ขอบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
วาดวยตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจํา
พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่เปนการสมควรใหมีการกําหนดหลั กเกณฑ วิธีการพิ จารณาตํา แหนงทางวิ ช าการของ
คณาจารยประจํา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช
พ.ศ. ๒๕๕๓ สภามหาวิทยาลัย นวมินทราธิ ราช ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๕๖ จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วาดวยตําแหนงทางวิชาการ
ของคณาจารยประจํา พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“สวนงาน” หมายความวา คณะ  วิทยาลัย หรือสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
คณะซึ่งมีภารกิจดานการสอนหรือการวิจัยตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“ก.พ.อ.” หมายความวา คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
“คณาจารยประจํา” หมายความวา คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชที่เปน
พนักงานมหาวิทยาลัย
“ตําแหนงทางวิชาการ” หมายความวา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย หรือ
ศาสตราจารย
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
“หลักสูตรของมหาวิทยาลัย” หมายความวา หลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
หรือหลักสูตรของสภาวิชาชีพ ที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบใหดําเนินการในมหาวิทยาลัย
“งานสอน” หมายความวา งานสอนภาคบรรยาย งานสอนภาคปฏิบัติ งานควบคุม หรื อ
ที่ปรึกษาการศึกษาดวยตนเอง งานตรวจรายงานนักศึกษา งานควบคุมการอภิปรายทางวิช าการ งานควบคุม
ภาคสนาม งานควบคุมหรือที่ปรึกษาโครงงานงานพัฒนานักศึกษา งานควบคุม หรือที่ปรึกษากิจการนักศึกษา
งานวั ด ผลทางการศึ ก ษาทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ งานจั ด ตารางการศึ ก ษา งานใหระดั บ คะแนน
งานแนะแนว งานใหคําปรึกษาและสะทอนผลการศึกษา งานจัดทําเอกสารและสื่อการสอนประเภทตางๆ
งานใหคําปรึกษาแกไขโครงการวิจัยนักศึกษา หรืองานสอนลักษณะอื่นในรายวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย

-2“วิธีป กติ ” หมายความวา วิธีการแตงตั้งที่ผู ขอรับการแตงตั้งมีคุณสมบัติตามหลั กเกณฑที่
กําหนด
“วิ ธี พิ เ ศษ” หมายความวา วิ ธี ก ารแตงตั้ ง ที่ ผู ขอรั บ การแตงตั้ ง มี คุ ณ สมบั ติ ไ มเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนด หรือขอตําแหนงขามขั้น หรือเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา
ขอ ๔ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ คําสั่ง
เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบังคับนี้
ในกรณีที่มีปญหาในการตีความหลักเกณฑใดตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเสนอเรื่องตอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด และใหคําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยเปนที่สุด
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ การดําเนินการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการกระทําไดสองวิธี คือ
(๑) วิธีปกติ
(๒) วิธีพิเศษ
การดําเนินการเพื่อพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการใหกระทําโดยลับ
สวนที่ ๑
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ขอ ๖ ใหสภามหาวิทยาลัย แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการขึ้นคณะหนึ่ง
ตามคําแนะนําของสภาวิชาการ ประกอบดวย
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เปนประธาน
(๒) ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
เปนกรรมการ
ซึ่งมีตําแหนงทางวิชาการในระดับศาสตราจารย ในสาขาวิชา
ที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยหรือสาขาที่เกี่ยวของ
จํานวนไมนอยกวา ๕ คน แตไมเกิน ๑๐ คน
(๓) รองอธิการบดีซึ่งรับผิดชอบงานวิชาการ
เปนเลขานุการ
ใหอธิการบดีแตงตั้งผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยซึ่งปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคลจํานวน
หนึ่งคนเปนผูชวยเลขานุการ
ขอ ๗ ใหกรรมการตามขอ ๖ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๓ ป และอาจไดรับแตงตั้งใหม
อีกได
ในกรณี ที่ ตํ า แหนงประธานหรื อ กรรมการตามขอ ๖ (๒) วางลงกอนครบวาระ
ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งประธานหรือกรรมการตามขอ ๖ (๒) แทนตําแหนงที่วาง และใหผูที่ไดรับแตงตั้ง
อยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน

-3ในกรณีป ระธานพนจากตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลั ยผู ทรงคุณวุฒิ ใหประธาน
ซึ่ ง พนจากตํ า แหนงปฏิ บั ติ ห นาที่ ต อไปพลางกอน จนกวาจะไดมี ก ารแตงตั้ ง ประธานจากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหม
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาคุณสมบัติ ภาระงาน ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการเพื่ออนุมัติหรือไมอนุมัติการขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
โดยผานอธิการบดี
(๒) แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิช าการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ
(๓) ใหขอเสนอแนะตอสภาวิชาการเกี่ยวกับการบังคับใชและการปฏิบัติ รวมถึงขอเสนอแนะ
ใหมีการปรับปรุง แกไขเพิ่มเติม หรือยกเลิก ขอบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับตําแหนง
ทางวิชาการ
สวนที่ ๒
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ขอ ๙ ในการดําเนิน การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิช าการ ตามขอ ๕ ใหคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนาที่ประเมิน ผลงานทางวิชาการ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ประกอบดวย
(๑) กรรมการจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
เปนประธาน
(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เปนกรรมการ
ในสาขาวิชาที่ขอรับการแตงตั้ง
จํานวนสามคน
(๓) ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยซึ่งปฏิบัติงานดานวิชาการ
เปนเลขานุการ
ที่รองอธิการบดี ซึ่งรับผิดชอบงานวิชาการมอบหมายคนหนึ่ง
กรณี ก ารดํ าเนิ น การแตงตั้ ง ใหดํา รงตํ า แหนงทางวิ ช าการ โดยวิ ธี พิ เ ศษตามขอ ๕ (๒) ใหมี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคแรก (๒) ที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการแตงตั้ง จํานวนหาคน
ขอ ๑๐ การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตามขอ ๙ ใหคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่
ก.พ.อ. กําหนดสําหรับสาขาวิชานั้นๆ เปนหลัก โดยตองเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย และมีตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาตําแหนงที่ขอรับการแตงตั้ง
ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการผู ทรงคุณวุฒิ ตามขอ ๙ ปฏิบัติห นาที่ประเมินผลงานทางวิช าการ
จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู ขอรับการแตงตั้ง ตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ ๑๕ ไปจนกวาการประเมิน
จะเสร็จสิ้น

-4ขอ ๑๒ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหถือเสียงขางมาก เวนแตกรณีที่เปน
การพิจารณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารยหรือรองศาสตราจารย และผลการประเมินเปนเอกฉันทวาคุณภาพ
ของผลงานทางวิชาการของผูขอรับการแตงตั้งอยูในเกณฑหรือไมอยูในเกณฑ อยางใดอยางหนึ่ง ประธาน
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะไมเรียกประชุม โดยถือเอาผลการประเมิน เปนเอกฉันทดังกลาวเปนผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิก็ได
สําหรับการดําเนินการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยวิธีพิเศษตามขอ ๕ (๒) มติของ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พิจารณาใหไดรับตําแหนงทางวิชาการจะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหา
สวนที่ ๓
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
ขอ ๑๓ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) หัวหนาภาควิชาที่ผูขอรับการแตงตั้งสังกัด
เปนประธาน
(๒) ผูมีความรูความสามารถทางดานการเรียนการสอน
เปนอนุกรรมการ
จํานวนสองคน
(๓) ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยซึ่งปฏิบัติงานดานวิชาการ
เปนเลขานุการ
ในกรณีที่ผูขอรับการแตงตั้งเปนผูดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชา ใหหัวหนาสวนงานเปนประธาน
ในกรณี ที่ ผู ขอรั บ การแตงตั้ ง เปนผู ดํ า รงตํ า แหนงหั ว หนาสวนงาน ใหองคประกอบของ
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนเปนไปตามที่อธิการบดีกําหนด
ขอ ๑๔ ใหคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ประเมินผลการสอน ซึ่งประกอบดวยการประเมินเอกสารการสอน และการประเมินการ
สอนในเบื้องตน
(๒) ตรวจสอบความครบถวนของคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในเบื้องตน
(๓) ตรวจสอบการเผยแพรของเอกสารการสอน และผลงานทางวิชาการในเบื้องตน
(๔) ตรวจสอบความครบถวนของผลงานทางวิชาการ
ใหคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน นําผลการดําเนินการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ใหคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนตามขอ ๑๓ ปฏิบัติหนาที่ตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
วรรคหนึ่งและวรรคสองไปจนกวาการประเมินจะเสร็จสิ้น
หมวด ๒
หลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้ง
ขอ ๑๕ หลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ใหเปนไปตาม
ประกาศของ ก.พ.อ. และประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ

-5ขอ ๑๖ การนับ ระยะเวลาในการปฏิบัติห นาที่ เพื่อขอตําแหนงทางวิช าการตามขอบั งคับนี้
ใหเปนไปตามประกาศของ ก.พ.อ. และประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
ใหขาราชการกรุงเทพมหานครประเภทขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษาที่เปลี่ยน
สถานภาพเปนพนั กงานมหาวิทยาลั ยนับระยะเวลาปฏิบัติห นาที่ในฐานะขาราชการกรุงเทพมหานครใน
สถาบันอุดมศึกษาเปนระยะเวลาตอเนื่องเพื่อขอรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตามขอบังคับนี้
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ใหขาราชการกรุ ง เทพมหานครประเภทขาราชการครู แ ละบุ ค ลากร ทางการศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร ซึ่งดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย และอาจารย ของคณะพยาบาล
ศาสตรเกื้อการุ ณ ย เปนรองศาสตราจารย ผู ชวยศาสตราจารย และอาจารย ตามขอบังคับนี้ และใหนับ
ระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวเปนระยะเวลาตอเนื่องเพื่อขอรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการตามขอบังคับนี้
ใหขาราชการกรุงเทพมหานครประเภทขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่ ปฏิบัติหนาที่อาจารย
ในคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลนับระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวเปนระยะเวลาตอเนื่อง
เพื่ อ ขอรั บ การแตงตั้ ง ใหดํ า รงตํ า แหนงทางวิ ช าการตามขอบั ง คั บ นี้ ทั้ ง นี้ ให เปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
การนับระยะเวลาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอื่นของขาราชการกรุงเทพมหานครประเภทขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๗ คาใชจายในการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ รวมถึงคาเบี้ยประชุมของกรรมการและ
อนุกรรมการตามขอบังคับนี้ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๘ การแตงตั้งตําแหนงผู ชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ใหเปนไปตามมติของ
สภามหาวิทยาลัยตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เมื่อสภามหาวิทยาลัย
มีมติอนุมัติ ใหอธิการบดีมีคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในสาขาที่ไดรับการแตงตั้งและแจงให
ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบ วัน นับ จากวัน ที ่ ม ีคํ า สั ่ง แตงตั ้ง พรอมสํ า เนาคํ า สั ่ง แตงตั ้ง คณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรณีสภามหาวิทยาลัยมีมติไมอนุมัติแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหมหาวิทยาลัยแจงมตินั้น และผลการ
พิจ ารณาคุณ ภาพผลงานทางวิช าการ รวมถึ ง ผลการประเมิ นตามแบบประเมิ น ผลงานทางวิ ช าการของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิแตละทานโดยไมเปดเผยชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหผู ขอรับการแตงตั้งและสวนงาน
ทราบ เวนแตไดรับความยินยอมลวงหนาใหเปดเผยชื่อจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ขอ ๑๙ การแตงตั้งตําแหนงศาสตราจารย เมื่อสภามหาวิทยาลั ยมีมติอนุมัติใหเสนอ ก.พ.อ.
ใหความเห็นชอบเพื่อเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบ
บั งคมทูล เพื่ อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งพรอมสงสํ าเนาคํ าสั่ งแตงตั้งคณะกรรมการผู ทรงคุณวุ ฒิ
และแบบคําขอแตงตั้ง
ขอ ๒๐ ในกรณีที่การพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีผลการประเมิน
เปนเอกฉั น ทวาคุ ณ ภาพของงานวิ ช าการของผู ขอรั บ การแตงตั้ ง อยู ในเกณฑหรื อ ไมอยู ในเกณฑนั้ น
อาจยกเวนการประชุม ของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยใหถือเอาผลการประเมินดังกลาวเปนผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิก็ได

-6ขอ ๒๑ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
ใหมีผลตั้งแตวันที่สํานักงานอธิการบดีไดรับเอกสารการยื่น ขอรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
พรอมทั้งแบบคําขอแตงตั้งที่ถูกตอง ผลงานทางวิชาการฉบับปรับปรุงแกไขสมบูรณ หรือผลงานทางวิชาการ
ฉบับเผยแพรแลวแตกรณี
ในกรณีที่มีการยื่นผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมหรือยื่นผลงานทางวิช าการฉบับปรับปรุงแกไข
สมบูรณ หรือผลงานทางวิชาการฉบับเผยแพรตามวรรคหนึ่ง ใหถือวันที่ยื่นผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมหรือ
วันที่ยื่นผลงานทางวิช าการฉบับปรับปรุงแกไขสมบูรณ หรือผลงานทางวิช าการฉบับเผยแพร เปนวันยื่น
ขอรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ขอ ๒๒ กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑที่กําหนดในขอบังคับนี้
ผูขอรับการแตงตั้งอาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาตอสภามหาวิทยาลัย การขอทบทวนผลการพิจารณา
ตอสภามหาวิ ท ยาลั ย ใหยื่ น เรื่ อ งภายในเกาสิ บวั น นั บแตวัน ที่ รั บทราบมติ โดยแสดงเหตุผ ลทางวิ ช าการ
สนับสนุน
เมื่ อ สภามหาวิ ทยาลั ย ไดรั บ เรื่อ งการขอทบทวนผลการพิ จ ารณาแลวใหสงเรื่ อ งขอทบทวน
ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมีความเห็น
ประการใดใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย และใหคําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยเปนที่สุด
หมวด ๓
มาตรการปองกัน การลงโทษ และการถอดถอนตําแหนงทางวิชาการ
ขอ ๒๓ กรณีผูขอรับการแตงตั้งมีพฤติการณหรือแสดงใหเห็นโดยชัดแจงวาเปนผูที่กระทําผิด
จริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวของกับการขอรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ และเปนผูที่มี
ความประพฤติไมเหมาะสมที่จ ะไดรับ การดําเนินการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิช าการ ใหดําเนิน การ
ดังตอไปนี้
(๑) กรณีที่ตรวจพบวาผูขอรับการแตงตั้งกระทําผิดตอจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ
ใหสภามหาวิทยาลัยมีมติใหงดการดําเนินการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในครั้งนั้น และใหดําเนินการ
ทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณีๆ ไป
(๒) กรณีที่ตรวจพบวาผูขอรับการแตงตั้ง ระบุการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการไมตรงกับ
ความเปนจริง หรือมีพฤติการณสอวามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอื่น หรือนําผลงานทางวิชาการ
ของผูอื่นไปใชในการขอรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยอางวาเปนผลงานทางวิชาการของ
ตนเอง หรือนําเสนอผลงานวิจัยอันเปนเท็จ ใหสภามหาวิทยาลั ยมีมติใหงดการดําเนินการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการในครั้งนั้น และดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิด
เปนกรณีๆ ไป และหามมิใหผูกระทําผิดขอรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยมีกําหนดเวลา
ไมนอยกวาหาปนับตั้งแตวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ
(๓) กรณี ที่ไ ดรั บ อนุ มัติ ใหดํา รงตํ าแหนงทางวิ ช าการไปแลว หรื อไดรั บการแตงตั้ง ใหดํา รง
ตําแหนงทางวิชาการแลว หากภายหลังตรวจสอบพบ หรือทราบวาผลงานทางวิชาการที่ใชในการขอรับการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการครั้งนั้น เปนการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอื่น หรือนําผลงานทาง
วิชาการของผูอื่นไปใชโดยอางวาเปนของตนเอง หรือนําเสนอผลงานวิจัยอันเปนเท็จ ใหสภามหาวิทยาลัยมีมติ
ใหถอดถอนออกจากตําแหนงผู ชวยศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารย แลวแตกรณี แตถาผู ที่ตองถูก
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