
 
 

ข้อบังคับมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธีิการพจิารณากาํหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

และรองศาสตราจารย์  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

………………………………………. 

  โดยที	เป็นการสมควรกาํหนดข้อบงัคบัสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณากาํหนดตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยแ์ละรอง
ศาสตราจารย ์ ของขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาในสายงานสอนและทาํหน้าที	การสอน
ใหเ้ป็นไปดว้ย  ความเรียบร้อย  มีมาตรฐานตามหลกัแห่งวชิาการอนัเป็นที	ยอมรับทั	วไป 
  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  และมาตรา ๑๗ (๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) แห่ง
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.๒๕๔๘  ประกอบกบัหนงัสือสํานกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ที	 ศธ ๐๕๐๙.๒/ว.๑๒๗๐  ลงวนัที	  ๓๐  มกราคม  ๒๕๔๙  และที	 
ศธ.๐๕๐๙.๒/ว.๑๙๘๔  ลงวนัที	  ๑๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๙  และมติสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี   
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  ในการประชุมครัC งที	 ๓/๒๕๔๙  เมื	อวนัที	 ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙  และ     
การประชุมครัC งที	 ๕/๒๕๔๙  เมื	อวนัที	 ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙  จึงกาํหนดขอ้บงัคบัไวด้งันีC  

หมวดที-  ๑ 

บททั-วไป 

  ข้อ ๑ ข้อบังคับนีC เรียกว่า  “ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์”  ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณากาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการตาํแหน่งผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ และรองศาสตราจารย ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ขอ้ ๒ ใหใ้ชข้อ้บงัคบันีCตัCงแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
  ขอ้ ๓ บรรดาระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศใดที	มีอยู่แลว้ในขอ้บงัคบันีC   หรือที	ขดั
หรือแยง้กบัขอ้บงัคบันีC ใหใ้ชข้อ้บงัคบันีCแทน 
  ขอ้ ๔ ในขอ้บงัคบันีC  
  “มหาวทิยาลยั”  หมายถึง  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง   สภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 



  “คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “ข้าราชการ”  หมายถึง  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “หน่วยงาน”  หมายความวา่  ส่วนราชการของมหาวิทยาลยั  ตามมาตรา  ๖๕ (๕)  
แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘  และให้รวมถึง  ส่วนราชการ
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ที	กาํหนดในกฎและประกาศกระทรวงศึกษาการ  เรื	 องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวทิยาลยั  ซึ	 งจะประกาศใชบ้งัคบัต่อไป 
  “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการที	ไดรั้บ
การแต่งตัCงจากสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  จากบญัชีราชชื	อผูท้รงคุณวุฒิ
ตามที	 ก.พ.อ.  กาํหนด  เพื	อทาํหนา้ที	ประเมินผลการสอนและแต่งตัCงคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื	อ
ทาํหนา้ที	ประเมินผลงานทางวชิาการ 
  “คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ”  หมายถึง  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิประเมิน 
ผลงานทางวิชาการที	ได้รับการแต่งตัC งจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “ตาํแหน่งทางวชิาการ”  หมายถึง  ตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์
  “ก.พ.อ.”  หมายถึง  คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตาม
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗ 
  “ความชํานาญในการสอน”  หมายถึง  ผลการสอนที	ผ่านการประเมินว่า                 
มีความเหมาะสมในการเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์
  “ความชํานาญพิเศษในการสอน” หมายถึง  ผลการสอนที	ผ่านการประเมินว่า        
มีความเหมาะสมในการเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์
  ขอ้ ๕ การเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการภายใต้ขอ้บงัคบันีC   ให้ใช้แบบ
รายละเอียดแนบทา้ย 

  ขอ้ ๖ การใดที	มิไดบ้ญัญติัอยู่ในขอ้บงัคบันีC   แต่เพื	อให้การดาํเนินการขอกาํหนด
ตาํแหน่งทางวชิาการดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อย  ใหค้ณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมี
อาํนาจกาํหนดหลกัเกณฑ์และแบบรายละเอียดอื	นใด  โดยตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัและ แจง้
ใหส้ภามหาวทิยาลยัทราบ 

  ขอ้ ๗ ใหอ้ธิการบดีรักษาการเป็นไปตามขอ้บงัคบันีC  



หมวดที-  ๒ 

การขอกาํหนดตําแหน่ง 

  ข้อ ๘ การกําหนดตาํแหน่งข้าราชการให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการเป็นผูช่้วย
ศาสตราจารยแ์ละรองศาสตราจารย ์ ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  เป็นไป
สาํหรับขา้ราชการ ๓ ประเภท  ดงันีC  

๘.๑  ขอ้ราชการผูด้าํรงตาํแหน่งในสายงานสอนและทาํหนา้ที	สอน 

๘.๒  ขา้ราชการผูด้าํรงตาํแหน่งอาจารย ์๓ รับเงินเดือนในระดบั ๖-๘ และ
ระดบั ๙ กรณีขา้ราชการที	โอนหรือยา้ยจากตาํแหน่งที	มิใช่งานสอนมาอยู่ในสายงานสอนและทาํ
หนา้ที	สอน 

๘.๓  ขา้ราชการผูด้าํรงตาํแหน่งอาจารย ์๓ รับเงินเดือนในระดบั ๖-๘ และ
ระดบั ๙ กรณีขา้ราชการผูด้าํรงตาํแหน่งในสายงานสอนและทาํหนา้ที	สอน 

หมวดที-  ๓ 

หลกัเกณฑ์และวธีิการพจิารณากาํหนดตําแหน่งทางวชิาการ 

  ขอ้ ๙ หลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณากาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ  ให้เป็นไปตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื	 อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตัC งบุคคลให้ดํารงตาํแหน่งผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

หมวดที- ๔ 

วธีิการเสนอขอกาํหนดตําแหน่ง 

  ขอ้ ๑๐ วิธีการเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการให้ดาํเนินการตามแนบทา้ย
ขอ้บงัคบั  ดงันีC  
   ๑๐.๑ ผูเ้สนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ  ตอ้งยื	นแบบคาํขอรับการ
พิจารณากาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ (ก.พ.อ. ๐๓)  ตามที	 ก.พ.อ. กาํหนด  จาํนวน ๑๕ ชุด  สําหรับ
วิธีปกติ  และจาํนวน  ๒๐ ชุด  สําหรับวิธีพิเศษ  ต่อหน่วยงานตน้สังกดั  เพื	อพิจารณาในเบืCองตน้
เกี	ยวกบัคุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่งและผลการสอน  ก่อนนาํเสนอต่อมหาวิทยาลยั  ทัCงนีCหน่วยงาน
อาจกาํหนดให้ดาํเนินการพิจารณาตามลาํดบัชัCนบงัคบับญัชา  หรือแต่งตัCงกรรมการของหน่วยงาน
เพื	อดาํเนินการพิจารณาเป็นการเฉพาะก็ได ้
 



   นอกจากเอกสารตามวรรคแรก  ผูเ้สนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ  
ตอ้งเสนอผลงาน  ทางวชิาการ  จาํนวน ๕ ชุด  สาํหรับผูเ้สนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ  กรณี
ปกติ  และจาํนวน ๗ ชุด  สําหรับผูเ้สนอขอโดยวิธีพิเศษ  พร้อมแนบหลกัฐานที	เกี	ยวขอ้งกบัการ
เสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ  ส่งใหม้หาวทิยาลยัดาํเนินการกาํหนดตาํแหน่ง 
   ๑๐.๒ ให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที	คณะกรรมการแต่งตัCง
ประเมินผลการสอนของผูเ้สนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการวา่อยูใ่นระดบัมีความชาํนาญในการ
สอนหรือมีความชาํนาญพิเศษในการสอน  ตามแบบประเมินผลการสอนที	สภามหาวทิยาลยักาํหนด 
   ๑๐.๓ คณะกรรมการสรุปผลการประเมินผลการสอนและผลงานทาง
วชิาการตามแบบคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษากาํหนด 
   ๑๐.๔ คณะกรรมการแต่งตัC งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิทาํหน้าที	ประเมิน  
ผลงานทางวิชาการ  ตามแบบคาํขอรับการพิจารณากาํหนดตาํแหน่งกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ
และเอกสารประกอบการพิจารณาแนบทา้ยขอ้บงัคบันีC  
   ๑๐.๕ ประชุมกรรมการผู ้ทรงคุณวุ ฒิส รุปผลการประเมินเสนอ
คณะกรรมการ 
   ๑๐.๖ การแต่งตัCงให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการให้มีผลยอ้นหลงัไม่ก่อน
วนัที	มหาวทิยาลยั  รับคาํขอและเอกสารต่าง ๆ ที	ครบถว้นสมบูรณ์ 
   กรณีที	ต้องปรับปรุงผลงานวิชาการให้มีผลย้อนหลังไม่ ก่อนวันที	
มหาวทิยาลยัรับคาํขอที	ไดป้รับปรุงเอกสารครบถว้นสมบูรณ์ 
   ๑๐.๗ กรณีผู ้เสนอขอจะลาศึกษาต่อหรือฝึกอบรมในประเทศหรือ
ต่างประเทศตอ้ง  ยื	นเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการก่อนวนัที	ไดรั้บอนุมติัให้ไปศึกษาหรือ
ฝึกอบรม  และตอ้งเป็นการเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งโดยวธีิปกติเท่านัCน 

หมวดที- ๖ 

บทเฉพาะกาล 

  ขอ้ ๑๑ ผูเ้สนอขอกาํหนดตาํแหน่งภายใตข้อ้บงัคบัขอ้ ๘.๑ ๘.๒ และ ๘.๓  ที	ยื	น
เสนอขอกาํหนดตาํแหน่ง  ผูช่้วยศาสตราจารย์  และรองศาสตราจารย์ ตัC งแต่วนัที	 ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๔๘ เป็นตน้ไป  ให้ใช้หลกัเกณฑ์  ตามที	 ก.พ.อ. กาํหนดตามมติที	ประชุม  ก.พ.อ. ครัC งที	 ๔/
๒๕๔๘  เมื	อวนัที	 30 ธนัวาคม 2548  จนกวา่ ก.พ.อ. จะกาํหนดหลกัเกณฑใ์หม่มาใชบ้งัคบั  ดงันีC  
   ๑๑.๑ คุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ผู ้ช่วยศาสตราจารย์/รอง
ศาสตราจารยคุ์ณสมบติัเฉพาะสําหรับตาํแหน่งของผูเ้สนอขอภายใตข้อ้บงัคบัขอ้ ๘.๒ และขอ้ ๘.๓ 
เพื	อเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ ตอ้งดาํรงตาํแหน่งอาจารย ์๓ รับเงินเดือนในระดบั 



๖-๘ และระดบั ๙ และสําหรับผูเ้สนอขอกาํหนดตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ ตอ้งดาํรงตาํแหน่ง
อาจารย ์๓ รับเงินเดือนในระดบั ๙ 
   ๑๑.๒ ผลการสอน  ผูช่้วยศาสตราจารย/์รองศาสตราจารย ์
             ๑๑.๒.๑ ผูเ้สนอขอภายใต้ข้อบังคบัข้อ ๘.๑,๘.๒ มีชั	วโมงสอน
ประจาํวิชาใดวิชาหนึ	 ง  ที	กาํหนดไวใ้นหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั  และมีความชาํนาญในการสอน  
สําหรับตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์  มีความชํานาญในการสอนพิเศษ  สําหรับตาํแหน่งรอง
ศาสตราจารยโ์ดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการตามขอ้บงัคบัที	
สภามหาวทิยาลยักาํหนด  และตอ้งมีภาระงานสอนยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่ ๓  ปี 
            ๑๑.๒.๒ ผูเ้สนอขอภายใตข้อ้บงัคบัขอ้ ๘.๓ มีชั	วโมงสอนประจาํ
วิชาหนึ	 งวิชาใดในระดบัอุดมศึกษาตามที	กาํหนดไวใ้นหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั ฯ  และมีความ
ชํานาญ    ในการสอน  สําหรับตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์  มีความชํานาญพิเศษในการสอน  
สาํหรับตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ โดยผา่นการประเมินจากสภามหาวิทยาลยั  และมีภาระงานสอน
ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวา่  ๒  ปี 
   ๑๑.๓ ผลงานทางวชิาการของผูช่้วยศาสตราจารย ์
             ๑๑.๓.๑ ผูเ้สนอขอภายใต้ข้อบงัคบัข้อ ๘.๑ และ ๘.๒ เสนอขอ
กาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ  เป็นผูช่้วยศาสตราจารยต์อ้งมีผลงานทางวชิาการ  ประกอบดว้ย 
               (๑) เอกสารประกอบการสอนที	ผลิตขึC นไม่น้อยกว่า ๑ 
รายวชิา     ซึ	 งมีคุณภาพดีและไดใ้ชป้ระกอบการสอนมาแลว้  และ 
               (๒) งานแต่ง เรียบเรียง แปลหนงัสือ  หรือเขียนบทความ           
ทางวชิาการซึ	 งมีคุณภาพ  และไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่  ตามเกณฑที์	 ก.พ.อ. กาํหนดมาแลว้หรือ 
               (๓) ผลงานวิจัยซึ	 งมีคุณภาพดี  และได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ตามเกณฑที์	 ก.พ.อ. กาํหนดมาแลว้  ทัCงนีC ไม่นบังานวจิยัที	ทาํเป็นส่วนหนึ	งของการศึกษาเพื	อ
รับปริญญา  หรือประกาศนียบตัรใด ๆ หรือ 
                        (๔) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื	น  ซึ	 งมีคุณค่า      
เทียบไดก้บั  ขอ้ (๒) หรือ (๓) 
             ๑๑.๓.๒ ผูเ้สนอขอภายใต้ข้อบังคบั  ข้อ ๘.๓ เสนอขอกําหนด
ตาํแหน่ง    ทางวิชาการเป็นผูช่้วยศาสตราจารย ์ ตอ้งเสนอผลงานทางวิชาการที	เคยไดรั้บแต่งตัCงให้
ดาํรงตาํแหน่งอาจารย ์๓ จาํนวน ๑ รายการ  และเสนอผลงานทางวิชาการอยา่งใดอยา่งหนึ	ง  ภายใต้
ขอ้บงัคบั ๑๑.๓.๑ (๑) (๒) (๓)  และ (๔) เพิ	ม ๑ รายการ  ทัCงนีC ตอ้งไม่เป็นผลงานที	ซํC ากบัผลงาน    
ซึ	 งไดใ้ชเ้สนอขอกาํหนดตาํแหน่งใดมาก่อน 
 
 



   ๑๑.๔ ผลงานทางวชิาการของรองศาสตราจารย ์
             ๑๑.๔.๑ ผูเ้สนอขอภายใตข้อ้บงัคบัขอ้ ๘.๑ และ ๘.๒ ตอ้งมีผลงาน         
ทางวชิาการประกอบดว้ย 
                (๑) เอกสารคาํสอนที	ผลิตขึCนไม่นอ้ยกวา่ ๑ รายวิชา  ซึ	 งมี
คุณภาพดีและไดใ้ชป้ระกอบการสอนมาแลว้  และ 
               (๒) งานแต่ง เรียบเรียง แปลตํารา  หรือหนังสือที	ใช้
ประกอบการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ซึ	 งมีคุณภาพดี  และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ตามเกณฑ ์     
ที	 ก.พ.อ. กาํหนดมาแลว้  หรือ 
               (๓) ผลงานวจิยัซึ	 งมีคุณภาพ  และไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่         
ตามเกณฑ์ที	 ก.พ.อ. กาํหนดมาแล้ว  ทัCงนีC ไม่นับงานวิจยัที	ทาํเป็นส่วนหนึ	 งของการศึกษาเพื	อรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบตัรใด ๆ หรือ 
               (๔) มีผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื	น  ซึ	 งมีคุณค่าเทียบ
ไดก้บัผลงานทางวชิาการตามขอ้ ๑๑.๔.๑ (๒) หรือ (๓)   
  ผลงานทางวชิาการตามขอ้ ๑๑.๔.๑ (๒) (๓) และ (๔) จะตอ้งไม่ซํC ากบัผลงานที	เคย
ใช้สําหรับการพิจารณาแต่งตัCงเป็นผูช่้วยศาสตราจารยม์าแลว้  ทัCงนีC จะตอ้งมีผลงานทางวิชาการที	
เพิ	มขึCนหลงัจากที	ไดรั้บแต่งตัCงใหด้าํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยด์ว้ย 
              ๑๑.๔.๒ ผูเ้สนอขอภายใต้ข้อบังคับข้อ ๘.๓ เสนอขอกําหนด
ตาํแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย ์ ตอ้งเสนอผลงานทางวิชาการที	ไดเ้คยไดรั้บแต่งตัCงให้
ดาํรงตาํแหน่งอาจารย ์๓ จาํนวน ๑ รายการ  และเสนอผลงานทางวิชาการอยา่งใดอยา่งหนึ	ง  ภายใต้
ขอ้บงัคบั ๑๑.๔.๑ (๑) (๒) (๓) และ (๔) เพิ	ม ๑ รายการ  ทัCงนีCตอ้งไม่เป็นผลงานที	ซํC ากบัผลงานซึ	 ง
ไดใ้ชเ้สนอขอกาํหนดตาํแหน่งใดมาก่อน 

  ประกาศ  ณ  วนัที	 ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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