
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557
-----------------------------------------------

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การกําหนด
ระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2556
ใหสอดคลองกับมติคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๑๘(๒) และ (๑๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฎ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2553 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนด
ระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2554 และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0509(2)/ว 11 ลงวนัท่ี 23 พฤศจิกายน
2554 สภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏรธานี ในการประชุมครั้งท่ี 6/2557 เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน
พ.ศ. 2557 จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การกําหนด
ระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. ๒๕๕7”

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 15 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย

การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน
พ.ศ. 2556 และใหใชความตอไปนี้แทน

“ขอ 15 การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ใหกระทําไดสองวิธี  คือ วิธีปกติและ
วิธีพิเศษ  ดังนี้

(1) วิธีปกติ  ผูไดรับการแตงตั้งตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้
(1.1) ตําแหนงประเภทผูบริหาร

(1.1.1) มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด

(1.1.2) ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาข้ันต่ําของระดับท่ีจะแตงตั้ง

2/(1.1.3) ตองมี...
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(1.1.3) ตองมีประสบการณท่ีเก่ียวของกับงานและระยะเวลาของ
ตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง โดยใหนับประสบการณในการบริหารหนวยงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 หรือพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และฉบับ
แกไขเพ่ิมเติม หรือหนวยงานภายในตามประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับดานประสบการณในการบริหารหนวยงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ี ก.พ.อ.
กําหนดไว ดังนี้

(ก) ตําแหนงผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
(ก 1) มีประสบการณในการบริหารหนวยงานในฐานะ

หัวหนางานภายในกองหรือหนวยงานอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวของกับงานของ
ตําแหนงท่ีจะแตงตั้งมากกวา 1 งาน มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ

(ก 2) มีประสบการณในการบริหารหนวยงานในฐานะ
หัวหนางานภายในกองหรือหนวยงานอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา  ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวของกับงานของ
ตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 1 งาน และมีประสบการณในการบริหารหนวยงานในฐานะรักษาการในตําแหนงหัวหนา
งานอ่ืนภายในกอง  หรือหนวยงานอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา  รวมกันแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ

(ก 3) มีประสบการณในการบริหารหนวยงานในฐานะ
หัวหนางานหรือรักษาการในตําแหนงหัวหนางานภายในกองหรือหนวยงานอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา ซึ่งมีลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติเก่ียวของกับงานของตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 1 งาน รวมกันแลวไมนอยกวา 3 ป

(ข) ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเทา
(ข 1) มีประสบการณในการบริหารหนวยงานในฐานะ

ผูอํานวยการกอง หัวหนาสํานักงานคณบดีหรือหัวหนาหนวยงานอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา  ซึ่งเปนประสบการณ
ในตําแหนงท่ีมีหนาท่ีและความรับผิดชอบเหมือนกันแตตางหนวยงาน มากกวา 1 หนวยงาน มาแลวไมนอย
กวา 1 ป หรือ

(ข 2) มีประสบการณในการบริหารหนวยงานในฐานะ
ผูอํานวยการกอง หัวหนาสํานักงานคณบดีหรือหัวหนาหนวยงานอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา  หรือรักษาการใน
ตําแหนงหรือรักษาราชการแทนในตําแหนงดังกลาว มากกวา 1 หนวยงาน เทียบเปนประสบการณการบริหาร
หนวยงานมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ

(ข 3) มีประสบการณในการบริหารหนวยงานในฐานะ
ผูอํานวยการกอง หัวหนาสํานักงานคณบดีหรือหัวหนาหนวยงานอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา  หรือรักษาการใน
ตําแหนงหรือรักษาราชการแทนในตําแหนงดังกลาว  ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏบิัติเก่ียวของกับงานของตําแหนง
ท่ีจะแตงตั้ง 1 หนวยงาน รวมกันแลวไมนอยกวา 5 ป

(1.2) ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง

ตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด

3/(2) วิธีพิเศษ...
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(๒) วิธีพิเศษ ไดแก การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงตามขอ 10 (2) และ
(3) (ก) ท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงแตกตางไปจากท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ท้ังนี้
มีเงื่อนไขวาผูไดรับการแตงตั้งตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาข้ันต่ําของระดับท่ีจะแตงตั้ง เชน การแตงตัง้ใหดํารง
ตําแหนงระดับชํานาญงาน กรณีท่ีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไมครบตามท่ีกําหนดไวหรือการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงชํานาญการพิเศษ โดยท่ีผูนั้นมิไดดํารงตําแหนงระดับชํานาญการมากอน เปนตน โดย ก.บ.ม.
จะตองกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง และผลงานท่ีมีระดับคุณภาพสูงกวาวิธีปกติ ”

ขอ 4 ขาราชการท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนกอนใชขอบังคับนี้ท่ีมีประสบการณ
ท่ีเก่ียวของกับงานและระยะเวลาท่ีจะแตงตั้งเปนไปตามขอบังคับนี้ ใหมีผลสมบูรณตามขอบังคับนี้นับตั้งแต
วันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. 2557

(นายวิชัย  ศรีขวัญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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(๒) วิธีพิเศษ ไดแก การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงตามขอ 10 (2) และ
(3) (ก) ท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงแตกตางไปจากท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ท้ังนี้
มีเงื่อนไขวาผูไดรับการแตงตั้งตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาข้ันต่ําของระดับท่ีจะแตงตั้ง เชน การแตงตัง้ใหดํารง
ตําแหนงระดับชํานาญงาน กรณีท่ีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไมครบตามท่ีกําหนดไวหรือการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงชํานาญการพิเศษ โดยท่ีผูนั้นมิไดดํารงตําแหนงระดับชํานาญการมากอน เปนตน โดย ก.บ.ม.
จะตองกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง และผลงานท่ีมีระดับคุณภาพสูงกวาวิธีปกติ ”

ขอ 4 ขาราชการท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนกอนใชขอบังคับนี้ท่ีมีประสบการณ
ท่ีเก่ียวของกับงานและระยะเวลาท่ีจะแตงตั้งเปนไปตามขอบังคับนี้ ใหมีผลสมบูรณตามขอบังคับนี้นับตั้งแต
วันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. 2557

(นายวิชัย  ศรีขวัญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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(๒) วิธีพิเศษ ไดแก การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงตามขอ 10 (2) และ
(3) (ก) ท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงแตกตางไปจากท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ท้ังนี้
มีเงื่อนไขวาผูไดรับการแตงตั้งตองไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาข้ันต่ําของระดับท่ีจะแตงตั้ง เชน การแตงตัง้ใหดํารง
ตําแหนงระดับชํานาญงาน กรณีท่ีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไมครบตามท่ีกําหนดไวหรือการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงชํานาญการพิเศษ โดยท่ีผูนั้นมิไดดํารงตําแหนงระดับชํานาญการมากอน เปนตน โดย ก.บ.ม.
จะตองกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง และผลงานท่ีมีระดับคุณภาพสูงกวาวิธีปกติ ”

ขอ 4 ขาราชการท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนกอนใชขอบังคับนี้ท่ีมีประสบการณ
ท่ีเก่ียวของกับงานและระยะเวลาท่ีจะแตงตั้งเปนไปตามขอบังคับนี้ ใหมีผลสมบูรณตามขอบังคับนี้นับตั้งแต
วันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. 2557

(นายวิชัย  ศรีขวัญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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หมายเหตุ : เหตุผลในการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการกําหนดระดับตําแหนง
และการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 คือ
โดยท่ี ก.พ.อ. ไดปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหนงประเภทผูบริหารระดับผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
หรือเทียบเทา และระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาในเรื่องคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงเก่ียวกับการมี
ประสบการณในการบริหารหนวยงานโดยกําหนดใหมีประสบการณเก่ียวของกับงานและระยะเวลาของ
ตําแหนงท่ีจะแตงตั้งตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งการกําหนดการแตงตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน มาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 กําหนดใหออกเปนขอบังคับ จึงจําเปนตองออกขอบังคับนี้


