
 
 
             

 
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ฉบับท่ี 6/2562  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  

................................................ 
   
   โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพ่ือแต่งตั้งข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน     

   อาศัยอ านาจตามข้อ 5 วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วย 
การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555  
ข้อ 6 ข้อ 8 วรรคสอง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 7 (6) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ว่าด้วย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 คณะกรรมการการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม  2562 จึงออกประกาศไว้ ดังนี้ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
 

  ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

  ข้อ 2 ให้ยกเลิก 
(1) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน  

เพ่ือแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555  

(2) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน  
เพ่ือแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
(ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555 

(3) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
เพ่ือแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558 

(4) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 4/2561 เรื่อง ก าหนดประสบการณ์การบริหารงานของต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  
ลงวันที่  13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 
/ ข้อ 3 ในประกาศ.... 
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  ข้อ 3 ในประกาศนี้ 

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น
ประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

“คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมิน 
ผลงานและจริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้นประจ ามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

“บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   “ผลสัมฤทธิ์ของงาน” หมายความว่า งานที่ปฏิบัติได้ผลผลิตตามเป้าหมายและเกิดผลลัพธ์ 
ตรงตามวัตถุประสงค ์
   “ความรู้ ความสามารถและทักษะ” หมายความว่า ความรู้ ความสามารถและทักษะที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดโดยความเห็นชอบของ  ก.บ.ม. 
  “สมรรถนะในการปฏิบัติงาน” หมายความว่า คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติงาน  
ซึ่งก าหนดขึ้นเพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของ 
ก.บ.ม. 
   “คู่มือปฏิบัติงานหลัก” หมายความว่า เอกสารแสดงเส้นทางการท างานในงานหลักของต าแหน่ง
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ ในการปฏิบัติงาน  
กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานดังกล่าว 
ซึ่งต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้ว และต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 
   “ผลงานเชิงวิเคราะห์” หมายความว่า ผลงานที่แสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของเรื่อง
อย่างมีระบบ มีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 

 “ผลงานเชิงสังเคราะห์” หมายความว่า ผลงานที่แสดงการรวบรวมเนื้อหาสาระต่าง ๆ หรือ 
องค์ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบหรือโครงสร้างเบื้องต้นเพ่ือให้
เกิดแนวทางหรือเทคนิควิธีการใหม่ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย  
  “งานวิจัย” หมายความว่า งานที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัย
ที่เป็นที่ยอมรับ และมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลค าตอบหรือข้อสรุปรวมที่เป็นประโยชน์และน าไปสู่
การปรับปรุงพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาในงานของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 
   “หนังสือ” หมายความว่า เอกสารทางวิชาการท่ีเขียนขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการปฏิบัติงานโดยมีการ
เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง สรุป การอ้างอิงที่ครบถ้วนทันสมัย โดยมีเนื้อหาที่
ครอบคลุมงานที่ผู้เสนอขอรับผิดชอบอยู่ 
   “ผลงานในลักษณะอ่ืน” หมายความว่า สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ หรือผลงานด้านศิลปะ 
ตกแต่ง ซ่อมบ ารุง ซึ่งมิใช่มีลักษณะเป็นเอกสาร หนังสือ คู่มือ งานวิจัย โดยผลงานที่เสนอจะต้องประกอบด้วย 
บทวิ เคราะห์ที่อธิบายและชี้ ให้ เห็นว่างานดั งกล่ าวเป็นประโยชน์และน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนางานหรือแก้ ไข 
ปัญหาในงาน ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานที่ผ่านการพิสูจน์หรือมีหลักฐานที่แสดงถึงคุณค่าของผลงานนั้น  
  “การเผยแพร่งานวิจัย” หมายความว่า การเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
   (1) เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้  วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่ 
เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 
 

/ (2) เผยแพร่.... 
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   (2) เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพ 
    

   (3) น าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมทางวิชาการ 
ได้มีการบรรณาธิการและน าไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings)  
ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
   (4) การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดและความยาว ต้องแสดงหลักฐาน  
ว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพใน
สาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวาง 

งานวิจัยที่ได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของผลงานนั้นแล้ว  
การน างานวิจัยนั้นมาแก้ไข ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่ง เพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งเป็นระดับ 
สูงขึ้น และให้มีการประเมินคุณภาพงานวิจัยนั้นอีกครั้งหนึ่ง จะกระท ามิได้ 
   “การใช้ความรู้ ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม” 
หมายความว่า การให้ความเห็น ค าแนะน า หรือเสนอแนะ การให้ค าปรึกษาแนะน า การอบรมและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับหลักการ  แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนางานสนับสนุนงาน
บริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้น ๆ 
   “ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้น ๆ หรือในวงวิชาการ หรือวิชาชีพ” หมายความว่า ผลงาน
ได้รับการยอมรับยกย่อง หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือผลการปฏิบัติงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองาน
วิชาชีพ หรือในงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
   “ผู้ด าเนินการวิจัยหลัก” หมายความว่า บุคลากรที่มีบทบาทและความรับผิดชอบส าคัญใน 
การออกแบบการวิจัย (Research Design) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และการสรุปผลการวิจัยและ 
ให้ข้อเสนอแนะ (Research Summary and Recommendation) 

 

ข้อ 4 ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้น าเสนอ ก.บ.ม.พิจารณาเป็นกรณ ีๆ ไป 
 

หมวด ๒ 
หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง 

 

   ข้อ 5 การแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต้องเป็นต าแหน่งที่ผ่านการประเมินค่างานและ
ได้รับอนุมัติก าหนดระดับต าแหน่งแล้ว เว้นแต่ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 

 

   ข้อ 6 การแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ผู้ได้รับแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า 

 (๑.๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่  ก.พ.อ.หรือ 
ก.บ.ม. ก าหนด 

 (๑.๒) ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับที่จะแต่งตั้ง  
 (๑.๓) ต้องมีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  
     (ก) มีประสบการณ์การบริหารงานในกรณีรักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

หรือเทียบเท่าในกรณีต าแหน่งว่างมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   
 

 
 

/ (ข) มีประสบการณ์.... 
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  (ข) มีประสบการณ์การบริหารงานในต าแหน่งผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงานคณบดี 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง และ  
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า ในกรณีต าแหน่งว่าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง โดยต้องมีประสบการณ์บริหารในแต่ละต าแหน่งไม่น้อยกว่า 180 วัน 
รวมกันแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี  

      (ค) มีประสบการณ์การบริหารงานในต าแหน่งผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงานคณบดี 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง  หรือ 
รักษาราชการแทนในต าแหน่งดังกล่าวในกรณีต าแหน่งว่าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงาน ของต าแหน่งที่
จะแต่งตั้งมากกว่า ๑ ต าแหน่ง โดยต้องมีประสบการณ์บริหารในแต่ละต าแหน่ง ไม่น้อยกว่า 180 วัน รวมกันแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี  
  (2) ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า  

 (2.๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่  ก.พ.อ.หรือ 
ก.บ.ม. ก าหนด 

 (2.๒) ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับที่จะแต่งตั้ง  
      (2.๓) ต้องมีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  

   (ก) มีประสบการณ์การบริหารงานในกรณีรักษาราชการแทนในต าแหน่งผู้อ านวยการกอง 
หัวหน้าส านักงานคณบดี หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่ากองในกรณีต าแหน่งว่าง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้งมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี  

   (ข) มีประสบการณ์การบริหารงานในกรณีรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง หัวหน้า
ส านักงานคณบดี หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
ในกรณีต าแหน่งว่าง  และมีประสบการณ์การบริหารงานในต าแหน่งหัวหน้างาน หรือรักษาการในต าแหน่งหัวหน้างาน
ในกรณีต าแหน่งว่าง หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานภายในกอง ส านักงานคณบดี ส านักงาน
ผู้อ านวยการสถาบัน  ส านัก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง โดยต้องมีประสบการณ์การบริหารงานในแต่ละต าแหน่งไม่น้อยกว่า 
180 วัน รวมกันแล้ว ไม่น้อยกว่า  1 ปี  
    (ค) มีประสบการณ์การบริหารงานในต าแหน่งหัวหน้างาน หรือรักษาการในต าแหน่ง
หัวหน้างาน ในกรณีต าแหน่งว่าง หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานในกอง ส านักงานคณบดี 
ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน  ส านัก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้งมากกว่า ๑ งาน โดยต้องมีประสบการณ์การบริหารในแต่ละงาน 
ไม่น้อยกว่า 180 วัน รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
     ประสบการณ์การบริหารงานตาม (1.3) และ (2.3) ให้นับประสบการณ์การบริหารงานในหน่วยงาน 
ที่จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการ และหน่วยงานภายในที่จัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัยด้วย 
      

  ข้อ 7 การแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้     
   (๑) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ.หรือ ก.บ.ม. ก าหนด 
       (๒) ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับที่จะแต่งตั้ง     
 
 

/ ข้อ 8 การแต่งตั้ง.... 
 
   
 

    



 - ๕ - 
 

  ข้อ 8 การแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ให้ประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
(๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน

ในต าแหน่งใหม ่
(๒) ความรู้ ความสามารถและทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่ประเมิน 
(๓) สมรรถนะทางการบริหาร 
การประเมินต าแหน่งระดับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า ให้ด าเนินการตามแบบ 

ก.บ.ม. ๕ และต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ให้ด าเนินการตามแบบ ก.บ.ม. ๖ ท้ายประกาศนี้ 
 

ข้อ 9 การแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ 
และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ให้ประเมินตาม
องค์ประกอบ ดังนี้ 

(๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
(๒) ความรู้ ความสามารถและทักษะ  และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
(๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญงาน ช านาญงานพิเศษ ช านาญการ ช านาญการพิเศษตามข้อ 15 

   (๔) จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามท่ีก าหนดในข้อ 14 
การประเมินต าแหน่งระดับช านาญงานให้ด าเนินการตามแบบ ก.บ.ม. ๗ ระดับช านาญงานพิเศษ   

ให้ด าเนินการตามแบบ ก.บ.ม. ๘ ระดับช านาญการ ให้ด าเนินการตามแบบ ก.บ.ม. ๙ และระดับช านาญการพิเศษ 
ให้ด าเนินการตามแบบ ก.บ.ม. ๑๐ ท้ายประกาศนี ้
   

   ข้อ 10 การแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
ระดับเชี่ยวชาญ ให้ประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

(๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
   (๒) ความรู้ ความสามารถและทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
   (๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญตามข้อ 15 

(๔) การใช้ความรู้ ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม 
    (๕) จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามท่ีก าหนดในข้อ 14 

การประเมินต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ให้ด าเนินการตามแบบ ก.บ.ม. ๑๑ ท้ายประกาศนี้ 
 

   ข้อ 11 การแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้    

(๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
(๒) ความรู้ ความสามารถและทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
(๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษตามข้อ 15 
(๔) การใช้ความรู้ ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม 

   (๕) ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้น ๆ หรือในวงวิชาการ หรือวิชาชีพ  
(๖) จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 14 
การประเมินระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ด าเนินการตามแบบ ก.บ.ม. ๑๒ ท้ายประกาศนี้ 

 
 
 
 

/ ข้อ 12 การแต่งตั้ง.... 
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ข้อ 12 การแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษและ ระดับ

เชี่ยวชาญ ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพให้ประเมินตามองค์ประกอบ
ดังนี้ 

 (๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน
ในต าแหน่งใหม่ 

 (๒) ความรู้ ความสามารถและทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่ประเมิน 
 (๓) สมรรถนะทางการบริหาร    

การประเมินต าแหน่งระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษและระดับเชี่ยวชาญ ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน
ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพให้ด าเนินการตามแบบ ก.บ.ม. ๑๓ ท้ายประกาศนี ้
      

   ข้อ 13 ผลงานที่น าเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต้องมีเง่ือนไข ดังนี้ 
   (๑) ต้องมิใช่ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและการฝึกอบรม 
   (๒) ต้องมิใช่ผลงานเดิมที่เคยใช้ในการประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นมาแล้ว 
   (๓) กรณีท่ีเป็นผลงานร่วมต้องระบุการมีส่วนร่วมและมีค ารับรองจากผู้มีส่วนร่วม     
   

   ข้อ 14 การประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคลากร  ให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป หรือต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 11 ต้องค านึงถึงจริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ ดังนี้ 

(๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพ ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตน และไม่ลอกเลียน
ผลงานของผู้อ่ืน รวมทั้งไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือวิชาชีพมากกว่า
หนึ่งฉบับในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเองรวมถึงการคัดลอก
ข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนเองโดยไม่อ้างตามหลักวิชาการ  
    (๒) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาชีพของ
ตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า 
  (๓) ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาชีพจนละเลย หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนและ
สิทธิมนุษยชน 
   (๔) ผลงานวิชาชีพต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาชีพเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง 
และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์หรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์
ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้ อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจาก 
การตรวจสอบยืนยันในทางวิชาชีพ 
   (๕) ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
 

  ข้อ 15 ลักษณะและจ านวนผลงานที่ใช้เสนอขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
ต้องมีลักษณะและจ านวน ดังนี้ 

(๑) ต าแหน่งประเภททั่วไป 
  (1.1) ระดับช านาญงาน ผลงานประกอบด้วยคู่มือการปฏิบัติงานหลัก อย่างน้อยหนึ่งเล่ม 

  (1.2) ระดับช านาญงานพิเศษ ผลงานประกอบด้วย คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม 
และผลงานเชิงวิเคราะห์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่ อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 

 
 
 

/ (๒) ต าแหน่ง.... 
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(๒) ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
  (2.1) ระดับช านาญการ  
   (ก) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผลงานประกอบด้วย คู่มือปฏิบัติงาน
หลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม และผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัยซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางา น 
ในหน้าที่ อย่างน้อยหนึ่งเล่ม/เรื่อง  

   (ข) พนักงานมหาวิทยาลัย ผลงานประกอบด้วย คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่ง
เล่ม และผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัยซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่อย่างน้อยหนึ่ง
เรื่อง หรือหนังสือ หรือผลงานในลักษณะอ่ืน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน อย่างน้อยหนึ่งเล่ม/เรื่อง 

(2.2) ระดับช านาญการพิเศษ  
   (ก) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผลงานประกอบด้วย ผลงานเชิง
วิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของหน่วยงานอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง และงานวิจัย หรือ
ผลงานในลักษณะอ่ืน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ 

    (ข) พนักงานมหาวิทยาลัย  ผลงานประกอบด้วย ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์  
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของหน่วยงานอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง และงานวิจัย หรือหนังสือ หรือผลงานในลักษณะอ่ืน  
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ 
  (2.3) ระดับเชี่ยวชาญ ผลงานประกอบด้วย ผลงานเชิงวิเคราะห์  หรือสังเคราะห์ หรือ
ผลงานในลักษณะอ่ืนซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ และงานวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 
   (2.4) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ผลงานประกอบด้วย ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือ
ผลงานในลักษณะอ่ืน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ และงานวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง     

                          

  ข้อ 16 ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงาน ต้องเป็นไปในหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   (๑) ผลงานที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณา ต้องเป็นงานที่ผู้ขอเป็นเจ้าของและเป็นผู้ด าเนินการเอง 
   (๒) ถ้าเป็นงานที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงาน ผู้ขอต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และต้องเป็น
ผู้ด าเนินการหลักในเรื่องนั้น 
   (๓) ส าหรับการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย ผู้ขอต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ หรือต้องเป็น
ผู้ด าเนินการหลักในผลงานวิจัยเรื่องนั้น และต้องมีผลงานวิจัยอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันซึ่งแสดง
ปริมาณผลงานวิจัยรวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของผลงานวิจัยหนึ่งเรื่อง 
   (๔) ในกรณีงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ (research program) ผู้ขอต้องเป็นผู้ด าเนินการหลัก 
ในบางโครงการ ของชุดโครงการนั้น  อย่างน้อย ๑ เรื่อง และมีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
   (๕) ในกรณีงานวิจัยที่ด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่องกัน ผู้ขอต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักและมีปริมาณ
ผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
   การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงาน หากมีการเสนอผลงานที่มีผู้ร่วมงานหลายคน จะต้อง  
ให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรองว่าแต่ละคนมีส่วนร่วมในผลงานเรื่องนั้นร้อยละเท่าใด รวมทั้งระบุบทบาทหน้าที่  
และความรับผิดชอบในผลงานนั้น และเม่ือลงนามรับรองแล้ว จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 

 
 
 
 

/ ข้อ 17 ผู้ได้รับ.... 
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  ข้อ 17 ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ต้องได้รับการประเมิน ดังนี้   
   (๑) การแต่งตั้งต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ประกอบด้วย   
         (1.1) ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า ต้องผ่านการประเมิน 
โดยต้องได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบไม่ต  ากว่าร้อยละ 90 ดังนี้  
   (ก) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที ครองอยู่ในระดับดีเด่น  
   (ข) ความรู้ ความสามารถต้องผ่านค่าคาดหวังที มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (ค) ทักษะที จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานต้องผ่านค่าคาดหวังที มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (ง)  สมรรถนะที จ าเป็นส าหรับต าแหน่งต้องผ่านค่าคาดหวังที มหาวิทยาลัยก าหนด  
  (จ) สมรรถนะทางการบริหารต้องผ่านค่าคาดหวังที มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (ฉ) แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 90 
 (1.2) ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ต้องผ่านการประเมิน โดยต้องได้คะแนน
รวมทุกองค์ประกอบไม่ต  ากว่าร้อยละ 85 ดังนี้ 
   (ก) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที ครองอยู่ในระดับดีเด่น  
   (ข) ความรู้ ความสามารถต้องผ่านค่าคาดหวังที มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (ค) ทักษะที จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานต้องผ่านค่าคาดหวังที มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (ง)  สมรรถนะที จ าเป็นส าหรับต าแหน่งต้องผ่านค่าคาดหวังที มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (จ) สมรรถนะทางการบริหารต้องผ่านค่าคาดหวังที มหาวิทยาลัยก าหนด  
  (ฉ) แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 85 

(2) การแต่งตั้งต าแหน่งประเภททั่วไป ประกอบด้วย 
(2.1) ระดับช านาญงาน ต้องผ่านการประเมิน โดยต้องได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบ 

ไม่ต  ากว่าร้อยละ 75 ดังนี้ 
    (ก) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดขอต าแหน่งที ครองอยู่ไม่ต  ากว่าระดับดี  
   (ข) ความรู้ ความสามารถต้องผ่านค่าคาดหวังที มหาวิทยาลัยก าหนด 

   (ค) ทักษะที จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานต้องผ่านค่าคาดหวังที มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (ง)  สมรรถนะที จ าเป็นส าหรับต าแหน่งต้องผ่านค่าคาดหวังที มหาวิทยาลัยก าหนด  
และผลการประเมินผลงาน โดยคุณภาพของผลงาน วิธีปกติคุณภาพของผลงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป และวิธีพิเศษ
คุณภาพของผลงานอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป    

 (2.2) การแต่งตั้งระดับช านาญงานพิเศษ ต้องผ่านการประเมิน โดยต้องได้คะแนนรวม 
ทุกองค์ประกอบไม่ต  ากว่าร้อยละ 80 ดังนี้ 

(ก) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที ครองอยู่ไม่ต  ากว่าระดับดีมาก  
  (ข) ความรู้ ความสามารถต้องผ่านค่าคาดหวังที มหาวิทยาลัยก าหนด 

   (ค) ทักษะที จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานต้องผ่านค่าคาดหวังที มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (ง)  สมรรถนะที จ าเป็นส าหรับต าแหน่งต้องผ่านค่าคาดหวังที มหาวิทยาลัยก าหนด  
และผลการประเมินผลงาน โดยคุณภาพของผลงาน วิธีปกติคุณภาพของผลงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป และวิธีพิเศษ
คุณภาพของผลงานอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป   
 

/(3) การแต่งตั้ง.... 
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(3) การแต่งตั้งต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ประกอบด้วย 

  (3.1) ระดับช านาญการ ต้องผ่านการประเมิน โดยต้องได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบ 
ไม่ต  ากว่าร้อยละ 75 ดังนี้ 
   (ก) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ไม่ต  ากว่าระดับดี 

   (ข) ความรู้ ความสามารถต้องผ่านค่าคาดหวังที มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (ค) ทักษะที จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานต้องผ่านค่าคาดหวังที มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (ง)  สมรรถนะที จ าเป็นส าหรับต าแหน่งต้องผ่านค่าคาดหวังที มหาวิทยาลัยก าหนด  
และการประเมินผลงาน โดยคุณภาพของผลงาน วิธีปกติคุณภาพของผลงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป และวิธีพิเศษ
คุณภาพของผลงานอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป 
  (3.2) ระดับช านาญการพิเศษ ต้องผ่านการประเมิน โดยต้องได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบ 
ไม่ต  ากว่าร้อยละ 80 ดังนี ้
   (ก) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ไม่ต  ากว่าระดับดีมาก  

   (ข) ความรู้ ความสามารถต้องผ่านค่าคาดหวังที มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (ค) ทักษะที จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานต้องผ่านค่าคาดหวังที มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (ง)  สมรรถนะที จ าเป็นส าหรับต าแหน่งต้องผ่านค่าคาดหวังที มหาวิทยาลัยก าหนด  
และการประเมินผลงาน โดยคุณภาพของผลงาน วิธีปกติคุณภาพของผลงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป และวิธีพิเศษ
คุณภาพของผลงานอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป  
  (3.3) การแต่งตั้งระดับเชี ยวชาญ ต้องผ่านการประเมิน โดยต้องได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบ
ไม่ต  ากว่าร้อยละ 90 ดังนี้  
   (ก) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที ครองอยู่ในระดับดีเด่น  

   (ข) ความรู้ ความสามารถต้องผ่านค่าคาดหวังที มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (ค) ทักษะที จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานต้องผ่านค่าคาดหวังที มหาวิทยาลัยก าหนด 

   (ง)  สมรรถนะที จ าเป็นส าหรับต าแหน่งต้องผ่านค่าคาดหวังที มหาวิทยาลัยก าหนด
  (ค) การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพ 
บริการต่อสังคม ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 90 
และผ่านการประเมินผลงาน โดยคุณภาพของผลงาน วิธีปกติคุณภาพของผลงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป และวิธีพิเศษ
คุณภาพของผลงานอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป 
 (3.4) ระดับเชี ยวชาญพิเศษ ต้องผ่านการประเมิน โดยต้องได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบ
ไม่ต  ากว่าร้อยละ 95 ดังนี้ 
   (ก) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที ครองอยู่ในระดับดีเด่น  

   (ข) ความรู้ ความสามารถต้องผ่านค่าคาดหวังที มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (ค) ทักษะที จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานต้องผ่านค่าคาดหวังที มหาวิทยาลัยก าหนด 

(ง)  สมรรถนะที จ าเป็นส าหรับต าแหน่งต้องผ่านค่าคาดหวังที มหาวิทยาลัยก าหนด  
และผ่านการประเมินผลงาน โดยคุณภาพของผลงาน กรณีปกติอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป และกรณีพิเศษอยู่ในระดับดีเด่น 

/ (จ) การใช้ความรู้.... 
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  (จ) การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพ 
บริการต่อสังคม ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 95 
    (ฉ) ความเป็นที ยอมรับในงานด้านนั้นๆ หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพต้องได้คะแนนไม่ 
น้อยกว่า 95     

(4) การแต่งตั้งระดับผู้ที ปฏิบัติหน้าที หัวหน้าหน่วยงานที มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ 
ประกอบด้วย  

  (4.1) ระดับช านาญการ ต้องผ่านการประเมิน โดยต้องได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบไม่ต  า
กว่าร้อยละ 75 ดังนี้ 
    (ก) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ไม่ต่ ากว่าระดับดี  
   (ข) ความรู้ ความสามารถต้องผ่านค่าคาดหวังที มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (ค) ทักษะที จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานต้องผ่านค่าคาดหวังที มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (ง) สมรรถนะที จ าเป็นส าหรับต าแหน่งต้องผ่านค่าคาดหวังที มหาวิทยาลัยก าหนด 
  (จ) สมรรถนะทางการบริหารต้องผ่านค่าคาดหวังที มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (ฉ) แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 75 
    (4.2) ระดับช านาญการพิเศษ ต้องผ่านการประเมิน โดยต้องได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบ
ไม่ต  ากว่าร้อยละ 80 ดังนี้ 
   (ก) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ไม่ต่ ากว่าระดับดีมาก  
   (ข) ความรู้ ความสามารถต้องผ่านค่าคาดหวังที มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (ค) ทักษะที จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานต้องผ่านค่าคาดหวังที มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (ง) สมรรถนะที จ าเป็นส าหรับต าแหน่งต้องผ่านค่าคาดหวังที มหาวิทยาลัยก าหนด 
  (จ) สมรรถนะทางการบริหารต้องผ่านค่าคาดหวังที มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (ฉ) แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 80 
 (4.3) ระดับเชี ยวชาญ ต้องผ่านการประเมิน โดยต้องได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบ 
ไม่ต  ากว่าร้อยละ 90 ดังนี้ 
   (ก) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ไม่ต่ ากว่าระดับดีเด่น 
   (ข) ความรู้ ความสามารถต้องผ่านค่าคาดหวังที มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (ค) ทักษะที จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานต้องผ่านค่าคาดหวังที มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (ง)  สมรรถนะที จ าเป็นส าหรับต าแหน่งต้องผ่านค่าคาดหวังที มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (จ) สมรรถนะทางการบริหารต้องผ่านค่าคาดหวังที มหาวิทยาลัยก าหนด  
  (ฉ) แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 90 
 
 
 
 

/ ข้อ 18 ระดับ.... 
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ข้อ 18 ระดับคุณภาพของผลงาน ก าหนดคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 
   ดีเด่น  ช่วงคะแนน ๔๕.00 – ๕๐.00  คะแนน 
   ดีมาก  ช่วงคะแนน ๔๐.00 – ๔๔.99  คะแนน 
   ดี  ช่วงคะแนน ๓๕.00 – ๓๙.99  คะแนน 
   พอใช้  ช่วงคะแนน ๓๐.00 – ๓๔.99  คะแนน 
   ควรปรับปรุง  ต่ ากว่า ๓๐.00  คะแนน 

 
หมวด ๓ 

วิธีการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 
 

   ข้อ 19  การแต่งตั้งบุคลากรซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้มหาวิทยาลัยออกประกาศรับสมัครโดยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนด 
เมื่อคัดเลือกบุคคลเสร็จแล้ว ให้ประกาศผลการคัดเลือกพร้อมเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงภายในก าหนดสามสิบวัน
นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก ให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของบุคลากรตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ. หรือ ก.บ.ม. ก าหนด ก่อนการประเมินบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
 

  ข้อ 20 การแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ กระท าได้ ๒ วิธี คือ 
  (๑) วิธีปกติ ผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเป็นไปตามข้อ 6 (3)   
    (๒) วิธีพิเศษ ได้แก่ การแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งที่มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ. หรือ ก.บ.ม. ก าหนด ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับ
การแต่งตั้งต้องได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับที่จะแต่งตั้ง เช่น การแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งระดับช านาญงาน กรณีที่คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งไม่ครบตามที่ก าหนดไว้ หรือการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ โดยที่ผู้นั้นมิได้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการมาก่อน เป็นต้น 
 

  ข้อ 21 ให้มหาวิทยาลัยเสนอ ก.บ.ม. แต่งตั้งคณะกรรมการ  โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
(1) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล  เป็นประธาน 
(2) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี     เป็นรองประธาน 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย   เป็นกรรมการ 
  ที่อธิการบดีเห็นสมควรจ านวน 2 คน  
(4) บุคคลภายในที่อธิการบดีเห็นสมควร จ านวน 1 คน  เป็นกรรมการ 
(5) ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล     เป็นเลขานุการ 

   กรรมการตาม (3) และ (4) ต้องไม่เป็น ก.บ.ม. 
   กรณีจ าเป็นมหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงาน 
มหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 
     ในกรณีที่ประเมินบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลหรือ
ประเมินผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ให้อธิการบดีแต่งตั้ง
บุคคลอื่นท าหน้าที่เลขานุการแทน 

กรรมการตาม (3) และ (4) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปีและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้  
 
 

/ นอกจาก.... 
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นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามวรรคห้า กรรมการตาม (3) และ (4) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(4) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(6) ถูกลงโทษทางวินัยอย่ างร้ ายแรง หรือถูกสั่ งให้ออกจากราชการ เพราะเหตุมีมลทินหรือ 

มัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 
ในกรณีที่กรรมการตาม (3) หรือ (4) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และได้มีการแต่งตั้งผู้ด ารง

ต าแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
ในกรณีที่กรรมการตาม (3) และ (4) พ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการอ่ืน 

ขึ้นใหม ่ให้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีกรรมการใหม่แล้ว 
 

   ข้อ 22 คณะกรรมการ ตามข้อ 21 มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างานและการก าหนดกรอบต าแหน่งที่ผ่านการประเมิน

ค่างานและได้รับอนุมัติก าหนดระดับต าแหน่งแล้ว เว้นแต่ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 

(2) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ ความสามารถและ
ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน และประเมินสมรรถนะทางการบริหาร แนวคิดในการ
พัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ การใช้ความรู้ ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพ 
บริการต่อสังคม และความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้นๆ หรือในวงวิชาการ หรือวิชาชีพ  

 (3) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ 

   (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อมอบหมายให้ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ  

(5) สรุปผลการประเมินเพ่ือเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ เว้นแต่
ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษให้เสนอ ก.บ.ม. พิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอ ก.พ.อ. 
ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรี 
น าความกราบบังคมทูล เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
   (6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ี ก.บ.ม. มอบหมาย 

 

  ข้อ 23 การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือประเมินผลงานและจริยธรรม จรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพโดยวิธีปกติ ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และความช านาญตรงกับวิชาชีพของ
ต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง และด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือเทียบเท่า ตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
  (๑) ต าแหน่งระดับช านาญงาน ระดับช านาญการ กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน ประกอบด้วย 
   (1.1) บุคคลซึ่งอยู่ต่างสังกัดหน่วยงานกบัผู้เสนอขอแต่งตั้งจ านวนสองคน 
   (1.2) บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยหนึ่งคน 
 
 

/ (๒) ต าแหน่ง.... 
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  (๒) ต าแหน่งระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยตาม
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่  ก.พ.อ ก าหนด ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นที่ไม่อาจแต่ งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามบัญชีดังกล่าวได้  ให้เสนอ ก.พ.อ. หรือ ก.บ.ม. ให้ความเห็นชอบเป็นกรณีไป 
   การแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นโดยวิธีพิเศษ ให้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน
ไม่น้อยกว่าห้าคน 
 

   ข้อ 24 การประเมินผลงานในต าแหน่งระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ 
และระดับช านาญการพิเศษ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคนประเมินผลงาน แล้วส่งผลการประเมินให้ 
คณะกรรมการพิจารณา ในกรณีที่ผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ให้ถือเอาผลการประเมินดังกล่าวเป็นผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่ต้องมีการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก าหนด   

การประเมินผลงานในต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาผลงานร่วมกัน 
   เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของผลงานให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก เว้นแต่โดยวิธีพิเศษ ต้องใช้คะแนน 
เสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     

 

   ข้อ 25 ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ปรับปรุงผลงาน ให้ผู้เสนอขอรับการประเมิน
ปรับปรุงผลงานภายในระยะเวลาสามเดือนนับตั้งแต่วันที่รับทราบมติ ยกเว้นกรณีมีเหตุผลและความจ าเป็น             
ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสามเดือน หากพ้นจากระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว ผู้เสนอขอรับการประเมินไม่ส่งผล
งานฉบับปรับปรุงถือว่าไม่ประสงค์ขอรับการประเมินในครั้งนี้   
   ผลงานที่ให้ปรับปรุง หมายถึง การให้ปรับปรุงผลงานชิ้นเดิมที่ยังไม่เข้าเกณฑ์เฉพาะส่วนไม่สมบูรณ ์
หรือไม่ถูกต้องเท่านั้น มิใช่เป็นการท าผลงานชิ้นใหม่ หรือส่งผลงานชิ้นใหม่ให้พิจารณาแทน  
    

   ข้อ 26 เมื่อแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นแล้ว ให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานของต าแหน่งที่ได้รับการ
แต่งตั้งดว้ย 

   ข้อ 27 การแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   (1) ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ ก.บ.ม. มีมติอนุมัติ เว้นแต่ได้รับแต่งตั้งให้
รักษาราชการแทนในต าแหน่งที มีการประเมินให้แต่งตั้งย้อนหลังไป ณ วันที มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครบถ้วน 
  (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้แต่งตั้ง  
ได้ไม่ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยรับแบบค าขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นและผลงานหรือวันที่
มหาวิทยาลัยได้รับผลงานฉบับที่แก้ไขปรับปรุงสมบูรณ ์  

   (3) ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ 
และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ให้แต่งตั้งได้ไม่
ก่อนวันที่ ก.บ.ม. มีมติอนุมัติ 
 
 
 

 
 

/ หมวด ๔.... 
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หมวด ๔ 
การทบทวนผลการพิจารณาผลงาน 

    

   ข้อ 28 ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติให้ด ารงต าแหน่ง เนื่องจากคุณภาพของผลงาน การใช้ความรู้
ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม หรือความเป็นที่ยอมรับในงาน
ด้านนั้นๆ หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด ผู้ขอรับการประเมินมีสิทธิขอให้ ก.บ.ม. พิจารณา
ทบทวนได้ไม่เกินสองครั้ง โดยในค าขอทบทวนนั้นต้องแสดงข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และเหตุผลที่สนับสนุนค าขอและ
จะต้องยื่นเรื่องขอทบทวนภายในสามเดือนนับแต่วันที่รับทราบมติ  เมื่อ ก.บ.ม. ได้รับเรื่องค าขอให้ทบทวนผลการ
พิจารณาผลงานแล้ว ให้ส่งค าขอนั้นให้คณะกรรมการพิจารณา หากคณะกรรมการมีความเห็นตามข้อ 29 เป็น
ประการใดให้เสนอต่อ ก.บ.ม. พิจารณา ผลการพิจารณาของ ก.บ.ม. ให้เป็นที่สุด เว้นแต่ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
พิเศษใหน้ าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ผลการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นที่สุด 

 

    ข้อ 29 เมื่อคณะกรรมการได้รับเรื่องการขอทบทวนแล้ว ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   (1) การพิจารณาทบทวนครั้งที่หนึ่ง 
             (1.1) กรณีท่ีเห็นว่าค าขอทบทวนขาดข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และไม่มีเหตุผลที่สนับสนุนค าขอให้
มีมติไม่รับพิจารณา 
           (1.2) กรณีท่ีเห็นว่าค าขอทบทวนมีข้อเท็จจริง ข้ออ้างและเหตุผลที่สนับสนุนค าขอให้มีมติรับ
ไว้พิจารณา โดยมอบให้คณะกรรมการทรงคุณวุฒิชุดเดิมพิจารณา 
   (2) การพิจารณาทบทวนครั้งที่สอง 
      (2.1) กรณีที่เห็นว่าค าขอทบทวนขาดข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และไม่มีเหตุผลที่สนับสนุนค าขอ
เพ่ิมเติมจากครั้งที่หนึ่ง ให้มีมติไม่รับพิจารณา 
  (2.2) กรณีท่ีเห็นว่าค าขอทบทวนมีข้อเท็จจริง ข้ออ้างและเหตุผลที่สนับสนุนค าขอเพ่ิมเติม
จากครั้งที่หนึ่ง ให้มีมติรับไว้พิจารณา และแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ โดยมีจ านวนกรรมการเท่ากับ
ชุดเดิมเพ่ือพิจารณา 
  (2.3) เมื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ได้พิจารณาค าขอทบทวนแล้ว ให้น าผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่และชุดเดิมเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาต่อไป 
 

หมวด ๕ 
การลงโทษ 

    ข้อ 30 มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้ขอรับการประเมินอันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้ที่กระท าผิด
ทางจริยธรรม และจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาชีพและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะ
ได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   (๑) กรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้ขอรับการประเมินระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็น
จริงหรือมีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืนหรือน าผลงานของผู้อ่ืนไปใช้ในการเสนอขอรับการ
ประเมินโดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเองรวมถึงการคัดลอกข้อความใดๆ จากผลงานเดิมของตนเองโดยไม่อ้างตาม
หลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่  ให้ ก.บ.มหรือสภามหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณีมีมติ
ให้งดการพิจารณาการประเมินในครั้งนั้นและด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิด
เป็นกรณี ๆ ไป และห้ามผู้กระท าผิดนั้นเสนอขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นมีก าหนดเวลา
ภายในห้าปีนับตั้งแต่วันที่ ก.บ.ม. หรือสภามหาวิทยาลัยมีมติ 

 
/ (๒) กรณีท่ี.... 
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(๒) กรณีท่ีได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งไปแล้ว หากภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบ
ว่าผลงานที่ใช้ในการเสนอขอรับการประเมินครั้งนั้น เป็นการลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืนหรือน าเอาผลงานของผู้อ่ืน  
ไปใช้ โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเองรวมถึงการคัดลอกข้อความใดๆ จากผลงานเดิมของตนเองโดยไม่อ้างตาม
หลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ให้ ก.บ.ม. มีมติถอดถอนส าหรับต าแหน่ง 
ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ส าหรับ 
ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูล เพ่ือทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ ถอดถอน และด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณี  ๆ ไป 
และห้ามผู้กระท าผิดนั้นเสนอขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นมีก าหนดเวลาภายในห้าปี
นับตั้งแต่วันที่ ก.บ.ม. มีมติให้ถอดถอนหรือนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน แล้วแต่กรณี      
     
     

ประกาศ ณ วันที่    18   กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
 

 
 

(รองศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์) 
รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประธานกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย 

 


