
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งต้ังและถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ า 
ซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ..........……………......…………………….. 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
แต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และก าหนดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่ง      
ทางวิชาการของมหาวทิยาลยั 

อ าศั ย อ านาจต ามความ ในมาต รา ๒๓  ( ๒ )  แ ล ะ  ( ๘ )  แ ล ะมาต รา  ๗๐  ว รรคสี่   
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติในการประชุมค ร้ังที่   
๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้ออกข้อบงัคับไว้ดังน้ี 

ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ าซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับน้ี 
“คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงสถาบันที่มีการจัดการเรียน

การสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาด้วย  
“ต าแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ า                 

ของมหาวิทยาลัย 
“พนักงานมหาวิทยาลัย”๑ ให้หมายความรวมถึงผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่ข้าราชการ 

หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งมีหน้าที่ในการสอน วิจัย ให้บ ริการวิชาการ และ  
ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเช่นเดียวกับคณาจารย์ประจ าด้วย 

“คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

“ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า ส่วนงาน   
ของมหาวิทยาลัยที่ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

“ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า ผู้ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ หรือศาสตราจารย์ 

                                                             
๑ ข้อ ๓ นิยามค าว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” เพ่ิมโดยข้อ ๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบั ติ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งต้ังและถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ าซ่ึงเป็นพนกังานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 



๒   
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้ รักษ าก ารตามข้อบังคับ น้ีแล ะให้มีอ านาจออกป ระก าศ                      

ของมหาวิทยาลัยเพื่อปฏบิัตติามข้อบงัคับน้ี 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
ข้อ ๕๒ ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับกบัคณาจารย์ประจ าซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
คณาจารย์ประจ าซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอาจเลือกใช้คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ

แต่งตั้งส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยอนุโลมก็ได้ 

ข้อ ๖ เพื่อ รักษาไว้ซึ่งมาตรฐ านและคุณภ าพในก ารก าห นดต าแหน่งท างวิช าก า ร                
ของมหาวิทยาลัย การด าเนินการต่าง ๆ ตามข้อบังคับน้ีให้ค านึงถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเรียกโดยย่อว่า ก .พ.อ.  
เว้นแต่เป็นเร่ืองลักษณะเฉพาะของการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๗  การด าเนินการทุกขั้นตอนในการแต่งตั้งหรือถอนถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   
ตามข้อบังคับน้ี ให้กระท าโดยวิธีลับ 

ข้อ ๘ ภาระงานสอน การประเมินผลการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผล
การสอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการก าหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย  

หลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคหน่ึงต้องก าหนดให้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อประเมิ นผล
การสอนของคณาจารย์ประจ าในแต่ละคณะได้ตามความเหมาะสม 

ข้อ ๙ หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบต าแหน่งทางวิชาการเพื่อน ามาใช้ประกอบการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับน้ี ให้เป็นไปตามที่อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการก าหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๑๐ หลักเกณฑ์และวิธีการนับเวลาการด ารงต าแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ในต าแห น่ง  
ทางวิชาการเพื่อน ามาใช้ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับน้ี ให้เป็นไปตามที่อธิการบดี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการก าหนดโดยออกเปน็ประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ  ๑๑ ใ นก รณี ที่ ผู้ ข อ ก าห นดต าแ หน่งท าง วิช าก ารเคย เป็นอ าจารย์ ป ระจ า                                  
ในสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือเคยเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย ให้น าเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์
ประจ าในสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรืออาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยมานับเป็นระยะเวลาการปฏิบัติห น้าที่     
ตามข้อบังคับน้ีได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการก าหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

                                                             
๒ ข้อ ๕ วรรคสอง เพ่ิมโดยข้อ ๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งต้ัง

และถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ าซ่ึงเป็นพนกังานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 



๓   
ข้อ ๑๒ หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบวุฒิการศึกษาเพื่อน ามาใช้ประกอบการขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับน้ี ให้เป็นไปตามที่อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการก าหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๑๓ การก าหนดสาขาวิชาของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพื่อน ามาใช้ประกอบ   
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับ น้ี ให้เป็นไปตามที่อธิการบดีโดยความเห็นช อ บ                        
ของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการก าหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย  

หมวด ๒ 
ผลงานทางวิชาการที่ใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 
ข้อ ๑๔ ผลงานทางวิชาการที่จะใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มีดังต่อไปน้ี 
(๑) ผลงานวิจัย 
(๒) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
(๓) ต าราหรือหนังสือ 
(๔) บทความทางวิชาการ 
(๕) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นดังน้ี 
     (๕.๑) ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 
     (๕.๒) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
     (๕.๓) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
     (๕.๔) กรณีศึกษา (case study) 
     (๕.๕) งานแปล 
     (๕.๖) พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 
     (๕.๗) ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     (๕.๘) ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะหรือศิลปะ 
     (๕.๙) สิทธิบัตร 
     (๕.๑๐) ซอฟต์แวร์ 
ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลัษณะคุ ณภาพของผลงานทางวิชาการตาม 

วรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามที่อธิการบดีโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการก าหนด
โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๕ ผลงานทางวิชาการที่จะน ามาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต้องจัดท าขึ้น           
โดยผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจัดท าร่วมกับผู้อื่น จะน ามาขอต าแหน่ง
ทางวิชาการได้ ถ้าผู้ น้ันมีส่วนร่วมจัดท าในสัดส่วนและตามหลักเกณฑ์ที่อธิการบดีโดยความเห็นชอบ            
ของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการก าหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย  



๔   
ข้อ ๑๖ ผลงานทางวิชาการที่น ามาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต้องไม่มีลักษณะอย่างหน่ึง

อย่างใดดังต่อไปน้ี 
(๑) เป็นการจัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนหน่ึงส่วนใดของการศึกษาเพื่อ รับปริญญาหรือ

ประกาศนียบัตรใด ๆ ของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
(๒) เป็นผลงานทางวิชาการเดียวกันหรือซ้ ากับผลงานทางวิชาการซึ่งได้ใช้ในการขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการของผู้น้ันมาแล้ว เว้นแต่ในคร้ังก่อน ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไม่ผ่านการพิจารณา
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อาจน าผลงานทางวิชาการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงาน       
ทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการน้ันมาใช้ประกอบ            
การพิจารณาก าหนดต าแหน่งในระดับเดียวกันในคร้งต่อไปได้ 

(๓) เป็นผลงานทางวิชาการที่จัดท าขึ้นโดยผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

หมวด ๓ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 
ข้อ ๑๗ ผู้ที่จะได้ รับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต้องไม่ประพฤติผิดจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการมีดังต่อไปน้ี 
(๑) มีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ โดยต้องไม่กระท าการดังต่อไปน้ี 
     (๑.๑) ไม่น าผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน 
     (๑.๒) ไม่ลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น 
     (๑.๓) ต้องไม่น าผลงานทางวิชาการของตนเองในเร่ืองเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสาร   

ทางวิชาการมากกว่าหน่ึงฉบับ รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิม
ตามหลักวิชาการอันจะท าให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

(๒) ต้องแสดงหลักฐานของการค้นคว้าโดยอ้างถึงหรืออ้างอิงถึงบุคคลและแหล่งที่มา         
ของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเอง 

(๓) ต้องไม่มุ่งถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยต่อหลักสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิส่วนบุคคล
ของผู้อื่น่ 

(๔) ต้องจัดท าผลงานทางวิชาการโดยใช้หลักวิชาการเป็ นเกณฑ์และ เสนอผ ล ง าน              
ตามความเป็นจริง ปราศจากอคติ ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยโดยมุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือ
จงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูอ้ื่น หรือไม่ขยายข้อค้นพบโดยไม่ได้ตรวจสอบยนืยันในทางวิชาการ 

(๕) ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ถูกต้อง ชอบธรรม และชอบด้วยกฎหมาย 
(๖) ต้องแสดงการได้รับอนุญาตหรือต้องปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของการวิจัยในคนหรือ

สัตว์ เฉพาะในกรณีการท าผลงานทางวิชาการที่เป็นการท าวิจัยในคนหรือสัตว์ 
 
 



๕   
หมวด ๔ 

การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติ 
ส่วนที่ ๑ 

การก าหนดต าแหน่งอาจารย์ 
 

ข้อ ๑๘๓ ผู้ซึ่งจะได้รับการก าหนดต าแหน่งอาจารย์ต้องผ่านการด าเนินการคัดเลือกบุคคล  
เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักง าน
มหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ห รือผ่านการด าเนินการคัดเ ลือก และแต่งตั้งหรือจ้างให้เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยในต าแหน่งที่มีหน้าที่ในการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการ และให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเช่นเดียวกบั
คณาจารย์ประจ าด้วย 

ส่วนที่ ๒ 
การขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
ข้อ ๑๙ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผลการสอน 

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน และผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
(๑) ระยะเวลาการปฏิบัติงานในต าแหน่งอาจารย์ 
     (๑.๑) ไม่น้อยกว่า ๖ ปี ส าหรับอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
     (๑.๒) ไม่น้อยกว่า ๔ ปี ส าหรับอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
     (๑.๓) ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ส าหรับอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
(๒) มีชั่วโมงสอนประจ ารายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และต้องผ่านเกณฑ์

การประเมินผลการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะก าหนด 
(๓) เสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่ผ่านการประเมินคุณภาพจากคณะ 

ในรายวิชาตาม (๒) ที่ตนได้สอนหรือสอนร่วมและเป็นผู้ จัดท าหรือผลิตขึ้นเอง อย่างน้อย ๑ รายวิชา หรือ  
หลายวิชารวมกันเท่ากับจ านวนชั่วโมงสอนใน ๑ รายวิชาที่มี ๓ หน่วยกิต 

(๔) เสนอผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดังต่อไปน้ี 
     (๔.๑) กรณีทั่วไป 
      (๔.๑.๑) ผลงานวิจัย อย่างน้อย ๒ เร่ือง ที่มีคุณภาพดีขึ้นไป หรือ 
      (๔.๑.๒) ผลงานวิจัย อย่างน้อย ๑ เร่ือง ที่มีคุณภาพดีขึ้นไป และผลงาน 

ทางวิชาการในลักษณะอื่น อย่างน้อย ๑ เร่ือง ที่มีคุณภาพดีขึ้นไป หรือ 
      (๔.๑.๓) ผลงานวิจัย อย่างน้อย ๑ เร่ือง ที่มีคุณภาพดีขึ้นไป และผลงานวิชาการ

รับใช้สังคม อย่างน้อย ๑ เร่ือง ที่มีคุณภาพดีขึ้นไป หรือ 

                                                             
๓ ความเดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้แทน โดยข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคุณสมบั ติ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งต้ังและถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ าซ่ึงเป็นพนกังานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 



๖   
      (๔.๑.๔) ผลงานวิจัย อย่างน้อย ๑ เร่ือง ที่มีคุณภาพดีขึ้นไป และต าราหรือ

หนังสือ อย่างน้อย ๑ เร่ือง ที่มีคุณภาพดีขึ้นไป 
     (๔.๒) กรณีเฉพาะสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

อาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่มีคุณภาพดีขึ้นไป หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่มีคุณภาพดีขึ้นไป 
หรือบทความทางวิชาการที่มีคุณภาพดีมาขึ้นไป แทนผลงานวิจัยตาม (๔.๑.๒) ถึง (๔.๑.๔) 

ส่วนที่ ๓ 
การก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

 
ข้อ ๒๐ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผลการสอน 

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน และผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
(๒) มีชั่วโมงสอนประจ ารายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และต้องผ่านเกณฑ์

การประเมินผลการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะก าหนด 
(๓) เสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่ผ่านการประเมินคุณภาพจากคณะ 

ในรายวิชาตาม (๒) ที่ตนได้สอนหรือสอนร่วมและเป็นผู้ จัดท าหรือผลิตขึ้นเอง อย่างน้อย ๑ รายวิชา หรือ  
หลายวิชารวมกันเท่ากับจ านวนชั่วโมงสอนใน ๑ รายวิชาที่มี ๓ หน่วยกิต 

(๔) เสนอผลงานทางวิชาการด้วยวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 
     (๔.๑) กรณีทั่วไป 
 (๔.๑.๑) วิธีที่ ๑ เสนอผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีขึ้นไป ประกอบด้วย ต ารา

หรือหนังสือ อย่างน้อย ๑ เร่ือง และผลงานทางวิชาการดังต่อไปน้ี 
       (๔.๑.๑.๑) ผลงานวิจัย อย่างน้อย ๒ เร่ือง หรือ 
       (๔.๑.๑.๒) ผลงานวิจัย อย่างน้อย ๑ เร่ือง และผลงานทางวิชาการในลักษณะ

อื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม อย่างน้อย ๑ เร่ือง 
 (๔.๑.๒) วิธีที่ ๒ เสนอผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพอย่างหน่ึงอย่างใดดังตอ่ไปน้ี 
       (๔.๑.๒.๑) ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดีมากขึ้นไป อย่างน้อย ๒ เร่ือง และคุณภาพ

ดีขึ้นไป อย่างน้อย ๑ เร่ือง หรือ 
       (๔.๑.๒.๒) ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดีมากขึ้นไป อย่างน้อย ๒ เร่ือง และผลงาน

ทางวิชาการในลักษณะอื่นหรือผลงานวิชาการรรับใช้สังคมที่มีคุณภาพดีขึ้นไป อย่างน้อย ๑ เร่ือง 
     (๔.๒) กรณีเฉพาะสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

อาจใช้ต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพดีมากขึ้นไป อย่างน้อย ๒ เร่ือง และคุณภาพดีขึ้นไป อย่างน้อย ๑ เร่ือง 

 

 

 



๗   
ส่วนที่ ๔ 

การก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ 
  
ข้อ ๒๑ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผลการสอน และ

ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
(๒) มีชั่วโมงสอนประจ ารายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
(๓) เสนอผลงานทางวิชาการด้วยวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 
     (๓.๑) กรณีทั่วไป 
 (๓.๑.๑) วิธีที่ ๑ เสนอผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีมากขึ้นไป ดังต่อไปน้ี 
       (๓.๑.๑.๑) ต าราหรือหนังสือ อย่างน้อย ๑ เร่ือง และ 
       ( ๓ .๑ .๑ .๒ )  ผ ล ง านวิ จัยที่ไ ด้ รับการเผยแ พร่ใ นวารสารทาง วิชาการ             

ที่อยู่ ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามที่  ก.พ.อ. ก าหนด หรือในวารสารทางวิ ชาการตามที่ก าหนดไว้                  
ตามข้อ ๑๔ อย่างน้อย ๕ เร่ือง หรือ 

       ( ๓ .๑ .๑ .๓ )  ผ ล ง านวิ จัยที่ไ ด้ รับการ เผยแ พร่ใ นวารสารทาง วิชาการ                    
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือในวารสารทางวิชาการตามที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๑๔ 
และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ได้ รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติห รือผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
รวมกันทั้งหมด อย่างน้อย ๕ เร่ือง แต่ทั้ง น้ี ต้องมีผลงานวิจัยที่ได้ รับการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ          
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือในวารสารทางวิชาการตามที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๑๔  
อย่างน้อย ๑ เร่ือง 

 (๓.๑.๒) วิธีที่ ๒ เสนอผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีเด่น ดังต่อไปน้ี 
       ( ๓ .๑ .๒ .๑ )  ผ ล ง านวิ จัยที่ไ ด้ รับการเผยแ พร่ใ นวารสารทาง วิชาการ                    

ที่อยู่ ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามที่  ก.พ.อ. ก าหนด หรือในวารสารทางวิชาการตามที่ก าหนดไว้  
ตามข้อ ๑๔ อย่างน้อย ๕ เร่ือง หรือ 

       ( ๓ .๑ .๒ .๒ )  ผ ล ง านวิ จัยที่ไ ด้ รับการเผยแ พร่ใ นวารสารทาง วิชาการ                    
ที่อยู่ ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามที่  ก.พ.อ. ก าหนด  หรือในวารสารทางวิชาการตามที่ก าหนดไว้                
ตามข้อ ๑๔ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ได้ รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติห รือผลงานวิชาการ  
รับใช้สังคมรวมกันทั้งหมด อย่างน้อย ๕ เร่ือง แต่ทั้ง น้ี ต้องมีผลงานวิจัยที่ได้ รับการเผยแพร่ในวารสาร         
ทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือในวารสารทางวิชาการตามที่ก าหนด
ไว้ตามข้อ ๑๔ อย่างน้อย ๑ เร่ือง 

     (๓.๒) กรณีเฉพาะสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
อาจเสนอผลงานทางวิชาการได้โดยวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึงดังตอ่ไปน้ี 

 (๓.๒.๑) วิธีที่ ๑ เสนอผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีมากขึ้นไป ดังต่อไปน้ี 
      (๓.๒.๑.๑) ต าราหรือหนังสือ อย่างน้อย ๒ เร่ือง และ 



๘   
      ( ๓ .๒ .๑ .๒ )  ผ ล ง านวิ จัยที่ไ ด้ รับการเผ ยแพ ร่ในว ารสารท างวิ ชาการ                            

ที่อยู่ ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด หรือในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือในวารสาร               
ทางวิชาการตามที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๑๔ อย่างน้อย ๒ เร่ือง หรือ 

      ( ๓ .๒ .๑ .๓ )  ผ ล ง านวิ จัยที่ไ ด้ รับการเผ ยแพ ร่ในว ารสารท างวิ ชาการ                              
ที่อยู่ ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ. ก าหนด หรือในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือในวารสาร              
ทางวิชาการตามที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๑๔ อย่างน้อย ๑ เร่ือง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นหรือผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย ๒ เร่ือง 

 (๓.๒.๒) วิธีที่ ๒ เสนอผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีเด่น ดังต่อไปน้ี 
      (๓.๒.๒.๑) ต าราหรือหนังสือ อย่างน้อย ๓ เร่ือง หรือ 
      (๓.๒.๒.๒) ต าราหรือหนังสือ อย่างน้อย ๑ เร่ือง และผลงานทางวิชาการ         

ในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม อย่างน้อย ๒ เร่ือง หรือ 
      ( ๓ .๒ .๒ .๓ )  ผ ล ง านวิ จัยที่ไ ด้ รับการเผ ยแพ ร่ในว ารสารท างวิ ชาการ                                

ที่อยู่ ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ. ก าหนด หรือในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือในวารสาร                 
ทางวิชาการตามที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๑๔ อย่างน้อย ๓ เร่ือง หรือ 

      ( ๓ .๒ .๒ .๔ )  ผ ล ง านวิ จัยที่ไ ด้ รับการเผ ยแพ ร่ในว ารสารท างวิ ชาการ                             
ที่อยู่ ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ. ก าหนด หรือในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือในวารสาร                
ทางวิชาการตามที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๑๔ อย่างน้อย ๑ เร่ือง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นหรือผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม อย่างน้อย ๒ เร่ือง 

หมวด ๕ 
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 

 
ข้อ ๒๒ การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษอาจท าได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 
(๑) กรณีผู้ขอก าหนดต าแหน่งมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่ครบระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้

ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับสูงขึ้น 
(๒) กรณีผู้ขอก าหนดต าแหน่งเสนอขอก าหนดต าแหน่งข้ามระดับต าแหน่งทางวิชาการ 
(๓) กรณีผู้ขอก าหนดต าแหน่งเสนอขอก าหนดต าแหน่งโดยใช้ผลงานทางวิช าก า ร                  

ที่ได้รับการยอมรับในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
ข้อ ๒๓ การขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษอาจท าได้ตามหลัก เกณ ฑ์ 

ดังต่อไปน้ี 
(๑) กรณีผู้ขอก าหนดต าแหน่งมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่ครบระยะเวลาตามข้อ ๑๙ (๑) 

ให้ด าเนินการดังต่อไปน้ี 
     (๑.๑) เสนอผลงานทางวิชาการและด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการขอก าห นด

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธีปกต ิ
     (๑.๒) มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีมากขึ้นไป 



๙   
(๒) กรณีผู้ขอก าหนดต าแหน่งเสนอขอก าหนดต าแหน่งโดยใช้ผลงานทางวิช าก า ร  

ที่ได้รับการยอมรับในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด ให้เสนอผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่  
ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด ในระดับควอไทล์ ๑ (Q1) หรือ
ระดับควอไทล์ ๒ (Q2) ที่มีคุณภาพดีมากขึ้นไป อย่างน้อย ๑ เร่ือง 

ข้อ ๒๔ การขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษอาจท าได้ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปน้ี 

(๑) กรณีผู้ขอก าหนดต าแหน่งมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่ครบระยะเวลาตามข้อ ๒๐ (๑) 
หรือกรณีผู้ขอก าหนดต าแหน่งข้ามระดับต าแหน่งไปเปน็รองศาสตราจารย์ให้ด าเนินการดังต่อไปน้ี 

     (๑.๑) เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ ๑ ตามข้อ ๒๐ (๔) (๔.๑) (๔.๑.๑) เท่าน้ัน 
และให้ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์โดยวิธีปกติ  

     (๑.๒) มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีมากขึ้นไป 
(๒) กรณีผู้ขอก าหนดต าแหน่งเสนอขอก าหนดต าแหน่งโดยใช้ผลงานทางวิช าก า ร  

ที่ได้รับการยอมรับในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด ให้ด าเนินการดังต่อไปน้ี 
     (๒.๑) เสนอผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด ในระดับควอไทล์ ๑ (Q1) หรือระดับควอไทล์ ๒ (Q2) ที่มีคุณภาพดีมากขึ้นไป 
อย่างน้อย ๑ เร่ือง และต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพดีขึ้นไป อย่างน้อย ๑ เร่ือง หรือ 

     (๒.๒) เสนอผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด ในระดับควอไทล์ ๑ (Q1) หรือระดับควอไทล์ ๒ (Q2) ที่มีคุณภาพดีเด่น  
อย่างน้อย ๑ เร่ือง และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดีขึ้นไป อย่างน้อย ๑ เร่ือง 

ข้อ ๒๕ การขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษอาจท าได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
(๑) กรณีผู้ขอก าหนดต าแหน่งมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่ครบระยะเวลาตามข้อ ๒๑ (๑) 

หรือกรณีอาจารย์ห รือผู้ช่วยศาสตราจารย์ขอก าหนดต าแหน่งข้ามระดับไปเป็นศาสตราจารย์ ให้ด าเนินการ
ดังต่อไปน้ี 

     (๑.๑) เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ ๑ ตามข้อ ๒๑ (๓) (๓.๑) (๓.๑.๑) เท่าน้ัน 
และให้ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีปกติ  

     (๑.๒) มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีเด่น 
(๒) กรณีมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. 

ก าหนดมีได้เฉพาะกรณีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์โดยผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งต้องมีผลงานวิจัยที่ได้ รับการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ       
ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด ในระดับควอไทล์ ๑ (Q1) หรือระดับควอไทล์ ๒ (Q2) ที่มีคุณภาพดีเด่น อย่างน้อย       
๑ เร่ือง และต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพดีเด่น อย่างน้อย ๒ เร่ือง 

 

 



๑๐   
หมวด ๖ 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและวิธีการประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ข้อ ๒๖ ในการประเมินผลงานท างวิชาก ารของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิช าก า ร  
ให้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแต่งตั้งมีองค์ประกอบดังต่อไปน้ี 

(๑) กรณีการขอก าหนดต าแหน่งโดยวิธีปกติ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิอีกจ านวน ๓ คน 

(๒) กรณีการขอก าหนดต าแหน่งโดยวิธีพิเศษ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิอีกจ านวน ๕ คน 

ประธานกรรมการให้แต่งตั้งจากกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้แต่งตั้งจากบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย     

ที่ ก.พ.อ. หรือสภามหาวิทยาลัยประกาศก าหนด เว้นแต่กรณีที่ไม่สามารถหาผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเปน็บุคคลภายนอก
ที่อยู่ ในบัญชีได้ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการอาจเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจา รณา                  
ให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณี ดังต่อไปน้ี 

(๑) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่อยู่นอกหรือในบัญชีที่ ก.พ.อ. 
เป็นกรรมการร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยหรือ 

(๒) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่อยู่นอกบญัชีที่ ก.พ.อ. หรือสภามหาวิทยาลัย  
ข้อ ๒๗ ให้ประธานกรรมการมีอ านาจหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุมและก ากับดูแล 

ให้การประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณท างวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง      
ทางวิชาการเป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีอ านาจหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ข้อ ๒๘ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการแล้วแจ้งผลการประเมินให้มหาวิทยาลัยทราบภายในเวลาอันสมควร 

การประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการให้มีระดับคุณภาพต่ ากว่าดี ดี ดีมาก หรือดีเด่น ทั้งน้ี
ในกรณีที่คุณภาพผลงานทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเร่ืองใดไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะได้ รับ  
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต้องให้เหตุผลประกอบด้วย 

ช้อ ๒๙ การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงจึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งน้ี อาจจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  

การลงมติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรณีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติ 
ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก 

การลงมติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรณีการขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ห รือ
รองศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก 

การลงมติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรณีการขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ 
ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๔ ใน ๕ 



๑๑   
ข้อ ๓๐ เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้แจ้งผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม

และจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมายังมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ประธานกรรมการ
เรียกประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมิน เว้นแต่ในกรณีการขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ  
รองศาสตราจารย์ที่มีผลการประเมิ นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดเห็นว่าให้อยู่ ใน เกณ ฑ์ห รือ               
ไม่ให้อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการแต่งตั้ง 

ในกรณีการขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หากปรากฏว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
เสียงข้างมากเห็นว่าให้อยู่ในเกณฑ์หรือไม่ให้อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้ รับการแต่งตั้ง ประธานกรรมการอาจไม่ เรียก
ประชุมก็ได้ 

หมวด ๗ 
การขอก าหนดต าแหน่งและการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

 
ข้อ ๓๑ แบบค าขอก าหนดต าแหน่ง วิธีการและขั้นตอนในการยื่นค าขอก าหนดต าแหน่ง 

ทางวิชาการให้เป็นไปตามที่อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิช าการ
ก าหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๓๒ การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการให้แต่งตัง้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
(๑) กรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไม่มีการยื่นผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม และ 

ไม่มีกรณีที่ต้องปรับปรุงต าราหรือหนังสือตามความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แต่งตั้งได้ตั้งแต่วันที่  
ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้รับเร่ืองการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

(๒) กรณีผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ส่งผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมก่อนการส่งผลงาน
ทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แต่งตั้งได้ตั้งต่วันที่ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง  
ทางวิชาการได้รับผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม 

(๓) กรณีผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต้องปรับปรุงต าราหรือหนังสือตามความเห็น     
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แต่งตั้งได้ตั้งแต่วันที่ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
ได้รับต าราหรือหนังสือฉบับปรับปรุงแล้ว 

(๔) กรณีผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิช าก ารได้ยื่นขอก าห นดต าแหน่งท างวิช าก า ร                 
ต่อฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ต่อมาภายหลังได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา 
ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ หรือลาคลอด ให้แต่งตั้งได้ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปน้ี 

     (๔.๑) กรณีที่ไม่มีการยื่นผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม และไม่มีกรณีที่ต้องปรับปรุงต ารา
หรือหนังสือตามความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แต่งตั้งได้ตั้งแต่วันที่ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้รับเร่ืองการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

     (๔.๒) กรณีมีการยื่นผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมก่อนการส่งผลงานทางวิชาการกรรมการ
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิและก่อนวันที่ได้รับอนุมัติการลา ให้แต่งตั้งได้ตั้งแต่วันที่ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการได้รับผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมน้ัน 



๑๒   
     (๔.๓) กรณีที่ต้องปรับปรุงต าราหรือหนังสือตามความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ

ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ส่งต าราหรือหนังสือฉบับปรับปรุงให้ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการแล้วก่อนวันที่ได้รับการอนุมัติการลา ให้แต่งตั้งได้ตั้งแต่วันที่ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้รับต าราหรือหนังสือฉบับปรับปรุงแล้ว 

     (๔.๔) กรณีที่ต้องปรับปรุงต าราหรือหนังสือตามความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ส่งต าราหรือหนังสือฉบับปรับปรุงแล้วให้ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการในระหว่างการลา ให้แต่งตั้งได้ในวันที่รายงานตัวกลับเขา้ปฏิบตัิงาน 

     (๔.๕) กรณีที่ต้องปรับปรุงต าราหรือหนังสือตามความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ส่งต าราหรือหนังสือฉบับปรับปรุงแล้วให้ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในวันหรือหลังวันที่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน  ให้แต่งตั้งได้ตั้งแต่วันที่      
ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้รับต าราหรือหนังสือฉบับปรับปรุงแล้ว  

( ๕ )  ผู้ ข อ ก าหนดต าแหน่งทางวิ ชาการได้ ยื่นขอก าห นดต าแห น่งทาง วิชาการไว้                             
ต่อฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ต่อมาภายหลังต้องพ้นสภาพ                     
การเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ด้วยสาเหตุตาย เกษียณอายุ หรือลาออก ให้แต่งตั้งได้ตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปน้ี  

     (๕.๑) กรณีที่ไม่มีการยื่นผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมและไม่มีกรณีที่ต้องปรับปรุงต าราหรือ
หนังสือตามความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แต่งตั้งได้ตั้งแต่วันที่ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการได้รับเร่ืองการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

     (๕.๒) กรณีมีการยื่นผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมก่อนการส่งผลงานทางวิชาการ                     
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและก่อนวันที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้แต่งตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 
ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้รับผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมน้ัน 

     (๕.๓) กรณีที่ต้องปรับปรุงต าราหรือหนังสือตามความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ส่งต าราหรือหนังสือฉบับปรับปรุงให้ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการแล้วก่อนวันที่พ้นสภาพ ให้แต่งตั้งได้ตั้งแต่วันที่ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการได้รับต าราหรือหนังสือฉบับปรับปรุงแลว้ 

หมวด ๘ 
การขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

 
ข้อ ๓๓ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่มีผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
อาจมีหนังสือชี้แจงเหตุผลทางวิชาการเพื่อขอหี้การทบทวนผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผล 

ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาเร่ืองขอหี้การทบทวนตามวรรคหน่ึง 
และให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 



๑๓   
(๑) หากเห็นว่าการขอให้มีการทบทวนฟังไม่ขึ้น ให้คณะกรรมการพิจ ารณาต าแหน่ง         

ทางวิชาการมีมติไม่รับเร่ืองไว้พิจารณา และแจ้งให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการผู้น้ันทราบ  
(๒) หากเห็นว่าการขอให้มีการทบทวนมีเหตุผลรับฟังได้ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง

ทางวิชาการมีมติรับเร่ืองไว้ทบทวนและแจ้งให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาทบทวนโดยให้น าเหตุผล     
ที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการอ้างมาประกอบการพิจารณาด้วย  

ข้อ ๓๔ เมื่อผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้รับแจ้งผลตามข้อ ๓๓ แล้วยังไม่เห็นด้วย  
อาจมีหนังสือชี้แจงเหตุผลทางวิชาการเพื่อขอให้มีการทบทวนผลเป็นคร้ังที่ ๒ ต่อคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาเร่ืองขอทบทวนผลเป็นคร้ังที่ ๒  
ตามวรรคหน่ึงแล้วด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 

(๑) หากเห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการหรือมิได้ชี้แจงข้อโต้แย้งโดยมีเหตผุล
เพิ่มเติมจากการยื่นค าขอคร้ังที่ ๑ ให้มีมติไม่รับเร่ืองไว้พิจารณา และแจ้งให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ทราบ 

(๒) กรณีเห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการและได้มีการชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมจาก
การยื่นค าขอทบทวนคร้ังที่ ๑ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติมจากที่แต่งตั้งไว้เดิมจ านวน ๒-๓ คน เพื่อพิจารณาค าชี้แจง
ข้อโต้แย้งและผลงานทางวิชาการของผู้ยื่นค าขอ ทั้งน้ี ให้ประธานกรรมการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      
ที่ท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมท าหน้าที่เป็น  
ประธานกรรมการ 

หมวด ๑๑ 
การลงโทษทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและการถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการ 

 
ข้อ ๓๕ ในระหว่างการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ หากปรากฏต่อมาว่าผลง าน  

ทางวิชาการที่น ามาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการน้ันมีลักษณะขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ตามข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการพิ จารณาต าแหน่งท างวิช าก ารระงับก ารพิจารณา และเสนอเร่ือ ง                       
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อมีมติห้ามมิให้ผู้น้ันขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี แต่ไม่เกิน 
๑๐ ปี นับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ หรือตามระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยเหน็สมควร 

ข้อ ๓๖ หากปรากฏภายหลังจากการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการว่าผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการผู้น้ัน ได้จัดท าผลงานวิชาการที่น ามาเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง      
ทางวิชาการโดยมีการประพฤติผิดจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางวิชาการ ให้ถอดถอนผู้น้ันจากต า แหน่ง     
ทางวิชาการที่ได้แต่งตั้งโดยใช้ผลงานทางวิชาการที่มีการประพฤติผิดน้ัน 

ในกรณีที่มีการถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการตามวรรคหน่ึง หากผู้กระท าผิดด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการสูงกว่าต าแหน่งทางวิชาการที่ถูกถอดถอน ให้ถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการในระดับสูงกว่ า น้ัน  
ทุกระดับด้วย 



๑๔   
ในกรณีถอดถอนต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้สภามหาวิทยาลัยด าเนินการน าค ว าม             

กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน 
ให้ผู้ถูกถอดถอนคืนเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนทางวิชาการในส่วนที่ได้ รับ            

จากการด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ถอดถอนน้ันทั้งหมดให้แก่มหาวิทยาลัย  

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๓๗ การด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทย าลั ย  
สายวิชาการและพนักงานเงินรายได้ สายวิชาการ ที่อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีมีผลใช้บังคับ ให้ด าเนินการต่อไป
ตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่ใช้กับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการน้ันต่อไปจนกว่าจะด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ข้อ ๓๘ การออกประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามข้อบังคับ น้ี  
ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ข้อบังคับน้ีมีผลใชบ้ังคับ 

             ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
          (ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร) 
                      นายกสภามหาวิทยาลัย  
 
 
 


