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ขอ้บงัคบัจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ว่าดว้ยการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลยั 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

___________________ 

 

โดยที่เป็นการสมควรมีข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) (๓) (๗) และ (๘) มาตรา ๒๓ มาตรา ๕๕ วรรคสี่ และ

มาตรา ๗๗ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมาตรา ๑๗ 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยใน

การประชุมคร้ังที่ ๗๓๙ เม่ือวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จึงมีมติให้มีข้อบังคับไว้ดังน้ี 

ข้อ ๑  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการก าหนดต าแหน่ง 

ทางวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒  ข้อบังคับน้ีให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อ ๔ แห่งข้อบงัคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยคณะวุฒยาจารย์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์กติติคุณ 

ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในข้อบังคับน้ี หรือที่ขัดหรือ

แย้งกบัข้อบังคับน้ี ให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 

ข้อ ๔  ในข้อบังคับน้ี  

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

“ต าแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า ต าแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์  

“คณะวุฒยาจารย์” หมายความว่า คณะวุฒยาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

“คณะอนุวุฒยาจารย์” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่คณะวุฒยาจารย์แต่งตั้ งขึ้ นเพ่ือ

ด าเนินการอนัอยู่ในอ านาจของคณะวุฒยาจารย์ 

“คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทาง

วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
“บุคคล” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจ าและ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่สงักดัมหาวิทยาลัย 



๒ 

 

 

“บุคคลภายนอก” หมายความว่า บุคคลที่ไม่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการหรือข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่สงักดัมหาวิทยาลัย    
 “ส่วนงาน” หมายความว่า คณะ ส านักวิชา วิทยาลัย สถาบัน หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี

คณาจารย์ในสงักดั 

 “คณะกรรมการบริหารส่วนงาน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารคณะ ส านักวิชา วิทยาลัย 

สถาบัน หรือคณะกรรมการบริหารส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอืน่ที่มีคณาจารย์ในสงักดั 

 ข้อ ๕  ให้ประธานคณะวุฒยาจารย์เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ี 

ให้ประธานคณะวุฒยาจารย์โดยความเห็นชอบของคณะวุฒยาจารย์มีอ านาจออกประกาศ  

คณะวุฒยาจารย์เพ่ือด าเนินการตามข้อบังคับน้ี 

ในการตีความ หรือในกรณีที่มีปัญหาขัดข้องเกี่ยวกบัการด าเนินการ หรือในกรณีอื่นใดที่มิได้ระบุ

ไว้ในข้อบังคับน้ี ให้คณะวุฒยาจารย์มีอ านาจวินิจฉัยชี้ ขาด เว้นแต่เป็นกรณีที่ค าวินิจฉัยน้ันจะมีลักษณะเป็น

กฎหรือเป็นกรณีที่คณะวุฒยาจารย์เหน็ว่าอยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ของคณะวุฒยาจารย์ ให้เสนอเร่ืองต่อ

สภามหาวิทยาลัยเพ่ือวินิจฉัย  
 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

ข้อ ๖  เพ่ือรักษาไว้ซ่ึงมาตรฐานและคุณภาพในการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  

การด าเนินการต่างๆ ตามข้อบังคับน้ีให้ค านึงถึงหลักเกณฑ์   วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาก าหนดขึ้ นไว้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา 

 ข้อ ๗  การด าเนินการทุกขั้นตอนในการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตาม

ข้อบังคับน้ี ให้กระท าโดยลับ  

ข้อ ๘  ในการประเมินผลงานทางวิชาการที่น ามาใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ให้พิจารณา

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ดังน้ี 

(๑) ต้องมีความซ่ือสตัย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้อืน่มาเป็นผลงานของตนเองและ 

ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อืน่ รวมทั้งไม่น าผลงานของตนเองในเร่ืองเดียวกนัไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการ

มากกว่าหน่ึงฉบับในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

(๒) ต้องให้เกียรติและอ้างอิงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทาง

วิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า 

(๓) ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ

ผู้อืน่ สทิธมินุษยชน หรือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 



๓ 

 

(๔) ผลงานทางวิชาการที่น ามาใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต้องได้มาจาก

การศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจ

เบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อืน่ และไม่ขยายข้อ

ค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

(๕) ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย  

  ข้อ ๙  การประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอน และเอกสารค าสอน ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธกีารที่คณะวุฒยาจารย์ก าหนด โดยจัดท าเป็นประกาศคณะวุฒยาจารย์ 

ข้อ ๑๐ หลักเกณฑ์และวิธกีารนับเวลาด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งทางวิชาการ ให้

เป็นไปตามที่คณะวุฒยาจารย์ก าหนด โดยจัดท าเป็นประกาศคณะวุฒยาจารย์  

 

หมวด ๒ 

ผลงานท่ีใชข้อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้อ ๑๑ ผลงานประกอบด้วยผลงานทางการสอนและผลงานทางวิชาการ 

 ผลงานทางการสอนแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน และเอกสาร 

ค าสอน 

 ผลงานทางวิชาการแบ่งเป็น ๕ ประเภท ได้แก่  

(๑) บทความทางวิชาการ 

(๒) ต ารา 

(๓) หนังสอื 

(๔) งานวิจัย 

(๕) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่  

ลักษณะของผลงานทางการสอนและผลงานทางวิชาการแต่ละประเภทตามวรรคสองและวรรคสาม 

ให้เป็นไปตามที่คณะวุฒยาจารย์ก าหนด โดยจัดท าเป็นประกาศคณะวุฒยาจารย์  

ข้อ ๑๒ ผลงานทางวิชาการที่น ามาใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้น้ันต้องมีลักษณะ

ดังต่อไปน้ี 

(๑) เป็นงานที่จัดท าขึ้นโดยผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

(๒) เป็นงานในสาขาวิชาเดียวกนัหรือที่เกี่ยวข้องสมัพันธห์รือเป็นงานในสาขาวิชาบูรณา

การกบัสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 

(๓) ได้รับการเผยแพร่แล้วอย่างกว้างขวาง 

ผลงานทางวิชาการตามวรรคหน่ึงซ่ึงจัดท าขึ้ นโดยบุคคลหลายคน อาจน ามาใช้ในการขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการได้ หากมีค ารับรองของบุคคลที่ร่วมกนัสร้างสรรค์ผลงานดังกล่าว โดยให้ระบุสัดส่วน

การมีส่วนร่วมไว้ในค ารับรองด้วย  



๔ 

 

หลักเกณฑ์และวิธกีารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการท าค ารับรองสัดส่วนการมีส่วนร่วมใน

ผลงานตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่คณะวุฒยาจารย์ก าหนด โดยจัดท าเป็นประกาศ  

คณะวุฒยาจารย์ 

ข้อ ๑๓  ผลงานทางวิชาการที่น ามาใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้น้ันต้องไม่มีลักษณะ 

อย่างหน่ึงอย่างใดต่อไปน้ี 

(๑) เป็นส่วนหน่ึงส่วนใดของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ ของ 

ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

(๒) เป็นงานเดียวกันหรือเป็นงานที่ซ า้กับผลงานทางวิชาการซ่ึงได้ใช้ในการก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการของผู้น้ันมาแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ ๒๙ 

(๓) ผลงานที่ผิดจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางวิชาการ  

ข้อ ๑๔ ผลงานทางวิชาการที่น ามาใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้น้ันต้องมีระดบัคุณภาพดงัน้ี  

(๑)  ด ี

(๒)  ดีมาก 

(๓)  ดีเด่น  

ลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่คณะวุฒยาจารย์ก าหนด โดย

จัดท าเป็นประกาศคณะวุฒยาจารย์  

 

หมวด ๓ 

การก าหนดต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์

ข้อ ๑๕ บุคคลซ่ึงด ารงต าแหน่งอาจารย์จะขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ กต่็อเม่ือได้ 

ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์ ครบตามเกณฑ์ระยะเวลาดังต่อไปน้ี  

(๑) ๙ ปี ส าหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า 

(๒) ๕ ปี ส าหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทหรือเทยีบเท่า 

(๓) ๒ ปี ส าหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า 

การนับเวลาเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในกรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งได้รับวุฒิ

การศึกษาเพ่ิมขึ้นในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์ ให้นับเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนและหลัง

วันที่ได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นรวมกนั โดยให้ค านวณเป็นสดัส่วนตามเกณฑ์ระยะเวลาที่ก  าหนดไว้ในวรรคหน่ึง   

ในกรณีที่ ผู้ ขอก าหนดต าแหน่ งเคยไ ด้ รับแ ต่งตั้ ง เ ป็นอาจารย์หรืออาจารย์ พิ เศษใน

สถาบันอุดมศึกษาอืน่มาก่อน อาจน าเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์หรืออาจารย์พิเศษดังกล่าวมานับเป็น

ระยะเวลาในการขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้   

 



๕ 

 

ข้อ ๑๖ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหน่ึงใน

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมีความช านาญในการสอน โดยผ่านการประเมินผลการสอน ๒ ภาค

การศึกษา และเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้น ซ่ึงมีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว 

โดยผ่านการประเมินจากคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน  

การเสนอเอกสารประกอบการสอนตามวรรคหน่ึง แบ่งออกได้เป็น ๒ กรณี ดังน้ี 

  (๑)  กรณีที่ผู้น้ันมีภาระงานสอนคนเดียวเตม็วิชา ให้เสนอเอกสารประกอบการสอนทั้ง

รายวิชา ไม่น้อยกว่า ๑ รายวิชา 

  (๒) กรณีที่ผู้น้ันไม่มีภาระงานสอนคนเดียวเตม็วิชา ให้เสนอเอกสารประกอบการสอน

เฉพาะในส่วนของตน รวมกนัแล้วให้ได้ไม่น้อยกว่ารายวิชา ๒ หน่วยกติ ๑ รายวิชา หรือ ๓๒ ชั่วโมงสอน  

 ข้อ ๑๗ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จะได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวได้  

กต่็อเม่ือมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการประเมินคุณภาพแล้วครบถ้วนทั้งสองข้อ ดังต่อไปน้ี  

(๑)  ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ ซ่ึงมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป   

(๒)  งานแต่งหรือเรียบเรียงต าราหรือหนังสือในระดับอุดมศึกษา หรือบทความทาง

วิชาการ ซ่ึงมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป 

ในกรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งรายใดมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบตามเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ในข้อ 

๑๕ ให้ด าเนินการพิจารณาก าหนดต าแหน่งของผู้น้ันโดยวิธีพิเศษ ในการน้ี ผลงานทางวิชาการตาม (๑) 

และ (๒) ต้องมีคุณภาพระดับดีมากขึ้นไป 

 

หมวด ๔ 

การก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย ์

ข้อ ๑๘ บุคคลซ่ึงด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จะขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ได้  

กต่็อเม่ือได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วครบ ๓ ปี 

 ข้อ ๑๙ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหน่ึงในหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัย และมีความช านาญพิเศษในการสอน โดยผ่านการประเมินผลการสอน ๒ ภาคการศึกษา 

และเสนอเอกสารค าสอนที่ผลิตขึ้น ซ่ึงมีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมิน

จากคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน  

การเสนอเอกสารค าสอนตามวรรคหน่ึง แบ่งออกได้เป็น ๒ กรณี ดังน้ี 

  (๑)  กรณีที่ผู้น้ันมีภาระงานสอนคนเดียวเตม็วิชา ให้เสนอเอกสารค าสอนทั้งรายวิชา  

ไม่น้อยกว่า ๑ รายวิชา 

  (๒) กรณีที่ผู้น้ันไม่มีภาระงานสอนคนเดียวเตม็วิชา ให้เสนอเอกสารค าสอนเฉพาะในส่วน

ของตน รวมกนัแล้วให้ได้ไม่น้อยกว่ารายวิชา ๒ หน่วยกติ ๑ รายวิชา หรือ ๓๒ ชั่วโมงสอน  



๖ 

 

 ข้อ ๒๐ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์จะได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวได้  

กต่็อเม่ือมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการประเมินคุณภาพแล้วครบถ้วนทั้งสองข้อ ดังต่อไปน้ี  

(๑)  ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ ซ่ึงมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป   

(๒)  งานแต่งหรือเรียบเรียงต าราหรือหนังสอืในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป 

ในบรรดาผลงานทางวิชาการตามวรรคหน่ึงน้ัน ต้องมีผลงานที่จัดท าเพ่ิมขึ้ นหลังจากได้รับแต่งตั้ง

ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วด้วย  

ในกรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งรายใดมิได้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือมีระยะเวลา

ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ไม่ครบตามเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ในข้อ ๑๘ ให้ด าเนินการพิจารณา

ก าหนดต าแหน่งของผู้น้ันโดยวิธีพิเศษ ในการน้ี ผลงานทางวิชาการตาม (๑) และ (๒) ต้องมีคุณภาพ

ระดับดีมากขึ้นไป 

ในกรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งรายใดขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเชี่ยวชาญ

แตกต่างจากสาขาวิชาเชี่ยวชาญเดิมในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ให้ด าเนินการพิจารณาก าหนด

ต าแหน่งของผู้น้ันโดยวิธพิีเศษ ในการน้ี ผลงานทางวิชาการตาม (๑) และ (๒) ต้องมีคุณภาพระดับดีมาก

ขึ้นไป 

 

หมวด ๕ 

การก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย ์

ข้อ ๒๑ บุคคลซ่ึงด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์จะขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ได้ กต่็อเม่ือ

ได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วครบ ๒ ปี 

ข้อ ๒๒ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหน่ึงในหลักสตูรของ

มหาวิทยาลัย และมีความเชี่ยวชาญในการสอน โดยผ่านการประเมินผลการสอน ๒ ภาคการศึกษาโดย

คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน  

ข้อ ๒๓ การขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์น้ัน ให้กระท าได้โดยวิธใีดวิธหีน่ึง ดังต่อไปน้ี  

 วิธทีี่ ๑  ผู้ขอก าหนดต าแหน่งต้องมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการประเมินคุณภาพแล้ว

ครบถ้วนทั้งสองข้อ ดังต่อไปน้ี  
    (๑)ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ซ่ึงมีคุณภาพระดับดีมากขึ้นไป  

    (๒) งานแต่งต าราหรือหนังสอืในระดับอุดมศึกษาซ่ึงมีคุณภาพระดับดีมากขึ้นไป 

 วิธทีี่ ๒  ผู้ขอก าหนดต าแหน่งต้องมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการประเมินคุณภาพแล้ว

ข้อหน่ึงข้อใด ดังต่อไปน้ี  

      (๑) ผลงานวิจัยซ่ึงมีคุณภาพระดับดีเด่น 
      (๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ซ่ึงมีคุณภาพระดับดีเด่น 

      (๓) งานแต่งต าราหรือหนังสือในระดับอุดมศึกษาซ่ึงมีคุณภาพระดับดีเ ด่น                 

ไม่น้อยกว่า ๑ เล่ม 



๗ 

 

ในบรรดาผลงานทางวิชาการตามวรรคหน่ึงน้ัน ต้องมีผลงานที่จัดท าเพ่ิมขึ้ นหลังจากได้รับการ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์แล้วด้วย  

ในกรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งรายใดมิได้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือมีระยะเวลาปฏิบัติ

หน้าที่ในต าแหน่งรองศาสตราจารย์ไม่ครบตามเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ในข้อ ๒๑ ให้ด าเนินการพิจารณาก าหนด

ต าแหน่งของผู้น้ันโดยวิธพิีเศษ และให้ด าเนินการได้เฉพาะวิธทีี่ ๑ เท่าน้ัน ในการน้ี ผลงานทางวิชาการตาม 

(๑) และ (๒) ต้องมีคุณภาพระดับดีเด่น 

ในกรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งรายใดขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเชี่ยวชาญ

แตกต่างจากสาขาวิชาเชี่ยวชาญเดิมในต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ให้ด าเนินการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง

ของผู้น้ันโดยวิธพิีเศษ และให้ด าเนินการได้เฉพาะวิธีที่ ๑ เท่าน้ัน ในการน้ี ผลงานทางวิชาการตาม (๑) 

และ (๒) ต้องมีคุณภาพระดับดีเด่น 

 

หมวด ๖ 

การพิจารณาก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 

ข้อ ๒๔ ภายใต้บังคับข้อ ๑๗ วรรคสอง ข้อ ๒๐ วรรคสาม และข้อ ๒๓ วรรคสี่ บุคคลผู้ขอ

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ณ วันที่คณะวุฒยาจารย์ได้รับเร่ือง 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามข้อบังคับน้ี ให้ถือว่าวันที่เจ้าหน้าที่ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก  

คณะกรรมการบริหารส่วนงานได้รับค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นวันที่คณะวุฒยาจารย์ได้รับเร่ือง  

ในกรณีที่เหน็ควรให้มีการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้แก่บุคคลใดโดยที่บุคคลน้ันมิได้

ร้องขอ ให้หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของบุคคลดังกล่าวโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร  

ส่วนงานขอความยินยอมจากบุคคลน้ันเพ่ือจัดท าค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ พร้อมทั้งผลงานทาง

วิชาการที่ถูกต้องครบถ้วนเพ่ือด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๒๕ แบบค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ กระบวนการและขั้นตอนในการยื่นค าขอและการ

พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามที่คณะวุฒยาจารย์ก าหนด โดยจัดท าเป็นประกาศ 

คณะวุฒยาจารย์ 

ข้อ ๒๖ ให้คณะกรรมการบริหารส่วนงานเป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ท าหน้าที่

ประเมินผลการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะวุฒยาจารย์ก าหนด  และเสนอคณะอนุวุฒยาจารย์ 

เพ่ือกล่ันกรองก่อนเสนอคณะวุฒยาจารย์ 

 

 

 



๘ 

 

 ข้อ ๒๗ การประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ อาจด าเนินการ

ได้ ๒ วิธ ีดังน้ี  

(๑) วิธีปกติ ให้คณะวุฒยาจารย์แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 

กรรมการคณะวุฒยาจารย์หน่ึงคนเป็นประธาน และผู้ทรงคุณวุฒิอืน่อกีจ านวนสามถึงห้าคนเป็นกรรมการ 

(๒) วิธีพิเศษ ให้คณะวุฒยาจารย์แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 

กรรมการคณะวุฒยาจารย์หน่ึงคนเป็นประธาน และผู้ทรงคุณวุฒิอืน่อกีจ านวนห้าคนเป็นกรรมการ 

ในกรณีที่เป็นการขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีที่ ๒  ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมี

องค์ประกอบตาม (๒) วิธพิีเศษ 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ จะแต่งตั้ งเ ป็นกรรมการในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ น้ัน ต้องเป็น

บุคคลภายนอกที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะวุฒยาจารย์ก าหนดส าหรับสาขาวิชาน้ัน ๆ และ

มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่าต าแหน่งที่ขอก าหนด   

ข้อ ๒๘ การประเมินผลงานทางวิชาการให้ด าเนินการโดยที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน

การน้ี ต้องประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

ประกอบด้วย 

ในการประชุม ต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหน่ึงจึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งน้ี ให้นับการ

ร่วมประชุมผ่านระบบสือ่สารทางไกลเป็นองค์ประชุมได้ 
การลงมติในที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่เป็นกรณีวิธีพิเศษตามข้อ ๒๗ (๒) ต้องมี

คะแนนเสยีงเหน็ชอบการแต่งตั้งไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

ข้อ ๒๙ หากมีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาเดียวกนัและในต าแหน่งทางวิชาการ

ระดับเดียวกนัหรือระดับที่ต ่ากว่าต าแหน่งที่เคยขอก าหนดมาแล้ว และมีการน าผลงานทางวิชาการเดิมที่

เคยประเมินแล้วมาเสนอใหม่ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิน าผลการประเมินผลงานทางวิชาการที่ได้

ประเมินมาแล้วมาใช้ประกอบการพิจารณา โดยไม่ต้องประเมินผลงานทางวิชาการน้ันซ า้อกี 

ข้อ ๓๐ เม่ือคณะวุฒยาจารย์พิจารณาผลการประเมินผลการสอนและผลการประเมินผลงานทาง

วิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแล้วเสรจ็ ให้เสนอเร่ืองพร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณา 

ข้อ ๓๑ เม่ือสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการตามที่คณะวุฒยาจารย์เสนอ

แล้ว ให้ด าเนินการดังต่อไปน้ี 

(๑)  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง 

โดยให้ระบุสาขาวิชาเชี่ยวชาญไว้ด้วย 

(๒)  ต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้อธกิารบดีเสนอเร่ืองต่อไปเพ่ือน าความขึ้นกราบบังคมทูล

เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 



๙ 

 

การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามวรรคหน่ึง ให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 

คณะวุฒยาจารย์ได้รับเร่ืองและผลงานทางวิชาการถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๓๒ ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยไม่อนุมัติการแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ ให้แจ้งคณะวุฒยา

จารย์ภายใน ๓ วันท าการ เพ่ือให้ประธานคณะวุฒยาจารย์แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยแก่ผู้ขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการภายใน ๗ วันท าการ 

การแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยตามวรรคหน่ึง ให้ท าเป็นหนังสอืและเป็นเร่ืองลับ 

 

หมวด ๗ 

ความผิดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ข้อ ๓๓ ในระหว่างการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ หากปรากฏต่อคณะวุฒยาจารย์ว่า  

ในส่วนของผลงานที่ใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมีพฤติกรรมที่ขัด

ต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณตามข้อ ๘ (๑) หรือ (๒) ให้คณะวุฒยาจารย์เสนอเร่ืองต่อสภามหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณามีมติให้งดการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในคร้ังน้ัน รวมทั้งห้ามมิ ให้ผู้น้ันขอ

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นเวลา ๕ ปีส าหรับผู้ขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ และเป็นเวลา ๓ ปี

ส าหรับผู้ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทั้งน้ี นับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมี

มติดังกล่าว  

ข้อ ๓๔ ภายหลังการแต่งตั้งบุคคลใดให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ หากปรากฏว่า ผลงานทาง

วิชาการซ่ึงใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งดังกล่าว มีลักษณะที่ขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณตามข้อ ๘ 

(๑) หรือ (๒) ให้สภามหาวิทยาลัยด าเนินการดังน้ี 

(๑) หากบุคคลดังกล่าวด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์  ให้สภา

มหาวิทยาลัยมีมติถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการของบุคคลน้ัน   รวมทั้งห้ามมิให้บุคคลน้ันขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี  นับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติดังกล่าว   

(๒) หากบุคคลดังกล่าวด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์    ให้สภามหาวิทยาลัยด าเนินการ

เพ่ือน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการของบุคคลน้ัน  

รวมทั้งห้ามมิให้บุคคลน้ันขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับแต่วันที่ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน  

 

หมวด ๘ 

การขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

ข้อ ๓๕ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการซ่ึงเหน็ว่า ผลการประเมินผลงานทางวิชาการไม่ถูกต้อง

ตามหลักวิชาการหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ในข้อบังคับน้ี อาจยื่นค าขอทบทวนผลการ

พิจารณาผลงานทางวิชาการต่อสภามหาวิทยาลัยได้ 



๑๐ 

 

การยื่นค าขอทบทวนตามวรรคหน่ึงน้ัน ให้กระท าได้ไม่เกนิ ๒ คร้ัง โดยให้ยื่นภายใน ๙๐ วัน            

นับแต่วันที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้รับหนังสอืแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยตามข้อ ๓๒ หรือข้อ ๓๖

แล้วแต่กรณ ี

หลักเกณฑ์และวิธกีารขอทบทวนผลการพิจารณาตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามที่คณะวุฒยาจารย์

ก าหนด  

ข้อ ๓๖ เม่ือสภามหาวิทยาลัยได้รับค าขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการแล้วให้ส่งเร่ือง

ต่อไปยังคณะวุฒยาจารย์ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่รับเร่ือง เม่ือคณะวุฒยาจารย์พิจารณาค าขอทบทวน

ดังกล่าวแล้วเสรจ็ ให้เสนอเร่ืองต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือวินิจฉัยต่อไป  

ให้น าความในข้อ ๓๑ หรือข้อ ๓๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๓๗ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งบุคคลใดให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไปแล้วก่อนวันที่ข้อบังคับน้ี 

ใช้บังคับ ให้ถือว่าบุคคลน้ันเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ

ที่ก  าหนดไว้ในข้อบังคับน้ี และให้ถือระยะเวลาการด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวเป็น

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งตามข้อบังคับน้ี 

ให้คณะวุฒยาจารย์ด าเนินการออกประกาศเพ่ือด าเนินการตามข้อบังคับน้ีให้แล้วเสรจ็ภายใน                 

๙๐ วันนับแต่วันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ  

บุคคลใดยื่นค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต่อสภามหาวิทยาลัยไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ 

ให้พิจารณาการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของบุคคลน้ันตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการซ่ึงใช้บังคับ

อยู่ในขณะที่มีการยื่นเร่ืองดังกล่าวต่อไปจนแล้วเสรจ็ 

ข้อ ๓๘ ในการประเมินผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารยเ์พ่ือให้ได้รับเงนิเดือนขั้นสงูส าหรับข้าราชการ

พลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา หรือระดับ A๑ ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยน้ัน ให้เป็นไปตามประกาศ 

ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธกีารประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพ่ือให้ผู้ด ารงต าแหน่ง

ศาสตราจารย์ได้รับเงนิเดือนขั้นสงู พ.ศ.๒๕๕๓ จนกว่าจะมีข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการน้ี  
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