ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. ๒๕๖๑
----------------------------เพื่อให้การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจําตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ของ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ เป็ น ไปตามประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๖๕/๑ และมาตรา ๖๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
และมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การพิจารณาตําแหน่งวิชาการ
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๔ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้มอี ํานาจและหน้าที่ออกคําสั่งแต่งตั้ง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
“คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการของคณาจารย์ประจําในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ”ิ หมายความว่า คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเฉพาะสาขาวิชาที่มีผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ
“ตําแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ของคณาจารย์ประจําในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-๒“คณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า ส่วนราชการหรือส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่ผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการสังกัด
“ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น” หมายความว่า หัวหน้าภาควิชาและหรือคณบดี ของคณะหรือวิทยาลัย
ที่ผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการสังกัด
“อาจารย์ประจํา” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ตามมาตรา ๑๘ (ก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้หมายความรวมถึงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
“ผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า อาจารย์ประจําในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการตามที่สภามหาวิทยาลัยรับเรื่อง
ข้อ ๖ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการตามข้อบังคับนี้ และเป็นผูม้ ีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้
หมวด ๑
การแต่งตั้งอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
_____________________
ข้อ ๗ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ” เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ว.” ประกอบด้วย
๗.๑ ประธานกรรมการ ซึ่งต้องเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์
๗.๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยคัดสรรจาก
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการที่ ก.พ.อ. กําหนด ซึ่งครอบคลุม
คณะหรือวิทยาลัยหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย จํานวนไม่น้อยกว่าห้าคน
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยคนหนึ่ง โดยคําแนะนําของอธิการบดี
เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการและหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมก็ได้
ข้อ ๘ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๗.๑ และ ๗.๒ มีวาระอยู่ในตําแหน่ง
คราวละ ๓ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่งแล้ว ประธานกรรมการตามข้อ ๗.๑
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๗.๒ พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก

-๓(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นประธานกรรมการ หรือขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
(๔) สภามหาวิทยาลัยให้พ้นจากตําแหน่งด้วยมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนทั้งหมด
ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่เข้าประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการตามข้อ ๗.๑ พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดําเนินการแต่งตั้งภายใน
สี่สิบห้าวัน และให้ผู้นั้นอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซงึ่ ตนแทน
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๗.๒ พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดําเนินการแต่งตั้ง
ภายในสี่สิบห้าวัน และให้ผู้นนั้ อยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระ
การดํารงตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน และมีจํานวนกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าห้าคน
จะไม่แต่งตั้งให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้ โดยให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเท่าที่มีอยู่มีอํานาจ
และปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๙ ต่อไปได้
ในกรณีที่ประธานกรรมการ หรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้ดําเนินการ
ให้ได้มาซึ่งประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ซึ่งพ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะได้มีประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
ให้มีการดําเนินการให้ได้มาซึ่งประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในหกสิบวันก่อนครบวาระ
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยอนุโลม
ข้อ ๙ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมีอํานาจและหน้าที่ ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
และโดยเฉพาะให้มีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้
๙.๑ กําหนดขัน้ ตอนและวิธีการเกี่ยวกับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด
๙.๒ ประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม
๙.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการในแต่ละสาขาวิชาที่มีผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ
๙.๔ พิจารณาผลการประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการตามข้อ ๙.๒
และความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๙.๓ แล้วให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
๙.๕ ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
และตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
ข้อ ๑๐ คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนตามข้อ ๙.๒ เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลการสอน
ของผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการในแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย
๑๐.๑ ผู้ทมี่ ีตําแหน่งทางวิชาการคนหนึ่ง ซึ่งมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าตําแหน่งทางวิชาการ
ที่เสนอขอ เป็นประธานกรรมการ
๑๐.๒ คณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย จํานวนสองคน ซึ่งมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
ตําแหน่งทางวิชาการที่เสนอขอ เป็นกรรมการ

-๔กรณีที่ไม่สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนที่มีคณ
ุ สมบัติตาม ๑๐.๑
และ ๑๐.๒ ได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการที่จะพิจารณาแต่งตั้ง
ตามความเหมาะสม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน ให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินผลการสอน
ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
ข้อ ๑๑ การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ ให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ผลการสอน ผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามที่กําหนดในข้อบังคับนี้และตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
การพิจารณาแต่งตั้งในวรรคแรกกระทําได้ ๒ วิธี คือ การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ และการแต่งตั้งโดยวิธีพิเศษ
ข้อ ๑๒ การแต่งตั้งอาจารย์ประจําผู้ใดให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติให้ดําเนินการดังนี้
๑๒.๑ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
๑๒.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ในกรณีทสี่ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ผู้นั้นต้องดํารงตําแหน่งอาจารย์ และทําการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี หรือ
ในกรณีทสี่ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ผู้นั้นต้องดํารงตําแหน่งอาจารย์และทําการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี หรือ
ในกรณีทสี่ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
ผู้นั้นต้องดํารงตําแหน่งอาจารย์และทําการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และพ้นระยะทดลอง
การปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ในกรณีทผี่ ู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการเคยได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ
ในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ. รับรอง และได้สอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิต
ระบบทวิภาค หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพที่ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เสนอขอกําหนดตําแหน่งมาแล้ว
อาจนําระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์พิเศษในภาคการศึกษาที่สอนหรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพนั้นมารวมคํานวณ
เวลาในการสอนให้สามในสี่สว่ นของเวลาที่ทําการสอน
ในกรณีที่อาจารย์ผู้ใดได้รับวุฒิเพิ่ม ให้นับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
ในตําแหน่งอาจารย์ก่อนได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นและเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งอาจารย์หลังจากได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นรวมกัน
เพื่อขอแต่งตั้งตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่กําหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ทั้งนี้ ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
ผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ผู้ใดได้โอนหรือย้ายหรือมาบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําในมหาวิทยาลัย หากผู้นั้นเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ
ในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ. รับรอง และได้สอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสองหน่วยกิต
ระบบทวิภาค อาจนําระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์พิเศษในภาคการศึกษาที่สอนนั้นมาเป็นเวลาในการขอแต่งตั้ง
ตําแหน่งทางวิชาการ โดยให้คํานวณเวลาในการสอนพิเศษให้สามในสีส่ ว่ นของเวลาที่ทําการสอน
ในกรณีทผี่ ู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการเคยได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจํา
ในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน หรือเคยเป็นคณาจารย์ประจําในมหาวิทยาลัยมาก่อน อาจนําเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
อาจารย์ประจําดังกล่าว มานับเป็นระยะเวลาในการขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้

-๕๑๒.๑.๒ ผลการสอน ต้องประเมินคุณภาพการสอนของผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการที่ครอบคลุมข้อมูลที่จําเป็นทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และสามารถประเมินการเรียนรู้ได้ผลถูกต้องที่สุด
ผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการต้องมีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่ง
ที่กําหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึง่ เทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมีความชํานาญ
ในการสอนจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานทีผ่ ลิตขึ้นตามภาระงานสอน สําหรับกรณีที่ผู้เสนอขอได้ทําการสอน
หลายวิชาหรือสอนวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
ในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
สามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมีคุณภาพดีมีการอ้างอิงแหล่งที่มาและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว
โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามข้อ ๑๐ วรรคสาม ทั้งนี้ การกําหนดลักษณะคุณภาพของเอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ในการประเมินผลการสอน
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการกําหนด
๑๒.๑.๓ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีและมีปริมาณอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ
(๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๑ รายการ หรือ
(๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม ๑ เรื่อง หรือ
(๔) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และตําราหรือหนังสือ ๑ เล่ม
สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์นั้น ผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการอาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงาน
วิชาการรับใช้สังคมหรือบทความทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดีมาก แทนงานวิจัย ตาม (๒) - (๔) ได้
การนํางานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ทําเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสําเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้จะกระทํามิได้
เว้นแต่ผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการได้แสดงหลักฐานว่าได้ทําการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม
จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัย
ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กําหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบันตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
๑๒.๑.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงาน
ของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่นําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
มากกว่าหนึ่งฉบับ รวมถึงไม่คดั ลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไม่อ้างอิงผลงานเดิม
ตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่
(๒) ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในผลงานทางวิชาการ
ของตนเองเพื่อแสดงหลักฐานของการค้นคว้า

-๖(๓) ต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
ของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน
(๔) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์
ปราศจากอคติ และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายข้อค้นพบ โดยปราศจากการ
ตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ
(๕) ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
(๖) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการทําการวิจัยในคนหรือสัตว์
ผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่นที่มีการดําเนินการ
๑๒.๒ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์
๑๒.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ต้องดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
๑๒.๒.๒ ผลการสอน ให้นําความในข้อ ๑๒.๑.๒ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
แต่ต้องมีความชํานาญพิเศษในการสอน
๑๒.๒.๓ ผลงานทางวิชาการ ผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการอาจเสนอผลงาน
ทางวิชาการ ได้ ๒ วิธี ดังนี้
วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคณ
ุ ภาพดี
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ
(๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๑ รายการ หรือ
(๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม ๑ เรื่อง และ
(๔) ตํารา หรือ หนังสือ ๑ เล่ม
วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคณ
ุ ภาพ
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจัยอย่างน้อย ๓ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เรื่อง
และมีคุณภาพดี ๑ เรื่อง หรือ
(๒) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เรื่อง และผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดี หรือ
(๓) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เรื่อง และผลงานวิชาการ
รับใช้สังคมซึ่งมีคุณภาพดี
สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ โดยวิธีที่ ๒ นั้น ผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการอาจใช้ตําราหรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมาก
อย่างน้อย ๒ เล่มและมีคุณภาพดี ๑ เล่ม แทนผลงานตาม (๑) - (๓) ได้
การนํางานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ทําเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสําเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้จะกระทํามิได้
เว้นแต่ผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการได้แสดงหลักฐานว่าได้ทําการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม

-๗จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัย
ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับ
การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเดิม และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด
พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบันตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
๑๒.๒.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากําหนดตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๒.๑.๔
๑๒.๓ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์
๑๒.๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ
ต้องดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
๑๒.๓.๒ ผลการสอน ผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการต้องมีชั่วโมงสอนประจําวิชา
หนึ่งวิชาใดที่กําหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
๑๒.๓.๓ ผลงานทางวิชาการ ผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้
วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคณ
ุ ภาพดีมาก
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ
(๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม
รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย ๕ เรื่อง
และ
(๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๑ เล่ม
วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคณ
ุ ภาพดีเด่น
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ
(๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งต้อง
ได้รับการเผยแพร่ ในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการ รับใช้สังคม รวมกันทั้งหมด
อย่างน้อย ๕ เรื่อง
สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์นั้น ผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการอาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้

-๘วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคณ
ุ ภาพดีมาก
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ
(๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ และผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย ๒ เรื่อง
และ
(๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๒ เล่ม
วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคณ
ุ ภาพดีเด่น
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจัย ๓ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ
(๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ ตํารา หรือ
หนังสือ ๑ เล่ม และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมด
อย่างน้อย ๓ เรื่อง หรือ
(๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๓ เล่ม
การนํางานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ทําเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสําเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้จะกระทํามิได้
เว้นแต่ผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการได้แสดงหลักฐานว่าได้ทําการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม
จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัย
ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับ
การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเดิม และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด
พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบันตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
๑๒.๓.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากําหนดตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๒.๑.๔
ข้อ ๑๓ วิธีการแต่งตั้งอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ ให้ดําเนินการ ดังนี้
๑๓.๑ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
๑๓.๑.๑ ให้คณะหรือวิทยาลัยเสนอชื่อผู้มคี ุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กําหนด ต่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ตามแบบคําขอรับการพิจารณากําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ. กําหนด พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแบบคําขอ

-๙๑๓.๑.๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาประเมินผลการสอน
โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม กรณีถา้ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอน ให้เป็นไปตามข้อ ๑๐ โดยให้ประเมินผลการสอนแล้วสรุปผลการประเมินผลการสอน
เสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
๑๓.๑.๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชานั้น ๆ
ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งต้องแต่งตั้งจากกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนสามถึงห้าคน
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนดสําหรับ
สาขาวิชาที่เสนอขอ หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับผลงานที่เสนอขอ โดยต้องเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยที่ผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการสังกัดและไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าตําแหน่งที่เสนอขอ และกําหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดและให้การดําเนินการอยู่ในชั้นความลับทุกขั้นตอน
ในกรณีทมี่ ีเหตุผลหรือความจําเป็นที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนดได้ ให้ขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. เป็นราย ๆ ไป
ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และรองศาสตราจารย์ ที่มีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่าคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอ
ตําแหน่งทางวิชาการอยู่ในเกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ให้ยกเว้นการประชุม โดยให้ถือเอาผลการประเมิน
ดังกล่าวเป็นผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ
ในกรณีทผี่ ู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม
ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ที่เสนอขอ ทําหน้าที่เป็นกรรมการได้
๑๓.๑.๔ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาผลการประเมินผลการสอน
ของคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน และพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามข้อ ๑๓.๑.๓ แล้ว ให้นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมตั ิให้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการแล้ว ให้อธิการบดีออกคําสั่งแต่งตั้งต่อไป สําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้แจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ออกคําสั่งแต่งตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
คําสั่งแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการต้องระบุสาขาวิชาของตําแหน่งทางวิชาการ
ที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการด้วย ทั้งนี้ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว
จะต้องไม่ก่อนวันที่คณะหรือวิทยาลัยรับเรื่องตาม ๑๓.๑.๑

- ๑๐ ๑๓.๑.๕ เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว ให้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ให้อธิการบดี
ดําเนินการต่อไป รวมถึงให้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดและผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ
ทราบด้วย
๑๓.๒ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์
๑๓.๒.๑ ให้คณะหรือวิทยาลัยเสนอชื่อผู้มคี ุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด
ต่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ตามแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ที่ ก.พ.อ. กําหนด พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. กําหนด ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแบบคําขอ
๑๓.๒.๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาประเมินผลการสอน
โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม กรณีถา้ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอน ให้เป็นไปตามข้อ ๑๐ โดยให้ประเมินผลการสอนแล้วสรุปผลการประเมินผลการสอน
เสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
๑๓.๒.๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชานั้น ๆ
ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งต้องแต่งตั้งจากกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนสามถึงห้าคน
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนดสําหรับสาขาวิชา
ที่เสนอขอ หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับผลงานที่เสนอขอโดยต้องเป็นบุคคลที่มใิ ช่บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยที่ผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการสังกัดและไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าตําแหน่งที่เสนอขอและกําหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒมิ าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดและให้การดําเนินการ
อยู่ในชั้นความลับทุกขั้นตอน
ในกรณีทมี่ ีเหตุผลหรือความจําเป็นที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒทิ ี่ ก.พ.อ. กําหนดได้ ให้ขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. เป็นราย ๆ ไป
ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก แต่ต้องจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒมิ าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ในกรณีทผี่ ู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม
ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่เสนอขอ ทําหน้าที่เป็นกรรมการได้
๑๓.๒.๔ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาผลการประเมินผลการสอน
ของคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน และพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามข้อ ๑๓.๒.๓ แล้ว ให้นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

- ๑๑ ๑๓.๒.๕ เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็น
เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
ข้อ ๑๔ การแต่งตั้งอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ
มหาวิทยาลัยอาจเสนอแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์
ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ต่างไปจากที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นก็ได้
เช่น การเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งยังไม่ครบระยะเวลาที่กําหนดให้ดํารงตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ หรือการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์โดยที่ผู้นั้นมิได้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน
การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ ให้ดําเนินการ ดังนี้
๑๔.๑ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ
ให้เสนอผลงานทางวิชาการและให้ดําเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้ง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนอย่างน้อยห้าคน
พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
๑๔.๒ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ
ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ ๑ เท่านั้น และให้ดําเนินการตามวิธีการ
เช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จํานวนอย่างน้อยห้าคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสิน
ของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
๑๔.๓ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ
ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ ๑ เท่านั้น และให้ดําเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับ
การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาํ นวน
อย่างน้อยห้าคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของที่ประชุม
ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียง ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเด่น
ข้อ ๑๕ แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. ๐๓) แบบเสนอแต่งตั้งบุคคล
ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ. ๐๔) แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
แนวทางในการประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่
และผลงานทางวิชาการที่จําแนกตามระดับคุณภาพ และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
ข้อ ๑๖ กรณีการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในระดับตําแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันกับที่ได้เคย
ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการมาแล้ว ให้นาํ ผลการประเมินผลการสอนในการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
คราวก่อน ที่เคยได้รับการประเมินว่ามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ มาใช้ในการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการคราวนี้
โดยไม่ต้องประเมินผลการสอนใหม่อีก แต่ทงั้ นี้ผลการประเมินการสอนดังกล่าวต้องอยู่ในระยะเวลาไม่เกินสองปี
นับแต่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมีมติ

- ๑๒ ข้อ ๑๗ กรณีการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในระดับตําแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันกับที่ได้เคย
ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการมาแล้ว หากมีการนําผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพื่อพิจารณากําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการมาก่อน มาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยผู้เสนอขอตําแหน่งทาง
วิชาการคนเดิมหรือผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการคนใหม่ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ ใช้ผลการพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการเดิมแต่ละชิ้นที่ผ่านการพิจารณามาแล้วนั้น โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีก
เว้นแต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ เห็นว่าเป็นผลงานที่ล้าสมัยหรือมีเหตุสมควรอื่นที่จะไม่ใช้ผลการพิจารณานั้น
อีกต่อไป ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ ต้องระบุเหตุผลทางวิชาการโดยชัดแจ้งด้วย
หมวด ๒
การลงโทษ
_____________________
ข้อ ๑๘ ให้กําหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการอันส่อให้เห็นว่า
เป็นผู้ที่กระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการและเป็นผู้ที่มีความประพฤติ
ไม่เหมาะสมทีจ่ ะได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
๑๘.๑ กรณีทตี่ รวจพบว่าผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการระบุการมีส่วนร่วมในผลงาน
ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือมีพฤติการณ์สอ่ ว่ามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือนําผลงาน
ทางวิชาการของผู้อื่น ไปใช้ในการเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการโดยอ้างว่าเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง
หรือนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ หรือคัดลอกข้อความใด ๆ
จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่
หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
และกระทําการใด ๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอผลงานตามความเป็นจริง
ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติให้งดการพิจารณาการขอตําแหน่งทางวิชาการในครั้งนั้นและดําเนินการทางวินัย
ตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระทําผิดเป็นกรณี ๆ ไป และห้ามผู้กระทําผิดนั้นเสนอขอตําแหน่ง
ทางวิชาการมีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสิบปี นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ
๑๘.๒ กรณีทไี่ ด้รับการพิจารณาอนุมัติให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไปแล้ว หากภายหลัง
ตรวจสอบพบหรือทราบว่าผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการครั้งนั้น เป็นการลอกเลียน
ผลงานของผู้อื่นหรือนําเอาผลงานของผู้อื่นไปใช้ โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเองหรือนําผลงานของตนเอง
ในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ หรือคัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน
โดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ หรือละเลย
หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผอู้ ื่น และกระทําการใด ๆ
ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอผลงานตามความเป็นจริง ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติถอดถอนตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ สําหรับตําแหน่งศาสตราจารย์ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอ
ความเห็นต่อ ก.พ.อ. เพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน และดําเนินการทางวินัย
ตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระทําผิดเป็นกรณี ๆ ไป และห้ามผู้กระทําผิดนั้นเสนอขอตําแหน่ง
ทางวิชาการมีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสิบปี นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน
หรือนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน แล้วแต่กรณี

- ๑๓ หมวด ๓
การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา
_____________________
ข้อ ๑๙ กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด
ผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการอาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย และสามารถเสนอขอ
ทบทวนผลการพิจารณาได้ไม่เกินสองครั้ง โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุน และการขอทบทวนดังกล่าว
แต่ละครั้งให้ยนื่ เรื่องได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับทราบมติ
ภายใต้บังคับข้อ ๑๓.๑.๔ เมือ่ สภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการแล้ว ให้สง่ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมีความเห็นประการใดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย และให้คําวินิจฉัย
ของสภามหาวิทยาลัยเป็นที่สดุ
ข้อ ๒๐ ให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ดําเนินการดังนี้
(๑) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่หนึ่ง
(ก) ในกรณีที่เห็นว่าคําชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการ จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้
(ข) ในกรณีที่เห็นว่าคําชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการ ให้มมี ติรับไว้พิจารณา
โดยมอบคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการชุดเดิมพิจารณาคําชี้แจงข้อโต้แย้งนั้น
(๒) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่สอง
(ก) ในกรณีที่เห็นว่าคําชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการหรือมิได้ชี้แจงข้อโต้แย้ง
โดยมีเหตุผลเพิ่มเติมจากครั้งที่หนึ่ง จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้
(ข) ในกรณีที่เห็นว่าคําชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการและได้ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม
จากการขอทบทวนครั้งที่หนึ่ง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม จากที่แต่งตั้งไว้เดิม จํานวนสองถึงสามคน เพื่อพิจารณา
คําชี้แจง ข้อโต้แย้งและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ ให้ประธานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิม
ทําหน้าที่เป็นประธาน
ข้อ ๒๑ กรณีมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม ให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และหรือค่าใช้จ่ายอื่นแก่
กรรมการสําหรับการทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มนั้นด้วย
ข้อ ๒๒ สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเฉพาะคําชี้แจงข้อโต้แย้งของผลงานทางวิชาการที่ยื่นไว้เดิม
ทุกประเภทที่คณ
ุ ภาพไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนดเท่านั้น ทั้งนี้ หากผู้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ
มีผลงานทางวิชาการใหม่เพิ่มเติม หรือมีการแก้ไขผลงานเดิม กรณีนี้จะต้องดําเนินการเสนอขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการใหม่ และให้ถือว่าวันที่ยื่นผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมหรือวันที่ยื่นขอแก้ไขผลงานเดิมเป็นวันเสนอ
ขอตําแหน่งทางวิชาการใหม่
ภายใต้บังคับข้อ ๑๓.๑.๔. กรณีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามหมวดนี้ ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
และให้คําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยเป็นที่สุด

- ๑๔ บทเฉพาะกาล
_____________________
ข้อ ๒๓ การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่สภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่องไว้แล้ว
และอยู่ระหว่างการดําเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้ดําเนินการพิจารณากําหนดตําแหน่ง
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖
ต่อไปจนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัย จะแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ ได้ไม่ก่อนวันที่ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนั้น ๆ มีผลบังคับใช้
ข้อ ๒๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ว่าด้วย การพิจารณาตําแหน่งวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒
เป็นคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับนี้ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการขึ้นใหม่ ทั้งนี้ เพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ข้อ ๒๕ มิให้นาํ ความในข้อ ๗ (๗.๑) มาใช้บังคับกรณีที่ไม่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ อยู่ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ถนอม อินทรกําเนิด
(นายถนอม อินทรกําเนิด)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- ๑๕ หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการออกข้ อ บั ง คั บ ฉบั บ นี้ คื อ เนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลั ย เห็ น สมควรยกเลิ ก ข้ อ บั ง คั บ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ว่ า ด้ ว ย การพิ จ ารณาตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ ตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการยิ่งขึ้น
และเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงจําเป็นต้องออกข้อบังคับนี้

