
 
 

 
 
 
 

ขอบงัคบัสภามหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ การถอดถอน และวธิีการแตงตั้งคณาจารยของมหาวทิยาลัย 

ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
------------------------------------------- 

 
เพื่ออนุวัตตามมาตรา ๑๘ (๙) มาตรา ๕๑  และมาตรา ๕๔  แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗   และมาตรา  ๗๔  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘  (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗  ประกอบมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลยัจึงไดออกขอบังคับไวดังนี้ 
 

หมวด  ๑ 
บททัว่ไป 

 

               ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  "ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวาดวย
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ การถอดถอน และวิธีการแตงตั้งคณาจารยของมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
              ขอ ๒  ใหใชขอบังคับนี้ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
                ขอ ๓ บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่ง  และประกาศอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวใน
ขอบังคับนี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้  ใหใชขอบังคับนี้แทน 
              ขอ ๔   ในขอบังคับนี ้
                 "มหาวิทยาลัย"  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    "สภามหาวิทยาลัย" หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา               
   "อธิการบดี"  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 



 ๒

                "คณาจารยประจํา" หมายความวา ผูที่ปฏิบัติงานประจํา โดยทําหนาที่สอน 
วิจัย และใหบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
                 "คณาจารย"  หมายความวา  ผูทรงคุณวุฒิที่เปนคณาจารยประจําของ
มหาวิทยาลัย 
                 "ตําแหนงทางวิชาการ" หมายความวา  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   
รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลที่เปนคณาจารยประจํา   

  "ก.พ.อ."  หมายความวา  คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ซ่ึงเกิดขึ้นตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๗   

  "ก.พ.ต."  หมายความวา  คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยซึ่งเกิดขึ้นโดยการแตงตั้งของสภามหาวิทยาลัย 

"ก.ป.ผ."  หมายความวา  คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ  
ซ่ึงเกิดขึ้นโดยการแตงตั้งของ ก.พ.ต. 
   ขอ ๕   ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง ก.พ.ต. โดยการเสนอแนะของอธิการบดีจาก
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายชื่ออยูในบัญชีผูทรงคุณวุฒิของ ก.พ.อ.  จํานวน ๕ - ๑๐ คน 
ให ก.พ.ต. มีวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป และอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกก็ได  ก.พ.ต. มีประธาน
กรรมการ ก.พ.ต. ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย ๑ คน 
เปนประธานกรรมการ โดยมีวาระเชนเดียวกับกรรมการ ก.พ.ต. ใหอธิการบดีเสนอชื่อบุคคล 
จากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั ้งเปนเลขานุการ ๑ คน และ 
เปนผูชวยเลขานุการอีก ๓ คน ทําหนาที่เปนเลขานุการ และผูชวยเลขานุการของ ก.พ.ต.  ให ก.พ.ต.        
มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
    ๕.๑  กลั่นกรองผลงานทางวิชาการของผูขอเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
ทุกระดับในเร่ืองคุณลักษณะ องคประกอบ และรูปแบบของผลงานทางวิชาการ 
   ๕.๒  แตงตั้ง ก.ป.ผ. ใหทําหนาที่ตรวจประเมินผลงานทางวิชาการ ที่ผาน
การกลั่นกรองตาม ๕.๑  ในตําแหนงทางวิชาการที่ตํ่ากวาศาสตราจารย   
   ๕.๓  ประเมินผลการสอนของผูขอเขาสู ตําแหนงทางวิชาการ  หรือ 
อาจแตงตั้งอนุกรรมการจากผูทรงคุณวุฒิใหทําหนาที่ประเมินแทนก็ได 
   ๕.๔  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 



 ๓

   ขอ ๖  ให ก.พ.ต. แตงตั้ง ก.ป.ผ. ตามขอ ๕.๒ ใหทําหนาที่ตรวจประเมินผลงาน 
ทางวิชาการของผูขอเขาสูตําแหนงทางวิชาการในระดับผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย 
จํานวนรายละ ๓-๕ คน จากผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
   ๖.๑  ตองเปนบคุคลภายนอกของมหาวิทยาลัย  
   ๖.๒  มีรายชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิของ ก.พ.อ. หรือท่ี ก.พ.อ. 
ใหการรับรอง 
   ๖.๓  ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ไมตํ่ากวาตําแหนงที่ผูขอเขาสูตําแหนง
เสนอขอ 
   ๖.๔  มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ไดรับการมอบหมายใหเปนผูตรวจ
ประเมิน 
  ให ก.พ.ต. แตงตั้งกรรมการ ก.พ.ต.คนหนึ่งเปนประธานกรรมการ ก.ป.ผ. มีหนาที่
ประสานงาน และเชิญกรรมการประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
แตละรายเสนอ ก.พ.ต. ในการประชุมตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง สําหรับ 
แบบการประเมินผลงานทางวิชาการ และวิธีการประเมินใหสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 
               ขอ  ๗   ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้  และเปนผูวินิจฉัยชี้
ขาดปญหาที่เกิดจากการใชขอบังคับนี้ 
 

หมวด  ๒ 
การแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตาํแหนงทางวชิาการ 

 

               ขอ ๘  การพ ิจารณาแต งตั ้งคณาจารย ประจําที ่สอนในระด ับอ ุดมศ ึกษา    
ซึ ่ง รวมทั ้งผู ที ่ได ร ับการขยายเวลาราชการ    ให ดํารงตําแหน งทางว ิชาการ  ในตําแหน ง 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย   ใหถือคุณสมบัติ และหลักเกณฑดังนี้ 
  การพิจารณาแตงตั้งตามวรรคแรกกระทําได ๒ วิธี คือ การแตงต้ังโดยวิธีปกติ และ
การแตงตั้งโดยวิธีพิเศษ 
  ๘.๑   การแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยวิธีปกติ  
ใหใชหลักเกณฑ ดังนี้ 
 
 



 ๔

๘.๑.๑ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   จะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
                                          (๑) คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตองสําเร็จปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา    จะตองดํารงตําแหนงอาจารยและไดปฏิบัติหนาที่สอนมาแลวไมนอยกวา  ๙  ป  หรือตอง
สําเร็จปริญญาโทหรือเทียบเทา จะตองดํารงตําแหนงอาจารยและไดปฏิบัติหนาที่สอนมาแลวไมนอย
กวา  ๕  ป หรือ ตองสําเร็จปริญญาเอกหรือเทียบเทา จะตองดํารงตําแหนงอาจารยและไดปฏิบัติ
หนาที่สอนมาแลวไมนอยกวา  ๒  ป 
                 กรณีไดดํารงตําแหนงอาจารยประจํา และไดปฏิบัติหนาที่
สอนประจํา รายวิชาใดรายวิชาหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแหงอ่ืน ในรายวิชาที่ไมตํ่ากวา ๒ 
หนวยกิตตอทวิภาค เมื่อไดรับการแตงตั้งใหเปนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัย ใหนับเวลาในตอนเปน
อาจารยประจําและสอนในสถาบันอุดมศึกษาแหงอื่นมารวมกับเวลาในการสอนในมหาวิทยาลัยได
เต็มจํานวน 
                                                   กรณีไดดํารงตําแหนงอาจารยพิเศษในสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐหรือ เคยเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในรายวิชาที่ไมตํ่ากวา ๒ หนวยกิต ตอทวิภาค  
ใหคํานวณเวลามารวมกับเวลาสอนในมหาวิทยาลัยดังกลาวไดเพียง ๓  ใน  ๔   
                                                   กรณีที่ ได รับวุฒิเ พ่ิมเชนได รับปริญญาโท  ใหนับเวลา 
มารวมกันระหวางตอนมีวุฒิปริญญาตรีและเวลาตอนมีวุฒิปริญญาโทไดตามสูตร  
เวลาสอนตอนมีวฒุิปริญญาตรี +  เวลาสอนตอนมีวุฒิปริญญาโท           ถาไดผลลัพธไมตํ่ากวา  ๑  
 
ก็สามารถเสนอขอตําแหนงทางวิชาการได  เวลาที่ใชตามสูตรนี้ใหนับเปนป                                                                  
                                                     (๒) ผลการสอน  ตองมีช่ัวโมงสอนประจําในรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่งที่กําหนดไวในหลักสูตรระดับปริญญาของมหาวิทยาลัย  มีความชํานาญในการสอน
และทําการสอนไดผลดีสมความมุงหมายโดยผานการประเมินจาก ก.พ.ต. ตาม  ๕.๓ สําหรับแบบ
ประเมินผลการสอนใหเปนไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
                                                     (๓)  ผลงานทางวิชาการประกอบดวย                                                        
 ๑. เอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตามรายวิชาที่ได
สอนในระดับปริญญาไมนอยกวา ๑ รายวิชา  ซึ่งมีคุณภาพด ี และไดใชประกอบการสอนมาแลวและ 
 ๒. งานแตงเรียบเรียงตําราหรือหนังสือหรือบทความ
ทางวิชาการที่มีคุณภาพดีและไดตีพิมพเผยแพรตามเกณฑที่  ก.พ.อ. กําหนด หรือ 

๙                                                  ๕ 



 ๕

 ๓. งานแปลหนังสือที่มีคุณภาพดีและไดตีพิมพเผยแพร
ตามเกณฑที่  ก.พ.อ. กําหนด  หรือ 
 ๔. งานวิจัยที่มีคุณภาพดี และไดตีพิมพเผยแพร 
ตามเกณฑ  ท่ี  ก.พ.อ. กําหนด  หรือ 
 ๕. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  ท่ีมีคุณคา 
เทียบไดกับ ๒ หรือ ๓ หรือ ๔ 

 
๘.๑.๒  ตําแหนงรองศาสตราจารยจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

                             (๑) คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตองดํารงตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวา  ๓  ป 
                             (๒) ผลการสอน ตองมีช่ัวโมงสอนประจําในรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่งที่กําหนดไวในหลักสูตรระดับปริญญาของมหาวิทยาลัยและมีความชํานาญพิเศษ 
ในการสอนและทําการสอนไดผลดีสมความมุงหมายโดยผานการประเมินจาก ก.พ.ต. ตาม  ๕.๓ 
สําหรับแบบประเมินผลการสอนใหเปนไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
                              (๓) ผลงานทางวิชาการประกอบดวย                                                          
 ๑. เอกสารคําสอนที่ผลิตขึ้นตามรายวิชาที่ไดสอนใน
ระดับปริญญาไมนอยกวา ๑ รายวิชา  ซ่ึงมีคุณภาพดี  และไดใชประกอบการสอนมาแลว และ 
                            ๒. งานแตงเรียบเรียงตําราที่ใชประกอบการศึกษาใน
ระดับปริญญาของมหาวิทยาลัยหรือหนังสือ ที่มีคุณภาพดีและไดตีพิมพเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ.
กําหนด หรือ 
 ๓ .  งานแปลหนังสือ  ที่มี คุณภาพดีและได ตีพิมพ
เผยแพรตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 
 ๔ . งานวิ จัยที่มี คุณภาพดี และไดตีพิมพเผยแพร 
ตามเกณฑที่  ก.พ.อ. กําหนด หรือ 
 ๕. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  ที่มีคุณคาเทียบ
ไดกับ ๒ หรือ  ๓  หรือ ๔ 
                                                ๘.๑.๓  ตําแหนงศาสตราจารยจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
                              (๑) คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตองเปนผูดํารงตําแหนง 
รองศาสตราจารย  และปฏิบัติหนาที่ในการสอน  ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวา ๒ ป 



 ๖

                             (๒) ผลการสอน ตองมีช่ัวโมงสอนประจําในรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่ง  ที่กําหนดไวในหลักสูตรระดับปริญญาของมหาวิทยาลัยและมีความเชี่ยวชาญใน
การสอนและทําการสอนไดผลดีสมความมุงหมายโดยผานการประเมินจาก ก.พ.ต. ตาม  ๕.๓ 
สําหรับแบบประเมินผลการสอนใหเปนไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
                              (๓) ผลงานทางวิชาการ  ผูขออาจเสนอผลงานทางวิชาการ
ได  ๒  วิธี  ดังนี้                                    
                             วิธีที่ ๑    
              ๑. เสนองานแตงเรียบเรียงตํารา  ท่ีใชประกอบการศึกษา 
ในระดับปริญญาของมหาวิทยาลัย หรือหนังสือที่เผยแพรความรูไปสูวงวิชาการจํานวนไมนอยกวา  
๑ เลม  ท่ีมีคุณภาพดีมากและไดตีพิมพเผยแพรตามเกณฑที่  ก.พ.อ. กําหนด  และ 
              ๒ . งานวิ จัยที่มี คุณภาพดีมาก  และไดตีพิมพเผยแพร 
ตามเกณฑที่  ก.พ.อ. กําหนด  หรือ 
              ๓. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  ท่ีมีคุณคาเทียบได
กับงานแตงเรียบเรียงตําราหรือหนังสือหรืองานวิจัยตาม  ๑  หรือ  ๒ 
                             วิธีท่ี ๒ 
              ๑. เสนองานแตงเรียบเรียงตําราที่ใชประกอบการศึกษา 
ในระดับปริญญาของมหาวิทยาลัย  หรือหนังสือที่เผยแพรความรูไปสูวงวิชาการจํานวนไมนอยกวา  
๑ เลม ที่มีคุณภาพดีเดนและไดตีพิมพเผยแพรตามเกณฑที่  ก.พ.อ. กําหนด หรือ 
              ๒. งานวิจัยที่มีคุณภาพดีเดน และไดตีพิมพเผยแพร 
ตามเกณฑที่  ก.พ.อ. กําหนด  หรือ 
              ๓. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  ที่มีคุณภาพดีเดน 
การแตงตั้ง ก.ป.ผ. สําหรับการประเมินผลงานทางวิชาการตามวิธีที่ ๒ ใหแตงตั้ง ก.ป.ผ.  ๕  คน  คะแนน
ประเมินผานใหเปนเสียงขางมากเชนเดียวกับวิธีที่ ๑  ซึ่งใหเสียงขางมากเปน ๒ ใน ๓ 
    ๘.๒ การแตงตั้งคณาจารยประจํา รวมทั้งผูท่ีไดรับการขยายเวลาราชการ 
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษใหผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการดําเนินการเสนอ
ผลงานตามวิธีการที่กําหนดไวในหลักเกณฑและวิธีการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการตามมติ 
ก.พ.อ. ครั้งที่  ๔/๒๕๔๘ เม่ือวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ 



 ๗

   ๘.๓  การแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงอาจารย ๓ ระดับ ๖-๘ หรือ ๙ ใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการใหปฏิบัติตามหลักเกณฑของ ก.พ.อ. ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ที่ ศธo๕o๙/ว๑๒๗o ลงวันที่ ๓o มกราคม ๒๕๔๙ 

 

หมวด ๓ 
วิธีการและขัน้ตอนการแตงตั้งคณาจารยใหดํารงตาํแหนงทางวชิาการ 

 

  ขอ ๙  วิธีการและขั้นตอนในการแตงตั้งคณาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
มีดังนี้ 
   ๙.๑  ใหผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการดําเนินการเสนอผลงาน 
ตามวิธีการที่กําหนดไวในหลักเกณฑและวิธีการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการตามมติ ก.พ.อ.  
คร้ังที่ ๔/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
   ๙.๒  ให ก.พ.ต. แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ ทําหนาที่เปน ก.ป.ผ. ตามขอ ๖  
เพื่อพิจารณาตรวจประเมินผลงานทางวิชาการของผูขอ และควรรายงานผลการตรวจประเมินให 
ก.พ.ต. ทราบ ภายในไมเกิน ๔๕ วัน นับแตวันไดรับการแตงตั้ง 
   ๙.๓  สํ า ห ร ับก า รต ร ว จป ร ะ เม ิน ผล ง านทา งว ิช า ก า ร ใน ร ะด ับ
ศาสตราจารย หลังจาก ก.พ.ต. ไดกลั่นกรองผลงานทางวิชาการเบื้องตนแลว ใหฝายเลขานุการ 
ก.พ.ต. นําเรื่องเสนอตอสภาวิชาการใหความเห็น และเสนอตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อกลั่นกรองผลงาน
ทางวิชาการอีกชั้นหนึ่งเม่ือสภามหาวิทยาลัยกลั่นกรองเสร็จแลว ใหมหาวิทยาลัยนําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดําเนินการพิจารณาแตงตั้งผูตรวจประเมินตอไป 
   ๙.๔  ให ก.พ.ต. หรือคณะอนุกรรมการที่ ก.พ.ต. แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ
ท่ีเห็นวาเหมาะสม จํานวน ๓ คน ทําหนาที่ประเมินผลการสอนของผูขอเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  
แตละราย และใหรายงานผลการประเมินให ก.พ.ต. ทราบ โดยไมชักชา 
   ๙.๕  ใหฝายเลขานุการ ก.พ.ต. รวบรวมรายงานผลการตรวจประเมินผลงาน
ทางวิชาการ และผลการประเมินผลการสอน เพื่อแจงใหที่ประชุม ก.พ.ต. ทราบ ถาหากผลการตรวจ
ประเมิน และ   ผลการประเมินผานเกณฑตามที่ ก.พ.อ. กําหนด ให ก.พ.ต. เสนอเรื่องใหสภาวิชาการ
ใหความเห็น และใหมหาวิทยาลัยนําเสนอใหสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการแตงตั้งใหผูขอดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ ตอไป 
   ๙.๖  ใหอธิการบดีออกคําสั่งแตงตั้งใหผูขอดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ในระดับต่ํากวาศาสตราจารย และแจงใหผูขอและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบตอไป 



 ๘

สวนวันที่ส่ังแตงตั้ง ใหส่ังแตงตั้ง  ต้ังแตวันที่ลงทะเบียนรับเรื่องเวนแตจะมี
การสั่งใหแกไข ใหส่ังแตงตั้งในวันที่สงงานการแกไขครั้งสุดทายแลว 
   หากการตรวจประเมินผลงานทางวิชาการและ/หรือการประเมินผลการสอน 
ไมผานเกณฑ ใหมหาวิทยาลัยคืนเรื่อง และแจงใหผูขอทราบถึงเหตุผลที่ไมผานเกณฑการประเมิน
ดังกลาว และแจงสิทธิในการอุทธรณภายในเวลาที่กําหนด 
   การดําเนินการใดๆ ในการพิจารณาขอเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ใหถือเปน
ความลับทุกขั้นตอน 
 

หมวด ๔ 
ขอกําหนดเฉพาะในการแตงต้ังคณาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

 

ขอ ๑๐  ในการตรวจประเมินผลงานทางวิชาการโดยวิธีปกติทุกตําแหนง และ 
การประเมินผลการสอนของผูขอเขาสูตําแหนงทางวิชาการทุกระดับตองไดรับคะแนนเสียงผานจาก
กรรมการผูประเมินไมนอยกวา ๒ ใน ๓ 

  ในกรณีที่ผูตรวจประเมินหรือผูประเมินตามวรรคแรกไมอาจทําหนาที่ไดให ก.พ.ต. 
แตงตั้งคนใหมโดยใชหลักเกณฑเดิมทําหนาที่แทน 
   ในกรณีที่ไมสามารถหาผูตรวจประเมินผลงานทางวิชาการในบัญชีรายชื่อที่มีอยูได
ให ก.พ.ต. เสนอชื่อผูตรวจประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยให ก.พ.อ.รับรองเปนผูตรวจประเมินได  
              ขอ ๑๑ ผลงานทางวิชาการที่เคยใชในการขอเขาสูตําแหนงทางวิชาการมาแลว 
หรือเคยใชเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใด ๆ จะนํามาใชในการ
ขอเขาสูตําแหนงทางวิชาการใหมอีกมิได ยกเวนเปนผลงานที่ผูขอเขาสูตําแหนงทางวิชาการไดทําการ
พัฒนาปรับปรุงตอยอดเนื้อหาสาระขึ้นมาใหมที่มีคุณภาพทางวิชาการที่ดีกวาเดิม 
   ในการเสนอขอเขาสูตําแหนงทางวิชาการในระดับที่สูงกวาผูชวยศาสตราจารย  
ผูขอเขาสูตําแหนงจะตองมีผลงานที่เพ่ิมขึ้นหลังจากไดรับตําแหนงแลว 
   ขอ ๑๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอในคราวเดียวกันจะตองไมมีการคัดลอกเนื้อหา
จากอีกเลมหนึ่งมาไวในอีกเลมหนึ่งเกินรอยละ ๒๕ ของเนื้อหาทั้งเลม 

  การนําผลงานทางวิชาการของบุคคลอ่ืนมาใชโดยอางวาเปนผลงานของตน หรือ 
การลอกเลียนแบบสวนใดสวนหนึ่งจากผลงานทางวิชาการของบุคคลอ่ืนโดยไมมีการอางอิง จะกระทํา
มิได 

 



 ๙

ผูกระทําการทุจริตตามวรรค ๒ อาจไดรับการลงโทษดังนี้ 
    ๑๒.๑ ใหอธิการบดีส่ังงดการพิจารณาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการในครั้ง
น้ัน 
    ๑๒.๒ ใหมีการดําเนินการทางวินัยแกผูกระทําผิด ตามความหนักเบาของ
การกระทําความผิด 
    ๑๒.๓ ใหผูกระทําความผิดงดการเสนอขอเขาสูตําแหนงทางวิชาการเปน
เวลาไมนอยกวา  ๒ ป 
    ๑๒.๔ กรณีไดรับอนุมัติไปแลวหากตรวจพบภายหลังวาไดมีการทําทุจริต
ตามวรรค ๒ ใหอธิการบดีส่ังเพิกถอนตําแหนง หรือ เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ดําเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาถอดถอนหากผูถูกถอดถอนดํารงตําแหนงศาสตราจารย 
  ขอ ๑๓  การเสนอขอดํารงตําแหนงทางวิชาการที่แตกตางจากสาขาวิชาเดิม  
ยอมกระทําได แตตองใชการพิจารณาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษตาม ๘.๒  
  การกําหนดสาขาวิชาในการขอเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ผูขอจะตองระบุสาขาวิชา
ในรายวิชาที่ไดรับมอบหมายใหทําการสอน  ผลงานทางวิชาการทุกชิ้นที่เสนอในคราวเดียวกันตองมี
สาระขอบขายในสาขาวิชาเดียวกัน กับที่ไดรับการมอบหมายใหสอน  การชี้ขาดเกี่ยวกับการพิจารณา
เรื่องสาขาวิชาใหถือการชี้ขาดของ ก.พ.ต. เปนที่สุด 
  ขอ ๑๔  ผลงานทางวิชาการที่รวมกันกระทําหลายคนโดยมีผูขอเขาสู ตําแหนง 
เปนหนึ่งในผูรวมกระทําดวย  ผูขออาจใชผลงานชิ้นนี้ในการเสนอขอเขาสูตําแหนงทางวิชาการได  
โดยผูรวมกระทําจะตองใหการรับรองสวนของงานที่ผูขอเปนผูกระทําโดยจะตองมีสวนที่ผูขอกระทํา 
ไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของเนื้องานทั้งหมด ถาเปนการวิจัย ผูขอจะตองเปนผูวิจัยหลัก 
  ในการกระทําผลงานทางวิชาการเพ่ือขอเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ผูขอจะตองเปน
ผูกระทําแตผูเดียวยกเวนไดมีการรวมกระทําตามวรรคแรก 
  ขอ ๑๕  รูปแบบและองคประกอบในการทําเอกสารผลงานทางวิชาการ หากกระทํา 
ในระบบใดใหใชระบบเดียวกันโดยตลอด 
  การแกไขผลงานทางวิชาการในระดับการกลั่นกรองใหแกไขใหเสร็จภายในเวลา  
๓ เดือน สวนการแกไขผลงานทางวิชาการในระดับการตรวจประเมินใหแกไขใหเสร็จภายในเวลา  
๔  เดือน 
  ขอ ๑๖  ในกรณีผลงานทางวิชาการไมผานเกณฑการประเมินของ ก.ป.ผ. ผูขอเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการมีสิทธิยื่นอุทธรณไดไมเกิน ๒ คร้ังภายในเวลาไมเกิน ๓ เดือนนับแตวันที่ไดรับแจง 



 ๑๐

ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูช้ีขาดคําอุทธรณในระดับต่ํากวาศาสตราจารย สวนระดับศาสตราจารย 
ใหเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาดําเนินการ 
  ขอ ๑๗  ผูดํารงตําแหนงระดับศาสตราจารยระดับ ๑๐ อาจเสนอขอเขาสูตําแหนง 
ทางวิชาการระดับศาสตราจารย ระดับ ๑๑ ได โดยตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   ๑๗.๑ ตองดํารงตําแหนงทางวิชาการในระดับศาสตราจารยระดับ ๑๐ และ
ไดรับเงินเดือนถึงขั้นต่ําของระดับ ๑๑ 
   ๑๗.๒ มีช่ัวโมงสอนในระดับอุดมศึกษา 
   ๑๗.๓ มีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น หลังจากไดรับตําแหนงศาสตราจารยแลว 
เชน งานวิจัยคนควาใหม ๆ หรืองานริเริ่มอยางอื่นที่เปนผลใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการอันเปนที่
ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ และเปนแหลงอางอิงทางวิชาการได 
  ผูขอเขาสูตําแหนงตามวรรคแรก อาจขอเขาสูตําแหนงในสาขาวิชาใหมที่แตกตาง 
ไปจากเดิมได โดยตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
   ๑๗.๔ มีคุณสมบัติเชนเดียวกับ ๑๗.๑, ๑๗.๒ 
   ๑๗.๕ มีผลงานทางวิชาการซึ่งผานการประเมินเขาเกณฑเปนศาสตราจารย
ในสาขาวิชาใหม 
   ๑๗.๖ มีผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาใหมตามเกณฑ ๑๗.๓ เพ่ิมขึ้น 
จากผลงานทางวิชาการ ใน ๑๗.๕ 
   ๑๗.๗ มีหนังสือรับรองจากสาขาวิชาใหม ใหเสนอขอตําแหนงศาสตราจารย
ได 
  ขอ ๑๘  ผูขอเขาสูตําแหนงที่จะเกษียณอายุราชการ ใหเสนอขอเขาสูตําแหนงกอน
วันที่จะเกษียณไมนอยกวา ๘ เดือนสําหรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย 
สําหรับศาสตราจารยใหเสนอขอกอนวันที่จะเกษียณไมนอยกวา ๑๓ เดือน 
  ขอ ๑๙  การแตงตั้งคณาจารยท่ีเคยดํารงตําแหนงทางวิชาการจากสถาบันอ่ืนที่ ก.พ.
รับรอง ยอมกระทําไดโดยใหอธิการบดีออกคําสั่งแตงตั้งตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและ
ตําแหนงที่ แตงตั้งตองเปนตําแหนงทางวิชาการระดับและสาขาวิชาเดิม เมื่ออธิการบดีออกคําสั่ง
แตงตั้งแลวให    รายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน ๓๐ วัน 
  ในกรณีคณาจารยกําลังดําเนนิการเขาสูตําแหนงทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
ท่ี ก.พ. รับรอง แตยังไมเสร็จส้ินและไดเปลี่ยนสังกัดมาอยูในมหาวิทยาลัย  ให ก.พ.ต.ของมหาวิทยาลัย
ดําเนินการ     ตอจากของเดิม 



 ๑๑

              ขอ ๒๐  การยื่นเสนอผลงานทางวิชาการผูขอเขาสูตําแหนงตองยื่นในวันที่กําลังอยู
ปฏิบัติหนาที่  โดยตองยื่นดวยตนเอง  ระหวางลาไปศึกษาตอผูขอไมมีสิทธิยื่นเสนอขอเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ 
              ขอ ๒๑ เกณฑการประเมินผลคุณภาพของผลงานทางวิชาและคุณภาพของการสอน 
กําหนดดังนี้ 
                  

คุณภาพ คะแนนรอยละ 
ดีเดน 
ดีมาก 
ดี 

ดีพอใช 
พอใช 

๘๘ – ๑๐๐ 
๗๕ – ๘๗ 
๖๐ – ๗๔ 
๔๗ – ๕๙ 
๓๔ – ๔๖ 

 
              ขอ ๒๒  กรณีใชขอบังคับนี้ หลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ใหใชหลักเกณฑและ
วิธีการกําหนดตําแหนงทางวิชาการที่ ก.พ.อ. กําหนดไว ในประกาศ ก.พ.อ. ฉบับลงวันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๔๙ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๔๙ ในสวนที่การกําหนดแตกตางออกไปจากขอบังคับนี้ 
                                                

ประกาศ    ณ    วันที่     ๒๑   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

อารีย     วงศอารยะ 
(นายอารีย     วงศอารยะ) 

นายกสภามหาวทิยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 


