
 

 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เรื่อง กระบวนการและขั้นตอนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ  

พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    

 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มปีระกาศเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการ
พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมติคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการประชุมครั้งที ่๗(๑๓)/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะกรรมการ
จึงออกประกาศไว้ ดังนี้ 
 

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต เรื่อง กระบวนการและข้ันตอนการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕”  
 

 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓ ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการยื่นแบบค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต่องาน
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
 ในกรณีที่คณะหรือส่วนงานอ่ืนที่เทียบเท่าคณะที่จัดการเรียนการสอนใดเห็นสมควรพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการให้แก่บุคคลซึ่งสังกัดส่วนงานนั้นโดยที่ผู้นั้นมิได้ร้องขอ ให้คณบดีหรือเทียบเท่ายื่นแบบ 
ค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต่องานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 ข้อ ๔ งานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ตรวจสอบคุณสมบัติความถูกต้องครบถ้วนของแบบค าขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในเบื้องต้นก่อนเสนอคณะหรือส่วนงานอ่ืนที่เทียบเท่าคณะที่จัดการเรียนการสอน
เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

 ข้อ ๕ คณะหรือส่วนงานอ่ืนที่เทียบเท่าคณะที่จัดการเรียนการสอน ตรวจสอบคุณสมบัติความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลในแบบค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้ งก าหนดให้มี 
การประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการก าหนด วันที่งานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการรับเรื่องและได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้เสนอขอมี
คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการครบถ้วนเรียบร้อย ให้ถือวันนั้นเป็นวันที่คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และให้ถือวันนั้นเป็นวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่อง 
 

 ข้อ ๖ คณะหรือส่วนงานอ่ืนที่เทียบเท่าคณะที่จัดการเรียนการสอน แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองผลงาน โดยมีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ก่อนยื่นเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
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คณะหรือส่วนงานอ่ืนที่เทียบเท่าคณะที่จัดการเรียนการสอน เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ จ านวนต้ังแต่สามคนแต่ไม่เกินห้าคน เพ่ือพิจารณา
เสนอแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ 

 

 ข้อ ๗ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ และสาขาวิชาทีเ่สนอขอหรือที่ใกล้เคียงตามที ่ก.พ.อ. ก าหนด จ านวน
ตั้งแต่สามคนแต่ไม่เกินห้าคน ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนดได้ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 

 ข้อ ๘ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และสรุปผลการประเมิน 
 

 ข้อ ๙ งานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ น าผลการประเมินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 

 ข้อ ๑๐ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พิจารณาผลการประเมินให้ความเห็นชอบโดย
ผ่านสภาวิชาการรับทราบ แล้วเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
 

 ข้อ ๑๑ กรณีสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต าแหน่งทางวิชาการ 
 (๑) ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง โดยระบุ
สาขาวิชาของต าแหน่งทางวิชาการที่แสดงให้เห็นความเชี่ยวชาญของผู้ขอ โดยมีผลย้อนไปถึงวันที่พิจารณาแล้ว
เห็นว่าเป็นวันที่ผู้เสนอขอมีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ หรือวันที่รับผลงานทางวิชาการ
แก้ไขครั้งสุดท้าย หรือวันที่รับผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติม หรือวันที่ผลงานทางวิชาการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
แล้ว อย่างใดอย่างหนึ่งตามกรณีนั้น ๆ ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 (๒) ต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้อธิการบดีเสนอเรื่องต่อไปตามขั้นตอน ในการน าความขึ้นกราบ 
บังคมทูล เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยมีผลย้อนไปถึงวันที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นวันที่ผู้เสนอ
ขอมีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ หรือวันที่รับผลงานทางวิชาการแก้ไขครั้งสุดท้าย หรือ
วันที่รับผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติม หรือวันที่ผลงานทางวิชาการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว อย่างใดอย่าง
หนึ่งตามกรณีนั้น ๆ ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ กรณีผลงานทางวิชาการมีการแก้ไขให้ยึดหลัก ดังนี้ 
 (ก) ภายในระยะเวลา ๔๕ วัน ให้ถือเอาวันที่รับเรื่องเป็นวันแต่งตั้ง 
 (ข) เกินระยะเวลา ๔๕ วัน แต่ไม่เกิน ๖ เดือน  ให้ถือเอาวันที่รับเรื่องผลงานทางวิชาการฉบับแก้ไข
ครั้งสุดท้ายเป็นวันแต่งตั้ง  
 (ค) เกินระยะเวลา ๖ เดือน ให้เริ่มต้นกระบวนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการใหม่ 
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 ข้อ ๑๒ กรณีสภามหาวิทยาลัยไม่อนุมัติต าแหน่งทางวิชาการ ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ภายในสามวันท าการ เพ่ือให้เลขานุการคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยแก่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ภายในเจ็ดวันท าการ 
เพ่ือรับทราบ 

      ประกาศ  ณ  วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                                                                 
   (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญเรียง  ขจรศิลป์) 

         ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 


