ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารย
พ.ศ. ๒๕๕๑
___________________________
เพื่ อ ดํ า เนิน การใหเ ปน ไปตามประกาศคณะกรรมการข า ราชการพลเรือ นใน
สถาบัน อุด มศึก ษาเรื่ อง หลั กเกณฑ และวิธี การพิ จารณาแต งตั้ งบุ คคลให ดํารงตํ าแหน งผู ชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๗ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๑๗ (๒) (๑๓) และ(๑๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน
๒๕๕๑ จึงออกขอบังคับไว ดังนี้
ขอ ๑ ขอบั งคั บนี้ เรี ยกวา “ขอบังคั บมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๐ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยหลักเกณฑและ
วิธี ก ารพิ จ ารณาแต ง ตั้ งบุ คคลให ดํ า รงตํ าแหนง ผู ช ว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
พ.ศ. ๒๕๔๙ ฉบับลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙
บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งใดที่กําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงวิชาการในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“คณะ” หมายความรวมถึงวิทยาลัย หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน ทั้งที่มีสถานะเปนสวนราชการหรือจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
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“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการที่ไดรับการ
แตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ” หมายความวา คณะกรรมการผูทรงคุณวุ ฒิเพื่ อทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ที่ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“ก.พ.อ.” หมายความวา คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ขอ ๕ ใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรักษาการตามขอบังคับนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๖ การพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย ผูขอกําหนดตําแหนงตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามที่กําหนดในขอบังคับนี้
การพิจารณาแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง กระทําไดสองวิธีคือ การแตงตั้งโดยวิธีปกติและการ
แตงตั้งโดยวิธีพิเศษ
ขอ ๗ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ ตองเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท รงคุณวุฒิ
(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคัดสรรจากบัญชี
รายชื่ อผูทรงคุณ วุ ฒิ ที่ ก.พ.อ. กํา หนด ซึ่งครอบคลุม คณะหรื อสาขาวิชาที่ มีการจั ด การเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยกวาหาคน แตไมเกินสิบคน
หมวด ๒
หลักเกณฑการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการโดยวิธปี กติ
ขอ ๘ การพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ ดังนี้
(๑) คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ผูขอกําหนดตําแหนงตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ดังนี้
(ก) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ดํารงตําแหนงอาจารยและไดปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาเกาป หรือ
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(ข) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ดํารงตําแหนงอาจารยและไดปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาหาป หรือ
(ค) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา ดํารงตําแหนงอาจารยและไดปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป หรือ
ผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นผูใดไดโอนหรือยายมาบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
อาจารยประจําในมหาวิทยาลัย หากผูนั้นเคยไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ.
รับรอง และไดสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งซึ่งเทียบคาไดไมนอยกวาสองหนวยกิตตอทวิภาคอาจนําระยะเวลา
ระหวางเปนอาจารยพิเศษในภาคการศึกษาที่สอนนั้น มาเปนเวลาในการขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ โดยให
คํานวณเวลาในการสอนพิเศษใหสามในสี่สวนของเวลาที่ทําการสอน
กรณีขาราชการผูใดไดรับวุฒิเพิ่มขึ้น ใหนับเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอาจารยกอ น
ได รั บ วุ ฒิ เ พิ่ ม ขึ้ น และเวลาที่ ไ ด ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นตํ า แหน ง อาจารย ห ลั ง จากได รั บ วุ ฒิ เ พิ่ ม ขึ้ น รวมกั น
เพื่อขอแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ไดตามอัตราสวนของระยะเวลาที่กําหนดไวในขอ๘(๑)
(๒) ผลการสอน ผูขอกําหนดตําแหนงตองมีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไว
ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมีความชํานาญในการสอน พรอมเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตาม
ภาระงานสอน ในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทําการสอนหลายวิชา ซึ่งแตละวิชานั้นมีผูสอน
รวมกันหลายคนจะตองเสนอเอกสารประกอบการสอนในทุกหัวขอที่ผูขอกําหนดตํ าแหนงเปนผูสอน ซึ่งมี
คุณภาพดี และไดใชประกอบการสอนมาแลว โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการสอนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(๓) ผลงานทางวิชาการ ผูขอกําหนดตําแหนงตองมีผลงานทางวิชาการประกอบดวย
(ก) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด ทั้งนี้
ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ
(ข) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี และ
(ค) ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดี
และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด
(๔) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การพิจารณากําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
ตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้
(ก) ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาการ ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนผลงานของตนและ
ไมลอกเลียนผลงานของผูอื่น รวมทั้งไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรในวารสารวิชาการ
มากกวาหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม
(ข) ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูล ที่นํามาใชในผลงาน
ทางวิชาการของตนเอง และแสดงหลักฐานของการคนควา
(ค) ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลย หรือละเมิดสิทธิสวนบุคคล
ของผูอื่นและสิทธิมนุษยชน
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(ง) ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑ ไมมี
อคติมาเกี่ยวของ และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน
สวนตัว หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอื่น และเสนอผลงานตามความเปนจริงไมขยายขอคนพบ
โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ
(จ) ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย
ขอ ๙ การพิจารณาแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑดังนี้
(๑) คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ผูขอกําหนดตําแหนงตองดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
และปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสามป
(๒) ผลการสอน ผู ข อกํ า หนดตํ า แหน ง ต อ งมี ชั่ ว โมงสอนประจํ า วิ ช าหนึ่ ง วิ ช าใด
ที่กําหนดไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมีความชํานาญพิเศษในการสอน พรอมเสนอเอกสารคําสอน
ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น ตามภาระงานสอน ในกรณี ที่ ผู ข อกํ า หนดตํ า แหน ง ทางวิ ช าการได ทํ า การสอนหลายวิ ช า
ซึ่งแตละวิชานั้นมีผูสอนรวมกันหลายคน จะตองเสนอเอกสารคําสอนในทุกหัวขอที่ผูขอกําหนดตําแหนงเปน
ผูสอน ซึ่งมีคุณภาพดี และไดใชประกอบการสอนมาแลว โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการตาม
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอนที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(๓) ผลงานทางวิชาการ ผูขอกําหนดตําแหนงตองมีผลงานทางวิชาการ ประกอบดวย
(ก) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด ทั้งนี้
ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ
(ข) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี และ
(ค) ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตําราหรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีและไดรับการเผยแพร
ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด
ผลงานทางวิชาการตามขอ ๙(๓) ตองไมซ้ํากับผลงานที่ไดเคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้ง
เปนผูชวยศาสตราจารยมาแลว ทั้งนี้ จะตองมีผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นหลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยดวย
(๔) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การพิจารณากําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย ตอง
คํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไวในขอ ๘ (๔)
ข อ ๑๐ การพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง ข า ราชการให ดํ า รงตํ า แหน ง ศาสตราจารย ให เ ป น ไปตาม
หลักเกณฑ ดังนี้
(๑) คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ผูขอกําหนดตําแหนงตองดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และ
ไดปฏิบัตหิ นาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
(๒) ผลการสอน ผูขอกําหนดตําแหนง ตองมีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนด
ไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมีความเชี่ยวชาญในการสอน โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอนที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

-๕-

(๓) ผลงานทางวิชาการ ผูขอกําหนดตําแหนง อาจเสนอผลงานทางวิชาการไดสองวิธี ดังนี้
วิธีที่หนึ่ง ประกอบดวยผลงานทางวิชาการ ดังตอไปนี้
(ก) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด
ทั้งนี้ ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ
(ข) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดีมาก และ
(ค) ผลงานแตงตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และไดรับการเผยแพรตามเกณฑ
ที่ ก.พ.อ. กําหนด
วิธีที่สอง ประกอบดวยผลงานทางวิชาการ ดังตอไปนี้
(ก) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีเดน และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด
ทั้งนี้ ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ
(ข) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดีเดน หรือ
(ค) ผลงานแตงตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีเดน และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่
ก.พ.อ. กําหนด
ผลงานทางวิชาการตามขอ ๑๐ (๓) ตองไมซ้ํากับผลงานที่ไดเคยใชสําหรับการพิจารณา
แตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยมาแลว ทั้งนี้ ตองมีผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นหลังจาก
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยดวย
(๔) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การพิจารณากําหนดตําแหนงศาสตราจารยตอง
คํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไวในขอ ๘ (๔)
หมวด ๓
วิธีการแตงตั้งโดยวิธีปกติ
สวนที่ 1
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย
ขอ ๑๑ การแต งตั้ งข าราชการใหดํารงตําแหน งผูช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ให
ดําเนินการดังนี้
(๑) ใหคณะเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ ตอคณะกรรมการ ตามแบบคําขอรับการ
พิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. กําหนด พรอมดวยผลงานทางวิชาการ
(๒) ใหคณะกรรมการประเมินผลการสอน โดยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผล
การสอนไดตามความเหมาะสม
(๓) ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ

-๖-

ขอ ๑๒ การแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๑๑ (๓) ใหประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ แตงตั้งจากคณะกรรมการ
(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหาคน ซึ่งคัดสรรจากบัญชี
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กําหนดสําหรับสาขาวิชานั้น ๆ โดยตองเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผูขอ
สังกัด และมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาตําแหนงที่เสนอขอ
กรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลหรื อ ความจํ า เป น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ไม ส ามารถแต ง ตั้ ง ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
จากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิได ใหขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. เปนราย ๆ ไป
ขอ ๑๓ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองจัดใหมีการประชุมเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการผูทรงคุณวุฒิทั้งหมด จึงถือเปนองคประชุม และใหการดําเนินการอยูในชั้นความลับ
ทุกขั้นตอน
ขอ ๑๔ เกณฑการตัดสิน ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณ และคุณภาพที่แสดงความเปน
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ การตัดสินของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
ขอ ๑๕ การแตง ตั ้ง ขา ราชการใหดํ า รงตํ า แหนง ผู ช ว ยศาสตราจารย หรือ รอง
ศาสตราจารย เมื่อคณะกรรมการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิแลว ใหนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและใหอธิการบดีออกคําสั่งแตงตั้ง และแจงให ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ออกคําสั่งแตงตั้ง โดยสงสําเนาคํ าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุ ฒิ และแบบคําขอรับการ
พิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการแนบไปดวย
คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการต อ งระบุ ส าขาวิ ช าเชี่ ย วชาญของตํ า แหน ง
ทางวิชาการที่สั่งแตงตั้ง และใหแตงตั้งยอนหลังไดไมกอนวันที่สภามหาวิทยาลัยรับคําขอรับการพิจารณา
กําหนดตําแหนงทางวิชาการตามขอ ๒๓
สวนที่ 2
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย
ขอ ๑๖ การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ให ค ณะเสนอชื่ อ ผู มี คุ ณ สมบั ติ ต ามหลั ก เกณฑ ต อ คณะกรรมการ ตามแบบ
คําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. กําหนด พรอมดวยผลงานทางวิชาการ
(๒) ใหคณะกรรมการประเมินผลการสอน โดยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผล
การสอนไดตามความเหมาะสม
(๓) ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ

-๗-

ขอ ๑๗ การแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๑๖ (๓) ใหประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ แตงตั้งจากคณะกรรมการ
(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหาคน เวนแตเปนการเสนอ
ขอกําหนดตําแหนงตามขอ ๑๐ (๓) ดวยวิธีที่สอง ใหมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน โดยคัดสรรจากบัญชี
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กําหนดสําหรับสาขาวิชานั้น ๆ โดยตองเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผูขอ
สังกัด และมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาตําแหนงที่เสนอขอ
กรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลหรื อ ความจํ า เป น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ไม ส ามารถแต ง ตั้ ง ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
จากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิได ใหขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. เปนราย ๆ ไป
ขอ ๑๘ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองจัดใหมีการประชุมเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ แลวเสนอความเห็นเบื้องตนกอนเสนอคณะกรรมการ
พิจารณา โดยกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการผูทรงคุณวุฒิทั้งหมด
จึงถือเปนองคประชุม และใหการดําเนินการอยูในชั้นความลับทุกขั้นตอน
ขอ ๑๙ เกณฑการตัดสิน ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเปน
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ การตัดสินของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
ขอ ๒๐ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย เมื่อคณะกรรมการพิจารณาความเห็น
ของคณะกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามข อ ๑๘ แล ว ให นํ า เสนอต อ สภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณา เมื่ อ สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแลว ใหเสนอ ก.พ.อ. ใหความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง โดยสงสําเนาคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบคําขอรับ
การพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการแนบไปดวย
หมวด ๔
หลักเกณฑและวิธีการแตงตัง้ โดยวิธพี ิเศษ
ขอ ๒๑ กรณีมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจเสนอแตงตั้งผูดํารงตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย หรื อรองศาสตราจารย ซึ่งมีคุณสมบัติ เ ฉพาะสํา หรับตํา แหน งที่ตา งไปจาก
ที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงตามที่ ก.พ.อ กําหนด ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นได โดยใหดําเนินการ
ตามหลักเกณฑดังนี้
(๑) การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยโดยวิธีพิเศษ ใหเสนอ
ผลงานทางวิชาการเชนเดียวกับการแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยโดยวิธีปกติโดย
อนุ โ ลม โดยผลงานทางวิ ช าการต อ งมี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพของผลงานทางวิ ช าการที่ แ สดงความเป น
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น และตองมีคุณภาพในระดับดีมาก

-๘-

(๒) การแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ศาสตราจารย โ ดยวิ ธี พิ เ ศษ ให เ สนอผลงาน
ทางวิชาการไดเฉพาะวิธีที่หนึ่งตามขอ ๑๐ (๓) เทานั้น โดยผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพของ
ผลงานทางวิชาการที่แสดงความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น และตองมีคุณภาพในระดับดีเดน
ขอ ๒๒ วิ ธี ก ารแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ผู ช ว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยโดยวิธีพิเศษ ใหดําเนินการตามวิธีการเชนเดียวกับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารยโดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน
พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และการตัดสินของที่ประชุมตองไดรับ
คะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาเสียง
หมวด ๕
แบบคําขอและรายละเอียด
ขอ ๒๓ แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.อ.๐๓) แบบเสนอ
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยผูบังคับบัญชา (ก.พ.อ. ๐๔) แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวม
ในผลงานทางวิชาการ แนวทางในการประเมินผลการสอนของผูเ สนอขอกําหนดตําแหนงทางวิ ชาการ
ลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและ
ผลงานทางวิชาการที่จําแนกตามระดับคุณภาพ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหเปนไปตามที่กําหนดไว
ทายขอบังคับนี้
การยื่นแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ ใหถือวันที่มหาวิทยาลัยรับคําขอ
รับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการและเอกสารตาง ๆ ที่ครบถวนสมบูรณ เปนวันที่สภามหาวิทยาลัย
รับคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ กรณีมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ใหถือวันที่
มหาวิทยาลัยรับเอกสารผลงานทางวิชาการฉบับปรับปรุงครบถวนสมบูรณ เปนวันที่สภามหาวิทยาลัยรับคํา
ขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ขอ ๒๔ กรณีการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในระดับตําแหนงและสาขาวิชาเดียวกันกับ
ที่ไดเคยขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการมาแลว หากมีการนําผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพื่อพิจารณา
กํ า หนดตํ า แหน ง ทางวิ ช าการคราวก อ นมาเสนอขอกํ า หนดตํ า แหน ง ทางวิ ช าการใหม อี ก ครั้ ง หนึ่ ง
ให ค ณะกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ช ผ ลการพิ จ ารณาผลงานทางวิ ช าการเดิ ม แต ล ะชิ้ น ที่ ผ า นการพิ จ ารณา
มาแลวนั้น โดยไมตองพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหมอีก
หมวด ๖
การลงโทษ
ขอ ๒๕ มาตรการในการปองกันและลงโทษผูเสนอขอกําหนดตําแหนง อันสอใหเห็นวาเปน
ผูที่กระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ อันเกี่ยวของกับผลงานทางวิชาการและเปนผูที่มีความประพฤติ
ไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ใหดําเนินการดังนี้

-๙-

(๑)กรณี ที่ ต รวจพบว า ผู เ สนอขอกํ า หนดตํ า แหน ง ระบุ ก ารมี ส ว นร ว มในผลงาน
ไมตรงกับความเปนจริง หรือมีพฤติการณสอวามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอื่น หรือนําผลงาน
ทางวิชาการของผูอื่นไปใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ โดยอางวาเปนผลงานทางวิชาการของตนเอง
ใหสภามหาวิทยาลัยมีมติใหงดการพิจารณาการขอตําแหนงทางวิชาการในครั้งนั้น และดําเนินการทางวินัย
ตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณี ๆ ไป และหามผูกระทําความผิดนั้นเสนอขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการมีกําหนดเวลาไมนอยกวาหาปนับตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ
(๒) กรณีที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติใหดํารงตําแหนงทางวิชาการไปแลว หากภายหลัง
ตรวจสอบพบหรือทราบวาผลงานทางวิชาการที่ใ ชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการครั้งนั้นเปนการ
ลอกเลี ย นผลงานของผู อื่ น หรื อ นํ า เอาผลงานของผู อื่ น ไปใช โ ดยอ า งว า เป น ผลงานของตนเอง ให
สภามหาวิทยาลัยมีมติถอดถอนตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย และ
รองศาสตราจารยพิเศษ สวนตําแหนงศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เสนอความเห็ น ต อ ก.พ.อ. เพื่ อ นํา ความกราบบัง คมทู ล เพื่ อ ทรงพระกรุณ าโปรดเกล าฯ ถอดถอน และ
ดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณี ๆ ไป และหามผูกระทํา
ความผิ ด นั้ น เสนอขอกํ า หนดตํ า แหน ง ทางวิ ช าการมี กํ า หนดเวลาไม น อ ยกว า ห า ป นั บ ตั้ ง แต วั น ที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอนหรือนับตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ถอดถอนแลวแตกรณี
หมวด ๗
การอุทธรณ
ขอ ๒๖ กรณี ที่ผ ลการพิจ ารณาคุณ ภาพของผลงานทางวิช าการไมอยูใ นเกณฑ ที่ ก.พ.อ.
กําหนด ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจยื่นอุทธรณผลการพิจารณานั้นตอสภามหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่รับทราบมติ
ในกรณีผูอุทธรณนําหนังสืออุทธรณมายื่นเอง ใหยื่นเรื่องที่มหาวิทยาลัย และใหเจาหนาที่
ผูรับหนังสือออกใบรับหนังสือ ประทับตรารับหนังสือและลงทะเบียนรับหนังสือไวเปนหลักฐานในวันที่รับ
หนังสือตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ และใหถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกลาวเปนวันที่สภา
มหาวิทยาลัยรับเรื่องอุทธรณ
ในกรณีที่สงหนังสืออุทธรณทางไปรษณีย ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรา
รับที่ซองหนังสือเปนวันที่สภามหาวิทยาลัยรับเรื่องอุทธรณ
เมื่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ได รั บ เรื่ อ งอุ ท ธรณ แ ล ว ให ส ง คณะกรรมการพิจ ารณาคํ า อุท ธรณ
เมื่อ มีค วามเห็น ประการใดใหเ สนอตอ สภามหาวิท ยาลัย วินิจฉัยและใหคําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัย
ถือเปนที่สุด

-๑๐-

หมวด ๘
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๗ ผูขอกําหนดตําแหนงเพื่อแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย ที่ยื่นเรื่องถึงมหาวิทยาลัยกอนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ใหดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดไวใน
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณากําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๔๙ สวนหลักเกณฑในการพิจารณาใชหลักเกณฑตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณากําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย
พ.ศ. ๒๕๔๙ ฉบับลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เวนแตการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ให
เปนไปตามขอบังคับนี้
สําหรั บขา ราชการครูผูดํารงตําแหนงในสายงานสอนและทําหน าที่สอนที่ ดํารงตําแหนง
อาจารย ๓ รับเงินเดือนในระดับ ๖-๘ หรือระดับ ๙ ที่ยื่นเรื่องถึงมหาวิทยาลัยภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๑
การเขาสูตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย ใหดํา เนิน การตามขอ บัง คับ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยหลักเกณฑและวิธีการพิจารณากําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และ
รองศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๔๙ ฉบับลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙.๒/ว ๑๒๗๐ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๙ เวนแตการอุทธรณและการละเมิด
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ใหเปนไปตามขอบังคับนี้
ขอ ๒๘ การใดที่มิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ แตเพื่อใหการดําเนินการขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการเปนไปไดดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและ
รายการอื่นใด หรือปรับปรุงแกไขรายการตามทายขอบังคับนี้ โดยตองไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ และ
รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
(ลงชื่อ) พล.อ. พิจิตร กุลละวณิชย
(พิจิตร กุลละวณิชย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

