
(ราง) 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2561 
 
 
 เพ่ือใหการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ในตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
 อํานาจตามความในมาตรา 22 (2) และมาตรา 60 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร พ.ศ. 2558 ประกอบกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคล
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 และขอ 25 แหง
ขอบั งคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2558 และโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุม
ครั้งท่ี............/2561 เม่ือวันท่ี.............................จึงใหออกขอบังคับไว ดังนี้             
  

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ 
และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561”  
 
 ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 เปนตนไป        
  
 ขอ 3 ในขอบังคับนี้ 
   “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
   “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
   “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
   “ตําแหนงทางวิชาการ” หมายความวา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย 
   “คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ” หมายความวา คณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือ เรียกโดยยอวา ก.พ.ว. 
   “คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน” หมายความวา คณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
   “คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ” หมายความวา คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงทํา
หนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
   “คณะวิชา” หมายความวา คณะ หรือสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีคณาจารย
ประจําเต็มเวลาสังกัด 
   “ก.พ.อ.” หมายความวา กรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
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   “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีเปนอาจารยประจํา 
   
 ขอ 4 ใหสภามหาวิทยาลัยมีหนาท่ีในการพัฒนาคณาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน
และใหนําขอบังคับนี้มาใชกับอาจารยประจําท่ีเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  
  
 ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีท่ีมีปญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามขอบังคับ
นี้ ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูตีความหรือวินิจฉัย ตามคําแนะนําของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ เม่ือสภามหาวิทยาลัยมีมติเปนประการใด ใหถือปฏิบัติไปตามนั้นและใหเปนท่ีสุด 
 

หมวด 1  
การแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 
 ขอ 6 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ประกอบดวย 
     6.1 ประธานกรรมการ ซ่ึงตองเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิท่ีดํารง
ตําแหนงศาสตราจารย  
  6.2 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงตองเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีคัดสรรจากบัญชี
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการท่ี ก.พ.อ. กําหนด ซ่ึง
ครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย จํานวนไมนอยกวาสิบคน โดย
คําแนะนําของอธิการบดี 
 คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับ
การแตงตั้งใหมอีกได 
  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว ประธานกรรมการและกรรมการพนจาก
ตําแหนงเม่ือ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอน 
  (4) ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการในประเภทนั้น 
  (5) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (6) เปนบุคคลลมละลาย 
  (7) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
  ในกรณีท่ีตําแหนงประธานกรรมการหรือกรรมการวางลงไมวาดวยเหตุใด และยังมิได
ดําเนินการใหไดมาซ่ึงประธานกรรมการหรือกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางใหคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการประกอบดวยกรรมการเทาท่ีมีอยู 
  ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการวางลงหรือกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบ
วาระตามวรรคสาม ใหสภามหาวิทยาลัยดําเนินการแตงตั้งประธานหรือกรรมการแทนภายในสามสิบวันนับ
แตตําแหนงดังกลาววางลง ผูซ่ึงไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการแทนนั้น ใหอยูในตําแหนง
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ไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซ่ึงตัวแทน เวนแตวาระของกรรมการเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมดําเนินการให
ไดมาซ่ึงกรรมการแทนก็ได 
  ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้งเปน
ประธานกรรมการหรือกรรมการใหม ใหประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีพนจากตําแหนงปฏิบัตหินาท่ีไป
กอนจนกวาจะไดแตงตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการใหม 
 
 ขอ 7 คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  7.1 พิจารณาประเมินผลการสอน โดยอาจมอบหมายคณะวิชา แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพ่ือประเมินผลการสอนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
  7.2 แตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ ท่ี ก.พ.อ. หรือ           
สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการในสาขาวิชานั้นๆ  
  7.3 พิจารณาเสนอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยกําหนด 
  7.4 พิจารณาการขอทบทวนผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ และใหความเห็นในกรณี
ท่ีมีปญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือวินิจฉัยตอไป 
 
 ขอ 8 ใหอธิการบดีแตงตั้งเลขานุการหนึ่งคนจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีและอาจแตงตั้ง
ผูชวยเลขานุการจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยดวยก็ได 
   
 ขอ 9 การพิจารณาแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ กระทําได ๒ วิธี คือ 
การแตงตั้งโดยวิธีปกติ และการแตงตั้งโดยวิธีพิเศษ     
  9.1 วิธีปกติ หมายถึง ผูขอแตงตั้งมีคุณสมบัติครบตามท่ีกําหนด 
  9.2 ว ิธ ีพ ิเศษ  หมายถ ึง ผู ขอแต งตั ้งม ีค ุณสมบ ัต ิ ต า ง ไป จาก ที ่กําหนดหรือเสนอ
เปลี่ยนแปลงสาขาวิชา 
 
 ขอ 10 วิธีการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยวิธีปกติ ใหดําเนินการ 
ดังนี้ 
  10.1 การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  
   10.1.1 ใหคณะวิชาเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑตอคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ ตามแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการพรอมดวยผลการประเมิน
การสอน และผลงานทางวิชาการ ตามเอกสารแนบทายขอบังคับ  
   10.1.2 ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ แตงตั้งคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชา
นั้น ๆ ซ่ึงมีองคประกอบ ดังนี้ 
                  (๑) ประธานกรรมการ ซ่ึงตองแตงตั้งจากกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
    (๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน 
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              การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตองคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ. หรือสภา
มหาวิทยาลัยกําหนดสําหรับสาขาวิชาท่ีเสนอขอ หรือมีความรูความเชี่ยวชาญเก่ียวของกับผลงานท่ีเสนอขอ 
โดยตองเปนบุคคลท่ีมิใชผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย รวมท้ังมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาตําแหนงท่ี
เสนอขอ 
   ในกรณีท่ีมีเหตุผลหรือความจําเปนท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการไม
สามารถแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ ท่ี ก.พ.อ. หรือสภามหาวิทยาลัยกําหนดไดให
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิใหสภามหาวิทยาลัย ใหความ
เห็นชอบ 
              ในกรณี การพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทํา
หนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
และรองศาสตราจารย ท่ีมีผลการประเมินเปนเอกฉันทวาคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนด
ตําแหนงอยูในเกณฑหรือไมอยูในเกณฑตามขอบังคับนี้ ใหยกเวนการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
โดยใหถือเอาผลการประเมินดังกลาวเปนผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ี
ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  
   ในกรณี การพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทํา
หนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
และรองศาสตราจารย ท่ีมีผลการประเมินไมเปนเอกฉันทวาคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนด
ตําแหนงอยูในเกณฑหรือไมอยูในเกณฑตามขอบังคับนี้ ตองมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทํา
หนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
มาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด และใหการดําเนินการอยูในชั้นความลับทุก
ข้ันตอน ท้ังนี้ เกณฑการตัดสินของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก 
          ในกรณี ผูขอเสนอผลงานวิชาการรับใชสังคม คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการอาจเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผูท่ีปฏิบัติงานรวมกับชุมชนท่ีมีความรู
หรือความเชี่ยวชาญเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีเสนอขอเพ่ิมเติมจาก (2)  ไดไมเกิน 2 คน เพ่ือทําหนาท่ีเปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ        
   10.1.3 เม่ือคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ พิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ 10.1.2 แลว ใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและให
อธิการบดีออกคําสั่งแตงตั้ง โดยคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตองระบุสาขาวิชาของตําแหนง
ทางวิชาการท่ีแสดงใหเห็นถึงความเชี่ยวชาญของผูขอ 
  10.2 การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย 
          10.2.1 ใหนําความในขอ 10.1.1 มาใชบังคับกับการแตงตั้งตามขอนี้ดวยโดย
อนุโลม แตตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการท้ังหมด 
   10.2.2 การประเมินความสามารถในการสอนของผูขอตําแหนงศาสตราจารย ให
เปนไปตามแบบประเมิน ท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ กําหนด 
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          10.2.3 เม่ือคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ พิจารณาความเห็น 
ของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิแลว ใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
          10.2.4 เม่ือสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแลวใหเสนอ ก.พ.อ.ใหความเห็น   
เพ่ือเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการนําเสนอนายกรัฐมนตรีนํ าความกราบบั งคมทูล               
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง พรอมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณากําหนดตําแหนงทาง
วิชาการตามท่ี ก.พ.อ.กําหนด 
 
 ขอ 11 วันท่ีกองการเจาหนาท่ีรับเรื่อง ใหถือเปนวันแตงตั้ง ท้ังนี้ผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ
ตองมีคุณสมบัติครบ พรอมท้ังไดสงเอกสารตามท่ีสภามหาวิทยาลัย กําหนดสมบูรณครบถวนตามหลักเกณฑ 
  กรณีท่ีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ มีขอเสนอแนะใหผูขอ
ปรับปรุงแกไขผลงานทางวิชาการ ใหถือวันท่ีผูขอยื่นเอกสารท่ีไดปรับแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิมายังกองการเจาหนาท่ีเปนวันแตงตั้ง 
 
 ขอ 12 การติดตอประสานงานเก่ียวกับการขอตําแหนงทางวิชาการ ใหกองการเจาหนาท่ีรับผิดชอบ
ติดตอประสานงานกับคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ จัดการประชุมของคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ รับผิดชอบติดตอประสานงานกับคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับการ
ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพ่ือพิจารณาเสนอแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ ตลอดจนจัดการประชุมของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 

หมวด 2  
หลักเกณฑการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

 
 ขอ 13 การพิจารณาแตงตั้งผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยโดย
วิธีปกติใหดําเนินการ ดังนี้ 
  13.1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
  ในกรณีท่ีผูขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ผูนั้นตองดํารงตําแหนงอาจารย 
และทําการสอนมาแลวไมนอยกวาหกป หรือ 
            ในกรณีท่ีผูขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ผูนั้นตองดํารงตําแหนงอาจารย 
และทําการสอนมาแลวไมนอยกวาสี่ป หรือ 
            ในกรณีท่ีผูขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา ผูนั้นตองดํารงตําแหนงอาจารย 
และทําการสอนมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป และพนระยะทดลองการปฏิบัติงานท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย 
  ในกรณีท่ีผูขอดํารงตําแหนงทางวิชาการเคยไดรับแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษในสถาบัน    
อุดมศึกษาท่ี ก.พ.อ. รับรอง และไดสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่ง ซ่ึงเทียบคาไดไมนอยกวาสามหนวยกิต 
ระบบทวิภาค หรือปฏิบัติงานดานวิชาชีพท่ีใชความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเสนอขอกําหนดตําแหนง
มาแลว อาจนําระยะเวลาระหวางเปนอาจารยพิเศษในภาคการศึกษาท่ีสอนหรือปฏิบัติงานดานวิชาชีพนั้น
มารวมคํานวณเวลาในการสอนใหสามในสี่สวนของเวลาท่ีทําการสอน 



6 
 

            ในกรณีท่ีผูขอไดรับวุฒิเพ่ิม ใหนับระยะเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงอาจารยกอน
ไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึน และเวลาท่ีปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงอาจารยหลังจากไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนรวมกัน เพ่ือขอแตงตั้ง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ไดตามอัตราสวนของระยะเวลาท่ีกําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
  13.2 ผลการสอน ผูขอตองไดรับการประเมินคุณภาพการสอนท่ีครอบคลุมขอมูลท่ีจําเปน
ทุกๆ ดาน โดยเฉพาะความสามารถในการถายทอดความรูเพ่ือชวยใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูและสามารถ
ประเมิน การเรียนรูไดถูกตอง ท้ังนี้  ผูขอตองมีชั่วโมงสอนประจําวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงเทียบคาไดไมนอยกวาสามหนวยกิตระบบทวิภาค และมีความชํานาญในการสอน โดย
จะตองเสนอเอกสารหลักฐานท่ีใชในการประเมินผลการสอนท่ีผลิตข้ึนตามภาระงานสอน สําหรับกรณีท่ีผู
ขอไดทําการสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาท่ีมีผูสอนรวมกันหลายคน จะตองเสนอเอกสารหลักฐานท่ีใชในการ
ประเมินผลการสอน ในทุกวิชาหรือทุกหัวขอท่ีผูขอเปนผูสอนแลวแตกรณี และมีคุณภาพดี มีการอางอิง
แหลงท่ีมา และไดใชประกอบการสอนมาแลว โดยผาน การประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการตามหลักเกณฑและวิธกีารท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
          13.3 ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซ่ึงมีคุณภาพดี และมีปริมาณอยางนอย 
ดังตอไปนี้ 
             13.3.1 ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 
   13.3.2 ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ หรือ     
   13.3.3 ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใชสังคม ๑ เรื่อง หรือ 
   13.3.4 ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และตําราหรือหนังสือ ๑ เลม 
          สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
นั้น ผูขออาจใชผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม หรือบทความทางวิชาการ
ซ่ึงมีคุณภาพดีมาก แทนงานวิจัย ตาม 13.3.2 - 13.3.4 ได 
           การนํางานวิจัยหรืองานใด ๆ ท่ีทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา ประกาศนียบัตร 
หรือเพ่ือสําเร็จการศึกษา มาเสนอเปนผลงานทางวิชาการ ตามขอนี้จะกระทํามิไดเวนแตผูขอไดแสดง
หลักฐานวาไดทําการศึกษาหรือวิจัยเพ่ิมเติมขยายผลตอจากเรื่องเดิม จนปรากฏความกาวหนาทางวิชาการ
อยางเห็นไดชัด ในกรณีเชนนี้ใหพิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิมเทานั้น 
           ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทตองไดรับการเผยแพรพรอมแสดงหลักฐานวาการ
เผยแพรนั้นไดผานการประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาท่ี
เก่ียวของ (peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสภามหาวิทยาลัย
กําหนดตามแนวทางเผยแพรผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบทายขอบังคับนี้ 
        13.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากําหนดตําแหนง 
ตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้ 
            13.4.1 ตองมีความซ่ือสัตยทางวิชาการไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนผลงานของตน
และไมลอกเลียนผลงานของผูอ่ืนไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรในวารสารวิชาการ
มากกวาหนึ่งฉบับ รวมถึงไมคัดลอกขอความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไมอางอิงผลงานเดิมตามหลัก
วิชาการ ท้ังนี้ ในลักษณะท่ีจะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม 
   13.4.2 ตองอางถึงบุคคลหรือแหลงท่ีมาของขอมูลท่ีนํามาใชในผลงานทางวิชาการ
ของตนเองเพ่ือแสดงหลักฐานของการคนควา 
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            13.4.3 ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิสวน
บุคคลของผูอ่ืนหรือสิทธิมนุษยชน 
   13.4.4 ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑ 
ปราศจากอคติ และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยโดยหวัง
ผลประโยชนสวนตัว หรือเพ่ือกอใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน และเสนอผลงานตามความเปนจริงไมขยาย
ขอคนพบ โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 
            13.4.5 ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางท่ีชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย 
            13.4.6 หากผลงานทางวิชาการมีการใชขอมูลจากการทําการวจิัยในคนหรือสัตว ผู
ขอตําแหนงจะตองยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันท่ีมีการ
ดําเนินการ 
  13.5 กรณีการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาเดียวกัน และระดับตําแหนง
เดียวกันหรือระดับตําแหนงท่ีสูงกวากับท่ีไดเคยขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการมาแลว หากมีการนําผลงาน
ทางวิชาการเดิมท่ีเคยเสนอเพ่ือพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการมากอน มาเสนอขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ อีกครั้งหนึ่ง ท้ังนี้ไมวาโดยผูขอคนเดิมหรือผูขอคนใหม ใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใชผล
การพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแตละชิ้นท่ีผานการพิจารณามาแลวนั้น โดยไมตองพิจารณาผลงานทาง
วิชาการนั้นใหมอีก เวนแตคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เห็นวาเปนผลงานท่ีลาสมัยหรือมีเหตุสมควรอ่ืนท่ีจะ
ไมใชผลการพิจารณานั้นอีกตอไป ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองระบุเหตุผลทางวิชาการโดย
ชัดแจงดวย 
 

หมวด 3  
หลักเกณฑการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 

 
 ขอ 14 การพิจารณาแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยโดยวิธีปกติให
ดําเนินการ ดังนี้ 
      14.1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ผูขอตองดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และปฏิบัติ
หนาท่ีในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 
      14.2 ผลการสอน ผูขอตองไดรับการประเมินคุณภาพการสอนท่ีครอบคลุมขอมูลท่ีจําเปน
ทุกๆ ดาน โดยเฉพาะความสามารถในการถายทอดความรูเพ่ือชวยใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูและสามารถ
ประเมินการเรียนรูไดถูกตอง ท้ังนี้ ผูขอตองมีชั่วโมงสอนประจําวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงเทียบคาไดไมนอยกวาสามหนวยกิตระบบทวิภาค และมีความชํานาญพิเศษในการสอน 
โดยจะตองเสนอเอกสารหลักฐานท่ีใชในการประเมินผลการสอนท่ีผลิตข้ึนตามภาระงานสอน สําหรับกรณีท่ี
ผูขอไดทําการสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาท่ีมีผูสอนรวมกันหลายคนจะตองเสนอเอกสารหลักฐานท่ีใชใน
การประเมินผลการสอน ในทุกวิชาหรือทุกหัวขอท่ีผูขอเปนผูสอนแลวแตกรณี ซ่ึงรวมกันไดไมนอยกวาสาม
หนวยกิตระบบทวิภาค และมีคุณภาพดี มีการอางอิงแหลงท่ีมา และไดใชประกอบการสอนมาแลว โดยผาน
การประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสภามหาวิทยาลัย
กําหนด 
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      14.3 ผลงานทางวิชาการ ผูขออาจเสนอผลงานทางวิชาการ ได ๒ วิธ ีดังนี้ 
          14.3.1 วิธีท่ี ๑ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซ่ึงมีคุณภาพดี และมี
ปริมาณอยางนอย ดังตอไปนี้ 
           (๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 
           (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 1 รายการ หรือ 
                  (๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใชสังคม ๑ เรื่อง และ 
           (๔) ตํารา หรือ หนังสือ ๑ เลม 
          14.3.2 วิธีท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซ่ึงมีคุณภาพและมี
ปริมาณอยางนอย ดังตอไปนี้ 

(๑) ผลงานวิจัยอยางนอย ๓ เรื่อง ซ่ึงมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เรื่อง 
และมีคุณภาพดี ๑ เรื่อง หรือ 
           (๒) ผลงานวิจัยซ่ึงมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เรื่อง และผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอ่ืนซ่ึงมีคุณภาพดี หรือ 
           (๓) ผลงานวิจัยซ่ึงมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เรื่อง และผลงานวิชาการรับ
ใชสังคมซ่ึงมีคุณภาพดี 
        สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร โดยวิธีท่ี ๒ นั้น ผูขออาจใชตําราหรือหนังสือซ่ึงมีคุณภาพดีมาก อยางนอย ๒ เลม และมี
คุณภาพดี ๑ เลม แทนผลงานตาม (๑) - (๓) ได 
  การนํางานวิจัยหรืองานใด ๆ ท่ีทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา ประกาศนียบัตร 
หรือเพ่ือสําเร็จการศึกษา มาเสนอเปนผลงานทางวิชาการ ตามขอนี้จะกระทํามิไดเวนแตผูขอไดแสดง
หลักฐานวาไดทําการศึกษาหรือวิจัยเพ่ิมเติมขยายผลตอจากเรื่องเดิม จนปรากฏความกาวหนาทางวิชาการ
อยางเห็นไดชัด ในกรณีเชนนี้ใหพิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิมเทานั้น 
  ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทตองเปนผลงานหลังจากไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการเดิม และตองไดรับการเผยแพร พรอมแสดงหลักฐานวาการเผยแพรนั้นไดผานการประเมิน
คุณภาพโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ (peer reviewer) ท่ีมา
จากหลากหลายสถาบัน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดตามแนวทางเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการตามเอกสารแนบทายขอบังคับนี้ 
        14.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย 
ตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามท่ีกําหนดไวในขอ 13.4 
      14.5 กรณีการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาเดียวกัน และระดับตําแหนง
เดียวกันหรือระดับตําแหนงท่ีสูงกวากับท่ีไดเคยขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการมาแลว หากมีการนําผลงาน
ทางวิชาการเดิมท่ีเคยเสนอเพ่ือพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการมากอน มาเสนอขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ อีกครั้งหนึ่ง ท้ังนี้ไมวาโดยผูขอคนเดิมหรือผูขอคนใหม ใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใชผล
การพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแตละชิ้นท่ีผานการพิจารณามาแลวนั้น โดยไมตองพิจารณาผลงานทาง
วิชาการนั้นใหมอีก เวนแตคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เห็นวาเปนผลงานท่ีลาสมัยหรือมีเหตุสมควรอ่ืนท่ีจะ
ไมใชผลการพิจารณานั้นอีกตอไป ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองระบุเหตุผลทางวิชาการโดย
ชัดแจงดวย 
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หมวด 4  
หลักเกณฑการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย 

 
 ขอ 15 การพิจารณาแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยโดยวิธีปกติให
ดําเนินการ ดังนี้ 
       15.1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ผูขอตองดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และปฏิบัติหนาท่ี
ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 
  15.2 ผลการสอน ผูขอตองไดรับการประเมินคุณภาพการสอนท่ีครอบคลุมขอมูลท่ีจําเปน
ทุกๆดาน โดยเฉพาะความสามารถในการถายทอดความรู เพ่ือชวยใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูและสามารถ
ประเมินการเรียนรูไดถูกตอง ท้ังนี้ ผูขอตองมีชั่วโมงสอนประจําวิชาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
โดยผานการประเมินตามแบบประเมินท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ กําหนด 
  15.3 ผลงานทางวิชาการ ผูขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได ๒ วิธี ดังนี้ 
            15.3.1 วิธีท่ี ๑ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซ่ึงมีคุณภาพดีมาก 
และมีปริมาณอยางนอย ดังตอไปนี้ 
             (๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซ่ึงตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด หรือ 
             (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซ่ึงตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซ่ึงตองไดรับการเผยแพร
ในระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย ๕ เรื่อง และ 
             (๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๑ เลม 
            15.3.2 วิธีท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซ่ึงมีคุณภาพดีเดน 
และมีปริมาณอยางนอย ดังตอไปนี้ 
             (๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซ่ึงตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการ 
ท่ีอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด หรือ 
             (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซ่ึงตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการ 
ท่ีอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซ่ึงตองได 
รับการเผยแพร ในระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการ รับใชสังคม รวมกันท้ังหมด             
อยางนอย ๕ เรื่อง 
  15.4 ผลงานทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรนั้น ผูขออาจเสนอ
ผลงานทางวิชาการได ๒ วิธี ดังนี้ 
   15.4.1 วิธีท่ี ๑ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซ่ึงมีคุณภาพดีมาก 
และมีปริมาณอยางนอย ดังตอไปนี้ 
    (๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง ซ่ึงตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการ 
ท่ีอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรือ 
             (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซ่ึงตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการ 
ท่ีอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ และผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกันท้ังหมดอยางนอย ๒ เรื่อง และ 
                                   (๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๒ เลม 
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            15.4.2 วิธีท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซ่ึงมีคุณภาพดีเดน 
และมีปริมาณอยางนอย ดังตอไปนี้ 

(๑) ผลงานวิจัย ๓ เรื่อง ซ่ึงตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการ 
ท่ีอยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรือ 
             (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซ่ึงตองไดรับการเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีอยูใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม ๑ หรือ ตําราหรือหนังสือ ๑ เลม 
และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกันท้ังหมด อยางนอย ๓ เรื่อง หรือ 
             (๓) ตํารา หรือ หนังสือ ๓ เลม 
           การนํางานวิจัยหรืองานใด ๆ ท่ีทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา ประกาศนียบัตร 
หรือเพ่ือสําเร็จการศึกษา มาเสนอเปนผลงานทางวิชาการ ตามขอนี้จะกระทํามิได เวนแตผูขอไดแสดง
หลักฐานวาไดทําการศึกษาหรือวิจัยเพ่ิมเติมขยายผลตอจากเรื่องเดิม จนปรากฏความกาวหนาทางวิชาการ
อยางเห็นไดชัด ในกรณีเชนนี้ใหพิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิมเทานั้น 
           ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทตองเปนผลงานหลังจากไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการเดิม และตองไดรับการเผยแพรพรอมแสดงหลักฐานวาการเผยแพรนั้นไดผานการประเมิน
คุณภาพโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ (peer reviewer)ท่ีมา
จากหลากหลายสถาบันตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดตามแนวทางเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการตามเอกสารแนบทาย 
        15.5 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากําหนดตําแหนงศาสตราจารย 
ตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามท่ีกําหนดไวในขอ 13.4 
  15.6 กรณีการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาเดียวกัน และระดับตําแหนง
เดียวกันกับท่ีไดเคยขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการมาแลว หากมีการนําผลงานทางวิชาการเดิมท่ีเคยเสนอ
เพ่ือพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการมากอน มาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ อีกครั้งหนึ่ง 
ท้ังนี้ไมวาโดยผูขอคนเดิมหรือผูขอคนใหม ใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใชผลการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการเดิมแตละชิ้นท่ีผานการพิจารณามาแลวนั้น โดยไมตองพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหมอีก เวน
แตคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เห็นวาเปนผลงานท่ีลาสมัยหรือมีเหตุสมควรอ่ืนท่ีจะไมใชผลการพิจารณา
นั้นอีกตอไป ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองระบุเหตุผลทางวิชาการโดยชัดแจงดวย 
 

หมวด 5  
หลักเกณฑการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการดวยวิธีพิเศษ 

 
   ขอ 16 การพิจารณาแตงตั้งผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 
มหาวิทยาลัยเสนอการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารย ซ่ึงมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีตางไปจากท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหดํารงตําแหนง
สูงข้ึนได เชน การเสนอแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงยังไมครบระยะเวลาท่ีกําหนด 
ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย หรือการเสนอแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
โดยท่ีผูนั้นมิไดดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมากอน หรือการเสนอขอกําหนดตําแหนงท่ีมีสาขาแตกตาง
ไปจากเดิม 
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       ขอ 17 การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ ใหดําเนินการ ดังนี้ 
        17.1 การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย โดยวธิีพิเศษ 
         ใหเสนอผลงานทางวิชาการและใหดําเนินการตามวิธีการเชนเดียวกับการแตงตั้งตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยโดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนอยางนอยหาคน
พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของท่ีประชุมใหถือ
เสียงขางมาก ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 
        17.2 การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย โดยวิธพิีเศษ 
        ใหเสนอผลงานทางวิชาการไดเฉพาะวิธีท่ี ๑ ตามท่ีกําหนดไวในขอ 14.3.1 เทานั้น และให
ดําเนินการตามวิธีการเชนเดียว กับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยโดยวิธีปกติโดยอนุโลม 
โดยใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนอยางนอยหาคนพิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการตองมี
คุณภาพอยูในระดับดีมาก 
        17.3 การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย โดยวิธีพิเศษ 
  ใหเสนอผลงานทางวิชาการไดเฉพาะวิธีท่ี ๑ ตามท่ีกําหนดไวในขอ 15.3.1 หรือ 15.4.1 
เทานั้นแลวแตกรณี และใหดําเนินการตามวิธีการเชนเดียวกับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยโดย
วิธีปกติโดยอนุโลม โดยใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนอยางนอยหาคนพิจารณาผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของท่ีประชุมตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่
ในหาเสียง ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพอยูในระดับดีเดน 
 
 ขอ 18 แบบคําขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.ว. 03) แบบเสนอแตงตั้งบุคคลให
ดําดงตําแหนงทางวิชาการ (แบบ ก.พ.ว. ๐๔) แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ 
แนวทางในการประเมินผลการสอนของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ลักษณะการมีสวนรวมในผลงาน
ทางวิชาการ คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการท่ีจําแนก
ตามระดับคุณภาพ และอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามแบบเอกสารแนบทายขอบังคับนี้ 
  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอนในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ ใหเปนไป
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดโดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 6 
การลงโทษ 

 
 ขอ 19 การพิจารณาและลงโทษผูขอกําหนดตําแหนงอันสอใหเห็นวาเปนผูท่ีกระทําผิดทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณอันเก่ียวของกับผลงานทางวิชาการและเปนผูท่ีมีความประพฤติไมเหมาะสมท่ีจะ
ไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
           19.1 กรณีท่ีตรวจพบวาผูขอระบุการมีสวนรวมในผลงานไมตรงกับความเปนจริงหรือมี
พฤติการณสอวามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ืน หรือนําผลงานทางวิชาการของผูอ่ืน ไปใชใน
การเสนอขอตําแหนงทางวิชาการโดยอางวาเปนผลงานทางวิชาการของตนเอง หรือนําผลงานของตนเองใน
เรื่องเดียวกันไปเผยแพรในวารสารวิชาการมากกวาหนึ่งฉบับ หรือคัดลอกขอความใด ๆ จากผลงานเดิมของ
ตนโดยไมอางอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ท้ังนี้ในลักษณะท่ีจะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม หรือ 
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ละเลยหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืน หรือ สิทธิมนุษยชนเพ่ือกอใหเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน และ
กระทําการใด ๆ ท่ีเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไมเสนอผลงานตามความเปนจริง สภามหาวิทยาลัย
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ อาจมีมติใหงดการพิจารณาการขอ
ตําแหนงทางวิชาการในครั้งนั้น และดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิด
เปนกรณี ๆ ไป และหามผูกระทําผิดนั้นเสนอขอตําแหนงทางวิชาการมีกําหนดเวลาไมนอยกวาหาปแตไม
เกินสิบป นับตั้งแตวันท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติ 
  19.2 กรณีท่ีไดรับการพิจารณาอนุมัติใหดํารงตําแหนงทางวิชาการไปแลวหากภายหลัง
ตรวจสอบพบ หรือทราบวาผลงานทางวิชาการท่ีใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการครั้งนั้น เปนการ
ลอกเลียนผลงานของผูอ่ืนหรือนําเอาผลงานของผูอ่ืนไปใช โดยอางวาเปนผลงานของตนเอง หรือนําผลงาน
ของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรในวารสารวิชาการมากกวาหนึ่งฉบับ หรือคัดลอกขอความใด ๆ จาก
ผลงานเดิมของตนโดยไมอางอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ท้ังนี้ ในลักษณะท่ีจะทําใหเขาใจผิดวาเปน
ผลงานใหม หรือ ละเลยหรือละเมิด สิทธิสวนบุคคลของผูอ่ืนหรือสิทธิมนุษยชนเพ่ือกอใหเกิดความเสียหาย
แกผูอ่ืน และกระทําการใด ๆ ท่ีเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัย และไมเสนอผลงานตามความเปนจริง    
สภามหาวิทยาลัยตามคําแนะนําของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ อาจมีมติถอดถอน
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย และหามผูกระทําผิดนั้นเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการมีกําหนดเวลาไมนอยกวาหาป นับตั้งแตวันท่ีสภามหาวิทยาลัย มีมติใหถอดถอน 
 

หมวด 7 
การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา 

 
 ขอ 20 กรณีท่ีผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไมอยูในหลักเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัย 
กําหนด ผูขออาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาตอสภามหาวิทยาลัย และสามารถเสนอขอทบทวนผลการ
พิจารณาไดไมเกินสองครั้ง โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุน และการขอทบทวนดังกลาวแตละครั้งให
ยื่นเรื่องไดภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีรับทราบมติ 
   เม่ือสภามหาวิทยาลัยไดรับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการแลว ใหสง
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณา เม่ือคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ   
มีความเห็นประการใดใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย และใหคําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยเปนท่ีสุด 
   
 ขอ 21 ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ดําเนินการดังนี้ 
    21.1 การทบทวนผลการพิจารณาครั้งท่ีหนึ่ง 
        (1) ในกรณีท่ีเห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงไมมีเหตุผลทางวิชาการ จะมีมติไมรับพิจารณาก็ได 
        (2) ในกรณีท่ีเห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงมีเหตุผลทางวิชาการ ใหมีมติรับไวพิจารณา  
โดยมอบคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมิน ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมพิจารณาคําชี้แจงขอโตแยงนั้น 
    21.2 การทบทวนผลการพิจารณาครั้งท่ีสอง 
        (1) ในกรณีท่ีเห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงไมมีเหตุผลทางวิชาการหรือมิไดชี้แจง        
ขอโตแยงโดยมีเหตุผลเพ่ิมเติมจากครั้งท่ีหนึ่ง จะมีมติไมรับพิจารณาก็ได 
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   (2) ในกรณีท่ีเห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงมีเหตุผลทางวิชาการและไดชี้แจงเหตุผล
เพ่ิมเติมจากการขอทบทวนครั้งท่ีหนึ่ง ใหแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพ่ิมเติมจากท่ีแตงต้ังไวเดิมจํานวนสองถึงสามคน 
เพ่ือพิจารณาคําชี้แจงขอโตแยงและผลงานทางวิชาการของผูขอ ท้ังนี้  ใหประธานคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมทํา
หนาท่ีเปนประธาน 
   
  ขอ 22 กรณีมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมิน ผลงานทางวิชาการ 
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพ่ิมเติม ใหมหาวิทยาลัยจายเงินสมนาคุณกรรมการสําหรับการ
ทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการท่ีแตงตั้งเพ่ิมนั้นดวย 
 
  ขอ 23 สภามหาวิทยาลัย อาจพิจารณาเฉพาะคําชี้แจงขอโตแยงของผลงานทางวิชาการท่ี
ยื่นไวเดิมทุกประเภทท่ีคุณภาพไมอยูในหลักเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดเทานั้น ท้ังนี้ หากผูขอมี
ผลงานทางวิชาการใหมเพ่ิมเติม หรือมีการแกไขผลงานเดิม กรณีนี้จะตองดําเนินการเสนอขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการใหม และใหถือวาวันท่ียื่นผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติมหรือวันท่ียื่นขอแกไขผลงานเดิม
เปนวันเสนอขอตําแหนงทางวิชาการใหม 
    กรณีมีปญหาท่ีจะตองวินิจฉัยตามหมวดนี้ ใหสภามหาวิทยาลัย เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด และใหคํา
วินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยเปนท่ีสุด 
 
      บทเฉพาะกาล 
 
 ขอ 24 การพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีสภามหาวิทยาลัยไดรับเรื่องไว
แลว และอยูระหวางการดําเนินการ ในวันกอนวันท่ีขอบังคับนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการพิจารณากําหนด
ตําแหนง ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดท่ีมีผลใชบังคับอยูในขณะนั้นตอไปจนแลวเสร็จ  
 
 ขอ 25 กรณีผูขอผานการประเมินผลการสอนกอนวันท่ีขอบังคับนี้ใชบังคับ และผลการประเมินอยู
ในระยะเวลา 2 ป นับตั้งแตวันท่ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการอนุมัติผลการพิจารณา   
(เดิม: นับจากวันท่ีประเมินผลแลวเสร็จ)  ใหนําผลการประเมินมาใชในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ตามขอบังคับนี้ไดโดยอนุโลม 
 การประเมินผลการสอนในการขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ียังดําเนินการไมแลวเสร็จ
ในขณะท่ีขอบังคับนี้บังคับใช ใหคงดําเนินการตอไปตามประกาศท่ีใชบังคับอยูเดิมจนกวาจะแลวเสร็จ 
  
       ประกาศ ณ วันท่ี      
 
 
        (นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 
 


