ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒
---------------------------------------------เพื่อให้การดาเนิน การเกี่ยวกับการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อาศัยอานาจตามความใน
ข้อ ๙ ของ ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วย การพิจารณาตาแหน่งวิชาการ ตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๒ คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเห็นสมควรให้มีการ
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
๑. ขั้นตอนการรับเรื่องการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
๑.๑ ให้ผู้เสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการยื่นเรื่องขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการต่อคณบดี
ในคณะที่สังกัด
๑.๒ คณะบันทึกวัน/เวลาการรับเรื่องการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของผู้เสนอขอ และ
ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้เสนอขอ พร้อมรับรองความถูกต้อง ของเอกสาร
ก่อนนาส่งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการพิจารณาดาเนินการต่อไป
๑.๓ เอกสารทีน่ าส่งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย
๑.๓.๑ แบบคาขอรับการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ(ก.พ.อ. ๐๓)
ส่วนที่ ๑ แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
ส่วนที่ ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชาว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
๑.๓.๒ แบบเอกสารน าส่ ง (วช.๑) ที่ บั น ทึ ก รายละเอี ย ดและผลการตรวจสอบ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้เสนอขอว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดในการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการจากคณบดี พร้อมหลักฐานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
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๑.๓.๓ แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (วช.๒)
๑.๓.๔ แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (วช.๓ ถ้ามี)
๑.๓.๕ เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคาสอนที่ใช้ในการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งใน
หลักสูตรมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา
๑.๓.๖ ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย
(๑) ตารา หรือหนังสือ หรือบทความวิชาการ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
กาหนด
(๒) ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการลักษณะอื่นซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
กาหนด
ผลงานตาม ๑.๓.๕ และ ๑.๓.๖ ให้นาเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
จานวน ๕ เล่ม สาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งด้วยวิธีปกติ และ จานวน ๘ เล่ม สาหรับการเสนอขอ
กาหนดตาแหน่งด้วยวิธีพิเศษ
๒. ขั้นตอนการพิจารณาผลการสอน
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและ
ประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอน ที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๙ ของข้อบังคับ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วย การพิจารณาตาแหน่งวิชาการ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๒ โดยกาหนดระยะเวลาการประเมินผลไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ได้รับแต่งตั้ง เสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการพิจารณา ตามเกณฑ์การประเมินดังนี้
๒.๑ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลการสอน
ผลการประเมินไม่ต่ากว่า ชานาญ
เอกสารประกอบการสอน ผลการประเมินไม่ต่ากว่า ดี
๒.๒ ระดับรองศาสตราจารย์
ผลการสอน
ผลการประเมินไม่ต่ากว่า ชานาญพิเศษ
เอกสารคาสอน
ผลการประเมินไม่ต่ากว่า ดี
๒.๓ ระดับศาสตราจารย์
ผลการสอน
ผลการประเมินไม่ต่ากว่า เชี่ยวชาญ
๓. ขั้นตอนการพิจารณาผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
๓.๑ คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิที่ไม่ใช่
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากบัญชีรายชื่อของ ก.พ.อ. และมีตาแหน่งทางวิชาการไม่
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ต่ากว่าตาแหน่งทางวิชาการที่เสนอขอ เพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
๓.๒ ให้เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการดาเนินการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยให้มีการตอบรับภายในระยะเวลา ๒ เดือนหลังการทาบทาม กรณีผู้ทรงคุณวุฒิปฏิเสธให้คณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการดาเนินการคัดสรรใหม่
๓.๓ ก าหนดระยะเวลาให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ป ระเมิ น ผลงานทางวิ ช าการและจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ภายในระยะเวลา ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ การประเมินผล
งานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
กรณีที่ ๑ กรณี ที่ค วามเห็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริย ธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในการเสนอขอผลงานระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นเอกฉันท์ คณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการอาจไม่จัดให้มีการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยถือเอาผลการประเมิน
ดังกล่าวเป็นผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการก็ได้ แต่กรณีที่ผลการประเมินของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เป็นเอกฉันท์ให้มีการ
จัดประชุม และการตัดสินจะถือเสียงข้างมากของที่ประชุม
กรณีที่ ๒ กรณีการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการในระดับสูงกว่าระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
ให้มีการจัดประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกกรณี และการตัดสินจะถือเอาเสียงข้างมากของที่ประชุม
โดยทั้ ง สองกรณี การตั ด สิ น ให้ ส มควรด ารงต าแหน่ ง อาศั ย หลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น
ดังต่อไปนี้
๓.๓.๑ การเสนอขอโดยวิธีปกติ
(๑) ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ คุณภาพผลงานทางวิชาการ
อยู่ในระดับดี
(๒) ระดับศาสตราจารย์ คุณภาพผลงานทางวิชาการอยูในระดับ ดีมาก (วิธีที่๑)
หรือ ดีเด่น (วิธีที่ ๒)
๓.๓.๒ การเสนอขอโดยวิธีพิเศษ
(๑) ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ คุณภาพผลงานทางวิชาการ
อยู่ในระดับ ดีมาก
(๒) ระดับศาสตราจารย์ คุณภาพผลงานทางวิชาการอยูในระดับ ดีเด่น (วิธีที่๑)
๔. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ พิจารณาตัดสินการเสนอให้ดารงตาแหน่งจากผล
การประเมินผลการสอน และผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ จากนั้นจึง
เสนอผลการตัดสินต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาว่า สมควรอนุมัติแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
หรือไม่ ส มควรอนุมั ติแต่ง ตั้ง ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ โดยวันที่ เสนอแต่ง ตั้งให้ดารงตาแหน่งทาง
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วิชาการ จะพิจารณาจากผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ ดังนี้
๔.๑ กรณีผู้ทรงคุณวุฒิไม่มีข้อสังเกตเพื่อปรับปรุงผลงานทางวิชาการ หรือให้มีการแก้ไขเพียง
เล็กน้อย และไม่เป็นการแก้ไขในข้อผิดพลาดทางวิชาการที่เป็นสาระสาคัญ หรือให้ข้อสังเกตในการจัดพิมพ์
ครั้งต่อไป ให้วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ก่อนวันที่คณะรับเรื่องตาม ข้อ ๑.๒
๔.๒ กรณีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเห็นว่าผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์
ที่จะเสนอให้แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการได้ หากมีการปรับปรุง หรือแก้ไขข้อผิดพลาดทางวิชาการ
บางประเด็น ซึ่งสามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน ให้วันแต่งตั้งไม่ก่อนวันที่ที่ผู้เสนอขอ ส่ง
เอกสารหลัก ฐานผลงานทางวิช าการที่ ป รับปรุง หรือแก้ ไ ขแล้วให้คณะกรรมการพิ จารณาตาแหน่งทาง
วิชาการพิจารณา
๕. กรณีที่ผลการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยมีมติไม่อนุมัติแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการอาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้สามารถ
เสนอขอทบทวนผลการพิจารณาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง โดยแสดงเหตุผลข้อโต้แย้งทางวิชาการสนับสนุนการขอ
ทบทวนดังกล่าว การขอทบทวนแต่ละครั้ง ให้ยื่นเรื่องได้ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบมติ
๖. แบบฟอร์มการยื่นเรื่องเพื่อเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ
ให้เป็นไปตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้
๗. ประกาศนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

กิตติชัย วัฒนานิกร
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร)
ประธานคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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เอกสารแนบท้ายประกาศประกาศคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒
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