ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ว่ าด้ วย หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่ งตั%งบุคคลให้ ดํารงตําแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. ๒๕๕๒

โดยที เป็ นการสมควรให้มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขข้อ บัง คับ ว่า ด้ว ย หลัก เกณฑ์แ ละวิธี ก าร
พิจารณาแต่งตั)งบุ คคลให้ดาํ รงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ย บข้า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕ มาตรา ๖๕/๑ และมาตรา ๖๕/๒ แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึ กษา (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๘(๒) แห่ งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ ประกาศ ก.พ.อ. เรื องหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิจารณา
แต่งตั)งบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที ๒) พ.ศ.
๒๕๕๐ ประกาศ ก.พ.อ. เรื องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั)งบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรื องหลัก เกณฑ์ แ ละ
วิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต่ ง ตั) ง บุคคลให้ดาํ รงตําแหน่ ง ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
(ฉบับที ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ และโดยมติ ส ภามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ อุ บ ลราชธานี ใ นคราวประชุ ม ครั) งที
๒/๒๕๕๒ เมือวันที ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ จึงออกข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี)
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี) เรี ยกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธี ก ารพิจารณาแต่งตั)ง บุค คลให้ดาํ รงตํา แหน่ ง ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิ ก ข้อบัง คับ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ อุ บ ลราชธานี ว่าด้วยหลัก เกณฑ์และวิธี ก าร
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๔๙ ลงวันที ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุ บ ลราชธานี ว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธี การพิจารณาแต่ง ตั)งบุ คคลให้ดาํ รงตําแหน่ ง ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๐ ลงวันที ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ และให้ใช้ขอ้ บังคับนี)แทน
ข้อ ๓ ให้ใช้ขอ้ บังคับนี)ต) งั แต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป

๒
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี)
“อธิ การบดี”
“มหาวิทยาลัย”
“สภามหาวิทยาลัย”
“ก.พ.อ.”

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนในสถาบัน

อุดมศึกษา
“คณะกรรมการ”
“เลขานุการ”

หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
หมายความว่ า เลขานุ ก ารคณะกรรมการพิ จ ารณาตํา แหน่ ง

ทางวิชาการ
“คณาจารย์ประจํา” หมายความว่า คณ าจ าร ย์ ป ร ะ จํ า ใ นม หา วิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ
อุ บ ลราชธานี ตามพระราชบัญญัติม หาวิท ยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และพนักงานในสถาบันอุ ดมศึ ก ษา
ตํา แหน่ ง วิช าการตามพระราชบัญญัติระเบี ย บข้า ราชการพลเรื อนในสถาบันอุ ดมศึ ก ษา (ฉบับ ที ๒) พ.ศ.
๒๕๕๑
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุ ก รรมการประเมิ น ผลการสอนและ
ประเมินเอกสารประกอบการสอนหรื อเอกสารคําสอน
ข้อ ๕ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากําหนดตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ ให้เป็ นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั)งบุคคลให้ดาํ รง
ตํา แหน่ ง ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ ก.พ.อ.
เรื องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั)งบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ ก.พ.อ. เรื องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั)งบุคคลให้
ดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้เป็ นไป
ตามทีกําหนดในข้อบังคับนี)
ข้อ ๖ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั)งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ งแต่งตั)งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
(๒) กรรมการ จํานวน ๕ - ๑๐ คน ซึ งแต่งตั)งจากผูท้ รงคุ ณวุฒิทีเป็ นบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยจาก บัญชี รายชื อผูท้ รงคุ ณวุฒิที ก.พ.อ. กําหนด ให้ประธานกรรมการแต่ งตั)งเลขานุ การและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ ๑ - ๒ คน ตามคําแนะนําของอธิ การบดี
ข้อ ๗ การขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ให้คณะ
หรื อ วิ ท ยาลัย เสนอชื อคณาจารย์ป ระจํา ที มี คุ ณ สมบัติ ต ามหลัก เกณฑ์ ที ก.พ.อ. กํา หนดต่ อ เลขานุ ก าร
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเพือนําเสนอคณะกรรมการพร้อมทั)งส่ งผลงานทางวิชาการ

๓
ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการแต่งตั)งคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพือทํา
หน้าทีประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชานั)น ๆ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ งคนซึ งแต่งตั)งจากกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และ
กรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิจากบัญชี รายชื อผูท้ รงคุ ณวุฒิที ก.พ.อ. กําหนดสําหรับสาขาวิชานั)น ๆ โดยต้องเป็ น
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยและมีตาํ แหน่ งทางวิชาการไม่ตากว่
ํ าตําแหน่งทีเสนอขอ จํานวน ๓ - ๕ คน
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการแต่งตั)งคณะอนุ กรรมการประเมินผลการ
สอน และประเมิ นเอกสารประกอบการสอนหรื อเอกสารคํา สอน ของผูเ้ สนอขอกําหนดตํา แหน่ งทาง
วิชาการจํานวน ๓ – ๕ คน ซึ งประกอบด้วย
(๑) คณบดี หรื อรองคณบดีทีได้รับมอบหมาย เป็ นประธานอนุกรรมการ
(๒) ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรสาขาวิชา เป็ นอนุกรรมการ
(๓) กรรมการผูแ้ ทนคณาจารย์ ในสภาวิชาการ จํานวน ๑ คน เป็ นอนุกรรมการ
(๔) อาจารย์ผูท้ รงคุ ณ วุฒิซึ งดํา รงตํา แหน่ ง ทางวิช าการไม่ตากว่
ํ าผูเ้ สนอผลงานทาง
วิชาการ อย่า งน้อย ๑ คน เป็ นอนุ ก รรมการ
ให้อธิ การบดี แต่งตั)งเลขานุ การ ๑ คน และผูช้ ่ วยเลขานุ การ ๑-๒ คน
ในกรณี ที คณบดี เ ป็ นผู ข้ อกํา หนดตํา แหน่ ง ทางวิ ช าการ ให้อ ธิ ก ารบดี แ ต่ง ตั) ง
รองอธิ ก ารบดี ค นหนึ งเป็ นประธานอนุ ก รรมการแทน และในกรณี ที ประธานคณะกรรมการบริ ห าร
หลัก สู ต รสาขาวิช า เป็ นผู ข้ อกํา หนดตํา แหน่ ง ทางวิช าการหรื อ เป็ นผู ไ้ ม่มี ตาํ แหน่ ง ทางวิช าการให้
อธิ การบดี แต่งตั)งผูท้ ี มี ตาํ แหน่ ง ทางวิช าการและมี ค วามเหมาะสมเป็ นอนุ ก รรมการแทน
คณะอนุ ก รรมการดํา เนิ น การประเมิ น ผลการสอน และประเมิ น เอกสารประกอบการสอน
หรื อเอกสารคํา สอนในแต่ ล ะครั) งจะต้องมี จาํ นวนอย่า งน้อย ๓ คน
ข้อ ๑๐ การกําหนดวันแต่งตั)งให้ดาํ รงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์หรื อรองศาสตราจารย์หรื อ
ศาสตราจารย์ ให้ถื อเอาวัน ที คณบดี เสนอชื อผูข้ อกํา หนดตํา แหน่ ง พร้ อมส่ ง เอกสารประกอบที ถู ก ต้อ ง
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ต่อเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ และในกรณี ทีมี
การปรับปรุ งแก้ไขให้นบั วันเกิดสิ ทธิLต) งั แต่วนั ส่ งผลงานทางวิชาการฉบับทีได้รับการแก้ไขปรับปรุ งถูกต้อง
สมบูรณ์
ข้อ ๑๑ การพิจารณาแต่งตั)งบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการทีสภามหาวิทยาลัยได้รับเรื องไว้
แล้ว และอยู่ในระหว่างการพิจารณาดําเนิ นการ ให้ดาํ เนิ นการพิจารณากําหนดตําแหน่ งทางวิชาการตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากําหนดตําแหน่ งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๙
ลงวันที ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๙ หรื อข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิ จ ารณาแต่ ง ตั)ง บุ ค คลให้ ด ํา รงตํา แหน่ ง ผู ช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์แ ละศาสตราจารย์
พ.ศ.๒๕๕๐ ลงวันที ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ แล้วแต่กรณี ต่อไปจนแล้วเสร็ จ เว้นแต่การละเมิดจริ ยธรรมและ

๔
จรรยาบรรณทางวิชาการ ให้ดาํ เนิ นการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื องหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณา
แต่ ง ตั)ง บุ ค คลให้ ด ํา รงตํา แหน่ ง ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์แ ละศาสตราจารย์ (ฉบับ ที ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการซึ งแต่งตั)งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ว่า ด้วยหลัก เกณฑ์และวิธี การพิจารณากํา หนดตําแหน่ ง ทางวิช าการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที ๑๗ มี นาคม
๒๕๔๙ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั)งบุคคล
ให้ดาํ รงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๐ ลงวันที ๓๐ มีนาคม
๒๕๕๐ เป็ นคณะกรรมการตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับนี)และให้ปฏิบตั ิหน้าทีต่อไป
ข้อ ๑๓ ให้อธิ การบดี รักษาการตามข้อบังคับนี)และมีอาํ นาจออกประกาศ คําสังเพือการปฏิ บตั ิ
ตามข้อบังคับนี)
ประกาศ ณ วันที ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายพิศิษฐ์ วรอุไร)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

