
 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์        
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
ศาสตราจารย์  เพ่ือให้สอดคล้องกับข้าราชการในสายงานสอนและวิจัยและท าหน้าที่สอนให้เป็นไปด้วย    
ความเรียบร้อย  มีมาตรฐานตามหลักแห่งวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๔ (๓) มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๘ มาตรา ๖๕/๑ 
และ มาตรา ๖๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  และมาตรา ๑๗ (๒) (๑๓) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกอบกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และ
มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   ว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์       
พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค าสั่งใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้
แทน 

ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ 
 



“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

“คณาจารย์ประจ า”  หมายความว่า  บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ที่ท าหน้าที่หลักในการสอนและการวิจัย อยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    
แต่ไม่รวมถึงบุคลากรสายสนับสนุนและอาจารย์พิเศษ 

  “ข้าราชการ”  หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  ตามมาตรา ๑๘ (ก)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ        
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

“พนักงานวิทยาลัย”  หมายความว่า  พนักงานวิทยาลัยสายวิชาการในสังกัด
วิทยาลัยที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย 
        “ผู้เสนอขอ”  หมายความว่า  ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  หรือพนักงาน
วิทยาลัยที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
       “คณะ”  หมายความว่า  ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง
และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายใน ที่จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดการ
เรียนการสอน 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ    
ที่ได้รับการแต่งตัง้จากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

“คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ”  หมายความว่า  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท า
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  

   “ก.พ.อ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 “ประกาศ ก.พ.อ.”  หมายความว่า  ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ

พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 “ต าแหน่งทางวิชาการ”  หมายความว่า  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์                
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

ข้อ ๕  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้  ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  และให้ถือเป็นที่สุด 

 
 
 
 
 

- ๒ - 



หมวด ๑  
บททั่วไป 

 
ข้อ ๖  การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานวิทยาลัย ให้ด ารง

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  ให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ  และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับนี้ 
    การพิจารณาแต่งตั้งตามวรรคแรก กระท าได้สองวิธี  คือการแต่งตั้งโดยวิธีปกติและการแต่งตั้ง
โดยวิธีพิเศษ 

  ข้อ ๗  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ  ซึ่งประกอบด้วย 

(๗.๑)  ประธานกรรมการ  ต้องเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
                       (๗.๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ต้องเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยคัดสรรจาก
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด  ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยนั้น ๆ จ านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินสิบคน 

ให้กรรมการตามข้อ (๗.๑) อยู่ในต าแหน่งได้เท่าที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ      

ให้กรรมการตามข้อ (๗.๒) มีวาระการด ารงต าแหน่งสามปี  และอาจได้รับการแต่งตั้ง
อีกได้  ในกรณีที่กรรมการตามข้อ (๗.๒)  พ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้
กรรมการตามข้อ (๗.๒) ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการตามข้อ (๗.๒) 

หมวด ๒ 
คุณสมบัติของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติ 

 
ข้อ ๘ การแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีปกติ ให้ด าเนินการ 

ดังนี้ 
 (๘.๑) การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้                        
        (ก) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

       (ก ๑) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าเก้าปี หรือ 

 (ก ๒) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  หรือ 

 (ก ๓) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

- ๓ - 



    ผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนผู้ใดได้โอนหรือย้ายมาบรรจุและแต่งตั้ง  
ให้ด ารงต าแหน่งคณาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย   หากผู้นั้นเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ. รับรอง  และได้สอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสองหน่วยกิต 
ต่อทวิภาค  อาจน าระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์พิเศษในภาคการศึกษาท่ีสอนนั้นมาเป็นเวลาในการขอแต่งตั้ง
ต าแหน่งทางวิชาการโดยให้ค านวณเวลาในการสอนพิเศษให้สามในสี่ของเวลาที่ท าการสอน 
   กรณีคณาจารย์ประจ าผู้ใดได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้น ให้นับเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
ในต าแหน่งอาจารย์ก่อนได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้น  และเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์หลังจากได้รับวุฒิ
เพ่ิมขึ้นรวมกัน  เพ่ือขอแต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

         (ข) ผลการสอน  ผู้เสนอขอต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  และมีความช านาญในการสอน  พร้อมเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้น
ตามภาระงานสอนซึ่งมีคุณภาพดีและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้วโดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. 

    ในกรณีที่ผู้เสนอขอได้ท าการสอนหลายวิชาซึ่งแต่ละวิชานั้นมีผู้สอนร่วมกัน
หลายคน  ให้เสนอเอกสารประกอบการสอนในทุกหัวข้อที่ผู้เสนอขอเป็นผู้สอน 
             (ค) ผลงานทางวิชาการ  ผู้เสนอขอต้องมีผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. ดังต่อไปนี้ 
            (ค ๑)  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ต ารา  หนังสือ  หรือบทความทาง
วิชาการ  ซึ่งมีคุณภาพดี  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี  ก.พ.อ. ก าหนด หรือ 
                             (ค ๒)  ผลงานวิจัย  ซึ่งมีคุณภาพดี  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์       
ที่ ก.พ.อ.  ก าหนด  ทั้งนี้  ไม่นับงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 
ใด ๆ  หรือ 
                             (ค ๓)  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  ซึ่งมีคุณภาพดี  และได้รับการ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี  ก.พ.อ.ก าหนด  หรือ 
                             (ค ๔)  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ซึ่งมีคุณภาพดี  โดยผลงานนั้นเป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานซึ่งมหาวิทยาลัยหรือคณะให้ความเห็นชอบ  และได้รับการเผยแพร่ตาม
เกณฑ์ท่ี  ก.พ.อ.  ก าหนด  รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม  โดยปรากฏผลที่สามารถประเมิน
ได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ  
                                 (ง)  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  การพิจารณาก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้ 
                                 (ง ๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ  ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงาน
ของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน  รวมทั้งไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 
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                                 (ง ๒) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูล  ที่น ามาใช้ใน
ผลงานทางวิชาการของตนเอง  และแสดงหลักฐานของการค้นคว้า 
                                 (ง ๓) ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย  หรือละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลของผู้อื่นและสิทธิมนุษยชน 
                                 (ง ๔) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็น
เกณฑ์ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง  และเสนอผลงานตามความเป็นจริง  ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวัง
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ืน  และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยาย     
ข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 
                                (ง ๕) ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วย
กฎหมาย 

(๘.๒)  การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
          (ก) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ผู้เสนอขอต้องด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์  

และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
         (ข) ผลการสอน  ผู้เสนอขอต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนด
ไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  และมีความช านาญพิเศษในการสอน  พร้อมเสนอเอกสารค าสอนที่ผลิตขึ้น
ตามภาระงานสอน  ในกรณีที่ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ท าการสอนหลายวิชา  ซึ่งแต่ละวิชานั้นมี
ผู้สอนร่วมกันหลายคนจะต้องเสนอเอกสารค าสอนในทุกหัวข้อที่ผู้เสนอขอเป็นผู้สอน  ซึ่งมีคุณภาพดี  และได้ใช้
ประกอบการสอนมาแล้วโดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศ ก.พ.อ. 

   (ค) ผลงานทางวิชาการที่ประกอบการเสนอขอ  ผู้เสนอขอต้องมีผลงานทาง
วิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. ดังต่อไปนี้ 

           (ค ๑)  ผลงานวิจัย  ซึ่งมคีุณภาพดี  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี  
ก.พ.อ.  ก าหนด  ทั้งนี้  ไม่นับงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ  
หรือ 

           (ค ๒)  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ซึ่งมีคุณภาพดี  โดยผลงานนั้นเป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานซึ่งมหาวิทยาลัยหรือคณะให้ความเห็นชอบ  และได้รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม  โดยปรากฏผลที่สามารถ
ประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ หรือ 

           (ค ๓)  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  ซึ่งมีคุณภาพดี  และได้รับ
การเผยแพร่ตามเกณฑ์  ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  และ 

           (ค ๔)  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ต ารา  หรือหนังสือ  ซึ่งมีคุณภาพดี  
และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.  ก าหนด 
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   ผลงานทางวิชาการตาม  (ค ๑)  และ  (ค ๒) ต้องไม่ซ้ ากับผลงานที่ได้เคยใช้
ส าหรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ทั้งนี้ ต้องมีผลงานทางวิชาการที่เพ่ิมขึ้นหลังจาก
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้วย 

(ง) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ (๘.๑) (ง) 

(๘.๓)  การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้                  
(ก) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ผู้เสนอขอต้องด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์

และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
                                      (ข) ผลการสอน  ผู้เสนอขอต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  และมีความเชี่ยวชาญในการสอน  พร้อมเสนอเอกสารการสอนหรือสื่อการสอน
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด   โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้
ในประกาศ ก.พ.อ. 
                                            (ค) ผลงานทางวิชาการ  ผู้เสนอขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้
สองวิธี ดังนี้ 

           (ค๑) วิธีที่ ๑  ประกอบด้วยผลงานต่อไปนี้ 
                   (ค๑.๑) ผลงานวิจัย  ซึ่งมีคุณภาพดีมาก  และได้รับการเผยแพร่ตาม

เกณฑ์ที่  ก.พ.อ. ก าหนด ทั้ งนี้  ไม่นับงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ 

         (ค๑.๒) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ซึ่งมีคุณภาพดีมาก  โดยผลงาน
นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานซึ่งมหาวิทยาลัยหรือคณะให้ความเห็นชอบ  และได้รับการ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม  โดยปรากฏผลที่
สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ หรือ 

         (ค๑.๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  ซึ่งมีคุณภาพดีมาก  และ
ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  และ 
                 (ค๑.๔) ผลงานแต่งต ารา  หรือหนังสือ  ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และ
ได้รับการเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
         (ค๒) วิธีที่ ๒ ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้ 

        (ค๒.๑)  ผลงานวิจัย  ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น  และได้รับการเผยแพร่ตาม
เกณฑ์ท่ีก.พ.อ. ก าหนด  ทั้งนี้ไม่นับงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ใด ๆ หรือ 
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        (ค๒.๒) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น โดยผลงานนั้น
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานซึ่งมหาวิทยาลัยหรือคณะให้ความเห็นชอบ  และได้รับการ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม  โดยปรากฏผลที่
สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ หรือ 

        (ค๒.๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งมีคุณภาพดีเด่น  และ
ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  หรือ 

        (ค๒.๔)  ผลงานแต่งต าราหรือหนังสือ  ซึ่งมีคุณภาพดีเด่นและได้รับ
การเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.  ก าหนด 
 ผลงานทางวิชาการตามข้อ (ค)  ต้องไม่ซ้ ากับผลงานที่ได้เคยใช้  ส าหรับการพิจารณา
แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์มาแล้ว  ทั้งนี้ ต้องมีผลงานทางวิชาการที่เพ่ิมขึ้นหลังจาก
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ด้วย 
 (ง) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ ง
ศาสตราจารย์ ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ (๘.๑) (ง) 
  ข้อ ๙  ผลงานทางวิชาการส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทุกต าแหน่ง  ต้อง
เป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง  หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละ
สาขาวิชา ดังต่อไปนี้                                     

(๙.๑) สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่  เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์
และการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ                                  

(๙.๒) เพ่ือให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก                                                                  
(๙.๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ                                                 
(๙.๔) พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง                                                
(๙.๕) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

หมวด ๓ 
วิธีการแต่งตั้งโดยวิธีปกติ 

 
  ข้อ ๑๐  วิธีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  

โดยวิธีปกติ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
                    (๑๐.๑) การแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ          

รองศาสตราจารย์  ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
           (ก) ให้คณะเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการตามแบบ

ค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการ 
             (ข) ให้คณะกรรมการด าเนินการประเมินผลการสอน โดยอาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม  
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              (ค) ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ 
ซึ่งมีองค์ประกอบ  ดังนี้ 

               (ค ๑) กรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  จ านวนหนึ่งคน     
เป็นประธาน  

               (ค ๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนสามถึงห้าคน 
การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ     

ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  ส าหรับสาขาวิชานั้นๆ  โดยต้องเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผู้เสนอขอสังกัด  และมี
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอ  และก าหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด  และให้การด าเนินการ
อยู่ในชั้นความลับทุกขั้นตอน   

ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้  ให้ขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ.  เป็นราย ๆ ไป 

ในกรณีที่ผู้ เสนอขอเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา     
ที่เสนอขอ ท าหน้าที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคแรก  เพ่ิมเติมได้อีก ๒ คน  ทั้งนี้ จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.พ.อ.  ก่อนด าเนินการแต่งตั้ง    
          เกณฑ์การตัดสิน  ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณ  และคุณภาพที่แสดงความเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ  การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  

 ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ที่มีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่าคุณภาพของผลงานทางวิชาการของ       
ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งอยู่ในเกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก .พ.อ. ก าหนดนั้น ประธานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิอาจยกเว้นการประชุม โดยให้ถือเอาผลการประเมินดังกล่าวเป็นผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้  

 (ง) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว       
ให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง และแจ้งให้ ก .พ.อ. ทราบ
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง พร้อมกับส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ
แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. ๐๓)  

ค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต้องระบุสาขาวิชาเชี่ยวชาญของต าแหน่ง  
ทางวิชาการท่ีแต่งตั้งนั้นด้วย 

(๑๐.๒)  การแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  ให้ด าเนินการดังนี้  
  (ก)  ให้คณะเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการตามแบบ   

ค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ.ก าหนด  พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการ 
 

- ๘ - 



  (ข) ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนได้ตามความ
เหมาะสม  

  (ค) ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   ในสาขาวิชานั้น ๆ  ซึ่งมี
องค์ประกอบ ดังนี้ 

  (ค ๑)  ประธานกรรมการ  แต่งตั้งจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ   

  (ค ๒)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  หากเสนอขอตามวิธีที่ ๑  ให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนสามถึงห้าคน 

พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพ่ือเสนอความเห็นเบื้องต้นก่อนเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา      
   หากเสนอขอตามวิธีที่ ๒  ให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนห้าคนพิจารณา
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  เพ่ือเสนอความเห็นเบื้องต้นก่อนเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา 
   การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการต้อง     
คัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.  ก าหนดส าหรับสาขาวิชานั้น ๆ  โดยต้องเป็นบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยที่ผู้เสนอขอสังกัด  และมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอ  และก าหนดให้ต้องมี
การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด  และให้การด าเนินการอยู่ในชั้นความลับทุกขั้นตอน   
   ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้  ให้ขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ.  เป็นราย ๆ  ไป 
   ในกรณีที่ผู้เสนอขอเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน  ที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา    
ที่เสนอขอ  ท าหน้าที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคแรก  เพ่ิมเติมได้อีก ๒ คน  ทั้งนี้ จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.พ.อ.  ก่อนด าเนินการแต่งตั้ง 
   เกณฑ์การตัดสิน  ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณ  และคุณภาพที่แสดงความเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ  โดยวิธีที่ ๑ หรือวิธีที่ ๒ การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
   (ง)  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม      
ข้อ(ค)  แล้วให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

 (จ)  เมื่อสภามหาวิทยาลัย  พิจารณาอนุมัติแล้ว ให้เสนอ ก.พ.อ.  ให้ความเห็น       
เพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรง     
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  พร้อมส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการประเมินผลงาน
ทางวิชาการ  ผลงานทางวิชาการ  และแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. ๐๓)   

 
 

- ๙ - 



หมวด ๔ 
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งโดยวิธีพิเศษ 

 
ข้อ ๑๑ การแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 
กรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง  มหาวิทยาลัยอาจเสนอแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  หรือรองศาสตราจารย์  ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ต่างไปจากที่
ก าหนดไว้ในข้อ ๘  หรอืแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  โดยเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเชี่ยวชาญหรือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้นแตกต่างไปจากสาขาวิชาเดิมก็ได้  โดยให้ด าเนินการเป็นวิธีพิเศษ 
            การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

     (๑๑.๑)  การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และรองศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ 
ให้เสนอผลงานทางวิชาการและให้ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้ง

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม  โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวนห้าคน  พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  โดยการตัดสินของที่
ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียง ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพของ
ผลงานทางวิชาการที่แสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น และผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพ       
ในระดับดีมาก 

(๑๑.๒) การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ  
                       ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่หนึ่งเท่านั้นและให้ด าเนินการตามวิธีการ

เช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม   โดยให้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนห้าคน  พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  โดยการ
ตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียง  ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและ
คุณภาพของผลงานทางวิชาการที่แสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  และผลงานทางวิชาการต้องมี
คุณภาพในระดับดีเด่น 

หมวด ๕ 
แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและรายละเอียด 

 
ข้อ ๑๒ แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓)  และแบบ

เสนอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (แบบ ก.พ.อ. ๐๔)  แบบแสดงหลักฐานการมี
ส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ แนวทางในการประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอ  ลักษณะการมีส่วนร่วมใน
ผลงานทางวิชาการ  ค าจ ากัดความของผลงานทางวิชาการ  ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่
จ าแนกตามระดับคุณภาพ ให้เป็นไปตามท่ี ก.พ.อ.  และมหาวิทยาลัยก าหนด 

 

- ๑๐ - 



การยื่นแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้ถือวันที่มหาวิทยาลัยรับ    
ค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและเอกสารต่างๆ  ที่ครบถ้วนสมบูรณ์  เป็นวันที่          
สภามหาวิทยาลัยรับค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  กรณีต้องเพ่ิมเติมเอกสารหรือปรับปรุง
ผลงานทางวิชาการให้ถือว่าวันที่มหาวิทยาลัยรับเอกสารหรือผลงานทางวิชาการฉบับปรับปรุงครบถ้วนสมบูรณ์ 
เป็นวันที่สภามหาวิทยาลัยรับค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้อ ๑๓ กรณีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับต าแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันกับที่
ได้เคยขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้ว  หากมีการน าผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพ่ือพิจารณา
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการคราวก่อนมาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการใหม่ อีกครั้ งหนึ่ ง                    
ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละชิ้นที่ผ่านการพิจารณามาแล้วนั้น 
โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีก 

หมวด  ๖ 
การทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

 
ข้อ ๑๔ กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก .พ.อ. 

ก าหนดผู้เสนอขออาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัยและสามารถเสนอทบทวนผลการ
พิจารณาได้  ไม่เกิน ๒ ครั้ง  โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุนและการขอทบทวนดังกล่าวแต่ละครั้ง      
ให้ยื่นเรื่องได้ภายใน ๙๐ วัน  นับแต่วันที่ทราบมต ิ

เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่องการทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการแล้ว  ให้ส่ง
คณะกรรมการพิจารณา  เมื่อคณะกรรมการมีความเห็นประการใดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย  และให้
ค าวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยเป็นที่สุด 
                     (๑๔.๑)  ให้คณะกรรมการด าเนินการ  ดังนี้ 

(ก) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่หนึ่ง 
(ก ๑) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการ จะมีมติไม่รับ

การพิจารณาก็ได ้
(ก ๒) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการ  ให้มีมติรับไว้

พิจารณาโดยมอบคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมพิจารณาค าชี้แจงข้อโต้แย้งนั้น 
(ข) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่สอง 
     (ข ๑)  ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการหรือมิได้ชี้แจง

ข้อโต้แย้งโดยมีเหตุผลเพ่ิมเติมจากครั้งที่หนึ่ง  จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้ 
(ข ๒) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการและได้ชี้แจง

เหตุผลเพ่ิมเติมจากการขอทบทวนครั้งที่หนึ่ง  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติม  เพ่ือพิจารณา      
ค าชี้แจงข้อโต้แย้งและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอ  ทั้งนี้  ให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม
ท าหน้าที่เป็นประธาน 

- ๑๑ - 



              (๑๔.๒) กรณีมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม  ให้สภามหาวิทยาลัยจ่ายเงินสมนาคุณ
กรรมการส าหรับการทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการที่แต่งตั้งเพ่ิมนั้นด้วย 

(๑๔.๓) สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเฉพาะค าชี้แจงข้อโต้แย้งของผลงานทางวิชาการ     
ทุกประเภทที่คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนดเท่านั้น  หากผู้เสนอขอมีผลงานทางวิชาการใหม่เพ่ิมเติม 
หรือมีการแก้ไขผลงานเดิม  กรณีนี้จะต้องด าเนินการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการใหม่   และให้ถือว่า
วันที่ยื่นผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติมหรือวันที่ยื่นขอแก้ไขผลงานเดิมเป็นวันที่เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการใหม่ 

(๑๔.๔) กรณีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามหมวดนี้ ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
และให้ค าวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยเป็นที่สุด 

หมวด ๗ 
การลงโทษ 

 
ข้อ ๑๕ มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้เสนอขอ  อันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้ที่กระท าผิดทาง

จริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะรับ
การพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้ด าเนินการดังนี้ 

   (๑๕.๑) กรณีท่ีตรวจพบว่าผู้เสนอขอระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็น
จริงหรือมีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือน าผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนไปใช้
ในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ  โดยอ้างว่าเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง  ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติ
ให้งดการพิจารณาการขอต าแหน่งทางวิชาการในครั้งนั้น และด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความ
ร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณี ๆ ไป  และห้ามผู้กระท าความผิดนั้นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมี
ก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ 

(๑๕.๒) กรณีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไปแล้ว  หาก
ภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบว่าผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการครั้งนั้นเป็นการ
ลอกเลียนผลงานของผู้อื่นหรือน าผลงานของผู้อ่ืนไปใช้โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง  ให้สภามหาวิทยาลัยมี
มติถอดถอนผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์  ส่วนต าแหน่งศาสตราจารย์  โดยให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.พ.อ.  เพ่ือน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอนและ
ด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดวินัยเป็นกรณี ๆ ไป และห้ามผู้กระท า
ผิดนั้นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ
ให้ถอดถอนหรือนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอนแล้วแต่กรณี   
 
 
 
 
 

- ๑๒ - 



หมวด ๘ 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ ๑๖ การเสนอขออุทธรณ์หรือขอทบทวนและการพิจารณาค าอุทธรณ์หรือการทบทวน

ผลงานทางวิชาการที่ด าเนินการอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ให้ด าเนินการตามประกาศ ก .พ.อ. 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์    
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑  ต่อไปจนแล้วเสร็จ 
                ข้อ ๑๗ การใดที่มิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้   แต่เพ่ือให้การด าเนินการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง  ให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์และ
รายการอ่ืนใดหรือปรับปรุงแก้ไขรายการตามท้ายข้อบังคับนี้   โดยต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  และ
รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ 
 ข้อ ๑๘ การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง     
ไว้แล้วและอยู่ระหว่างการด าเนินการ  ให้ด าเนินการพิจารณาก าหนดต าแหน่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๔๙  และประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจ ารย์      
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จนแล้วเสร็จ  เว้นแต่การละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ       
ทางวิชาการ  ให้ใช้ข้อบังคับนี้  

 ประกาศ ณ วันที่       ๔   พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    พลเอก   

                                                       (จรัล   กุลละวณิชย์) 
             นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 

- ๑๓ - 


