เทยีบเทา โดยกําหนดองคประกอบในการประเมินคางานและแบบประเมินคางาน ดังนี้ 

(ก) องคประกอบหลกัในการประเมินคางาน 

(ก ๑) หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง 

(ก ๒) ความยุงยากของงาน 

(ก ๓) การกํากับตรวจสอบ 

(ก ๔) การตัดสนิใจ 

(ข) แบบประเมินคางาน 

(ข ๑) ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญงานพิเศษ 

ใหใชแบบประเมินคางานตามเอกสารแนบ ๑ ทายขอบังคับ  

(ข ๒) ตําแหนงประเภทวชิาชีพเฉพาะหรอืเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ

และระดับชํานาญการพิเศษ ใหใชแบบประเมินคางานตามเอกสารแนบ ๒ ทายขอบังคับ 

       (๒) ตําแหนงประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับเช่ียวชาญ และระดับ

เช่ียวชาญพิเศษ กําหนดใหมีไดเฉพาะหนวยงานที่ปฏิบัตภิารกจิหลักของสถาบันอุดมศกึษา ซ่ึงเปน 

 

/หนวยงาน… 
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- ๔– 

 

หนวยงานที่ทําหนาที่  สอน วจิัย ใหบรกิารทางวชิาการ และสํานักงานอธกิารบด ีโดยกําหนดองคประกอบ

ในการประเมินคางานสามดาน ประกอบดวยสบิองคประกอบยอย ดังนี้ 

   (ก) ดานความรูและทักษะที่จําเปนในงาน 

(ก ๑) ความรูความชํานาญงาน 

(ก ๒) การบรหิารจัดการ 

(ก ๓) การสื่อสารและปฏิสัมพันธ 

 

   (ข) ดานความสามารถในการตดัสนิและแกปญหา 

(ข ๑) กรอบแนวความคิดในการแกปญหา 

(ข ๒) อิสระในการคิด 

(ข ๓) ความทายทายในงาน 

   โดยใชแบบประเมินคางานตามเอกสารแนบ ๓ ทายประกาศ  

     (๓) ตําแหนงของตําแหนงประเภทวชิาชีพเฉพาะหรอืเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ  

ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเช่ียวชาญ ในกรณตีําแหนงหัวหนาหนวยงานที่มีลักษณะใชวิชาชีพ และ

ไมไดใชวชิาชีพ ใหยดึองคประกอบหลักในการประเมินคางานของตําแหนง และแบบประเมินคางาน ดังนี้ 

(ก) หนาที่และความรับผิดชอบ 

(ข) ความยุงยากของงาน 

(ค) การกํากับตรวจสอบ 

(ง) การตดัสนิใจ 

(จ) การบรหิารจดัการ 

โดยใชแบบประเมินคางานตามเอกสารแนบ ๔ ทายขอบงัคับ  

  ขอ ๑๐ หลักเกณฑและการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ตองเปนตําแหนงที่

สถาบันอุดมศกึษาไดประเมินคางานแลว ทัง้นี้ ใหพิจารณาจากองคประกอบดังตอไปนี้ 

(๑) การประเมินคางาน 

(๒) ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(๓) ความรูความสารมารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง                

ที่จะประเมิน 

ขอ ๑๑ การประเมินคางานของตําแหนงระดับเช่ียวชาญพิเศษในตําแหนงที่ปรึกษา                 

ใหสภามหาวทิยาลัยแตงตัง้คณะกรรมการประเมินคางาน ประกอบดวยผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร 

ตามมาตรา ๑๘(ข) (๑) และ (๒) ภายในมหาวิทยาลัย จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหาคน แลวนํา

ผลการประเมินคางานเสนอนสภามหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัตกิรอบตําแหนงที่ปรกึษา 

/สวนที่... 
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- ๕ - 

 

สวนท่ี ๓ 

การดําเนนิการ 

 

  ขอ ๑๒ การกําหนดระดับตําแหนงตามขอบังคับนี้ ใหจัดทําขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ

ตําแหนงที่จะเสนอขอปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหนง ไดแกช่ือตําแหนง เลขที่ สังกัด หนาที่                 

ความรับผิดชอบเดมิและใหมของตําแหนงดังกลาว ลักษณะงานที่ปฏิบัตเิดมิและใหมของตําแหนงดังกลาว 

เพื่อประกอบการพิจารณา กรณทีี่มีการประเมินคางานไวแลว 

  ขอ ๑๓ ใหมหาวทิยาลัย แตงตัง้คณะกรรมการประเมินคางาน จํานวนไมนอยกวาสามคน

แตไมเกนิหาคน โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. ซ่ึงมีผูบังคับบัญชาโดยงตรงของตําแหนงที่เสนอขอกําหนด

ระดับตําแหนงสูงข้ึนรวมเปนคณะกรรมการประเมินคางาน และใหหัวหนางานบริหารบุคคลและนิติการ

เปนกรรมการและเลขานุการ  เพื่อทําการประเมินคางานตามหลักเกณฑที่กําหนด และเม่ือคณะกรรมการ

ประเมินคางานดําเนนิการประเมินคางานเรียบรอยแลว ใหนําผลการประเมินเสนอตอ ก .บ.ม. พิจารณา

และเสนอใหสภามหาวทิยาลัยมีมตกิําหนดกรอบตําแหนงตอไป 

  ขอ ๑๔ เม่ือ ก.บ.ม. พิจารณาและเสนอใหสภามหาวิทยาลัยมีมติกําหนดกรอบตําแหนง               

ในหนวยงานใด ใหมีการประกาศใหขาราชการไดรับทราบรวมกัน เพื่อเปดโอกาสใหมีขาราชการ                    

ไดเตรยีมความพรอมในการประเมินเพื่อแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงดังกลาว 

  ขอ ๑๕ ใหมีการจัดทํารายงานสรุปผลการพิจารณากรอบตําแหนงเพื่อเปนแหลงอางอิง                       

ในการสบืคน และเพื่อแสดงความโปรงใส 

   

หมวด ๒ 

การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 
 

สวนท่ี ๑ 

บทท่ัวไป 
 

  ขอ ๑๖ หลักเกณฑและการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ตองเปนตําแหนง                   

ทีม่หาวทิยาลัยไดประเมินคางานแลว 

  ขอ ๑๗ การประเมินเพื่อแตงตัง้ขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญ

งานและชํานาญงานพิเศษ หรือตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ 

ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ ตามขอ ๒๓ และขอ ๒๖ (๑) ตอง

คํานงึถงึจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชีพ ดังนี้ 

/(๑) ตองมี... 

 



 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

วาดวย  การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

- ๖ – 
 

(๑) ตองมีความซ่ือสัตยทางวิชาชีพ ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนผลงานของ

ตนเองและไมลอกเลียนผลงานของผูอ่ืน รวมทั้งไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร                  

ในวารสารวชิาการหรอืวชิาชีพมากกวาหนึ่งฉบับในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม 

(๒) ตองใหเกยีรตแิละอางถงึบุคคลหรอืแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในผลงาน

ทางวชิาชีพของตนเองและแสดงหลักฐานของการคนควา 

(๓) ตองไมคํานงึถงึผลประโยชนทางวชิาชีพจนละเลยหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคล

ของผูอ่ืนและสทิธขิองมนุษยชน 

(๔) ผลงานทางวิชาชีพตองมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาชีพเปนเกณฑ ไมมี

อคตมิาเกี่ยวของ และเสนอผลงานตามความเปนจรงิ ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการศกึษา วเิคราะห สังเคราะห 

หรือวิจัย โดยหวังผลประโยชนสวนตัว หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอ่ืน และเสนอผลงานตาม

ความเปนจรงิไมขยายขอคนพบโดยปราศจากการตรวจสอบยนืยันในทางวชิาชีพ 

(๕) ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย 

ขอ ๑๘ ผลงานทีน่ําเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา ตองมีเงื่อนไข ดังนี้ 

(๑) ตองมิใชผลงานที่เปนสวนหนึง่ของการศกึษาและการฝกอบรม 

(๒) ตองมิใชผลงานเดิมที่เคยใชในการประเมินแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ              

ที่สูงข้ึนมาแลว 

(๓) กรณทีี่เปนผลงานรวมตองระบกุารมีสวนรวมและมีคํารับรองจากผูมีสวนรวม 

 

สวนท่ี ๒ 

ตําแหนงประเภทผูบริหาร 
 

  ขอ ๑๙ ใหมีการตรวจสอบคุณสมบตัเิฉพาะตําแหนงของขาราชการตามมาตรฐานกําหนด

ตําแหนงที่ ก.พ.อ. กําหนด กอนการประเมินบุคคลเพื่อแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงประเภทผูบรหิาร 

  ขอ ๒๐ การประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร ตองประเมินตาม

องคประกอบ ดังนี้ 

(๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหนงที่ครองอยู 

(๒) ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงที่               

จะประเมิน 

(๓) สมรรถนะทางการบรหิาร 

ขอ ๒๑ เกณฑการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ              

ที่จําเปนสําหรับตําแหนงที่จะประเมิน และสมรรถนะทางการบริหาร รวมทั้งแบบประเมินบุคคลเพ่ือ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ใหเปนไปตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด 

/สวนท่ี... 
 



 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

วาดวย  การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

- ๗ - 

   

สวนท่ี ๓ 

ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดบัชํานาญงาน และระดับชํานาญงานพิเศษ 

 

  ขอ ๒๒ ใหมีการตรวจสอบคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงที่ ก.พ.อ. กําหนด กอนการประเมินบุคคลเพื่อแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดบั

ชํานาญงาน และระดับชํานาญงานพิเศษ 

  ขอ ๒๓ การประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน  และ

ระดับชํานาญงานพิเศษ ตองประเมินตามองคประกอบ ดังนี้ 

(๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหนงที่ครองอยู 

(๒) ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง             

ที่จะประเมิน 

(๓) ผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญงาน หรอืผูชํานาญงานพิเศษ ไดแก 

(ก) ระดับชํานาญงานตองมีคูมือปฏิบัตงิานหลักอยางนอยหนึ่งเลม 

(ข) ระดับชํานาญงานพิเศษ ตองมีคูมือปฏิบตังิานหลกัอยางนอยหนึ่งเลมและ 

ผลงานเชิงวเิคราะหซ่ึงแสดงใหเห็นถงึการพัฒนางานในหนาที่อยางนอยหนึ่งเรื่อง 

(๔) จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ โดยการพิจารณากําหนดตําแหนงระดับ

ชํานาญงาน และระดับชํานาญงานพิเศษ ตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพตามที่กําหนดไว           

ในขอ ๑๗ 

  ขอ ๒๔ เกณฑการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ            

ที่จําเปนสําหรับตําแหนงที่ประเมิน และระดับคุณภาพของงาน รวมทั้งแบบประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้ง             

ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ใหเปนไปตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 

  เกณฑการตัดสินคุณภาพของผลงาน ใหใชคะแนนเสียงขางมากของคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ เวนแตวธิพิีเศษ ตองใชคะแนนเสยีงไมนอยกวาสี่ในหาเสยีงของคณะกรรมกการผูทรงคุณวุฒิ 

  

สวนท่ี ๔ 

ตําแหนงประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

 

  ขอ ๒๕ ใหมีการตรวจสอบคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงของขาราชการตามมาตรฐาน

กําหนดตําแหนงที่ ก.พ.อ.กําหนด กอนการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพ

เฉพาะหรอืเช่ียวชาญเฉพาะ 

 

/ขอ ๒๖ การประเมิน… 

 



 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

วาดวย  การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

- ๘ – 

 

  ขอ ๒๖ การประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญ

เฉพาะตองประเมินตามองคประกอบ ดังนี้ 

(๑) กรณปีฏิบัติงานเฉพาะดานหรอืเฉพาะทาง 

(ก) ระดับชํานาญการ ตองประเมินตามองคประกอบ ดังนี้ 

(ก ๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหนงที่ครองอยู 

(ก ๒) ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับ

ตําแหนงที่จะประเมิน 

    (ก ๓) ผลงานทีแ่สดงความเปนผูชํานาญการ ไดแก 

     (ก ๓.๑) คูมือปฏิบัตงิานหลักอยางนอยหนึ่งเลม  และ 

     (ก ๓.๒) ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห หรืองานวิจัย               

ซ่ึงแสดงใหเห็นถงึการพัฒนางานในหนาที่อยางนอยหนึ่งเรื่อง 

    (ก ๔) จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยการพิจารณากําหนด

ตําแหนงระดับชํานาญการ ตองคํานงึถงึจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชีพตามที่กําหนดไวในขอ ๑๗ 

(ข) ระดับชํานาญการพิเศษ  ตองประเมินตามองคประกอบ ดังนี้ 

(ข ๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหนงที่ครองอยู 

(ข ๒) ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับ

ตําแหนงที่จะประเมิน 

(ข ๓) ผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการพิเศษ ไดแก 

 (ข ๓.๑) ผลงานเชิงวเิคราะห หรือสังเคราะห ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง

การพัฒนางานของหนวยงานอยางนอยหนึ่งเรื่อง และ 

 (ข ๓.๒) งานวจิัย หรอืผลงานลักษณะอ่ืนที่เปนประโยชนตอ 

หนวยงานอยางนอยหนึ่งเรื่อง/รายการ 

    (ข ๔) จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชีพ โดยการพิจารณากําหนด

ตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ ตองคํานงึถงึจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่กําหนดไวในขอ ๑๗ 

(ค) ระดับเช่ียวชาญ  ตองประเมินตามองคประกอบ ดังนี้ 

(ค ๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหนงที่ครองอยู 

(ค ๒) ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับ

ตําแหนงที่จะประเมิน 

(ค ๓) ผลงานที่แสดงความเปนผูเช่ียวชาญ ไดแก 

 (ค ๓.๑) ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห หรือผลงาน

ลักษณะอ่ืน ซ่ึงแสดงใหเห็นถงึการพัฒนางานของมหาวทิยาลัยอยางนอยหนึ่งเรื่อง/รายการ  และ 

 

/(ค ๓.๒) ... 



 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

วาดวย  การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

- ๙ – 

 

     (ค ๓.๒) งานวิจัยซ่ึงไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาตอิยางนอยหนึ่งเรื่อง 

    (ค ๔) การใชความรูความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ

หรอืงานวชิาชีพบรกิารตอสังคม เชน การใหความเห็น คําแนะนํา หรอืเสนอแนะ การใหคําปรกึษา แนะนํา 

การอบรมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการในการแกไข

หรอืการพัฒนางานสนับสนุน งานบรกิารวชิาการหรอืงานวชิาชีพนัน้ ๆ 

    (ค ๕) จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยการพิจารณากําหนด

ตําแหนงระดับเช่ียวชาญ ตองคํานงึถงึจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชีพตามที่กําหนดไวในขอ ๑๗ 

(ง) ระดับเช่ียวชาญพิเศษ  ตองประเมินตามองคประกอบ ดังนี้ 

(ง ๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหนงที่ครองอยู 

(ง ๒) ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับ

ตําแหนงที่จะประเมิน 

(ง ๓) ผลงานที่แสดงความเปนผูเช่ียวชาญพิเศษ ไดแก 

 (ง ๓.๑ ) ผลงานเชิงวิเคราะห หรือสังเคราะห หรือผลงาน

ลักษณะอ่ืน ซ่ึงแสดงใหเห็นถงึการพัฒนางานของมหาวทิยาลัยอยางนอยหนึ่งเรื่อง/รายการ  และ 

     (ง ๓.๒) งานวิจัยซ่ึงไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาตอิยางนอยหนึ่งเรื่อง  

    (ง ๔) การใชความรูความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ

หรอืงานวชิาชีพบรกิารตอสังคม เชน การใหความเห็น คําแนะนํา หรอืเสนอแนะ การใหคําปรกึษา แนะนํา 

การอบรมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการในการแกไข

หรอืการพัฒนางานสนับสนุน งานบรกิารวชิาการหรอืงานวชิาชีพนัน้ ๆ 

    (ง ๕) ความเปนที่ยอมรับในงานดานนั้นๆ หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 

หมายถงึ ผลงานไดรับการยอมรับ ยกยอง หรอืไดรับรางวัลในระดับชาต ิหรอืผลการปฏิบัติงานสนับสนุน              

งานบรกิารวชิาการหรอืงานวชิาชีพ หรือในงานที่เกี่ยวของ ซ่ึงเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางในระดับชาติ

หรอืระดับนานาชาติ 

    (ง ๖) จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชีพ โดยการพิจารณากําหนด

ตําแหนงระดับเช่ียวชาญพิเศษ ตองคํานงึถงึจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชีพตามทีก่ําหนดไวในขอ ๑๗ 

(๒) กรณปีฏิบัตหินาที่หัวหนาหนวยงานที่มีลักษณะใชวชิาชีพและไมไดใชวชิาชีพ 

(ก) ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับชํานาญพิเศษ และระดับเช่ียวชาญ           

ที่ปฏิบัตหินาที่หัวหนาหนวยงาน ตองประเมินตามองคประกอบ ดังนี้ 

    (ก ๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหนงที่ครองอยูและแนวคิด

ในการพัฒนาปรับปรุงงานในตําแหนงใหม 

/(ก ๒) ... 

 

 

 



 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

วาดวย  การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

- ๑๐ – 

 

    (ก ๒) ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับ

ตําแหนงที่จะประเมิน 

    (ก ๓) สมรรถนะทางการบรหิาร 

  ขอ ๒๗ เกณฑการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ              

ที่จําเปนสําหรับตําแหนงที่จะประเมิน สมรรถนะทางการบรหิาร และระดับคุณภาพของผลงาน รวมทั้ง

แบบประเมินบุคคลเพื่อแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ใหเปนไปตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 

  เกณฑการตัดสินคุณภาพของผลงาน ใหใชคะแนนเสียงขางมากของคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ เวนแตวธิพิีเศษ ตองใชคะแนนเสยีงไมนอยกวาสี่ในหาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 

สวนท่ี ๕ 

การดําเนนิการ 

 

  ขอ ๒๘ การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ใหกระทําไดสองวิธี คือ วิธีปกติและ                 

วธิพิีเศษ ดังนี้ 

(๑) วธิปีกต ิผูไดรบัการแตงตัง้ตองมีคุณสมบัต ิดังนี้ 

(ก) มีคุณสมบัตเิฉพาะตําแหนงตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

(ข) ไดรับเงนิเดอืนไมต่ํากวาข้ันต่ําของระดับที่จะแตงตัง้ 

(๒) วธิพิีเศษ ไดแก การแตงตัง้บุคคลใหดํารงตําแหนงตามขอ ๒๓ และ ขอ ๒๖(๑)   

ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงแตกตางไปจากที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ทั้งนี้ มีเงื่อนไข                  

วาผูไดรับการแตงตัง้ตองไดรับเงนิเดอืนไมต่ํากวาข้ันต่ําของระดับที่แตงตัง้ 

  ขอ ๒๙ ให ก.บ.ม. แตงตัง้คณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตัง้บุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

โดยมีองคประกอบตามที่ ก.บ.ม. กําหนด เพื่อทําหนาที่ ดังนี้ 

(๑) พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินคางานและการกําหนดกรอบตําแหนง 

(๒) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของตําแหนงที่ครองอยู ความรู  

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงที่จะประเมิน และประเมินสมรรถนะทางการ

บรหิาร สําหรับตําแหนงประเภทผูบริหาร โดยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดําเนินการแทนไดตาม

ความเหมาะสม 

(๓)  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและ

จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

(๔) พิจารณาสรุปผลเพื่อเสนอสภามหาวทิยาลัยพิจารณาอนุมัต ิ

ขอ ๓๐ การแตงตัง้คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจรยิธรรมและ 

จรรยาบรรณทางวชิาชีพ ตามขอ ๒๙(๓) เพื่อพิจารณาผลงานในตําแหนงตางๆ ใหแตงตัง้ ดังนี้ 

/(๑) กรณี... 

 



 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

วาดวย  การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

- ๑๑ – 

 

(๑) กรณแีตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญงาน หรือชํานาญการ กรรมการ

จะตองเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถและความชํานาญตรงกับวชิาชีพของตําแหนง ที่จะแตงตัง้ 

และตองดํารงตําแหนงไมต่ํากวาตําแหนงที่จะแตงตัง้หรอืเทยีบเทา 

   ใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประกอบดวยกรรมการซ่ึงแตงตัง้จากบุคคลภายใน

มหาวทิยาลัย แตตองอยูตางสังกัดหนวยงานกับผูเสนอขอแตงตัง้ และกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

อีกอยางนอยหนึ่งคน รวมจํานวนกรรมการท้ังหมดตองไมนอยกวาสามคน 

(๒) กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ

พิเศษเช่ียวชาญ หรอืเช่ียวชาญพิเศษ กรรมการจะตองเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ ความ

ชํานาญ หรือความเช่ียวชาญตรงกับวิชาชีพของตําแหนงที่จะแตงตั้ง และตองดํารงตําแหนงไมต่ํากวา

ตําแหนงที่แตงตัง้หรอืเทยีบเทา 

   ใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามคน    

โดยแตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวทิยาลัยตามบัญชีรายช่ือผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนด ในกรณี           

ที่มีเหตุผลและความจําเปนที่ไมอาจแตงตั้งกรรมการตามบัญชีดังกลาวได ใหเสนอ ก .พ.อ. พิจารณาให

ความเห็นชอบเปนกรณไีป 
  ขอ ๓๑ การแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนโดยวธิพิีเศษตามขอ  ๒๘(๒) ใหคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิมีจํานวนกรรมการไมนอยกวาหาคน 

  ขอ ๓๒ วิธีการประเมินผลงานในตําแหนงระดับชํานาญงาน ระดับชํานาญงานพิเศษ 

ระดับชํานาญการ หรือระดับชํานาญการพิเศษ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิแตละคนทําการประเมินแลว

สงผลการประเมินใหคณะกรรมการ 

  กรณีการประเมินผลงานตําแหนงระดับเ ช่ียวชาญและระดับเ ช่ียวชาญพิเศษ 

คณะกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิจะตองจัดใหมีการประชุมพิจารณาผลงานรวมกัน 

  ขอ ๓๓ ในกรณีที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีมติใหปรับปรุงผลงาน ใหผูเสนอขอ

กําหนดตําแหนงปรับปรุงผลงานไดภายในระยะเวลาเกาสิบวัน นับตั้งแตวันที่รับทราบมติ ยกเวนกรณี                

มีเหตุผลและความจําเปนอาจขอขยายระยะเวลาออกไปไดอีกไมเกินเกาสิบวัน ทั้งนี้ หากผลการพิจาณา

ผลงานที่ปรับปรุงสมบูรณแลวมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด วันที่แตงตั้งใหดํารงตําแหนงตองเปน                     

วันท่ีงานบริหารบุคคลและนติกิารรับผลงานฉบับท่ีปรับปรุงสมบูรณแลว 

  ผลงานที่ใหปรับปรุง หมายถงึ การใหปรับปรุงผลงานช้ินเดิมที่ยังไมเขาเกณฑเฉพาะสวน  

ที่ยังไมสมบูรณหรอืไมถูกตองเทานัน้ มิใชเปนการทําผลงานช้ินใหม หรอืสงผลงานช้ินใหมใหพิจารณาแทน 

  ขอ ๓๔ การแตงตัง้บุคคลใหดํารงตําแหนงตามขอบังคับนี้ ใหอธกิารบดโีดยความเห็นชอบ

ของ ก.บ.ม. เปนผูมีอํานาจแตงตั้ง เวนแตการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับเช่ียวชาญพิเศษ ใหสภา

มหาวทิยาลัยพิจารณาเสนอ ก.พ.อ. ใหความเห็นตอรัฐมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิารเพื่อนําเสนอ 

/นายกรัฐมนตรี... 

 



 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

วาดวย  การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 - ๑๒ – 

 

นายกรัฐมนตรนีําความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ 

  ขอ ๓๕ เม่ือมีการแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนแลว ใหมีการติดตาม 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามลักษณะงาน หนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยาก            

ของงานของตําแหนงที่ไดรับการแตงตัง้ 

  ขอ ๓๖ ในกรณีที่ไมไดรับอนุมัติใหดํารงตําแหนง เนื่องจากคุณภาพของผลงาน การใช

ความรูความสามารถในงานสนับสนุน งานบรกิารวชิาการหรอืงานวชิาชีพบริการตอสังคม หรือความเปน     

ที่ยอมรับในงานดานนัน้ หรอืในวงวชิาการหรอืวชิาชีพ ไมอยูในเกณฑที่กําหนด ผูขอกําหนดตําแหนงมีสทิธิ

ขอให ก.บ.ม. พิจารณาทบทวนไดไมเกนิสองคร้ัง โดยในคําขอทบทวนนัน้ตองแสดงขอเท็จจริง ขออาง 

และเหตุผลที่สนับสนุนคําขอและจะตองย่ืนเร่ืองขอทบทวนภายในเกาสบิวันนับแตวันท่ีรับทราบมติ 

  เม่ือ ก.บ.ม. ไดรับเรื่องคําขอใหทบทวนผลการพิจารณาผลงานแลว ใหสงคําขอนั้น                      

แกคณะกรรมการเพื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน หากคณะกรรมการมีความเห็นประการใด             

ใหเสนอตอ ก.บ.ม. พิจารณา ผลการพิจารณาของ ก.บ.ม. ใหเปนที่สุด 

  ขอ ๓๗ เม่ือคณะกรรมการไดรับเรื่องการขอทบทวนขอ ๓๖ แลว ใหดําเนนิการดังตอไปนี้ 

(๑) การพิจารณาทบทวนครัง้ที่หนึ่ง 

(ก) กรณทีี่เห็นวาคําขอทบทวนขาดขอเท็จจรงิ ขออาง และไมมีเหตุผลที่ 

สนับสนุนคําขอ ใหมีมตไิมรับพิจารณา 

(ข) กรณทีี่เห็นวาคําขอทบทวนมีขอเท็จจริง ขออาง และเหตุผลที่สนับสนุน

คําขอใหมีมตริับไวพิจารณา โดยใหมอบคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิชุดเดมิพิจารณา 

(๒) การพิจารณาทบทวนครัง้ที่สอง 

(ก) กรณีที่เห็นวาคําขอทบทวนขาดขอเท็จจริง ขออาง และไมมีเหตุผล               

ที่สนับสนุนคําขอเพ่ิมเตมิจากครัง้ที่หนึ่ง ใหมีมตไิมรับพิจารณา 

(ข) กรณทีี่เห็นวาคําขอทบทวนมีขอเท็จจริง ขออาง และเหตุผลที่สนับสนุน

คําขอเพ่ิมเตมิจากครัง้ที่หนึ่ง ใหมีมตริับไวพิจารณา และใหแตงตัง้คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิชุดใหม โดย

มีจํานวนกรรมการเทากับชุดเดมิเพื่อพิจารณา 

(ค) เม่ือคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิชุดใหมไดพิจารณาคําขอทบทวนแลว             

ใหมหาวิทยาลัยนําผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิชุดใหมและชุดเดิมเสนอ                         

ตอคณะกรรมการพิจารณาตอไป 

  ขอ ๓๘ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดมาตรการในการปองกันและลงโทษ                

ผูขอกําหนดตําแหนงอันสอใหเห็นวาเปนผูที่กระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวของกับ

ผลงานทางวชิาชีพและเปนผูที่มีความประพฤตไิมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน

ตามขอ ๒๓ และขอ ๒๖(๑) ดังตอไปนี้ 

/(๑) กรณี... 

 



 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

วาดวย  การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

- ๑๓ – 
 

(๑) กรณีที่ตรวจสอบพบวาผูขอกําหนดตําแหนงระบุการมีสวนรวมในผลงาน            

ไมตรงกับความเปนจริงหรือมีพฤติการณสอวามีการลอกเลียนผลงานผูอ่ืนหรือนําผลงานของผูอ่ืนไปใช           

ในการเสนอขอตําแหนงโดยอางวาเปนผลงานของตนเอง ใหสภามหาวทิยาลัยมีมตใิหงดการพิจารณาการ

ขอตําแหนงในครั้งนั้นและดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิด                  

เปนกรณีๆ  ไป และหามผูกระทําผิดนัน้ เสนอขอตําแหนงมีกําหนดเวลาไมนอยกวาหาปนับตั้งแตวันท่ี

สภามหาวทิยาลัยมมีติ 

(๒) กรณีที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติใหดํารงตําแหนงไปแลว หากภายหลัง

ตรวจสอบพบหรอืทราบวาผลงานที่ใชในการเสนอขอตําแหนงครั้งนั้น เปนการลอกเลียนผลงานของผูอ่ืน

หรอืนําเอาผลงานของผูอ่ืนไปใช โดยอางวาเปนผลงานของตน ใหสภามหาวทิยาลัยมีมตถิอดถอนตําแหนง

ระดับชํานาญงาน ระดับชํานาญงานพิเศษ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ 

สวนตําแหนงระดับเ ช่ียวชาญพิเศษ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอ ก .พ .อ . ใหความเห็น                       

ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล เพื่อทรง               

พระกรุณาโปรดเกลาฯ ถอดถอน และดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรง                         

แหงการกระทําผิดเปนกรณไีปๆ และหามผูกระทําผิดนัน้ เสนอขอตําแหนงมีกําหนดเวลาไมนอยกวาหาป

นับตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอน หรือนับตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ                     

ถอดถอน แลวแตกรณี 
 

บทเฉพาะกาล 
 

  ขอ ๓๙ การวเิคราะหคางานเพื่อกําหนดระดับตําแหนงใดๆ ที่อยูระหวางดําเนินการและ

ยังไมแลวเสร็จในวันที่ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง

ขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๓  ใชบังคับ ใหการวิเคราะห 

คางานเพื่อกําหนดระดับตําแหนงดังกลาวเปนไปตามขอบังคับฉบับนี้ 

  การวเิคราะหคางานเพื่อกําหนดระดับตําแหนงใดๆ ที่ดําเนนิการเสร็จแลว แตการแตงตั้ง

บุคคลใหดํารงตําแหนงอยูระหวางดําเนินการในวันที่ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับ

ตําแหนงและ การแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ.๒๕๕๓              

ใชบังคับ วิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร                  

วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตัง้ขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษาใหดํารงตําแหนง

สูงข้ึน พ.ศ.๒๕๕๐ สําหรับการแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงนัน้  ใหเปนไปตามขอบังคับฉบับนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๔  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
           (ศาสตราจารยศุภมาศ  พนชิศกัดิ์พัฒนา) 

            นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 


