
 

 
 
 
 
 
 

ข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 
   ว�าด�วย  หลักเกณฑ�และวิธีการพิจารณาแต�งต้ังบุคคลให�ดํารงตําแหน�งผู�ช�วยศาสตราจารย� 
   รองศาสตราจารย� และศาสตราจารย�  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

------------------------------------ 
 

 เพ่ือให�หลักเกณฑ�การแต�งต้ังบุคคลให�ดํารงตําแหน�งผู�ช�วยศาสตราจารย� รองศาสตราจารย�และ
ศาสตราจารย� เป7นช�องทางในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและนวัตกรรมของประเทศ รวมท้ังครอบคลุม
ผลงานท่ีอาจารย�ได�นําความรู� ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช�ในการแก�ไขป;ญหาหรือพัฒนาชุมชน 
สังคมหรือประเทศ ตลอดจนผลักดันให�มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานีก�าวสู�ความเป7นสถาบันอุดมศึกษา   
ชั้นนําของประเทศ และเป7นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ�และวิธีการพิจารณาแต�งต้ังบุคคลให�ดํารง
ตําแหน�งผู�ช�วยศาสตราจารย� รองศาสตราจารย� และศาสตราจารย� พ.ศ.๒๕๖๐ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 
ประกอบมาตรา ๑๗ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗     
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี ในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/2561 เม่ือวันท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. 2561               
จึงเห็นสมควรให�ออกข�อบังคับไว�ดังต�อไปนี้ 
 

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 
 

 ข�อ ๑ ข�อบังคับนี้เรียกว�า “ข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานีว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการ
พิจารณาแต�งต้ังบุคคลให�ดํารงตําแหน�งผู�ช�วยศาสตราจารย� รองศาสตราจารย�และศาสตราจารย� พ.ศ. 2561” 
 ข�อ ๒ ให�ยกเลิกข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร�ธานี  ดังนี้ 
 2.1 ข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานีว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการพิจารณาแต�งต้ัง
บุคคลให�ดํารงตําแหน�งผู�ช�วยศาสตราจารย� รองศาสตราจารย�และศาสตราจารย� พ.ศ. 2556 
 2.2 ข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานีว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการพิจารณาแต�งต้ัง
บุคคลให�ดํารงตําแหน�งผู�ช�วยศาสตราจารย� รองศาสตราจารย�และศาสตราจารย� (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 
 2.3 ข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานีว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการพิจารณาแต�งต้ัง
บุคคลให�ดํารงตําแหน�งผู�ช�วยศาสตราจารย� รองศาสตราจารย�และศาสตราจารย� (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 
 ข�อ ๓ ข�อบังคับนี้ให�ใช�บังคับนับต้ังแต�วัน  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  เป7นต�นไป 
 ข�อ ๔ บรรดาข�อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือข�อกําหนดอ่ืนใดซ่ึงกําหนดไว�แล�ว ท่ีขัดแย�งกับ
ข�อบังคับนี้ ให�ใช�ข�อบังคับนี้แทน 
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 ข�อ ๕ ในข�อบังคับนี้ 
  “ก.พ.อ.” หมายถึง คณะกรรมการข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา ๑๑ 
แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี
  “สภาวิชาการ” หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร�ธานี 
  “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี
  “คณะ” หมายถึง คณะหรือวิทยาลัย ตามความในมาตรา ๑๐  แห�งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่ีมีหน�าท่ีจัดการเรียนการสอนและหรือวิจัยและให�หมายรวมถึงบัณฑิต
วิทยาลัยและหน�วยงานภายในท่ีมีฐานะเทียบเท�าคณะ  ซ่ึงจัดต้ังข้ึนโดยสภามหาวิทยาลัย 
  “อาจารย�” หมายถึง ข�าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ
บุคลากรเงินรายได�ซ่ึงทําหน�าท่ีสอน วิจัยและบริการทางวิชาการเต็มเวลา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  “ตําแหน�งทางวิชาการ” หมายถึง ตําแหน�งผู�ช�วยศาสตราจารย� รองศาสตราจารย�และ
ศาสตราจารย� 
  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร�ธานี 
  “กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ” หมายถึง กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิท่ีทําหน�าท่ีประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามบัญชีรายชื่อของ ก.พ.อ.และบัญชีรายชื่อผู�ทรงคุณวุฒิ
ท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง 
 ข�อ 6 ให�อธิการบดีเป7นผู�รักษาการตามข�อบังคับนี้และมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งเพ่ือประโยชน�
ในการปฏิบัติตามข�อบังคับนี้ 
  ในกรณีท่ีมีป;ญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข�อบังคับนี้ให�อธิการบดีเสนอคณะกรรมการ       
เพ่ือวินิจฉัยและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป7นท่ีสุด 
 

หมวด ๒ 

การแต�งตั้งอาจารย�ให�ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 
 

 ข�อ 7 ให�สภามหาวิทยาลัยแต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการ  ประกอบด�วย 
  7.๑ ประธานกรรมการซ่ึงต�องเป7นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู�ทรงคุณวุฒิท่ีดํารง
ตําแหน�งศาสตราจารย� 
  7.๒ กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงต�องเป7นบุคคลท่ีมิใช�บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยคัดสรร 
จากบัญชีรายชื่อผู�ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต�งต้ังเป7นคณะกรรมการพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการท่ี ก.พ.อ. กําหนด  
ซ่ึงครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย จํานวนไม�น�อยกว�าห�าคน   
  ให�มหาวิทยาลัยแต�งต้ังรองอธิการบดีหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
เป7นเลขานุการหนึ่งคนและแต�งต้ังบุคลากรท่ีดําเนินงานขอกําหนดตําแหน�งทางวิขาการเป7นผู�ช�วยเลขานุการ
สองถึงสามคน 
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  ประธานกรรมการและกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิให�มีวาระการดํารงตําแหน�งสามปUแต�อาจได�รับ
การแต�งต้ังใหม�ได� 
  นอกจากพ�นจากตําแหน�งตามวาระแล�ว  ประธานกรรมการและกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิตามข�อ 
7.๑  และ 7.๒  พ�นจากตําแหน�งเม่ือ   
   (๑) ตาย 
   (๒) ลาออก 
   (๓) ขาดคุณสมบัติของการเป7นประธานกรรมการพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการและ
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
   (๔) สภามหาวิทยาลัยให�ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร�องต�อหน�าท่ีหรือ
หย�อนความสามารถ 
  ในกรณีท่ีประธานกรรมการพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการ พ�นจากตําแหน�งก�อนครบวาระ    
ให�สภามหาวิทยาลัยดําเนินการแต�งต้ังบุคคลแทนภายในหกสิบวัน และให�ผู�นั้นอยู�ในตําแหน�งเพียงเท�ากับวาระ
ท่ีเหลืออยู�ของผู�ซ่ึงตนแทน 
  ในกรณีท่ีกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิพ�นจากตําแหน�งก�อนครบวาระ ให�สภามหาวิทยาลัย
ดําเนินการแต�งต้ังบุคคลแทนภายในหกสิบวัน และให�ผู�นั้นอยู�ในตําแหน�งเพียงเท�ากับวาระท่ีเหลืออยู�ของผู�               
ซ่ึงตนแทนแต�ถ�าวาระการดํารงตําแหน�งเหลืออยู�น�อยกว�าเก�าสิบวัน และมีจํานวนกรรมการพิจารณาตําแหน�ง   
ทางวิชาการไม�น�อยกว�าห�าคน จะไม�แต�งต้ังให�มีผู�ดํารงตําแหน�งแทนก็ได�และให�คณะกรรมการประกอบด�วย
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเท�าท่ีมีอยู� 
 ข�อ 8 คณะกรรมการมีอํานาจและหน�าท่ี ดังนี้ 
  8.๑ ออกประกาศ  หลักเกณฑ�และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการ 
  8.๒ เสนอแนะมหาวิทยาลัยในการออกข�อบังคับหรือระเบียบ ท่ีเก่ียวกับการขอกําหนด
ตําแหน�งทางวิชาการ 
  8.๓ แต�งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน�าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 
  8.๔ แต�งต้ังอนุกรรมการ เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการ 
  8.๕ ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนเก่ียวกับการพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการตามท่ีสภามหาวิทยาลัยและ 
ก.พ.อ. มอบหมาย 
 ข�อ 9 การพิจารณาแต�งต้ังอาจารย�ให�ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ ให�พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน�งผลการสอน ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามท่ีกําหนดในข�อบังคับนี้ 
  การพิจารณาแต�งต้ังในวรรคแรก กระทําได� 2 วิธี คือ การแต�งต้ังโดยวิธีปกติและการแต�งต้ัง
โดยวิธีพิเศษ 
 ข�อ 10 การแต�งต้ังอาจารย�ให�ดํารงตําแหน�งทางวิชาการโดยวิธีปกติให�ดําเนินการ ดังนี้ 
  10.๑ การแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งผู�ช�วยศาสตราจารย� 
  10.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง 
   ในกรณีท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท�า ผู�นั้นต�องดํารง
ตําแหน�งอาจารย� และทําการสอนมาแล�วไม�น�อยกว�า ๖ ปU หรือในกรณีท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท�า ผู�นั้นต�องดํารงตําแหน�งอาจารย�และทําการสอนมาแล�วไม�น�อยกว�า ๔ ปU หรือ 
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   ในกรณีท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท�า ผู�นั้นต�องดํารง
ตําแหน�งอาจารย�และทําการสอนมาแล�วไม�น�อยกว�า ๑ ปU และพ�นระยะเวลาทดลองการปฏิบัติงานตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
   ในกรณีท่ีผู�ขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการเคยได�รับตําแหน�งเป7นอาจารย�
พิเศษในสถาบันอุดมศึกษาท่ี ก.พ.อ. รับรองและได�สอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่ง ซ่ึงเทียบค�าได�ไม�น�อยกว�า        
๓ หน�วยกิตระบบทวิภาค หรือปฏิบัติงานด�านวิชาชีพท่ีใช�ความรู�ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเสนอขอกําหนด
ตําแหน�งมาแล�ว อาจนําระยะเวลาระหว�างเป7นอาจารย�พิเศษในภาคการศึกษาท่ีสอนหรือปฏิบัติงานด�านวิชาชีพ
นั้นมารวมคํานวณเวลาในการสอนให� ๓ ใน ๔ ส�วนของเวลาท่ีทําการสอน 
   ในกรณีท่ีอาจารย�ผู�ใดได�รับวุฒิเพ่ิมให�นับระยะเวลาในการปฏิบัติหน�าท่ีใน
ตําแหน�งอาจารย�ก�อนได�รับวุฒิเพ่ิมข้ึนและเวลาท่ีปฏิบัติหน�าท่ีในตําแหน�งอาจารย�หลังจากได�รับวุฒิเพ่ิมข้ึน
รวมกัน เพ่ือขอแต�ง ต้ังตําแหน�งผู�ช�วยศาสตราจารย�ได�ตามอัตราส�วนของระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ใน
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง 
  10.๑.๒ ผลการสอน ต�องประเมินคุณภาพการสอนของผู�ขอกําหนดตําแหน�งทาง
วิชาการท่ีครอบคลุมข�อมูลท่ีจําเป7นทุก ๆ ด�าน โดยเฉพาะความสามารถในการถ�ายทอดความรู�เพ่ือช�วยให�
ผู�เรียนได�เกิดการเรียนรู�และความสามารถประเมินการเรียนรู�ได�ผลถูกต�องท่ีสุด ท้ังในระดับผู�ช�วยศาสตราจารย�  
รองศาสตราจารย�หรือศาสตราจารย� แต�มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให�สูงข้ึนตามระดับตําแหน�งท่ีประเมินได� 
   ผู�ขอต�องมีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งท่ีกําหนดไว�ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงเทียบค�าได�ไม�น�อยกว�า ๓ หน�วยกิตระบบทวิภาค และมีความชํานาญในการสอน จะต�องเสนอ
เอกสารหลักฐานท่ีใช�ในการประเมินผลการสอนท่ีผลิตข้ึนตามภาระงานสอน สําหรับกรณีท่ีผู�ขอได�ทําการสอน
หลายวิชาหรือสอนวิชาท่ีมีผู�สอนร�วมกันหลายคน จะต�องเสนอเอกสารหลักฐานท่ีใช�ในการประเมินผลการสอน
ในทุกวิชาหรือทุกหัวข�อท่ีผู�ขอเป7นผู�สอน แล�วแต�กรณี ซ่ึงรวมกันได�ไม�น�อยกว�า ๓ หน�วยกิตระบบทวิภาคและ  
มีคุณภาพดี มีการอ�างอิงแหล�งท่ีมาและได�ใช�ประกอบการสอนมาแล�ว โดยผ�านการประเมินจากคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน�งทางวิชาการ ผลการสอนตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  10.๑.๓ ผลงานทางวิชาการ ต�องประกอบด�วยผลงานซ่ึงมีคุณภาพดีและมีปริมาณ
อย�างน�อย ดังต�อไปนี้ 
   (๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ  
   (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ 
หรือ  
   (๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช�สังคม ๑ เรื่อง หรือ 
   (๔) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และตําราหรือหนังสือ ๑ เล�ม  
   สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน� งทางวิชาการสาขาวิชาทาง
สังคมศาสตร� และมนุษยศาสตร�นั้น ผู�ขออาจใช�ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนหรือผลงานวิชาการรับใช�
สังคมหรือบทความทางวิชาการซ่ึงมีคุณภาพดีมาก แทนผลงานวิจัยตาม (๒) ถึง (๔) ได�  
   การนํางานวิจัยหรืองานใด ๆ ท่ีทําเป7นส�วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพ่ือสําเร็จการศึกษา มาเสนอเป7นผลงานทางวิชาการ ตามข�อนี้จะกระทํามิได� 
เว�นแต�ผู�ขอได�แสดงหลักฐานว�าได�ทําการศึกษาหรือวิจัยเพ่ิมเติมขยายผลต�อจากเรื่องเดิมจนปรากฏ               
.  
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ความก�าวหน�าทางวิชาการอย�างเห็นได�ชัด ในกรณีเช�นนี้ให�พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
เดิมเท�านั้น 

   ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต�องได�รับการเผยแพร�ตามหลักเกณฑ�
ท่ี ก.พ.อ. กําหนด พร�อมแสดงหลักฐานว�าการเผยแพร�นั้นได�ผ�านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข�อง (peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน 

  10.๑.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากําหนดตําแหน�ง 
ผู�ช�วยศาสตราจารย� ต�องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้  
   (1) ต�องมีความซ่ือสัตย�ทางวิชาการ ไม�นําผลงานของผู�อ่ืนมาเป7นผลงาน
ของตนและไม�ลอกเลียนผลงานของผู�อ่ืน ไม�นําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร�ในวารสารวิชาการ
มากกว�า ๑ ฉบับ รวมถึงไม�คัดลอกข�อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไม�อ�างอิงผลงานเดิมตามหลัก
วิชาการ ท้ังนี้ในลักษณะท่ีจะทําให�เข�าใจผิดว�าเป7นผลงานใหม� 
   (2) ต�องอ�างถึงบุคคลหรือแหล�งท่ีมาของข�อมูลท่ีนํามาใช�ในผลงานทาง
วิชาการของตนเองเพ่ือแสดงหลักฐานของการค�นคว�า 
   (3) ต�องไม�คํานึงถึงผลประโยชน�ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ
ส�วนบุคคลของผู�อ่ืนหรือสิทธิมนุษยชน 
   (4) ผลงานทางวิชาการต�องได�มาจากการศึกษาโดยใช�หลักวิชาการเป7น
เกณฑ�ปราศจากอคติ และเสนอผลงานตามความเป7นจริง ไม�จงใจเบ่ียงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยโดยหวัง
ผลประโยชน�ส�วนตัว หรือเพ่ือก�อให�เกิดความเสียหายแก�ผู�อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป7นจริงไม�ขยายข�อ
ค�นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 
   (5) ต�องนําผลงานไปใช�ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด�วยกฎหมาย 
   (6) หากผลงานทางวิชาการมีการใช�ข�อมูลจากการทําการวิวิจัยในคน  
หรือสัตว� 
   ผู�ขอตําแหน�งจะต�องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยของสถาบันท่ีมีการดําเนินการ 
  10.๒ การแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งรองศาสตราจารย� 
   10.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง ผู�ขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการต�องดํารง
ตําแหน�งผู�ช�วยศาสตราจารย� และปฏิบัติหน�าท่ีในตําแหน�งดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�า ๒ ปU 
   10.๒.๒ ผลการสอน ให�นําความในข�อ 10.๑.๒ มาใช�บังคับโดยอนุโลม แต�ต�องมี
ความชํานาญพิเศษในการสอน 
   10.๒.๓ ผลงานทางวิชาการ ผู�ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได� ๒ วิธี ดังนี้ 
    วิธีท่ี 1 ผลงานทางวิชาการต�องประกอบด�วยผลงานซ่ึงมีคุณภาพดี และมี
ปริมาณอย�างน�อยดังต�อไปนี้ 
 (๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ 
 (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน   
๑ รายการหรือ 
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 (๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช�สังคม ๑ เรื่อง
และ 
 (๔) ตํารา หรือหนังสือ ๑ เล�ม 
 วิธีท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการต�องประกอบด�วยผลงานซ่ึงมีคุณภาพและมี
ปริมาณอย�างน�อย ดังต�อไปนี้ 
  (1) ผลงานวิจัยอย�างน�อย ๓ เรื่อง ซ่ึงมีคุณภาพดีมาก อย�างน�อย 
๒ เรื่อง และมีคุณภาพดี ๑ เรื่อง หรือ 
  (2) ผลงานวิจัยซ่ึงมีคุณภาพดีมาก อย�างน�อย ๒ เรื่อง และผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซ่ึงมีคุณภาพดี หรือ 
  (3) ผลงานวิจัยซ่ึงมีคุณภาพดีมาก อย�างน�อย ๒ เรื่อง และผลงาน
วิชาการรับใช�สังคมซ่ึงมีคุณภาพดี 
 สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร�
และมนุษยศาสตร� โดยวิธีท่ี ๒ นั้น ผู�ขออาจใช�ตําราหรือหนังสือซ่ึงมีคุณภาพดีมาก อย�างน�อย ๒ เล�ม และ      
มีคุณภาพดี ๑ เล�ม แทนผลงานตาม (๑) ถึง (๓) ได� 
 การนํางานวิจัยหรืองานใด ๆ ท่ีทําเป7นส�วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาประกาศนียบัตร หรือเพ่ือสําเร็จการศึกษา มาเสนอเป7นผลงานทางวิชาการ ตามข�อนี้จะกระทํามิได� 
เว�นแต�ผู�ขอได�แสดงหลักฐานว�าได�ทําการศึกษาหรือวิจัยเพ่ิมเติมขยายผลต�อจากเรื่องเดิมจนปรากฎ
ความก�าวหน�าทางวิชาการอย�างเห็นได�ชัด ในกรณีเช�นนี้ให�พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยท่ีเพ่ิมข้ึน    
จากเดิมเท�านั้น 
 ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต�องเป7นผลงานหลังจากได�รับการ
แต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งทางวิชาการเดิม และต�องได�รับการเผยแพร�ตามหลักเกณฑ�ท่ี ก.พ.อ. กําหนด พร�อม
แสดงหลักฐานว�าการเผยแพร�นั้นได�ผ�านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ 
หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข�อง (peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน 
 10.๒.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากําหนดตําแหน�ง
รองศาสตราจารย� ต�องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามท่ีกําหนดไว�ในข�อ 10.๑.๔ 
 10.๓ การแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งศาสตราจารย� 
  10.๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง ผู�ขอต�องดํารงตําแหน�งรองศาสตราจารย� และ
ปฏิบัติหน�าท่ีในตําแหน�งดังกล�าวมาแล�วไม�น�อยกว�า ๒ ปU 
  10.๓.๒ ผลการสอน ผู�ขอต�องมีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดท่ีกําหนดไว�ใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  10.๓.๓ ผลงานทางวิชาการ ผู�ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได� 2 วิธี ดังนี้ 
   วิธีท่ี ๑ ผลงานทางวิชาการต�องประกอบด�วยผลงานซ่ึงมีคุณภาพดีมาก
และมีปริมาณอย�างน�อย ดังต�อไปนี้ 
    (1) ผ ล ง า น วิ จั ย  ๕  เ รื่ อ ง  ซ่ึ ง ต� อ ง ไ ด� รั บ ก า ร เ ผ ยแ พร� ใ น
วารสารวิชาการท่ีอยู�ในฐานข�อมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด หรือ 
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    (2) ผลงานวิจัยอย�างน�อย ๑ เรื่อง ซ่ึงต�องได�รับการเผยแพร�ใน
วารสารวิชาการท่ีอยู�ในฐานข�อมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ.กําหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน
ซ่ึงต�องได�รับการเผยแพร�ในระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ.กําหนด หรือผลงานวิชาการรับใช�สังคม รวมกัน
ท้ังหมดอย�างน�อย ๕ เรื่อง และ 
    (3) ตํารา หรือหนังสือ ๑ เล�ม 
   วิธีท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการต�องประกอบด�วยผลงานซ่ึงมีคุณภาพดีเด�นและ
มีปริมาณอย�างน�อย ดังต�อไปนี้  
    (1) ผ ล ง า น วิ จั ย  ๕  เ รื่ อ ง  ซ่ึ ง ต� อ ง ไ ด� รั บ ก า ร เ ผ ยแ พร� ใ น
วารสารวิชาการท่ีอยู�ในฐานข�อมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ.กําหนด หรือ 
    (2) ผลงานวิจัยอย�างน�อย ๑ เรื่องซ่ึงต�องได�รับการเผยแพร�ใน
วารสารวิชาการท่ีอยู�ในฐานข�อมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. กําหนดและผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน
ซ่ึงต�องได�รับการเผยแพร�ในระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ.กําหนด หรือผลงานวิชาการรับใช�สังคม รวมกัน
ท้ังหมดอย�างน�อย ๕ เรื่อง 
   สําหรับการเสนอข�อกําหนดตําแหน� งทางวิชาการสาขาวิชาทาง
สังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร�นั้น ผู�ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได� 2 วิธี ดังนี้  
   วิธีท่ี ๑ ผลงานทางวิชาการต�องประกอบด�วยผลงานซ่ึงมีคุณภาพดีมาก
และมีปริมาณอย�างน�อย ดังต�อไปนี้ 
    (1) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง ซ่ึงต�องได�รับการเผยแพร�ในวารสารวิชาท่ี
อยู�ในฐานข�อมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ.กําหนด หรือฐานข�อมูล TCI กลุ�ม ๑ หรือ  
    (2) ผ ล ง า น วิ จั ย  ๑  เ รื่ อ ง ซ่ึ ง ต� อ ง ไ ด� รั บ ก า ร เ ผ ย แ พ ร� ใ น
วารสารวิชาการท่ีอยู�ในฐานข�อมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ.กําหนด หรือฐานข�อมูล TCI กลุ�ม ๑ และ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานการรับใช�สังคม รวมกันท้ังหมดอย�างน�อย ๒ เรื่อง และ 
    (3) ตํารา หรือหนังสือ ๒ เล�ม  
   วิธีท่ี ๒ ผลงานทางวิชาการต�องประกอบด�วยผลงานซ่ึงมีคุณภาพดีเด�นและ
มีปริมาณอย�างน�อย ดังต�อไปนี้ 
    (1) ผ ล ง า น วิ จั ย  ๓  เ รื่ อ ง  ซ่ึ ง ต� อ ง ไ ด� รั บ ก า ร เ ผ ยแ พร� ใ น
วารสารวิชาการท่ีอยู�ในฐานข�อมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ.กําหนด หรือฐานข�อมูล TCI กลุ�ม ๑ หรือ 
    (2) ผ ล ง า น วิ จั ย  ๑  เ รื่ อ ง  ซ่ึ ง ต� อ ง ไ ด� รั บ ก า ร เ ผ ยแ พร� ใ น
วารสารวิชาการท่ีอยู�ในฐานข�อมูลระดับนานาชาติตาม ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานข�อมูล TCI กลุ�ม ๑ หรือตํารา
หรือหนังสือ จํานวน 1 เล�ม และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใช�สังคม รวมกัน
ท้ังหมดอย�างน�อย ๓ เรื่อง หรือ 
    (๓) ตํารา หรือหนังสือ ๓ เล�ม 
   การนํางานวิจัยหรืองานใด ๆ ท่ีทําเป7นส�วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาประกาศนียบัตรหรือเพ่ือสําเร็จการศึกษา มาเสนอเป7นผลงานทางวิชาการ ตามข�อนี้จะกระทํามิได� เว�น
แต�ผู�ขอได�แสดงหลักฐานว�าได�ทําการศึกษาหรือวิจัยเพ่ิมเติมขยายผลต�อจากเรื่องเดิมจนปรากฏความก�าวหน�า
ทางวิชาการอย�างเห็นได�ชัด ในกรณีเช�นนี้ให�พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยท่ีเพ่ิมข้ึนจากเดิมเท�านั้น 
 
 

8/ท้ังนี้ ผลงาน... 



-8- 
 
 

   ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต�องเป7นผลงานหลังจากได�รับการ
แต�งต้ังไห�ดํารงตําแหน�งทางวิชาการเดิม และต�องได�รับการเผยแพร�ตามหลักเกณฑ�ท่ี ก.พ.อ. กําหนด พร�อม
แสดงหลักฐานว�าการเผยแพร�นั้นได�ผ�านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ หรือ
สาขาวิชาท่ีเก่ียวข�อง (peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน 
  10.๓.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากําหนดตําแหน�ง
ศาสตราจารย� ต�องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามท่ีกําหนดไว�ในข�อ 10.๑.๔ 
 ข�อ 11 วิธีการแต�งต้ังอาจารย�ให�ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ โดยวิธีปกติ ให�ดําเนินการดังนี้ 
  11.๑ การแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งผู�ช�วยศาสตราจารย� และรองศาสตราจารย� 
   11.๑.๑ ให�ผู�เสนอขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการเสนอแบบคําขอรับการพิจารณา
กําหนดตําแหน�งทางวิชาการตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด พร�อมด�วยผลงานทางวิชาการต�อคณะท่ีสังกัด 
   11.1.2 ให�คณะแต�งต้ังคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอกําหนดตําแหน�งทาง
วิชาการ โดยมีหน�าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติรูปแบบผลงานทางวิชาการ  การตีพิมพ�เผยแพร� และคุณธรรมและ
จริยธรรมทางวิชาการเบ้ืองต�น ก�อนเสนอคณะกรรมการพิจารณา 
   11.1.3 ให�คณะกรรมการประเมินผลการสอนโดยอาจแต�งต้ังคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนตามหลักเกณฑ�ท่ีคณะกรรมการกําหนดได�ตามความเหมาะสม 
   11.๑.4 ให�กองการเจ�าหน�าท่ีลงทะเบียนรับเรื่อง ตรวจสอบความครบถ�วนสมบูรณ�
ของเอกสารการเสนอขอกําหนดตําแหน�ง ผลงานทางวิชาการและผลการประเมินผลการสอน และจัดประชุม
คณะกรรมการเพ่ือแต�งต้ังคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
   11.๑.5 ให�คณะกรรมการแต�งต้ังคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ ซ่ึง
มีองค�ประกอบ ดังนี้ 
    (1) ประธานกรรมการ ซ่ึงต�องแต�งต้ังจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน�ง
ทางวิชาการ 
    (2) กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3-5 คน 
   การแต�งต้ังคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ต�องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู�ทรงคุณวุฒิ     
ท่ี ก.พ.อ. กําหนดหรือบัญชีรายชื่อท่ีสภามหาวิทยาลัยให�ความเห็นชอบ สําหรับสาขาวิชาท่ีเสนอขอหรือมี
ความรู�ความเชี่ยวชาญเก่ียวข�องกับผลงานท่ีเสนอขอ โดยต�องเป7นบุคคลท่ีมิใช�บุคลากรของของมหาวิทยาลัย
และไม�อยู�ในบังคับบัญชาของมหาวิทยาลัย รวมท้ังมีตําแหน�งทางวิชาการไม�ตํ่ากว�าตําแหน�งท่ีเสนอขอและ
กําหนดให�ต�องมีการประชุมคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ โดยมีกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ มาประชุมไม�น�อยกว�าก่ึง
หนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด และให�การดําเนินการอยู�ในชั้นความลับทุกข้ันตอน 
   ในกรณีท่ีมีเหตุผลหรือความจําเป7นท่ีไม�สามารถแต�งต้ังผู�ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อ
ผู�ทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ. กําหนดได� ให�ขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. เป7นราย ๆ ไป 
   ในกรณีท่ีผู�ขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการท่ีเป7นพนักงานมหาวิทยาลัย ให�แต�งต้ัง
ผู�ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผู�ท่ีคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ. กําหนดเป7นลําดับแรก และหากมีเหตุผลหรือความจําเป7นท่ี
ไม�สามารถแต�งต้ังผู�ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผู�ทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ. กําหนดได� ให�สามารถแต�งต้ัง
ผู�ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อท่ีสภามหาวิทยาลัยให�ความเห็นชอบได� 
   ท้ังนี้ เกณฑ�การตัดสินของท่ีประชุมให�ถือเสียงข�างมาก หากมีเหตุผลหรือความจําเป7น
อาจจัดให�มีการประชุมทางไกลก็ได� 
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   ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลการ
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป7นเอกฉันท� ว�าคุณภาพของผลงาน
ทางวิชาการของผู�ขอกําหนดตําแหน�งอยู�ในเกณฑ�หรือไม�อยู�ในเกณฑ�ท่ี ก.พ.อ.กําหนด ให�ถือเอาผลการประเมิน
ดังกล�าวเป7นผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิโดยไม�ต�องให�มีการประชุมก็ได� 
   ในกรณีท่ีผลการประเมินไม�เป7นเอกฉันท� ให�จัดประชุมผู�ทรงคุณวุฒิ โดยอาจจะเป7น
การประชุมทางไกลก็ได� และต�องมีผู�ทรงคุณวุฒิเข�าร�วมประชุมไม�น�อยกว�าก่ึงหนึ่ง 
   กรณีท่ีผู�ขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการ เสนอผลงานทางวิชาการรับใช�สังคม    
คณะกรรมการอาจแต�งต้ังผู�ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผู�ท่ีปฏิบัติงานร�วมกับชุมชนท่ีมีความรู�หรือความเชี่ยวชาญ
เก่ียวข�องกับสาขาวิชาท่ีเสนอขอ ทําหน�าท่ีเป7นกรรมการ 
   ให�ผู�ปฏิบัติหน�าท่ีผู�ช�วยเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการ
จํานวนหนึ่งคน เป7นเลขานุการและบุคลากรผู�ปฏิบัติงานด�านงานบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย จํานวน
หนึ่งคน เป7นผู�ช�วยเลขานุการ 
   11.1.6 เม่ือคณะกรรมการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิตาม
ข�อ 11.1.5 แล�ว ให�นําเสนอต�อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให�ความเห็นชอบเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติหรือไม�อนุมัติการแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 
   เม่ือสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล�วให�อธิการบดีออกคําสั่งแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งทาง
วิชาการ ซ่ึงต�องระบุสาขาวิชาของตําแหน�งทางวิชาการท่ีแสดงให�เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู�ขอกําหนด
ตําแหน�งทางวิชาการด�วย และแจ�งให� ก.พ.อ.ทราบภายใน 30 วัน นับต้ังแต�วันท่ีออกคําสั่งแต�งต้ัง พร�อม
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณากําหนดตําแหน�งทางวิชาการตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
   ในกรณีสภามหาวิทยาลัยมีมติไม�อนุมัติ ให�มหาวิทยาลัยแจ�งผู�ขอกําหนดตําแหน�งทาง
วิชาการทราบพร�อมเหตุผลท่ีไม�ผ�านการประเมิน 
  11.๒ การแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งศาสตราจารย� 
   11.๒.๑ ให�นําความในข�อ 11.๑.๑, 11.1.2, 11.1.4 และข�อ 11.1.5 มาใช�
บังคับกับการแต�งต้ังตามข�อนี้โดยอนุโลม แต�ต�องจัดให�มีการประชุมคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ โดยมีกรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม�น�อยกว�าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด 
   11.๒.๒ เม่ือคณะกรรมการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิแล�ว
ให�เสนอต�อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหรือไม�อนุมัติ 
   11.๒.๓ เม่ือสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแล�ว ให�เสนอ ก.พ.อ. พิจารณาให�
ความเห็น เพ่ือเสนอรัฐมนตรีเพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ 
แต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งศาสตราจารย�  พร�อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณากําหนดตําแหน�งทาง
วิชาการตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
   ในกรณีสภามหาวิทยาลัยไม�อนุมัติ ให�แจ�งมหาวิทยาลัยผู�ขอกําหนดตําแหน�งทาง
วิชาการทราบพร�อมเหตุผลท่ีไม�ผ�านการประเมิน 
   ท้ังนี้ การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการแต�ละข้ันตอนการขอกําหนดตําแหน�ง
ทางวิชาการ ให�เป7นไปตามเอกสารแนบท�ายข�อบังคับนี้ 
 
 
 

10/ข�อ 12 การแต�งต้ัง... 
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 ข�อ 12 การแต�งต้ังอาจารย�ให�ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ โดยวิธีพิเศษ 
  มหาวิทยาลัยอาจเสนอแต�งต้ังผู� ดํารงตําแหน�งอาจารย� ผู�ช�วยศาสตราจารย�หรือรอง
ศาสตราจารย� ซ่ึงมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งท่ีต�างไปจากท่ีกําหนดไว�ในมาตรฐานกําหนดตําแหน�งให�
ดํารงตําแหน�งสูงข้ึนก็ได� เช�น การเสนอแต�งต้ังผู�ช�วยศาสตราจารย�ซ่ึงปฏิบัติหน�าท่ีในตําแหน�งยังไม�ครบ
ระยะเวลาท่ีกําหนดให�ดํารงตําแหน�งรองศาสตราจารย�หรือการเสนอแต�งต้ังผู�ดํารงตําแหน�งอาจารย�ให�ดํารง
ตําแหน�งรองศาสตราจารย�โดยท่ีผู�นั้นมิได�ดํารงตําแหน�งผู�ช�วยศาสตราจารย�มาก�อน หรือการเสนอแต�งต้ังให�
ดํารงตําแหน�งทางวิชาการโดยเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาของตําแหน�งทางวิชาการ 
  การแต�งต้ังอาจารย�ให�ดํารงตําแหน�งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษให�ดําเนินการ ดังนี้ 
  12.๑ การแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งผู�ช�วยศาสตราจารย� โดยวิธีพิเศษ 
   ให�เสนอผลงานทางวิชาการและให�ดําเนินการตามวิธีการเช�นเดียวกับการแต�งต้ังให�
ดํารงตําแหน�งผู�ช�วยศาสตราจารย�โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให�แต�งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิจํานวนอย�างน�อย 
5 คน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และการตัดสินของท่ีประชุมให�
ถือเสียงข�างมาก ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการต�องมีคุณภาพอยู�ในระดับดีมาก 
  12.๒ การแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งรองศาสตราจารย� โดยวิธีพิเศษ 
   ให�เสนอผลงานทางวิชาการได�เฉพาะวิธีท่ี ๑ เท�านั้น และให�ดําเนินการตามวิธีการ
เช�นเดียวกับการแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งรองศาสตราจารย�โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให�แต�งต้ังกรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒิจํานวนอย�างน�อย 5 คน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และการตัดสินของท่ีประชุมให�ถือเสียงข�างมาก ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการต�องมีคุณภาพอยู�ในระดับดีมาก 
  12.๓ การแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งศาสตราจารย� โดยวิธีพิเศษ 
   ให�เสนอผลงานทางวิชาการได�เฉพาะวิธีท่ี ๑ เท�านั้น และให�ดําเนินการตามวิธีการ
เช�นเดียวกับการแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งศาสตราจารย�โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให�แต�งต้ังกรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒิจํานวนอย�างน�อย 5 คน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
และการตัดสินของท่ีประชุมต�องได�รับคะแนนเสียงไม�น�อยกว�า ๔ ใน ๕ เสียง ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการต�องมี
คุณภาพอยู�ในระดับดีเด�น 
 ข�อ 13 แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน�งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ. 03) แบบเสนอแต�งต้ัง
ให�ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 04) แบบแสดงหลักฐานการมีส�วนร�วมในผลงานทางวิชาการ ลักษณะ
การมีส�วนร�วมในผลงานทางวิชาการ แนวทางการประเมินผลการสอน คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ 
ลักษณะการเผยแพร�และผลงานทางวิชาการท่ีจําแนกตามระดับคุณภาพและอ่ืน ๆ ให�เป7นไปตามท่ี ก.พ.อ.
กําหนด 
 ข�อ 14 กรณีการขอกําหนดแต�งต้ังทางวิชาการในสาขาเดียวกันในระดับตําแหน�งและสาขาเดียวกัน   
กับท่ีเคยขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการมาแล�ว หากมีการเสนอผลงานทางวิชาการเดิมท่ีเคยเสนอเพ่ือ
พิจารณากําหนดตําแหน�งทางวิชาการมาก�อน มาเสนอขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการอีกครั้งหนึ่ง ท้ังนี้ ไม�ว�า
โดยผู�ขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการคนเดิมหรือผู�ขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการคนใหม� ให�คณะกรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒิใช�ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต�ละชิ้นท่ีผ�านการพิจารณามาแล�วนั้น โดยไม�ต�อง
พิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม�อีก เว�นแต�คณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเห็นว�าเป7นผลงานท่ีล�าสมัยหรือ     
มีเหตุสมควรอ่ืนท่ีจะไม�ใช�ผลการพิจารณานั้นอีกต�อไป ในกรณีเช�นนี้คณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิต�องระบุเหตุผล
ทางวิชาการโดยชัดแจ�งด�วย 
 

11/ข�อ ๑5 คณะกรรมการ... 
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 ข�อ ๑5 คณะกรรมการ และคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ มีสิทธิได�รับค�าตอบแทนค�าเบ้ียประชุมและ
ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  ให�เลขานุการคณะกรรมการผู�ช�วยเลขานุการคณะกรรมการเลขานุการคณะกรรมการ  
ผู�ทรงคุณวุฒิและผู�ช�วยเลขานุการคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ มีสิทธิ์ได�รับค�าเบ้ียประชุมและค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ    
ท่ีเก่ียวข�อง ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข�อ 16 กรณีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ถูกฟgองร�องจากการปฏิบัติงานในหน�าท่ี 
ให�มหาวิทยาลัยรับผิดชอบในค�าใช�จ�ายและมอบหมายให�มีผู�รับผิดชอบดําเนินการแทน 
 

หมวด 3 

การกําหนดวันแต�งตั้งให�ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 
 

 ข�อ ๑7 การกําหนดวันแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ ให�ถือเอาวันท่ีกองการเจ�าหน�าท่ีรับเรื่อง
จากคณะท่ีเสนอชื่อผู�ขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการพร�อมเอกสารหลักฐานท่ีถูกต�องครบถ�วนและสมบูรณ�ตาม
หลักเกณฑ�เป7นวันท่ีแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ ยกเว�นกรณีดังต�อไปนี้  
  ๑7.๑ กรณีบทความทางวิชาการหรืองานวิจัย ท่ีรอตีพิมพ�เผยแพร�จะให�ถือเป7นผลงานทาง
วิชาการ สําหรับใช�เสนอขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการได� เฉพาะกรณีท่ีมีหนังสือจากบรรณาธิการวารสารนั้น 
รับรองว�าจะลงตีพิมพ�เผยแพร�ให�ได�เม่ือใด ในวารสารฉบับใดเท�านั้น และจะถือวันท่ีส�งหลักฐานการตีพิมพ�
เผยแพร�บทความทางวิชาการ หรืองานวิจัยนั้น ๆ ฉบับสมบูรณ� ถึงกองการเจ�าหน�าท่ี เป7นวันท่ีแต�งต้ังให�ดํารง
ตําแหน�งทางวิชาการ 
  ๑7.๒ กรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรให�ผู�ขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการส�งเอกสาร
ประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมหรือแก�ไขปรับปรุง หากผ�านการประเมินจะถือวันท่ีกองการเจ�าหน�าท่ีรับเรื่อง   
จากผู�ขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการยื่นผลงานเพ่ิมเติมหรือแก�ไขปรับปรุงเป7นวันแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งทาง
วิชาการ 
  การยื่นเอกสารเพ่ิมเติมหรือแก�ไขปรับปรุง ตามวรรคแรก ต�องดําเนินการภายในเก�าสิบวัน  
นับแต�วันท่ีได�รับแจ�ง 
 

หมวด 4 

การลงโทษ 
 

 ข�อ ๑8 มาตรการในการปgองกันและลงโทษผู�ขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการอันส�อให�เห็นว�าเป7น     
ผู�ท่ีกระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเก่ียวข�องกับผลงานทางวิชาการและเป7นผู�ท่ีมีความประพฤติ   
ไม�เหมาะสมท่ีจะได�รับการพิจารณาให�ดํารงตําแหน�งทางวิชาการให�พิจารณาดําเนินการดังต�อไปนี้ 
  ๑8.๑ กรณีท่ีตรวจพบว�าผู�ขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการระบุการมีส�วนร�วมในผลงานไม�
ตรงกับความเป7นจริงหรือมีพฤติการณ�ส�อว�ามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู�อ่ืนหรือนําเอาผลงานทาง
วิชาการของผู�อ่ืนไปใช�ในการเสนอขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการโดยอ�างว�าเป7นผลงานของตนเองหรือนํา
ผลงานทางวิชาการของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร�ในวารสารวิชาการมากกว�าหนึ่งฉบับ หรือคัดลอก
ข�อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนเองโดยไม�อ�างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ท้ังนี้ ในลักษณะท่ีจะทําให�  
. 
 

12/เข�าใจผิด... 
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เข�าใจผิดว�าเป7นผลงานใหม� หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิส�วนบุคคลของผู�อ่ืนหรือสิทธิมนุษยชน เพ่ือให�เกิดความ
เสียหายแก�ผู� อ่ืน และกระทําการใด ๆ ท่ีเบ่ียงเบนผลการศึกษาหรือการวิจัยและไม�เสนอผลงานตามความ    
เป7นจริง ให�สภามหาวิทยาลัยมีมติให�งดการพิจารณาการขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการในครั้งนั้นและ
ดําเนินการทางวินัยตามข�อเท็จจริงและความร�ายแรงแห�งการกระทําผิดเป7นกรณี ๆ ไปและห�ามผู�กระทําผิดนั้น
เสนอขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการมีกําหนดเวลาไม�น�อยกว�าห�าปUแต�ไม�เกินสิบปU นับต้ังแต�วันท่ีสภา
มหาวิทยาลัยมีมติ 
  ๑8.๒ กรณีท่ีได�รับการพิจารณาอนุมัติให�ดํารงตําแหน�งทางวิชาการไปแล�วหากภายหลัง
ตรวจสอบพบหรือทราบว�าผลงานทางวิชาการท่ีใช�ในการเสนอขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการครั้งนั้นเป7นการ
ลอกเลียนผลงานของผู�อ่ืนหรือนําเอาผลงานของผู�อ่ืนไปใช�โดยอ�างว�าเป7นผลงานของตนเองหรือนําผลงานทาง
วิชาการของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร�ในวารสารวิชาการมากกว�าหนึ่งฉบับ หรือคัดลอกข�อความใด ๆ
จากผลงานเดิมของตนเองโดยไม�อ�างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ท้ังนี้ ในลักษณะท่ีจะทําให�เข�าใจผิดว�าเป7น
ผลงานใหม� หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิส�วนบุคคลของผู�อ่ืนหรือสิทธิมนุษยชน เพ่ือให�เกิดความเสียหายแก�ผู�อ่ืน  
และกระทําการใด ๆ ท่ีเบ่ียงเบนผลการศึกษาหรือการวิจัยและไม�เสนอผลงานตามความเป7นจริง ให�สภา
มหาวิทยาลัยมีมติถอดถอนผู�ช�วยศาสตราจารย�หรือรองศาสตราจารย� สําหรับตําแหน�งศาสตราจารย� ให�สภา
มหาวิทยาลัยเสนอความเห็นต�อ ก.พ.อ. เพ่ือนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ถอดถอน  
และดําเนินการทางวินัยตามข�อเท็จจริงและความร�ายแรงแห�งการกระทําผิดเป7นกรณี ๆ ไปและห�ามผู�กระทํา
ผิดนั้นเสนอขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการมีกําหนดเวลาไม�น�อยกว�าห�าปUแต�ไม�เกินสิบปU นับต้ังแต�วันท่ีสภา
มหาวิทยาลัยมีมติให�ถอดถอน หรือนับต้ังแต�วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ถอดถอนแล�วแต�กรณี 
 

หมวด 5 

การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา 
 

 ข�อ 19 กรณีท่ีผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม�อยู�ในหลักเกณฑ�ท่ี ก.พ.อ. กําหนด   
ผู�เสนอขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการอาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาต�อสภามหาวิทยาลัย และสามารถ
ขอทบทวนผลการพิจารณาได�ไม�เกินสองครั้ง โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุนและการขอทบทวน
ดังกล�าวแต�ละครั้งให�ยื่นเรื่องได�ภายในเก�าสิบวัน นับแต�วันท่ีรับทราบมติ 
  เม่ือสภามหาวิทยาลัยได�รับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการแล�วให�ส�ง
คณะกรรมการพิจารณา เม่ือคณะกรรมการมีความเห็นประการใดให�เสนอต�อสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยและให�
คําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยถือเป7นท่ีสุด 
 ข�อ 20 ให�คณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้ 
  20.1 การทบทวนผลการพิจารณาครั้งท่ีหนึ่ง 
   (1) ในกรณีท่ีเห็นว�าคําชี้แจงข�อโต�แย�งไม�มีเหตุผลทางวิชาการ จะมีมติไม�รับ
พิจารณาก็ได� 
   (2) ในกรณีท่ีเห็นว�าคําชี้แจงข�อโต�แย�งมีเหตุผลทางวิชาการ ให�มีมติรับไว�พิจารณา
โดยมอบคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิชุดเดิมพิจารณาคําชี้แจงข�อโต�แย�งนั้น 
 
 
 

13/ข�อ 21 กรณี... 



 
  20.2 การทบทวนผลการพิจารณาครั้งท่ีสอง
   (1) ในกรณีท่ีเห็นว�าคําชี้แจงข�อโต�แย�งไม�มีเหตุผลทางวิชาการหรือมิได�ชี้แจงข�อ
โต�แย�งโดยมีเหตุผลเพ่ิมเติมจากครั้งท่ีหนึ่ง
   (2) ในกรณีท่ีเห็นว�าคําชี้แจงข�อโต�แย�งมีเหตุผลทางวิชาการและได�ชี้แจงเหตุผล
เพ่ิมเติมจากการขอทบทวนครั้งท่ีหนึ่ง 
สองถึงสามคนเพ่ือพิจารณาคําชี้แจง
ผู�ทรงคุณวุฒิชุดเดิมทําหน�าท่ีเป7นประธาน
 ข�อ 21 กรณีมีการแต�งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติม  
สําหรับการทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการท่ีแต�งต้ังเพ่ิมเติมนั้นด�วย
 ข�อ 22 สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเฉพาะคําชี้แจงข�อโต�แย�งของ
ประเภทท่ีคุณภาพไม�อยู�ในเกณฑ�ท่ี ก
ใหม�เพ่ิมเติมหรือมีการแก�ไขผลงานเดิม 
ให�ถือว�าวันท่ียื่นผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติมหรือวันท่ียื่นขอแก�ไขผลงานเดิมเป7นวันเสนอขอตําแหน�งทาง
วิชาการใหม� 
 ข�อ 23 กรณีมีป;ญหาท่ีจะต�องวินิจฉัยตามหมวดนี้
วินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยเป7นท่ีสุด
 

 ข�อ 24 การแต�งต้ังอาจารย�
อยู�ระหว�างดําเนินการอยู�ในวันก�อนท่ีข�อบังคับนี้ใช�บังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี ว�าด�วย หลักเกณฑ�แ
ศาสตราจารย� รองศาสตราจารย�และศาสตราจารย� พ
และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 ต�อไปจนแล�วเสร็จ  
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี
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การทบทวนผลการพิจารณาครั้งท่ีสอง 
ในกรณีท่ีเห็นว�าคําชี้แจงข�อโต�แย�งไม�มีเหตุผลทางวิชาการหรือมิได�ชี้แจงข�อ

มเติมจากครั้งท่ีหนึ่ง จะมีมติไม�รับพิจารณาก็ได� 
ในกรณีท่ีเห็นว�าคําชี้แจงข�อโต�แย�งมีเหตุผลทางวิชาการและได�ชี้แจงเหตุผล

เติมจากการขอทบทวนครั้งท่ีหนึ่ง ให�แต�งต้ังคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมจากท่ีแต�งต้ังไว�เดิม จํานวน
ชี้แจง ข�อโต�แย�งและผลงานทางวิชาการของผู�ขอ ท้ังนี้ ให�ประธานคณะกรรมการ

ผู�ทรงคุณวุฒิชุดเดิมทําหน�าท่ีเป7นประธาน 
กรณีมีการแต�งต้ังกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติม  ให�มหาวิทยาลัยจ�ายเงินสมนาคุณกรรมการ

สําหรับการทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการท่ีแต�งต้ังเพ่ิมเติมนั้นด�วย
สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเฉพาะคําชี้แจงข�อโต�แย�งของผลงานทางวิชาการท่ียื่นไว�เดิม

ประเภทท่ีคุณภาพไม�อยู�ในเกณฑ�ท่ี ก.พ.อ. กําหนดเท�านั้น ท้ังนี้ หากผู�ขอกําหนดตําแหน�งมีผลงานทางวิชาการ
มเติมหรือมีการแก�ไขผลงานเดิม กรณีนี้จะต�องดําเนินการเสนอขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการใหม�และ

ให�ถือว�าวันท่ียื่นผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติมหรือวันท่ียื่นขอแก�ไขผลงานเดิมเป7นวันเสนอขอตําแหน�งทาง

ญหาท่ีจะต�องวินิจฉัยตามหมวดนี้ ให�สภามหาวิทยาลัยเป7นผู�วินิจฉัยชี้ขาดและให�คํา
วินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยเป7นท่ีสุด 

บทเฉพาะกาล 
 

อาจารย�ให�ดํารงตําแหน�งทางวิชาการท่ีกองการเจ�าหน�าท่ีรับเรื่องไว�แล�วและ
อยู�ในวันก�อนท่ีข�อบังคับนี้ใช�บังคับ ให�ดําเนินการพิจารณากําหนดตําแหน�ง

ว�าด�วย หลักเกณฑ�และวิธีการพิจารณาแต�งต้ังบุคคลให�
ย�และศาสตราจารย� พ.ศ. 2556 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 

ต�อไปจนแล�วเสร็จ   

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  2561 

(นายวิชัย   ศรีขวัญ) 
          นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

ในกรณีท่ีเห็นว�าคําชี้แจงข�อโต�แย�งไม�มีเหตุผลทางวิชาการหรือมิได�ชี้แจงข�อ

ในกรณีท่ีเห็นว�าคําชี้แจงข�อโต�แย�งมีเหตุผลทางวิชาการและได�ชี้แจงเหตุผล
จากท่ีแต�งต้ังไว�เดิม จํานวน

ท้ังนี้ ให�ประธานคณะกรรมการ

ให�มหาวิทยาลัยจ�ายเงินสมนาคุณกรรมการ
สําหรับการทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการท่ีแต�งต้ังเพ่ิมเติมนั้นด�วย 

ผลงานทางวิชาการท่ียื่นไว�เดิมทุก
หากผู�ขอกําหนดตําแหน�งมีผลงานทางวิชาการ

กรณีนี้จะต�องดําเนินการเสนอขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการใหม�และ
ให�ถือว�าวันท่ียื่นผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติมหรือวันท่ียื่นขอแก�ไขผลงานเดิมเป7นวันเสนอขอตําแหน�งทาง

ให�สภามหาวิทยาลัยเป7นผู�วินิจฉัยชี้ขาดและให�คํา

กองการเจ�าหน�าท่ีรับเรื่องไว�แล�วและ     
ให�ดําเนินการพิจารณากําหนดตําแหน�ง ตามข�อบังคับ

ละวิธีการพิจารณาแต�งต้ังบุคคลให�ดํารงตําแหน�งผู�ช�วย
ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556

 


