ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ว่าด้วย มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
พ.ศ. ๒๕๕๔
-------------------------------------โดยที่ ก.พ.อ. ได้ปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จาก
ระบบจําแนกตําแหน่งตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับ เป็นระบบจําแนกตําแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน
จึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุ ง มาตรฐานกํ า หนดระดั บ ตํ า แหน่ ง และการแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานบุคคลใหม่
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๘(๒)
และ (๑๓) แห่งพระราชบัญ ญัติม หาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อ ง
มาตรฐานการกํ าหนดระดั บ ตํา แหน่งและการแต่ง ตั้ง ข้าราชการพลเรือ นในสถาบัน อุด มศึก ษาให้ดํ ารง
ตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๓ โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับ นี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครราชสีมา ว่าด้ว ย มาตรฐานการ
กําหนดระดับ ตําแหน่ งและการแต่งตั้งข้า ราชการพลเรือนในสถาบัน อุด มศึกษาให้ ดํารงตําแหน่งสูงขึ้ น
พ.ศ.๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
สูงขึ้น
“คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเ พื่อประเมิ น
ผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
“ตําแหน่ง” หมายความว่า ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามโครงสร้าง
ตําแหน่งที่ ก.พ.อ. กําหนด
/ ข้อ ๕ ให้อธิการบดี.….

-๒ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑ์
และวิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

หมวด ๑
การกําหนดตําแหน่ง
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ การกําหนดระดับตําแหน่งตามข้อบังคับนี้ ให้เป็นไปตามกรอบของตําแหน่งและแผนพัฒนา
กําลังคนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
กรอบของตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณากําหนดตามโครงสร้างตําแหน่งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ. กําหนด
ข้อ ๗ การพิจารณากําหนดระดับตําแหน่งให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(๑) การพิจารณาปรับปรุงระบบงานหรือวิธีการทํางานใหม่
(๒) การพิจารณาระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัยในเรื่องการกระจายอํานาจบริหารจัดการ
(๓) การพัฒ นาบทบาท หน้ าที่ คุณ ภาพงานของตํ าแหน่ งเพื่อปฏิบั ติภ ารกิจ ตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลให้ความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์เพิ่มสูงขึ้น
(๔) การจัดลําดับความสําคัญของงานตามแผนงาน โครงการที่สอดคล้องตามบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบาย
(๕) การเปลี่ยนแปลงการจัดแบ่งหน่วยงานภายในใหม่ เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
ในการทํางาน ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
(๖) การไม่ขัดต่อการแบ่งส่วนราชการทีก่ ําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
ข้อ ๘ การกําหนดระดับตําแหน่งใดให้สูงขึ้นตามข้อบังคับนี้ ตําแหน่งนั้นจะต้องมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงานในตําแหน่งเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญถึงขนาด
ที่จะต้องกําหนดตําแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น โดยให้ดําเนินการอย่างโปร่งใส ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเป็นตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการจําแนกตําแหน่งข้าราชการ
(๒) ไม่มีผลให้มีการเพิ่มงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
(๓) ไม่มีผลทําให้อัตรากําลังเพิ่มขึ้น
(๔) ต้องคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ําซ้อน และความประหยัด
ส่วนที่ ๒
การกําหนดตําแหน่งประเภททั่วไป และตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ข้อ ๙ การกําหนดระดับตําแหน่งของตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญ
งานพิเศษ ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการ
พิเศษ ให้สามารถมีได้ทั้งหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่สอน
วิจัย ให้บริการทางวิชาการ และหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยยึด
องค์ประกอบหลักในการประเมินค่างานของตําแหน่ง และแบบประเมินค่างาน ดังนี้
(๑) องค์ประกอบหลักในการประเมิน
(ก) หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
(ข) ความยุ่งยากของงาน
/ (ค) การกํากับ.….

-๓(ค) การกํากับตรวจสอบ
(ง) การตัดสินใจ
(๒) แบบประเมินค่างาน
(ก) ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญงานพิเศษ ให้ใช้แบบ
ประเมินค่างานตามเอกสารแนบหมายเลข ๑
(ข) ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ และระดับ
ชํานาญการพิเศษ ให้ใช้แบบประเมินค่างานตามเอกสารแนบหมายเลข ๒
ข้อ ๑๐ การกํ า หนดระดับ ตํ าแหน่ง ของตํา แหน่ ง ประเภทวิ ช าชี พ เฉพาะหรื อ เชี่ ย วชาญเฉพาะ
ระดับ เชี่ย วชาญ และระดับ เชี่ ย วชาญพิเ ศษ ให้ ส ามารถมี ไ ด้เ ฉพาะหน่ ว ยงานที่ป ฏิ บัติภ ารกิจ หลักของ
มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการ และสํานักงานอธิการบดี โดยยึด
องค์ประกอบหลักในการประเมินค่างานของตําแหน่งและแบบประเมินค่างาน ดังนี้
(๑) องค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน จํานวน ๓ ด้าน คือ
(ก) ด้านความรู้และทักษะที่จําเป็นในงาน
๑) ความรู้และความชํานาญงาน
๒) การบริหารจัดการ
๓) การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์
(ข) ด้านความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา
๑) กรอบแนวความคิดในการแก้ปัญหา
๒) อิสระในการคิด
๓) ความท้าทายในงาน
(ค) ด้านภาระงานที่รับผิดชอบ
๑) การวิเคราะห์ข้อมูล
๒) อิสระในการปฏิบัติงาน
๓) ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน
๔) ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่ง
(๒) แบบประเมินค่างาน ให้ใช้แบบประเมินค่างานตามเอกสารแนบหมายเลข ๓
ข้อ ๑๑ การกํ า หนดระดับ ตํ าแหน่ง ของตํา แหน่ ง ประเภทวิ ช าชี พ เฉพาะหรื อ เชี่ ย วชาญเฉพาะ
ระดับ ชํานาญการ ระดับ ชํานาญการพิเ ศษ และระดับเชี่ย วชาญ ในกรณีตําแหน่งหัว หน้าหน่ว ยงานที่มี
ลักษณะใช้วิชาชีพ และไม่ได้ใช้วิชาชีพ ให้ยึดองค์ประกอบหลักในการประเมินค่างานของตําแหน่ง และแบบ
ประเมินค่างาน ดังนี้
(๑) องค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน
(ก) หน้าที่และความรับผิดชอบ
(ข) ความยุ่งยากของงาน
(ค) การกํากับตรวจสอบ
(ง) การตัดสินใจ
(จ) การบริหารจัดการ
(๒) แบบประเมินค่างาน ให้ใช้แบบประเมินค่างานตามเอกสารแนบหมายเลข ๔
/ ส่วนที่ ๓.….

-๔ส่วนที่ ๓
การดําเนินการกําหนดระดับตําแหน่ง
ข้อ ๑๒ การกําหนดระดับตําแหน่งตามข้อบังคับนี้ ให้จัดทําข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่งที่
จะเสนอขอปรับปรุงการกําหนดระดับตําแหน่ง ได้แก่ ชื่อตําแหน่ง เลขที่ สังกัด หน้าที่ ความรับผิดชอบเดิม
และใหม่ของตําแหน่งดังกล่าว ลักษณะงานที่ปฏิบัติเดิมและใหม่ของตําแหน่งดังกล่าวเพื่อประกอบการ
พิจารณา
ข้อ ๑๓ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน จํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน
ห้าคน ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตําแหน่งที่เสนอขอกําหนดระดับตําแหน่งสูงขึ้นร่วมเป็นคณะกรรมการ
ประเมินค่างาน และให้หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อทําการประเมิน
ค่างานตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด และเมื่อคณะกรรมการประเมินค่างานดําเนินการประเมินค่างานเรียบร้อย
แล้ว ให้นําผลการประเมินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมีมติกําหนดกรอบตําแหน่งต่อไป
ข้อ ๑๔ เมื่อ สภามหาวิท ยาลัย มีม ติกํ าหนดกรอบตํา แหน่ง ให้ ห น่ ว ยงานใดแล้ว ให้ป ระกาศให้
ข้าราชการได้รับทราบร่วมกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการได้เตรียมความพร้อมในการประเมินเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว
ข้อ ๑๕ ให้มีการจัดทํารายงานสรุปผลการพิจารณากรอบตําแหน่งเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงในการ
สืบค้น และเพื่อแสดงความโปร่งใส

หมวด ๒
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑๖ ตําแหน่งในการแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นต้องเป็นตําแหน่งที่มหาวิทยาลัย
ประเมินค่างาน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติกําหนดตําแหน่งไว้แล้ว
ข้อ ๑๗ การประเมิ น เพื่อแต่ง ตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง ประเภททั่ว ไป ระดับ ชํานาญงาน
และชํานาญงานพิเศษ หรือตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ ระดับ
ชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ตามข้อ ๒๓ และข้อ ๒๖(๑) ต้องคํานึงถึง
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ดังนี้
(๑) ต้องมีความซื่อสัต ย์ทางวิช าชีพ ไม่นําผลงานของผู้อื่น มาเป็น ผลงานของตน และไม่
ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น รวมทั้งไม่นําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือ
วิชาชีพมากกว่าหนึ่งฉบับในลักษณะที่จะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่
(๒) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในผลงานทางวิชาชีพ
ของตนเอง และแสดงหลักฐานของการค้นคว้า
(๓) ต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาชีพจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
และสิทธิมนุษยชน
(๔) ผลงานทางวิชาชีพต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาชีพเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมา
เกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย
โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง
ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาชีพ
/ (๕) ต้องนําผลงาน.….

-๕(๕) ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ ๑๘ ผลงานที่นําเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา ต้องมีเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ต้องมิใช่ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและการฝึกอบรม
(๒) ต้องมิ ใช่ผ ลงานเดิมที่เ คยใช้ ในการประเมินแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่งในระดับ ที่สูงขึ้น
มาแล้ว
(๓) กรณีที่เป็นผลงานร่วมต้องระบุการมีส่วนร่วมและมีคํารับรองจากผู้มีส่วนร่วม
ส่วนที่ ๒
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร
ข้อ ๑๙ ให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของข้าราชการตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งที่ ก.พ.อ. กําหนด ก่อนการประเมินบุคคลเพือ่ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร
ข้อ ๒๐ การประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ต้องประเมินตามองค์ประกอบ
ดังนี้
(๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่
(๒) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
(๓) สมรรถนะทางการบริหาร
ข้อ ๒๑ เกณฑ์การตัด สิน ผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จําเป็น
สําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน และสมรรถนะทางการบริหาร รวมทั้งแบบประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้น ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
ส่วนที่ ๓
ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญงานพิเศษ
ข้อ ๒๒ ให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของข้าราชการตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งที่ ก.พ.อ. กําหนด ก่อนการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญ
งาน และระดับชํานาญงานพิเศษ
ข้อ ๒๓ การประเมิน เพื่อแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่งประเภททั่ว ไป ระดับ ชํานาญงาน และระดับ
ชํานาญงานพิเศษ ต้องประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่
(๒) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน
(๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญงาน หรือผู้ชํานาญงานพิเศษ ได้แก่
(ก) ระดับชํานาญงานต้องมีคู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม
(ข) ระดับชํานาญงานพิเศษ ต้องมีคู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม และผลงาน
เชิงวิเคราะห์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง
(๔) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยการพิจารณากําหนดตําแหน่งระดับชํานาญ
งานและระดับ ชํา นาญงานพิเ ศษ ต้องคํ านึงถึ งจริย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าชี พตามที่กําหนดไว้
ในข้อ ๑๗
ข้อ ๒๔ เกณฑ์การตัด สิน ผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จําเป็น
สําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน และระดับคุณภาพของผลงาน รวมทั้งแบบประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้น ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
/ เกณฑ์การตัดสิน.….

-๖เกณฑ์ ก ารตั ด สิ น คุ ณ ภาพของผลงาน ให้ ใ ช้ ค ะแนนเสี ย งข้ า งมากของคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ เว้นแต่วิธีพิเศษ ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียงของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ส่วนที่ ๔
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ข้อ ๒๕ ให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของข้าราชการตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งที่ ก.พ.อ. กําหนด ก่อนการประเมิน บุคคลเพื่อแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิช าชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ข้อ ๒๖ การประเมิน เพื่อแต่ง ตั้ง ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิช าชีพเฉพาะหรือเชี่ย วชาญเฉพาะ
ต้องประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง
(ก) ระดับชํานาญการ
๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่
๒) ความรู้ค วามสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะที่ จํ าเป็น สํ าหรับ ตํา แหน่ งที่ จ ะ
ประเมิน
๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญการ ได้แก่
๓.๑) คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม และ
๓.๒) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย ซึ่งแสดงให้เ ห็นถึง
การพัฒนางานในหน้าที่อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง
๔) จริย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ช าชีพ โดยการพิจ ารณากํา หนดตํ าแหน่ ง
ระดับชํานาญการ ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๗
(ข) ระดับชํานาญการพิเศษ
๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่
๒) ความรู้ค วามสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะที่ จํ าเป็น สํ าหรับ ตํา แหน่ งที่ จ ะ
ประเมิน
๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชํานาญการพิเศษ ได้แก่
๓.๑) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางาน
ของหน่วยงานอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง และ
๓.๒) งานวิจัย หรือผลงานลักษณะอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างน้อย
หนึ่งเรื่อง/รายการ
๔) จริย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ช าชีพ โดยการพิจ ารณากํา หนดตํ าแหน่ ง
ระดับชํานาญการพิเศษ ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๗
(ค) ระดับเชี่ยวชาญ
๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่
๒) ความรู้ค วามสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะที่ จํ าเป็น สํ าหรับ ตํา แหน่ งที่ จ ะ
ประเมิน
๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่
๓.๑) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือผลงานลักษณะอื่น ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ และ
/ ๓.๒) งานวิจัย.….

-๗๓.๒) งานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง
๔) การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพ
บริการต่อสังคม เช่น การให้ความเห็น คําแนะนํา หรือเสนอแนะ การให้คําปรึกษาแนะนํา การอบรมและ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการในการแก้ไขปัญหา หรือการ
พัฒนางานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้นๆ
๕) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยการพิจารณากําหนดตําแหน่งระดับ
เชี่ยวชาญ ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๗
(ง) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่
๒) ความรู้ค วามสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะที่ จํ าเป็น สํ าหรับ ตํา แหน่ งที่ จ ะ
ประเมิน
๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ได้แก่
๓.๑) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือผลงานลักษณะอื่น ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง/รายการ และ
๓.๒) งานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง
๔) การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพ
บริการต่อสังคม เช่น การให้ความเห็น คําแนะนํา หรือเสนอแนะ การให้คําปรึกษาแนะนํา การอบรมและ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการในการแก้ไขปัญหา หรือการ
พัฒนางานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพนั้นๆ
๕) ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้นๆ หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ หมายถึง
ผลงานได้รับการยอมรับ ยกย่อง หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือผลการปฏิบัติงานสนับสนุน งานบริการ
วิช าการหรื อวิ ช าชี พ หรื อในงานที่เ กี่ ย วข้ อง ซึ่ง เป็น ที่ย อมรั บ อย่ า งกว้ างขวางในระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ
นานาชาติ
๖) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยการพิจารณากําหนดตําแหน่งระดับ
เชี่ยวชาญพิเศษ ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๗
(๒) กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
(ก) ดํา รงตํา แหน่ง ระดับ ชํ านาญการ ระดับ ชํา นาญการพิ เ ศษ และระดั บ เชี่ย วชาญ
ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน
๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่และแนวคิดในการพัฒนา
ปรับปรุงงานในตําแหน่งใหม่
๒) ความรู้ค วามสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะที่ จํ าเป็น สํ าหรับ ตํา แหน่ งที่ จ ะ
ประเมิน
๓) สมรรถนะทางการบริหาร
ข้อ ๒๗ เกณฑ์การตัด สิน ผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จําเป็น
สําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน สมรรถนะทางการบริหาร และระดับคุณภาพของผลงาน รวมทั้งแบบประเมิน
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ให้เป็นไปตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยกําหนด
/ เกณฑ์การตัดสิน.….

-๘เกณฑ์ ก ารตั ด สิ น คุ ณ ภาพของผลงาน ให้ ใ ช้ ค ะแนนเสี ย งข้ า งมากของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เว้นแต่วิธีพิเศษ ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียงของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ส่วนที่ ๕
การดําเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
ข้อ ๒๘ การแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ให้กระทําได้สองวิธี คือ วิธีปกติและวิธีพิเศษ ดังนี้
(๑) วิธีปกติ ผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(ก) มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
(ข) ได้รับเงินเดือนถึงค่ากลางของตําแหน่งที่ครองอยู่ เว้นแต่การแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่ง
ระดับปฏิบัติงานเป็นตําแหน่งระดับชํานาญงาน หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับปฏิบัติการเป็นตําแหน่งระดับ
ชํานาญการ ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้นต่ําของระดับที่จะแต่งตั้ง
(๒) วิธีพิเ ศษ ได้แก่ การแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งตามข้อ ๒๓ และข้อ ๒๖ (๑) ที่มี
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งแตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับ
การแต่งตั้งต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าขั้นต่ําของระดับที่จะแต่งตั้ง
ข้อ ๒๙ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
สูงขึน้ โดยมีองค์ประกอบตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อทําหน้าที่ ดังนี้
(๑) พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างาน และการกําหนดกรอบตําแหน่ง
(๒) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตําแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งที่จะประเมิน และประเมินสมรรถนะทางการบริหารสําหรับ
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดําเนินการแทนได้ตามความเหมาะสม
(๓) พิจ ารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเ พื่อประเมิน ผลงานและจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
(๔) พิจารณาสรุปผลเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๓๐ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ ตามข้อ ๒๙(๓) เพื่อพิจารณาผลงานในตําแหน่งต่างๆให้แต่งตั้ง ดังนี้
(๑) กรณีการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญงาน หรือชํานาญการ กรรมการจะต้อง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและความชํานาญตรงกับวิชาชีพของตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง และต้อง
ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าตําแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือเทียบเท่า
ให้ ค ณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ป ระกอบด้ ว ยกรรมการซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง จากบุ ค คลภายใน
มหาวิทยาลัย แต่ต้องอยู่ต่างสังกัดหน่วยงานกับผู้เสนอขอแต่งตั้ง และกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอีก
อย่างน้อยหนึ่งคน รวมจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่าสามคน
(๒) กรณีการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
หรือเชี่ยวชาญพิเศษ กรรมการจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ความชํานาญ หรือความ
เชี่ยวชาญตรงกับวิชาชีพของตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง และต้องดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าตําแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือ
เทียบเท่า
ให้ ค ณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ป ระกอบด้ ว ยกรรมการจํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า สามคน
โดยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยตามบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนด ในกรณีที่มี
เหตุผลและความจําเป็นที่ไม่อาจแต่งตั้งกรรมการตามบัญชีดังกล่าวได้ให้เสนอ ก.พ.อ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเป็นกรณีไป
/ ข้อ ๓๑ การแต่งตั้ง.….

-๙ข้อ ๓๑ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง สู ง ขึ้ น โดยวิ ธี พิ เ ศษตามข้ อ ๒๘(๒) ให้ ค ณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิมีจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่าห้าคน
ข้อ ๓๒ วิธีการประเมินผลงานในตําแหน่งระดับชํานาญงาน ระดับชํานาญงานพิเศษ ระดับชํานาญ
การ หรือระดับชํานาญการพิเศษ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคนทําการประเมินแล้วส่งผลการประเมิน
ให้คณะกรรมการพิจารณา โดยจะไม่ทําการประชุมก็ได้
กรณี ก ารประเมิ น ผลงานตํ า แหน่ ง ระดั บ เชี่ ย วชาญและระดั บ เชี่ ย วชาญพิ เ ศษ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องจัดให้มีการประชุมพิจารณาผลงานร่วมกัน
ข้อ ๓๓ ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ปรับปรุงผลงาน ให้ผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่ง
ปรับปรุงผลงานได้ภายในระยะเวลาสามเดือนนับตั้งแต่วันที่รับทราบมติ ยกเว้น กรณีมีเหตุผลและความ
จําเป็นอาจขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสามเดือน
ผลงานที่ให้ปรับปรุง หมายถึง การให้ปรับปรุงผลงานชิ้นเดิมที่ยังไม่เข้าเกณฑ์เฉพาะส่วนที่
ยังไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องเท่านั้น มิใช่เป็นการทําผลงานชิ้นใหม่ หรือส่งผลงานชิ้นใหม่ให้พิจารณาแทน
ข้อ ๓๔ การแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีโดยความเห็น ชอบของ
สภามหาวิ ทยาลัย เป็ น ผู้ มีอํา นาจสั่ งแต่งตั้ ง เว้ น แต่ การแต่ งตั้ ง ให้ ดํา รงตํา แหน่ งระดั บ เชี่ย วชาญพิ เ ศษ
ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอ
นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นโดยใช้ผลงาน เมื่อผลการพิจารณาผ่าน
เกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการแล้ว ให้แต่งตั้งไม่ก่อนวันที่หน่วยงานบริหารงานบุคคลได้รับผลงาน
ของผู้ขอรับการประเมินที่ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่ถ้าหากคณะกรรมการมีมติให้ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุง
แก้ไขผลงานและผลงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงานบริหารงานบุคคลรับ
ผลงานฉบับสมบูรณ์ครั้งสุดท้าย
ข้อ ๓๕ เมื่อมีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นแล้ว ให้มีการติดตาม ประเมินผล การ
ปฏิบัติราชการตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานของตําแหน่ง
ที่ได้รับการแต่งตั้งด้วย
ข้อ ๓๖ ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติ ให้ดํารงตําแหน่ง เนื่องจากคุณภาพของผลงาน การใช้ความรู้
ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม หรือความเป็นที่ยอมรับ
ในงานด้านนั้น หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด ผู้ขอกําหนดตําแหน่งมีสิทธิขอให้
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนได้ไม่เกินสองครั้ง โดยในคําขอทบทวนนั้นต้องแสดงข้อเท็จจริง ข้ออ้าง
และเหตุผลที่สนับสนุนคําขอและจะต้องยื่นเรื่องขอทบทวนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับทราบมติ
เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่องคําขอให้ทบทวนผลการพิจารณาผลงานแล้ว ให้ส่งคําขอนั้น
แก่คณะกรรมการเพือ่ แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น หากคณะกรรมการมีความเห็นประการใดให้เสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ผลการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นที่สุด
ข้อ ๓๗ เมื่อคณะกรรมการได้รับเรื่องการขอทบทวนตามข้อ ๓๖ แล้ว ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) การพิจารณาทบทวนครั้งที่หนึ่ง
(ก) กรณีที่เห็นว่าคําขอทบทวนขาดข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และไม่มีเหตุผลที่สนับสนุนคําขอ
ให้มีมติไม่รับพิจารณา
(ข) กรณี ที่ เ ห็ น ว่ าคํ า ขอทบทวนมี ข้ อเท็ จ จริ ง ข้อ อ้ า ง และเหตุ ผ ลที่ ส นับ สนุ น คํ า ขอ
ให้มีมติรับไว้พิจารณา โดยให้มอบคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมพิจารณา
/ (๒) การพิจารณา.….

- ๑๐ (๒) การพิจารณาทบทวนครั้งที่สอง
(ก) กรณีที่เห็นว่าคําขอทบทวนขาดข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และไม่มีเหตุผลที่สนับสนุนคําขอ
เพิ่มเติมจากครั้งที่หนึ่ง ให้มีมติไม่รับพิจารณา
(ข) กรณี ที่ เ ห็ น ว่ าคํ า ขอทบทวนมี ข้ อเท็ จ จริ ง ข้อ อ้ า ง และเหตุ ผ ลที่ ส นับ สนุ น คํ า ขอ
เพิ่มเติมจากครั้งที่หนึ่ง ให้มีมติรับไว้พิจารณา และให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ โดยมีจํานวน
กรรมการเท่ากับชุดเดิมเพื่อพิจารณา
(ค) เมื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ได้พิจารณาคําขอทบทวนแล้ว ให้นําผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่และชุดเดิมเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาต่อไป
ข้อ ๓๘ ให้ส ภามหาวิทยาลัยพิจ ารณากําหนดมาตรการในการป้องกัน และลงโทษผู้ขอกําหนด
ตําแหน่งอันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้ที่กระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาชีพ
และเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นตามข้อ ๒๓ และ
ข้อ ๒๖(๑) ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่ต รวจสอบพบว่าผู้ขอกํ าหนดตําแหน่งระบุการมีส่ ว นร่ว มในผลงานไม่ต รงกั บ
ความเป็นจริงหรือมีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่นหรือนําผลงานของผู้อื่นไปใช้ในการ
เสนอขอตํ า แหน่ ง โดยอ้ า งว่ า เป็ น ผลงานของตนเอง ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ ใ ห้ ง ดการพิ จ ารณาการ
ขอตําแหน่งในครั้งนั้น และดําเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระทําผิดเป็น
กรณี ๆ ไป และห้ า มผู้ ก ระทํ า ผิ ด นั้ น เสนอขอตํ า แหน่ ง มี กํ า หนดเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า ปี นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่
สภามหาวิทยาลัยมีมติ
(๒) กรณีที่ได้รับ การพิจารณาอนุมัติให้ดํารงตําแหน่งไปแล้ว หากภายหลังตรวจสอบพบ
หรือทราบว่าผลงานที่ในการเสนอขอตําแหน่งครั้งนั้น เป็นการลอกเลียนผลงานของผู้อื่นหรือนําเอาผลงาน
ของผู้ อื่ น ไปใช้ โดยอ้ า งว่ า เป็ น ผลงานของตนเอง ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ ถ อดถอนตํ า แหน่ ง ระดั บ
ชํานาญงาน ระดับ ชํานาญงานพิเศษ ระดับ ชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเ ศษ ระดับ เชี่ย วชาญ ส่ว น
ตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ถอดถอน และดําเนิน การทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระทําผิด เป็นกรณี ๆ ไป
และห้ามผู้กระทําผิดนั้น เสนอขอตําแหน่งมีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ
ให้ถอดถอน หรือนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๙ การใดที่ข้ อบัง คับ นี้ที่ ได้กํ าหนดไว้ โ ดยเฉพาะหรื อกํ าหนดไว้แ ล้ว แต่ยั ง ไม่ชัด เจนให้นํ า
ประกาศ ก.พ.อ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

( นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ )
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

