แนวทางการดาเนินงานกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
งานกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดาเนินการตามประกาศ ก.พ.อ.
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการทุกฉบับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิตว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2551 และดาเนิน
ตามหนังสือเวียนของ สกอ.โดยไม่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กาหนด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
1. ตรวจสอบคุณสมบัติในแบบคาขอรับการพิจารณาเฉพาะตาแหน่ง (ก.พ.อ. 03 ,ก.พ.อ. 04
และก.พ.อ.05)
2. ตรวจสอบเอกสาร
2.1 เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคาสอน จานวน 8 ชุด
2.2 ผลงานทางวิชาการ จานวน 8 ชุด พร้อมผลการตรวจสอบโปรแกรม Turn it in
2.3 หลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการต้องอยู่ในฐานข้อมูล TCI ตามที่
สภามหาวิทยาลัยกาหนด
2.4 หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
2.5 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (แล้วแต่กรณี)
2.6 สาเนาประวัติการปฏิบัติงาน หรือ ก.พ.7 จานวน 1 ชุด
3. เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้ว จึงจะลงรับในทะเบียนรับเรื่อง
ขั้นตอนที่ 2 การนาเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ
เสนอที่ ป ระชุ ม สภาวิ ช าการโดยจั ด ท าวาระการประชุ ม เสนอให้ ค วามเห็ น ชอบรายชื่ อ
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และนาเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการพิจารณา
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนต่อไป
หมายเหตุ : จัดประชุมเดือนละครั้ง
ขั้นตอนที่ 3 การนาเสนอที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
1. ฝ่ายเลขานุการดาเนินการนัดประชุมคณะกรรมการฯ
2. จัดทาหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ ตามวัน เวลา ที่นัด (โดยเชิญก่อนการประชุม 10 วัน)
3. จัดเตรียมค่าใช้จ่ายของการประชุมในแต่ละครั้ง
4. จัดทาวาระการประชุมและรายงานการประชุม
5. ฝ่ายเลขานุการ จดบันทึกการประชุมว่าที่ประชุมมีมติอย่างไร มีความเห็นและข้อเสนอแนะ
อะไรบ้าง
หมายเหตุ : จัดประชุมเดือนละครั้ง

ขั้นตอนที่ 4 การทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ
ฝ่ายเลขานุการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทาง
วิชาการ
ขั้นตอนที่ 5 จัดส่งผลการสอนและผลงานทางวิชาการ
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ
2. จัดส่งเอกสารประกอบการสอน หรือ เอกสารคาสอน แล้วแต่กรณี พร้อมแบบประเมินผลการ
สอนให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนตามรายชื่อในคาสั่งแต่งตั้ง
3. จัดส่งผลงานทางวิชาการ พร้อมแบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการให้คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
หมายเหตุ : คณะอนุกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผลการสอน ประมาณ 1 เดือน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบและประเมินผลงานทางวิชาการ ประมาณ 2 เดือน
ขั้นตอนที่ 6 การนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
1. ฝ่ายเลขานุการดาเนินการนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
2. จัดทาหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ ตามวัน เวลา ที่นัดประชุมก่อนการประชุม 10 วัน
3. จัดเตรียมยืมเงินทดรองจ่ายจากกองคลังของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมแต่
ละครั้ง
4. จัดทาวาระการประชุม พร้อมกับจัดเตรียมเอกสารและผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการ
พิจารณา
5. ฝ่ายเลขานุการจดบันทึกการประชุมว่าที่ประชุมมีมติอย่างไร มีความเห็นและข้อเสนอแนะ
อะไรบ้าง
6. จัดทาแบบประเมินผลงานทางวิชาการให้ประธานคณะกรรมการฯ ลงนามในส่วนที่ 4 ตอนที่
1 ของ
ก.พ.อ. 03
7. ฝ่ายเลขานุการต้องดาเนินการตามมติของที่ประชุม
ขั้นตอนที่ 7 การนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการเพื่อพิจารณา
ผลการประเมินของผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
1. ฝ่ายเลขานุการดาเนินการนัดประชุมและเชิญประชุมคณะกรรมการฯ
2. จัดทาหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ ตามวัน เวลาที่นัดประชุมก่อน
3. จัดเตรียมยืมเงินทดรองจ่ายจากกองคลัง
4. จัดทาวาระการประชุมเสนอเพื่อพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
4.1 กรณีผ่านเกณฑ์ ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
4.2 กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
4.3 กรณีคืนผลงานทางวิชาการ
4.4 กาหนดวันแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

4.4.1 วันแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และตาแหน่งรองศาสตราจารย์
ดังนี้
กรณีผู้เสนอผลงานทางวิชาการมีการแก้ไขภายในระยะเวลา 45 วัน นับตั้งแต่
วันที่ผู้เสนอขอรับเรื่องแจ้งแก้ไข จนถึ งวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการฉบับแก้ไข วันแต่งตั้งจะเป็น
วันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่องครั้งแรก และหากผู้เสนอขอแก้ไขผลงานเกิน 45 วัน แต่ไม่เกินระยะเวลา 6 เดือน
นับตั้งแต่วันที่ผู้เสนอขอรับเรื่องแจ้งแก้ไขผลงาน จนถึงวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการฉบับ แก้ไข วัน
แต่งตั้งจะเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับผลงานทางวิชาการฉบับแก้ไขครั้งสุดท้าย
กรณีผู้เสนอผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่ งยังไม่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ โดยบรรณาธิการของวารสารเล่มนั้นมีหนังสือรับรองว่าผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่นจะลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารชื่ออะไร ฉบับที่เท่าไร เดือน และปีอะไร วันแต่งตั้งจะเป็นวันที่
วารสารเล่มนั้นตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งนี้ จะต้องแต่งตั้งไม่ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่องขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ
4.4.2 วันแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ให้เป็นไปตามที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้ง
5. ฝ่ายเลขานุการจดบันทึกการประชุม และดาเนินการตามมติของที่ประชุม
หมายเหตุ : มีการจัดประชุมเดือนละครั้ง
ขั้นตอนที่ 8 การนาเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ
จัดทาวาระการประชุม เพื่อเสนอที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาเพื่อทราบผลการประเมินผลงาน
ทางวิชาการ
หมายเหตุ : มีการจัดประชุมเดือนละครั้ง
ขั้นตอนที่ 9 การนาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
1. ฝ่ายเลขานุการจัดทาวาระการประชุม เพื่อนาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
2. ฝ่ายเลขานุการดาเนินการตามมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
หมายเหตุ : มีการจัดประชุมเดือนละครั้ง
ขั้นตอนที่ 10 ดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
1. กรณีได้รับการอนุมัติตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ให้ดาเนินงาน
ต่อไปดังนี้
1.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งให้อธิการบดีเป็นผู้ลงนาม
1.2 ให้นายกสภามหาวิทยาลัย หรือเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ลงนามในส่วนที่ 5 มติ
สภามหาวิทยาลัย
1.3

แจ้ง ก.พ.อ. ทราบ

2. กรณีได้รับการอนุ มัติตาแหน่งศาสตราจารย์ ดาเนินการแจ้ง ก.พ.อ.ให้ความเห็นเพื่อ เสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนาเสนอนายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรด
เกล้า ฯ แต่งตั้ง พร้อมส่งสาเนาคาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงาน
ขั้นตอนที่ 11 แจ้งคณะ และผู้เสนอขอทราบ
-----------------------------------------------

