
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ด้วยเห็นสมควรก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเทียบต ำแหน่งทำงวิชำกำรของพนักงำน  
มหำวิทยำลัยที่เคยด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรในสถำบันกำรศึกษำอ่ืน  ให้มีสิทธิได้รับกำรเทียบต ำแหน่งให้ด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖๕/๑  และมำตรำ ๖๕/๒ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑  และมำตรำ ๑๗ (๒)  
แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกอบกับมติสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี      
รำชมงคลรัตนโกสินทร์  ในกำรประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๔  มิถุนำยน  ๒๕๕๗  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลรัตนโกสินทร์  จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับฉบับนี้เรียกว่ำ  “ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเทียบต ำแหน่งทำงวิชำกำรของพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๕๗” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดำข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกำศ  ค ำสั่ง  หรือมติอ่ืนใดในส่วนที่ก ำหนดไว้แล้วซึ่งขัดหรือ
แย้งกับข้อบังคับนี ้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี ้
      “ก.พ.อ.”  หมำยควำมว่ำ  คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ 
 “มหำวิทยำลัย”  หมำยควำมว่ำ  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 “สภำมหำวิทยำลัย”  หมำยควำมว่ำ  สภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 
   “คณะกรรมกำร”  หมำยควำมว่ำ  คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์   
 “พนักงำนมหำวิทยำลัย”  หมำยควำมว่ำ  บุคคลที่มหำวิทยำลัยบรรจุและแต่งตั้ง  เข้ำ      
ท ำงำนในต ำแหน่งอำจำรย์  ซึ่งท ำหน้ำที่สอน  วิจัย  บริกำรวิชำกำร  และท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  โดยได้รับค่ำจ้ำงจำกงบประมำณแผ่นดิน  งบเงินอุดหนุนทั่วไป 
รำยกำรเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร  หรือเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย  และให้หมำยควำมรวมถึงพนักงำน
วิทยำลัยในส่วนงำนภำยในที่จัดตั้งขึ้นตำมมติสภำมหำวิทยำลัยซึ่งท ำหน้ำที่จัดกำรเรียนกำรสอนด้วย  



 “หน่วยงำน”  หมำยควำมว่ำ  ส่วนรำชกำรที่จัดตั้งข้ึนตำมกฎกระทรวงที่ท ำหน้ำที่จัดกำรเรียน
กำรสอน  และให้หมำยควำมรวมถึงส่วนงำนภำยในที่จัดตั้งขึ้นตำมมติสภำมหำวิทยำลัยซึ่งท ำหน้ำที่จัดกำรเรียน   
กำรสอน  
 “ต ำแหน่งทำงวิชำกำร”  หมำยควำมว่ำ  ต ำแหน่งอำจำรย์  ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์  และต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ 
 “กำรเทียบต ำแหน่งทำงวิชำกำร”  หมำยควำมว่ำ  กำรเทียบต ำแหน่งทำงวิชำกำรของ
พนักงำนมหำวิทยำลัยที่เคยได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรจำกสถำบันกำรศึกษำอ่ืน  ภำยในประเทศ 
 “สถำบันกำรศึกษำอ่ืน”  หมำยควำมว่ำ  มหำวิทยำลัยอื่น  วิทยำลัยอื่น  หรือสถำบัน 
กำรศึกษำท่ีจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของรัฐและเอกชนภำยในประเทศ  

ข้อ ๕ ต ำแหน่งทำงวิชำกำรของพนักงำนมหำวิทยำลัยที่จะขอเทียบ  ได้แก่  ต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์  ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์  และต ำแหน่งศำสตรำจำรย์  โดยต้องเป็นสำขำวิชำเดียวกับท่ีเคยได้รับ
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งนั้น ๆ  

ข้อ ๖  หลักเกณฑ์และวิธีกำรเทียบต ำแหน่งทำงวิชำกำรของพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยวิชำกำรท่ี
เคยได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรจำกสถำบันกำรศึกษำอ่ืนให้เป็น  ดังนี้ 

      (๖.๑) ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์หรือเทียบเท่ำ  ให้เทียบได้ในต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
      (๖.๒) ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์หรือเทียบเท่ำ  ให้เทียบได้ไม่เกินในต ำแหน่งรอง

ศำสตรำจำรย์ 
      (๖.๓) ต ำแหน่งศำสตรำจำรย์หรือเทียบเท่ำ  ให้เทียบได้ไม่เกินในต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ 

 ข้อ ๗ พนักงำนมหำวิทยำลัยที่มีสิทธิ์ยื่นขอเทียบต ำแหน่งทำงวิชำกำร  จะต้องผ่ำนกำรทดลองงำน
และมีประสบกำรณ์สอนในมหำวิทยำลัยไม่น้อยกว่ำหนึ่งภำคกำรศึกษำ   
 ข้อ ๘ วิธีกำรเสนอขอให้เทียบต ำแหน่งทำงวิชำกำร  

      (๘.๑) ให้ผู้เสนอขอเทียบต ำแหน่ง  เสนอเรื่องต่อมหำวิทยำลัยโดยระบุต ำแหน่งทำงวิชำกำร
และสำขำวิชำที่รับแต่งตั้งพร้อมเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ซึ่งประกอบด้วย 

     (ก) ค ำสั่งที่ผู้เสนอขอเทียบต ำแหน่งเคยได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
   (ข) แบบประวัติส่วนตัวและผลงำน (แบบ ก.พ.อ ๐๓ หรือ ก.ม. ๐๓)  
   (ค) ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีใช้ประกอบกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
จำกสถำบันกำรศึกษำท่ีอนุมัติให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
    (ง) ระเบียบหรือประกำศหรือเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรของสถำบันกำรศึกษำท่ีอนุมัติให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
    (๘.๒) ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรขอเทียบต ำแหน่งตำมที่มหำวิทยำลัยเสนอ  แล้วเสนอ
ควำมเห็นต่อสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 
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   (๘.๓) วันที่แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเทียบต ำแหน่งให้มีผลตั้งแต่ 
วันที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง 
 ข้อ ๙ ให้มีกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเสนอขอเทียบต ำแหน่งทำงวิชำกำร   ที่ได้รับ
แต่งตั้งจำกมหำวิทยำลัยเอกชนหรือของรัฐ ที่มีกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งก่อนบังคับใช้หลักเกณฑ์   ซึ่งก ำหนดให้
เลือกสรรรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงำนทำงวิชำกำรจำกบัญชีรำยชื่อของ ก.พ.อ.  
 ทั้งนี ้ หลังจำกพิจำรณำผลงำนทำงวิชำกำร รวมทั้งหลักเกณฑ์วิธีด ำเนินกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งแล้ว
เห็นว่ำสมควรให้มีกำรปรับปรุง  คณะกรรมกำรอำจพิจำรณำให้มีกำรปรับปรุงผลงำนทำงวิชำกำรได้ 
 ข้อ ๑๐ กรณีที่ได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติ ให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไปแล้ว  หำกภำยหลัง
ตรวจสอบพบหรือทรำบว่ำผลงำนทำงวิชำกำรที่ใช้ในกำรเสนอขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรครั้งนั้น  เป็นกำรลอกเลียน
ผลงำนของผู้อื่นหรือน ำเอำผลงำนของผู้อ่ืนไปใช้  โดยอ้ำงว่ำเป็นผลงำนของตนเอง  ให้สภำมหำวิทยำลัยมีมติถอด
ถอนต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  รองศำสตรำจำรย์ ส่วนต ำแหน่งศำสตรำจำรย์  ให้สภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำ
เสนอควำมเห็นต่อ ก.พ.อ.  เพ่ือน ำควำมกรำบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ  ถอดถอน  และด ำเนินกำร
ทำงวินัยตำมข้อเท็จจริงและควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำผิดเป็นกรณี ๆ ไป  และห้ำมผู้กระท ำผิดนั้นเสนอขอ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรมีก ำหนดเวลำไม่น้อยกว่ำห้ำปี  นับตั้งแต่วันที่สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้ถอดถอน  หรือ
นับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ  ถอดถอน  แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๑๑ กำรรับเงินประจ ำต ำแหน่งทำงวิชำกำร  ให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรงำน
บุคคลส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  เรื่องหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงิน
ประจ ำต ำแหน่งทำงวิชำกำรแก่พนักงำนมหำวิทยำลัย 
 ข้อ  ๑๒  ให้อธิกำรบดีรักษำกำรตำมระเบียบนี้  ในกรณีท่ีมีปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้ 
ให้อธิกำรบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขำดและให้ถือเป็นที่สุด 

    ประกำศ ณ วันที่     ๒๒   กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๕๗                   
 

         พลเอก 
                                 (จรัล  กุลละวณิชย์) 

                                      นำยกสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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