
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ที่ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ตามหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

พ.ศ. 2557 
     

 
  โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ว่าด้วยการก าหนด
ต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์
ตามหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๘) มาตรา ๕๕ และมาตรา ๘๐ แห่ง 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับข้อ ๔ และข้อ ๕ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร  ซึ่ งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ .ศ . ๒๕๕๔ สภามหาวิทยาลัย               
นวมินทราธิราช ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันทึ่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงออกข้อบังคับไว้  
ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการก าหนด
ต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์
ตามหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๗” 

  ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับ
นี้แทน 

  ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี ้
  “ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ” หมายความว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญซึ่ง
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ตามหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์วขิรพยา
บาล 
  “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  “ต าแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า ต าแหน่งทางวิชาการตามมาตรา ๕๕ แห่งพระ
ราชบัญญู้ติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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  “หลักสูตรของมหาวิทยาลัย” หมายความว่า หลักสูตรที่ ได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรของสภาวิชาชีพที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ด าเนินการในมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๕ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น ท าให้ไม่อาจด าเนินการตามข้อบังคับนี้ได้ให้
อธิการบดีเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด 

  ข้อ ๖ การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยน
สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ ์ดังต่อไปนี้ 
   ๖.๑ กรณีแต่งตั้งข้าราชการกรงเทพมหานครสามัญให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ให้
แต่งตั้งได้โดยไม่ต้องมีการประเมินเข้าสู่ต าแหน่ง เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์แล้วให้
สามารถน าระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ขณะเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ มานับเป็น
ระยะเวลาต่อเนื่อง เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้นได้ 
   ๖.๒ กรณีแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ก.พ.อ.) ที่
เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
    ๖.๒.1 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ต้องด ารงต าแหน่งช านาญการ
พิเศษข้ึนไปในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
    ๖.๒.๒ ผลการสอน ต้องมีชั่วโมงการสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนด
ไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ผลการสอนอยู่ในระดับ “ช านาญ” และเสนอเอกสารประกอบการสอนที่
ผลิตขึ้นตามภาระงานสอนชึ่งมีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้วอย่างน้อย ๑ หัวข้อ 
    ๖.๒.๓ ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาที่เสนอขอแต่งตั้ง ประกอบด้วย
ผลงาน  ต่อไปนี้ 
     (๑) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียงต ารา หนังสือ หรือบทความทาง
วิชาการซึ่งมีคุณภาพดี หรือ 
     (๒) ผลงานวิจัยชึ่งมีคุณภาพดี ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ท าเป็นส่วน
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ 
     (๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งมีคุณภาพดี หรือ 
     (๔) ผลงานวิชาการรับใช้สังคมซึ่งมีคุณภาพดี 
    ๖.๒.๔ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
   เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้ว  ให้สามารถน า
ระยะเวลาตั้งแต่ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ในต าแหน่งช านาญการพิเศษ มานับเป็นระยะเวลาต่อเนื่องใน
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึน้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ว่าต้วยต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ า พ.ศ. ๒๕56 
   ๖ .๓ กรณีแต่งตั้งข้าราชการกรุ งเทพมหานครสามัญให้ด ารงต าแหน่งรอ ง
ศาสตราจารย์ด้วยวิธี พิ เศษ  ให้ เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ทีเ่กี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
    ๖.๓.1 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งต้องด ารงต าแหน่งเชี่ยวชาญขึ้น
ไปในวันทีข่้อบังคับนี้ใช้บังคับ และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนในมหาวิทยาลัย 
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    ๖.๓.๒ ผลการสอน ต้องมีชั่วโมงการสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนด
ไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ผลการสอนอยู่ในระดับ “ช านาญพิเศษ” และเสนอเอกสารค าสอนที่ผลิตขึ้น
ตามภาระงานสอนซึ่งมีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้วอย่างน้อย ๑ หวัข้อ 
    ๖.๓.๓ ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาที่เสนอขอแต่งตั้ง ประกอบด้วย 
     (๑) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียงต าราหรือหนังสืออย่างน้อย ๑ บท 
ทั้งนี้ต้องมีจ านวนหน้าที่ผู้ขอรับการแต่งตั้งนิพนธ์เองเทียบได้อย่างน้อยสิบหน้าของหนังสือขนาดแปดหน้ายก 
ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และ 
     (๒) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ท าเป็น
ส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ 
     (๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งมีคุณภาพดีมาก หรือ 
     (๔) ผลงานวิชาการรับใช้สังคมซึ่งมีคุณภาพดีมาก 
    ๖.๓.๔ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
   ๖.๔ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งวิชาการมีมติว่าผลงานวิชาการมี
คุณภาพไม่ถึงเกณฑ์ขอรับการแต่งตั้งต าแหน่งรองศาสตราจารย์ด้วยวิธีพิเศษตามข้อ ๖.๓ แต่สมควรให้ได้รับ
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการอาจแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ 

  ข้อ ๗ วิธีการพิจารณาแต่งตั้ง จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ แบบค าขอ ค านิยาม
รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพ ลักษณะการมีส่วนร่วม และแนวทางในการประเมินผลงานทาง
วิชาการตามข้อบังคับนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ
ของคณาจารย์ประจ า พ.ศ.๒๕56 

  ข้อ ๘ การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง 
   ๘.๑ การให้ได้รับเงินเดือน 
   ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญระดับปฏิบั ติการ ช านาญการ ช านาญการ
พิเศษ เชี่ยวชาญ หรือทรงคุณวุฒิ ที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและได้รับการแต่งตั้งใน
ต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์แล้วแต่กรณี ให้ได้รับเงินเดือนตามบัญชี
เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย แนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ.๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญรายใดได้รับเงินเดือน
ก่อนการเปลี่ยนสถานภาพสูงกว่าขั้นสูงของต าแหน่งวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ยังคงได้รับเงินเดือนเท่า
เดิมเป็นการเฉพาะราย 
   ๘.๒ การให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 
    ๘.๒.1 ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่ขอเปลี่ยนสถานภาพเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยและได้รับการแต่งตั้งในต าแหน่งอาจารย์ให้ยังคงได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามที่ได้รับ
อยู่เดิมเป็นการเฉพาะราย 
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    ๘ .๒ .๒ ข้าราชการกรุง เทพมหานครสามัญระดับเชี่ยวชาญ  หรือ
ทรงคุณวุฒิ ที่ขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและได้รับการแต่งตั้งในต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ ตามแต่กรณี ให้ยังคงได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามที่ได้รับอยู่เดิมเป็น
การเฉพาะราย 

  ข้อ ๙ เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อ ๘.๑ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ
เลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๑๐ ส าหรับข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่ปฏิบัติหน้ าที่อาจารย์ในคณะ
แพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก่อนข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ให้ใช้
ข้อบังคับนี้ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วย 

  ข้อ ๑๑ ข้อบังคับนี้ไม่ตัดสิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญในการขอรับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมิ
นทราธิราช ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ า พ.ศ. ๒๕56 

  ข้อ ๑๒ ในวันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลใช้บังคับ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการพิเศษจากสถาบันอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย
รับรองอาจขอน าการได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการนั้น เป็นต าแหน่งทางวิชาการประจ าของ
มหาวิทยาลัยได้ หากมีคุณสมบัติและผลการสอน เป็นไปตามข้อ ๖.๒.๑ และข้อ ๖.๒.๒ หรือข้อ ๖.๓.๑ และ
ข้อ ๖.๓.๒ แล้วแตก่รณ ี

  ข้อ ๑๓ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ 
หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  

 

     ประกาศ  ณ  วันที่  25  มิถุนายน  พ.ศ. 2557 

      (ลงนาม) ปิยะสกล สกลสัตยาทร 
    (ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล   สกลสัตยาทร) 
     นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 


