ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย การพิจารณาตําแหนงวิชาการ
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
พ.ศ. ๒๕๕๒
----------------------------เพื่อให การพิ จารณาตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจํ าตามมาตรา ๕๑ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนไปตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง บุ ค คลให ดํ า รงตํ า แหน ง ผู ช ว ย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๖๕/๑ และมาตรา ๖๕/๒ แห ง
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แ ก ไ ข
เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๓) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม ในคราวประชุมครั้งที่
๑๐/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การพิจารณา
ตําแหนงวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การพิจารณาตําแหนงวิชาการ
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙
(๒) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การพิจารณาตําแหนงวิชาการ
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่
๒๖ มกราคม ๒๕๕๐
(๓) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การพิจารณาตําแหนงวิชาการ
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐

-๒-

(๔) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การพิจารณาตําแหนงวิชาการ
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายการสอน
พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙
(๕) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การพิจารณาตําแหนงวิชาการ
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
สายการสอน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๐
(๖) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การพิจารณาตําแหนงวิชาการ
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
สายการสอน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐
ขอ ๔ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว
ในขอบังคับนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๕ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผูมีอํานาจและหนาที่
ออกคําสั่งแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
“คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจําในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ” หมายความวา คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเฉพาะสาขาวิชาที่มีผูเสนอ
ขอตําแหนงทางวิชาการ
“ตําแหนงทางวิชาการ” หมายความวา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย ของคณาจารยประจําในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
“คณะหรือวิทยาลัย” หมายความวา สวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ที่ผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการสังกัด
“ผูบังคับบัญชาชั้นตน” หมายความวา หัวหนาภาควิชาและหรือคณบดี ของคณะหรือ
วิทยาลัยที่ผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการสังกัด
“อาจารยประจํา” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตามมาตรา ๑๘ (ก) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
และใหหมายความรวมถึงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

-๓-

“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
“ผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ” หมายความวา อาจารยประจําในสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมที่เสนอขอกําหนดตําแหนงตามที่สภามหาวิทยาลัยรับเรื่อง
ขอ ๖ ใหนายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการตามขอบังคับนี้ และเปนผูมีอํานาจวินิจฉัย
ชี้ขาดในกรณีที่เกิดปญหาจากการใชขอบังคับนี้
หมวด ๑
การแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
_____________________
ขอ ๗ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ” ประกอบดวย
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เปนประธานกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ
(๒) กรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิที่เปนบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ ที่ ก.พ.อ. กําหนด ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชา
ที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย จํานวนไมนอยกวา ๕ คนแตไมเกิน ๑๐ คน
ทั้งนี้ ผูทรงคุณวุฒิดังกลาวตองมาจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาศึกษาศาสตร
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตร เกษตรศาสตร และสาขาวิชาอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัย
เห็นสมควร
ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัย ผูมีความรูและความชํานาญดานการบริหารงานบุคคลหรือดานกฎหมายคนหนึ่งโดย
คําแนะนํา
ของประธานกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เปนเลขานุการ
ขอ ๘ ประธานกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการและกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ ๗ (๑) และ (๒) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ ๒ ป
และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในวรรคหนึ่งแลว ประธานกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการตามขอ ๗ (๑) และกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ
ตามขอ ๗ (๒) พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก

-๔-

(๓) ขาดคุณสมบัติของการเปนประธานกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ หรือ
ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิ ที่ ก.พ.อ. กําหนด
(๔) สภามหาวิทยาลัยใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองตอหนาที่
หรือหยอนความสามารถ
ในกรณีที่ประธานกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตามขอ ๗ (๑) พนจาก
ตําแหนงกอนครบวาระ ใหสภามหาวิทยาลัยดําเนินการแตงตั้งภายใน ๓๐ วัน และใหผนู ั้นอยูใน
ตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ในกรณีที่กรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๗ (๒)
พนจากตําแหนงกอนครบวาระ และสภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการแตงตั้งใหผูใดดํารงตําแหนงแทน
แลว ใหผูนั้นอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน แตถาวาระการดํารงตําแหนง
เหลืออยูนอยกวา ๙๐ วัน และมีจํานวนกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการไมนอยกวา ๕ คน
จะไมแตงตั้งใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ประกอบดวยกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิเทาที่มีอยูมีอํานาจ
และปฏิบัติหนาที่ตามขอ ๙ ตอไปได
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการใหใชขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมวาดวยการประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
ขอ ๙ คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมีอํานาจและหนาที่ ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
และโดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด
(๒) ประเมินผลการสอนของผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ โดยอาจแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนของผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ
(๓) ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ของผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ โดยแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมิน
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในแตละสาขาวิชาที่มีผูเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการ
(๔) พิจารณาผลการประเมินผลการสอนของผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการตาม (๒)
และความเห็นของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย และตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
ขอ ๑๐ คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนตามขอ ๙ (๒) เพื่อทําหนาที่ประเมิน
ผลการสอนของผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการในแตละสาขาวิชา ประกอบดวย
(๑) ผูที่มีตําแหนงทางวิชาการคนหนึ่ง ซึ่งมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาตําแหนง
รองศาสตราจารยและตองไมต่ํากวาตําแหนงทางวิชาการที่เสนอขอ เปนประธานกรรมการ

-๕-

(๒) คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย จํานวนสองคน ซึ่งมีตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวาตําแหนงทางวิชาการที่เสนอขอ เปนกรรมการ
กรณีที่ไมสามารถแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนที่มีคุณสมบัติตาม (๑)
และ (๒) ได ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการที่จะดําเนินการ
หลักเกณฑการประเมินผลการสอน ใหคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน
ประเมินผลการสอนวาผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการมีความชํานาญ ชํานาญพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ
ในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบเพื่อใหผลการสอนเปนไปตามจุดมุงหมาย
ที่วางไว โดยเสนอเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน
(๒) มีความสามารถสอนใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห วิจารณในวิชาที่สอน
(๓) มีความสามารถในการใชเทคนิควิธีสอนตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจ
และติดตามการสอนตลอดเวลา
(๔) มีความสามารถใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
(๕) มีความสามารถแนะนําใหผูเรียนรูจักแหลงขอมูลที่คนควาศึกษาเพิ่มเติม
(๖) มีความสามารถจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ
ตามความเหมาะสม
(๗) มีความสามารถในการใชสื่อการสอน และอุปกรณชวยสอนที่เหมาะสมเปนอยางดี
(๘) มีความสามารถในการประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนในวิชาที่สอน
(๙) มีความสามารถอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการสอน
ขอ ๑๑ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๙ (๓) เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการในแตละสาขาวิชา
มีองคประกอบ ดังนี้
๑๑.๑ การแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๙ (๓) ประกอบดวย
(๑) กรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการคนหนึ่ง เปนประธานกรรมการ
(๒) ผูทรงคุณวุฒิที่เปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน ๓ – ๕ คน
เปนกรรมการ
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๒) ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
คัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ ที่ ก.พ.อ. กําหนดสําหรับสาขาวิชานั้น ๆ และมีตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวาตําแหนงทางวิชาการที่เสนอขอ
ใหมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการของผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการในแตละสาขาวิชาในเวลาอันสมควร
โดยใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการดําเนินการติดตอทาบทามผูทรงคุณวุฒิแตละคน
ที่ไดรับการคัดสรรโดยเร็ว ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการกําหนด
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ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเปนที่มหาวิทยาลัยไมสามารถแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ
จากบัญชีรายชื่อดังกลาวได ใหขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. เปนราย ๆ ไป
๑๑.๒ การแตงตั้งตําแหนงศาสตราจารย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๙ (๓) ประกอบดวย
(๑) กรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการคนหนึ่ง เปนประธานกรรมการ
(๒) ผูทรงคุณวุฒิที่เปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน ๓ – ๕ คน
เปนกรรมการ
หากเสนอขอตามวิธีที่ ๑ ในขอ ๑๔.๓ ใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๒)
จํานวน ๓ – ๕ คน พิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอความเห็นเบื้องตนกอนเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณา
หากเสนอขอตามวิธีที่ ๒ ในขอ ๑๔.๓ ใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๒)
จํานวน ๕ คน พิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอความเห็นเบื้องตนกอนเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณา
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๒) ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
คัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ ที่ ก.พ.อ. กําหนดสําหรับสาขาวิชานั้น ๆ และมีตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวาตําแหนงทางวิชาการที่เสนอขอ
ใหมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการของผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการในแตละสาขาวิชาในเวลาอันสมควร
โดยใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการดําเนินการติดตอทาบทามผูทรงคุณวุฒิแตละคน
ที่ไดรับการคัดสรรโดยเร็ว ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการกําหนด
ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเปนที่มหาวิทยาลัยไมสามารถแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ
จากบัญชีรายชื่อดังกลาวได ใหขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. เปนราย ๆ ไป
ขอ ๑๒ หลักเกณฑการกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ผูที่จะไดรับการพิจารณา
แตงตั้งจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ผลการสอน และผลงานทางวิชาการ ดังนี้
๑๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๑๒.๑.๑ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ตองดํารงตําแหนงอาจารย และไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวา ๙ ป หรือ
๑๒.๑.๒ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา
ตองดํารงตําแหนงอาจารย และไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวา ๕ ป หรือ
๑๒.๑.๓ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา
ตองดํารงตําแหนงอาจารย และไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวา ๒ ป หรือ
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๑๒.๑.๔ ผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น แตไดโอนหรือยายมาบรรจุ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารยประจําในมหาวิทยาลัย หากผูนั้นเคยไดรับการแตงตั้งเปน
อาจารยพิเศษในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา ที่ ก.พ.อ. รับรอง และไดสอนประจําวิชาใด
วิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบคาไดไมนอยกวา ๒ หนวยกิต/ทวิภาค อาจนําระยะเวลาระหวางเปนอาจารยพิเศษ
ในภาคการศึกษาที่สอนนั้นมาเปนเวลาในการขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ โดยใหคํานวณเวลา
ในการสอนพิเศษให ๓ ใน ๔ ของเวลาที่ทําการสอน
ในกรณีที่อาจารยผูใดไดรับวุฒิเพิ่มขึ้น ใหนับเวลาในการปฏิบัติหนาที่
ในตําแหนงอาจารยกอนไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นและเวลาที่ไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอาจารยหลังจาก
ไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นรวมกัน เพื่อขอแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารยไดตามอัตราสวนของ
ระยะเวลา
ที่กําหนดไวในขอ ๑๒.๑.๒ และ ๑๒.๑.๓
หลักเกณฑและวิธีการคํานวณกรณีไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นใหเปนไปตามที่ ก.พ.อ.
กําหนด
๑๒.๒ ผลการสอน
ผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการจะตองมีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่ง
ที่กําหนดไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและมีความชํานาญในการสอน และเสนอเอกสารประกอบ
การสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ในกรณีที่ผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการไดทําการสอนหลายวิชา
ซึ่งแตละวิชานั้นมีผูสอนรวมกันหลายคน จะตองเสนอเอกสารประกอบการสอนในทุกหัวขอที่ผูเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการเปนผูสอน ซึ่งมีคุณภาพดี และไดใชประกอบการสอนมาแลว โดยผานเกณฑ
การประเมินจากคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนตามขอ ๑๐
๑๒.๓ ผลงานทางวิชาการ ประกอบดวย
๑๒.๓.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี และไดรับการตีพิมพเผยแพร
ตามเกณฑ ที่ ก.พ.อ. กําหนด ทั้งนี้ ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ
๑๒.๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี และ
๑๒.๓.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทาง
วิชาการซึ่งมีคุณภาพดี และไดรับการตีพิมพเผยแพรตามเกณฑ ที่ ก.พ.อ. กําหนด
เกณฑการตัดสิน ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเปน
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น การประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๑๑.๑ ใหถือเสียงขางมากของที่ประชุม
เปนเกณฑการตัดสิน
ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๑๑.๑
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย มีผลการประเมินเปนเอกฉันทวาคุณภาพของผลงานทางวิชาการ
ของผูขอกําหนดตําแหนงอยูในเกณฑหรือไมอยูในเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนดนั้น ใหยกเวนการ
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ประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๑๑.๑ ก็ได โดยใหถือเอาผลการประเมินดังกลาวเปน
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๑๑.๑
๑๒.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การพิจารณากําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาการ ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปน
ผลงานของตนและไมลอกเลียนผลงานของผูอื่น รวมทั้งไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกัน
ไปเผยแพรในวารสารวิชาการมากกวาหนึ่งฉบับในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม
(๒) ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใช
ในผลงานทางวิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการคนควา
(๓) ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิด
สิทธิสวนบุคคลของผูอื่นและสิทธิมนุษยชน
(๔) ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาการ
เปนเกณฑ ไมมีอคติมาเกี่ยวของ และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย
โดยหวังผลประโยชนสวนตัว หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอื่น และเสนอผลงาน
ตามความเปนจริงไมขยายขอคนพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ
(๕) ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย
ขอ ๑๓ หลักเกณฑการกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย ผูที่จะไดรับการพิจารณา
แตงตั้งจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ผลการสอน และผลงานทางวิชาการ ดังนี้
๑๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง จะตองดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
และไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวา ๓ ป
๑๓.๒ ผลการสอน
ผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการจะตองมีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใด
ที่กําหนดไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและมีความชํานาญพิเศษในการสอน และเสนอ
เอกสารคําสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ในกรณีที่ผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการไดทําการสอน
หลายวิชาซึ่งแตละวิชานั้นมีผูสอนรวมกันหลายคน จะตองเสนอเอกสารคําสอนในทุกหัวขอ
ที่ผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการเปนผูสอนซึ่งมีคุณภาพดี และไดใชประกอบการสอนมาแลว
โดยผานเกณฑการประเมินจากคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนตามขอ ๑๐
๑๓.๓ ผลงานทางวิชาการ ประกอบดวย
๑๓.๓.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี และไดรับการตีพิมพเผยแพร
ตามเกณฑ ที่ ก.พ.อ. กําหนด ทั้งนี้ ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ
๑๓.๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี และ
๑๓.๓.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตําราหรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดี
และไดรับการตีพิมพเผยแพรตามเกณฑ ที่ ก.พ.อ. กําหนด

-๙-

ผลงานทางวิชาการตามขอ ๑๓.๓.๑ ๑๓.๓.๒ และ ๑๓.๓.๓ ตองไมซ้ํากับ
ผลงานที่ไดเคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยมาแลว ทั้งนี้ จะตองมี
ผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นหลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยดวย
เกณฑการตัดสิน ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเปน
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น การประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๑๑.๑ ใหถือเสียงขางมากของที่ประชุม
เปนเกณฑการตัดสิน
๑๓.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณากําหนดตําแหนง
รองศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไวในขอ ๑๒.๔
ขอ ๑๔ หลักเกณฑการกําหนดตําแหนงศาสตราจารย ผูที่จะไดรับการพิจารณาแตงตั้ง
จะตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ผลการสอน และผลงานทางวิชาการ ดังนี้
๑๔.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง จะตองดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และ
ไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวา ๒ ป
๑๔.๒ ผลการสอน
ผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการจะตองมีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใด
ที่กําหนดไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมีความเชี่ยวชาญในการสอน โดยผานเกณฑการประเมิน
จากคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนตามขอ ๑๐
๑๔.๓ ผลงานทางวิชาการ ผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการอาจเสนอผลงาน
ทางวิชาการได ๒ วิธี ดังนี้
วิธีที่ ๑ ประกอบดวย
(๑) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก และไดรับการตีพิมพเผยแพร
ตามเกณฑ ที่ ก.พ.อ. กําหนด ทั้งนี้ ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ
(๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และ
(๓) ผลงานแตงตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และ
ไดรับการตีพิมพเผยแพรตามเกณฑ ที่ ก.พ.อ. กําหนด
ผลงานทางวิชาการตามวิธีที่ ๑ (๑) (๒) และ (๓) ตองไมซ้ํากับผลงาน
ที่ไดเคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยมาแลว
ทั้งนี้ จะตองมีผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นหลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยดวย
วิธีที่ ๒ ประกอบดวย
(๑) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีเดน และไดรับการตีพิมพเผยแพร
ตามเกณฑ ที่ ก.พ.อ. กําหนด ทั้งนี้ ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ
(๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดีเดน หรือ
(๓) ผลงานแตงตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีเดน และ

- ๑๐ -

ไดรับการตีพิมพเผยแพรตามเกณฑ ที่ ก.พ.อ. กําหนด
ผลงานทางวิชาการตามวิธีที่ ๒ (๑) (๒) และ (๓) ตองไมซ้ํากับผลงานที่ไดเคยใช
สําหรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยมาแลว ทั้งนี้ จะตองมี
ผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นหลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยดวย
เกณฑการตัดสิน ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเปน
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น โดยวิธีที่ ๑ หรือวิธีที่ ๒ การประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๑๑.๒ ใหถือเสียงขางมาก
ของที่ประชุมเปนเกณฑการตัดสิน
๑๔.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณากําหนดตําแหนง
ศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไวในขอ ๑๒.๔
ขอ ๑๕ วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ใหผูเสนอขอตําแหนง
ทางวิชาการยื่นคําขอตามแบบ ก.พ.อ. ๐๓ พรอมดวยผลงานทางวิชาการตอผูบังคับบัญชาชั้นตน
เพื่อตรวจสอบความสมบูรณของเอกสารแลวเสนอคณบดีของคณะหรือวิทยาลัยที่ผูเสนอขอตําแหนง
ทางวิชาการสังกัดเพื่อดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
๑๕.๑ การแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย โดยวิธีปกติ
๑๕.๑.๑ ใหคณะหรือวิทยาลัยเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ
ที่ ก.พ.อ. กําหนด ตอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตามแบบคําขอเสนอแตงตั้ง
ที่ ก.พ.อ. กําหนด (ก.พ.อ. ๐๓) พรอมดวยผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันที่ไดรับแบบคําขอ
๑๕.๑.๒ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณา
ประเมินผลการสอนโดยแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนตามขอ ๑๐ วรรคหนึ่ง
และประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการโดยแตงตั้ง
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๑๑.๑
๑๕.๑.๓ ใหคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนของผูเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการ ดําเนินการประเมินการสอนตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ ๑๐ วรรคสาม
แลวเสนอสรุปผลการประเมินการสอนตอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง
๑๕.๑.๔ ใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดําเนินการประเมินผลงานทางวิชาการ
ของผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการตามเกณฑการพิจารณาที่ ก.พ.อ. กําหนด โดยใหกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิแตละคนพิจารณาใหความเห็นเชิงปริมาณและคุณภาพทางวิชาการอยางอิสระ
แลวสงผลการประเมินตอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการภายใน ๙๐ วัน
นับแตวันที่ไดรับผลงานทางวิชาการ

- ๑๑ -

๑๕.๑.๕ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณา
ผลการประเมินการสอนของคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนตามขอ ๑๕.๑.๓ และ
ความเห็นของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๑๕.๑.๔ แลวนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
ตามแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.อ. ๐๓)
๑๕.๑.๖ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหแตงตั้งผูเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ โดยอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๙) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
แลวแจงมติสภามหาวิทยาลัยใหอธิการบดีดําเนินการตอไป และใหแจงมติสภามหาวิทยาลัย
ใหผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการทราบ
๑๕.๑.๗ ใหอธิการบดีออกคําสั่งแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย
และรองศาสตราจารยตามมติสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ตามแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.อ. ๐๓) โดยใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการดังกลาว ทั้งนี้ ไมกอนวันที่คณะหรือวิทยาลัยรับเรื่องตามขอ ๑๕.๑.๑
ใหมหาวิทยาลัยสําเนาคําสั่งแตงตั้งผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
แจงให ก.พ.อ. ทราบภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ออกคําสั่งแตงตั้ง พรอมกับสําเนาคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ และแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.อ. ๐๓)
ทั้งนี้ คําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตองระบุสาขาวิชาเชี่ยวชาญของตําแหนงทางวิชาการ
ที่สั่งแตงตั้งนั้นดวย
๑๕.๒ การแตงตั้งตําแหนงศาสตราจารย โดยวิธีปกติ
๑๕.๒.๑ ใหคณะหรือวิทยาลัยเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ
ที่ ก.พ.อ. กําหนด ตอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตามแบบคําขอเสนอแตงตั้ง
ที่ ก.พ.อ. กําหนด (ก.พ.อ. ๐๓) พรอมดวยผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันที่ไดรับแบบคําขอ
๑๕.๑.๒ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณา
ประเมินผลการสอนโดยแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนตามขอ ๑๐ วรรคหนึ่ง
และประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการโดยแตงตั้ง
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๑๑.๒
๑๕.๒.๓ ใหคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนของผูเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการ ดําเนินการประเมินผลการสอนตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ ๑๐ วรรคสาม
แลวเสนอสรุปผลการประเมินการสอนตอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ภายใน ๓๐
วัน นับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง

- ๑๒ -

๑๕.๒.๔ ใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดําเนินการประเมินผลงานทางวิชาการ
ของผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการตามเกณฑการพิจารณาที่ ก.พ.อ. กําหนด โดยใหกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิแตละคนพิจารณาใหความเห็นเชิงปริมาณและคุณภาพทางวิชาการอยางอิสระ
แลวสงผลการประเมินเพื่อเสนอความเห็นเบื้องตนตอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่ไดรับผลงานทางวิชาการ
๑๕.๒.๕ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณา
ผลการประเมินการสอนของคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนตามขอ ๑๕.๒.๓ และ
ความเห็นของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๑๕.๒.๔ แลวนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
ตามแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.อ. ๐๓)
๑๕.๒.๗ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติผูเสนอขอตําแหนง
ทางวิชาการตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ โดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๑๘ (๙) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ แลวใหเสนอ
ก.พ.อ. ใหความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรี
เพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบคําขอฯ
๑๕.๓ การแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย โดยวิธีพิเศษ การแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
โดยวิธีพิเศษ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.อ. กําหนด ดังตอไปนี้
๑๕.๓.๑ หลักเกณฑ
กรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจเสนอ
แตงตั้งผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารย ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงที่ตางไปจากที่กําหนดไวในมาตรฐานการกําหนดตําแหนงใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น
เชนกรณีตอไปนี้
(๑) เสนอขอแตงตั้งผูดํารงตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท
ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงไมครบ ๕ ป ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย หรือ
(๒) เสนอขอแตงตั้งอาจารยใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
โดยที่ผูนั้นมิไดดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมากอน หรือ
(๓) เสนอขอแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยซึ่งปฏิบัติหนาที่
ในตําแหนงยังไมครบระยะเวลาที่กําหนดใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย หรือ
(๔) การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
โดยเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเชี่ยวชาญ

- ๑๓ -

กรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่งดังกลาวใหพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
๑๕.๓.๒ ผลงานทางวิชาการ
การแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยโดยวิธีพิเศษ
ผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการจะตองเสนอผลงานทางวิชาการเชนเดียวกับการแตงตั้งโดยวิธีปกติ
ตามขอ ๑๒.๓ และ ๑๓.๓ แลวแตกรณี โดยใชแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ
(ก.พ.อ. ๐๓) และผลงานทางวิชาการจะตองมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก
การแตงตั้งศาสตราจารยโดยวิธีพิเศษ ผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ
จะตองเสนอผลงานทางวิชาการเฉพาะวิธีที่ ๑ เทานั้น โดยใชแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ (ก.พ.อ. ๐๓) และผลงานทางวิชาการจะตองมีคุณภาพอยูในระดับดีเดน
๑๕.๓.๓ วิธีการแตงตั้ง
การแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยโดยวิธีพิเศษ
ใหดําเนินการตามวิธีการเชนเดียวกับการแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยโดยวิธีปกติ
ตามขอ ๑๕.๑ โดยอนุโลม โดยใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการแตงตั้งคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๑๑.๑ (๒) จํานวน ๕ คน เปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมิน
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
การแตงตั้งศาสตราจารยโดยวิธีพิเศษใหดําเนินการตามวิธีการ
เชนเดียวกับการแตงตั้งศาสตราจารยโดยวิธีปกติ ตามขอ ๑๕.๒ โดยอนุโลม โดยใหคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๑๑.๒ (๒) จํานวน ๕ คน
เปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ
เกณฑการตัดสิน ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพ
ที่แสดงความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น การประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหถือคะแนนเสียง
ของที่ประชุมไมนอยกวา ๔ ใน ๕ เสียง
ขอ ๑๖ กรณีการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในระดับตําแหนงและสาขาวิชาเดียวกันกับ
ที่ไดเคยขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการมาแลว หากมีการนําผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอ
เพื่อพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการคราวกอน มาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ใหมอีกครั้งหนึ่ง ใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิใชผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแตละชิ้น
ที่ผานการพิจารณามาแลวนั้น โดยไมตองพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหมอีก

- ๑๔ -

หมวด ๒
การลงโทษ
_____________________
ขอ ๑๗ มาตรการในการปองกันและลงโทษผูขอกําหนดตําแหนงอันสอใหเห็นวาเปน
ผูที่กระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวของกับผลงานทางวิชาการและเปนผูที่มี
ความประพฤติไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ใหสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาดําเนินการดังตอไปนี้
๑๗.๑ กรณีที่ตรวจพบวาผูขอกําหนดตําแหนงกระทําผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการตามขอ ๑๒.๔ หรือตรวจพบวาผูขอกําหนดตําแหนงระบุการมีสวนรวมในผลงานไมตรง
กับความเปนจริงหรือมีพฤติการณสอวามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอื่น หรือนําผลงาน
ทางวิชาการของผูอื่นไปใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการโดยอางวาเปนผลงานทางวิชาการ
ของตนเอง ใหสภามหาวิทยาลัยมีมติใหงดการพิจารณาการขอตําแหนงทางวิชาการในครั้งนั้น
และดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณี ๆ ไป
และหามผูกระทําผิดนั้นเสนอขอตําแหนงทางวิชาการมีกําหนดเวลาไมนอยกวา ๕ ปนับตั้งแตวันที่
สภามหาวิทยาลัยมีมติ
๑๗.๒ กรณีที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติใหดํารงตําแหนงทางวิชาการไปแลว
หากภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบวาผลงานทางวิชาการที่ใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ
ครั้งนั้นผูขอกําหนดตําแหนงไดดําเนินการโดยกระทําผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ตามขอ ๑๒.๔ หรือตรวจพบหรือทราบวาผลงานทางวิชาการที่ใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ
ครั้งนั้นเปนการลอกเลียนผลงานของผูอื่นหรือนําเอาผลงานของผูอื่นไปใช โดยอางวาเปนผลงาน
ของตนเอง ใหสภามหาวิทยาลัยมีมติถอดถอนผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
รองศาสตราจารย และรองศาสตราจารยพิเศษ สวนตําแหนงศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ
ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอความเห็นตอ ก.พ.อ. เพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ถอดถอน และดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิด
เปนกรณี ๆ ไป และหามผูกระทําผิดนั้นเสนอขอตําแหนงทางวิชาการมีกําหนดเวลาไมนอยกวา ๕ ป
นับตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอน หรือนับตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ถอดถอน
แลวแตกรณี
หมวด ๓
การทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
_____________________

- ๑๕ -

ขอ ๑๘ การทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ
ตามขอบังคับนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด
บทเฉพาะกาล
_____________________
ขอ ๑๙ เมื่อขอบังคับฉบับนี้มีผลบังคับใชแลว ใหดําเนินการ ดังนี้
๑๙.๑ การเขาสูตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และตําแหนงรองศาสตราจารย
หากผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการยื่นเรื่องกอนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ (วันที่สภามหาวิทยาลัยรับเรื่อง)
ใหดําเนินการพิจารณากําหนดตําแหนงตามวิธีการที่กําหนดในขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๐ หรือขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย
การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายการสอน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๐ แลวแตกรณี
สวนหลักเกณฑในการพิจารณาใชหลักเกณฑตามที่กําหนดในขอบังคับ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
และรองศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙ หรือ ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม วาดวย การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และ
รองศาสตราจารย สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายการสอน พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศ ณ วันที่
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แลวแตกรณี
๑๙.๒ การเขาสูตําแหนงศาสตราจารย หากผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการยื่น
เรื่องกอนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ (วันที่ ก.พ.อ. รับคําขอ) ใหดําเนินการพิจารณากําหนดตําแหนง
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ม. กําหนด
๑๙.๓ การเขาสูตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงรองศาสตราจารย และ
ตําแหนงศาสตราจารย หากผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการยื่นคําขอตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙
เปนตนไป ใหดําเนินการพิจารณากําหนดตําแหนงตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอบังคับ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๐ หรือ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายการสอน
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๐ แลวแตกรณี และตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
๑๙.๔ การเขาสูตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงรองศาสตราจารย และ
ตําแหนงศาสตราจารย หากผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการยื่นคําขอตั้งแตวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๐
เปนตนไป ใหดําเนินการพิจารณากําหนดตําแหนงตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอบังคับ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐

- ๑๖ -

หรือขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายการสอน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ แลวแตกรณี และตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
๑๙.๕ การเขาสูตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงรองศาสตราจารย
และตําแหนงศาสตราจารย หากผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการยื่นคําขอตั้งแตวันที่ขอบังคับนี้
มีผลใชบังคับ ใหดําเนินการพิจารณากําหนดตําแหนงตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวใน
ขอบังคับนี้ และตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
๑๙.๖ การทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของผูเสนอขอตําแหนง
ทางวิชาการตามขอ ๑๙.๑ ๑๙.๒ ๑๙.๓ ๑๙.๔ และ ๑๙.๕ กรณียื่นเรื่องอุทธรณหรือทบทวน
ตั้งแตวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๒ เปนตนไป ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับนี้
๑๙.๗ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการตามขอบังคับ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙
และตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่
๒๖ มกราคม ๒๕๕๐ และตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐
และคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม วาดวย การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายการสอน พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙
และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายการสอน
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๐ และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วาดวย การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายการสอน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่
๑ มิถุนายน ๒๕๕๐
เปนคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการตามขอบังคับนี้ตอไปจนกวาจะมี
การแตงตั้งใหม ทั้งนี้ เพียงเทากับวาระที่เหลืออยู
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
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