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อภาษาไทย ศ.
ย่อภาษาอังกฤ
อเป็นเกียรติสาํ
ยไม่มีความผิด
urapha Univ

าหรับผู้ดํารงตํ
อภาษาไทย ศ.
อภาษาอังกฤษ

หน่งทางวิชา

สําหรับข้าราช
หนดเป็นข้อบงั

สตราจารย์ ให้ไ

หรับอาจารย์ป
๘.๒   ให้เปน็
ช้ตามที่ ก.พ.อ

ยศาสตราจารย
๓ วิธี 
การ ๒ แบบ 

วิจัย  ปฏิบัติง
รย์คลินิก ให้ใช
อภาษาอังกฤษ
เชิญมาสอนที่
าจารย์อาคันต
ให้ใช้อักษรย่อ

แหน่งศาสตราจ
คุณ)   ช่ือภาษ

แหน่งศาสตรา
.(วิจัย) เกียรติ
ฤษ Emer Re
าหรับผู้ดํารงตํ
  และให้ใช้อัก
versity Profe

ตําแหน่งศาสต
.(คลินิก) เกียร
ษ Emer Clin 

การ 

ชการ ให้เป็นไป
งคับ  และมีผ

้ได้รับเงินเดือน

ประจํา ตามข้อ
นไปตามหลักเก
อ. กําหนดโดย

ย์พิเศษ  ตําแห

งานตรวจ
ช้อักษรย่อ
ษ Clin Prof 
มหาวิทยาลัย
ตุกะ  ใหใ้ช้
ภาษาอังกฤษ

จารย์และ 
ษาอังกฤษ

าจารย์วิจัย
ติคณุ          
es Prof  
ตําแหน่ง
กษรย่อ
essor ให้ใช้

ตราจารย์คลินิก
รติคุณ         
Prof  

ปตาม 
ลการสอน

นสูงขึ้น       

อ ๖ อาจารย์
กณฑ์และ
ยอนุโลม  โดย

หน่งผูช่้วย

ษ 

ก
        

      



รองศ

และ

วิชาก
ให้ดํา
ตําแ
ผู้ช่ว
หรือ
กําห
แต่ง

สถา
และ

ปฏิบั

ปฏิบั

ปฏิบั

น้อย

 
ศาสตราจารย์

 
 
 
 
 
 

ตําแหน่งศาส
 

 
 
 
การแต่งต

การ ซึ่งมีคุณส
ารงตําแหน่งร
หน่งรองศาสต
ยศาสตราจาร
เสนอขอแต่งต
นด  หรือการ
ต้ังให้ดํารงตํา

การแต่งต
บันการศึกษา
วิธีการพิจารณ

 

 ข้อ ๑๒ 
 
 
 

บัติงานในตําแ
 

บัติงานในตําแ
 

บัติงานในตําแ
 
 

ยกว่า สาม ปี 
 

๑๑.๒  ตําแห
์วิจัย  และตํา
 ๑๑.
  
  
 ๑๑.
 ๑๑.
๑๑.๓  ตําแห
ตราจารย์มหา
 ๑๑.

  
 ๑๑.
 ๑๑.
ต้ังโดยวิธีพิเศษ
สมบัติเฉพาะสํ
รองศาสตราจา
ตราจารย์มหา
รย์พิเศษ  ตําแ
ต้ังโดยที่ผู้นั้นย
รแต่งต้ังให้ดําร
แหน่งทางวิชา
ต้ังโดยวิธีเทียบ
อ่ืนและพ้นตํา
ณาตามข้อบังค

 หลักเกณฑก์
๑๒.๑  คุณสม
 ๑๒.
  
หน่งอาจารย์ป
  
หน่งอาจารย์ป
  
หน่งอาจารย์ป
 ๑๒.
  

 

หน่งรองศาสตร
แหน่งรองศาส
๒.๑  วิธีปกติ

๑๑.๒.๑.
๑๑.๒.๑.

๒.๒  วิธีพิเศษ
๒.๓  วิธีเทียบ

หน่งศาสตราจ
าวิทยาลัยบูรพ
๓.๑  วิธีปกติ

๑๑.๓.๑.
๑๑.๓.๑.

๓.๒  วิธีพิเศษ
๓.๓  วิธีเทียบ
ษ    กรณีที่มี
สาํหรับตําแหน
ารย์  ตําแหนง่
าวิทยาลัยบูรพ
แหน่งผู้ช่วยศา
ยังปฏิบัติหน้า
รงตําแหน่งทา
าการในสาขาเ
บ  กรณผีู้เคย
าแหน่งโดยไม่ม
คับนี้    อาจข

การพิจารณาตํ
มบัติเฉพาะ 
๑.๑  ตําแหน่

๑๒.๑.๑.
ประจํามาแลว้

๑๒.๑.๑.
ประจํามาแลว้

๑๒.๑.๑.
ประจํามาแลว้
๑.๒  ตําแหน่

 ต้องปฏบิ

-๖-

ราจารย์   ตํา
สตราจารย์มห
 มีวิธีเสนอผล
.๑  แบบที่ ๑
.๒  แบบที่ ๒
ษ 
บ 
ารย์  ตําแหน่
พา มี ๓ วิธี 
 มีวิธีเสนอผล
.๑  แบบที่ ๑
.๒  แบบที่ ๒
ษ 
บ 
เหตุผลและคว
น่งที่ต่างไปจาก
งรองศาสตราจ
พา  โดยที่ผู้นัน้
าสตราจารย์วิจ
ที่ในตําแหน่ง
างวิชาการที่สงู
เช่ียวชาญที่แต
ดํารงตําแหนง่
มีความผิด  แ
ขอเทียบตําแห

ตําแหน่งทางวิช

น่งผู้ช่วยศาสตร
.๑  สาํเร็จการ
วไม่น้อยกว่า เ
.๒  สาํเร็จการ
วไม่น้อยกว่า ห
.๓  สาํเร็จการ
วไม่น้อยกว่า ส
น่งรองศาสตรา
บัติงานในตําแ

แหน่งรองศาส
หาวิทยาลัยบูร
ลงานทางวิชาก

งศาสตราจาร

ลงานทางวิชาก

วามจําเป็นอย่
กที่กําหนดไวใ้
จารย์พิเศษ  ต
นมิได้ดํารงตําแ
จัย  ตําแหน่งผ
อาจารย์หรือต
งขึ้นโดยเปลี่ย
ตกต่างไปจาก
งทางวิชาการม
และใช้เกณฑ์แ
หน่งทางวิชากา

ชาการสําหรบั

ราจารย์ 
รศึกษาระดับป
ก้า ปี  หรือ 
รศึกษาระดับป
ห้า ปี  หรือ 
รศึกษาระดับป
สอง ปี 
าจารย์ 
แหน่งผูช่้วยศา

สตราจารย์พิเศ
รพา มี ๓ วิธี 
การ ๒ แบบ 

รย์พิเศษ  ตําแ

การ ๒ แบบ 

ย่างยิ่ง  ในการ
ในข้อบังคับนี้ 
ตําแหน่งรองศ
แหน่งผู้ช่วยศา
ผู้ช่วยศาสตรา
ตําแหน่งทางวิ
นแปลงสาขาวิ
สาขาวิชาเชีย่
มาแล้วจากมห
ละวิธีการพิจา
ารได้ 

บอาจารย์ประ

ปริญญาตรีหรื

ปริญญาโทหรื

ปริญญาเอกห

าสตราจารย์ขอ

ศษ  ตําแหนง่

แหน่งศาสตราจ

รขอแต่งต้ังตํา
 เช่น การเสน

ศาสตราจารย์วิ
าสตราจารย์  
าจารย์มหาวิท
วิชาการไม่ครบ
วิชาที่เชี่ยวชา
ยวชาญเดิม    
หาวิทยาลัยหรื
ารณาเดียวกัน

จํา ตามข้อ ๖

รือเทียบเท่า แ

รือเทียบเท่า  แ

หรือเทียบเท่า 

องมหาวิทยาล

ง                

จารย์วิจัย  

แหน่งทาง
นอขอแต่งต้ัง
วิจัย  
ตําแหน่ง

ทยาลัยบูรพา  
บระยะเวลาที่
ญ หรือ

รือจาก
นกับเกณฑ์

๖  ให้เป็นไปดัง

และต้อง

และต้อง

 และต้อง

ลัยมาแล้วไม่

   

ังนี้ 



น้อย

เทียบ
หรือ

สถา
มหา
ระยะ

ทดล

คณา
และ
วิชาก

ทุกค
ภาค

ของ

ตําแ
จําน

ตาม

หรือ
เพิ่ม

ของ

 
 

ยกว่า สอง ปี 
 

บเท่าขึ้นไปใน
ได้รับวุฒิการศ

 
บันการศึกษา
วิทยาลัยโดยวิ
ะเวลาการดําร

 
 
 

ลองการปฏิบัติ

าจารย์ตามข้อ
ที่แก้ไขเพิ่มเติ
การของคณาจ

 
 
 

คาบหรือทกุช่ัว
ทฤษฎีหรือภา

 

ผู้ขอแต่งต้ัง ใน
 

หน่งเป็นผู้สอน
วนอย่างน้อยห

 

หลักการศกึษ
 

ทุกช่ัวโมงที่ผู้ข
เติมจากแผนก

 

ผู้ขอแต่งต้ัง ใน

 ๑๒.
  

 สําห
นสถาบันการศึ
ศึกษาสูงขี้น  
 สําห
อ่ืนและได้รับ
วิธีเทียบ  ใหน้
รงตําแหน่งทา
 ไม่ให
๑๒.๒  คุณสม
 ๑๒.

ติงานแล้ว 
๑๒.

บังคับมหาวิท
ติม นับต้ังแต่มี
จารย์ พ.ศ. ๒
๑๒.๓  ผลกา
 ๑๒.
  
วโมงที่ผู้ขอแต่
าคปฏิบัติหรือ
  

นระดับดี  แล
  
นในหลักสูตร
หนึ่งฉบับมีคุณ
  

ษา 
 ๑๒.

ขอแต่งต้ังให้ด
การเรียนการส
  

นระดับดี  แล

๑.๓  ตําแหน่
 ต้องปฏบิ

หรับผู้ที่เคยดําร
ศึกษาอื่นที่ ก.พ
อาจเทียบระย

หรับผู้เคยดํารง
แต่งต้ังให้ดําร
นําระยะเวลาก
างวิชาการได้
ห้นําคุณสมบัติ
มบัติทั่วไป 
๒.๑  เป็นพนั

๒.๒  มีผลกา
ทยาลัยบูรพา ว
มีการประกาศใ
๕๕๓ และทีแ่
ารสอน 
๓.๑  ตําแหน่

๑๒.๓.๑.
ต่งต้ังให้ดํารงตํ
อภาคสนาม  แ

๑๒.๓.๑.
๑๒.๓.๑.

ละ 
๑๒.๓.๑.

ของมหาวิทยา
ณภาพในระดบั

๑๒.๓.๑.
๑๒.๓.๑.

๓.๒  ตําแหน่
๑๒.๓.๒.

ดํารงตําแหน่ง
สอนที่ใช้ในกา

๑๒.๓.๒.
๑๒.๓.๒.

ละ 

-๗-

น่งศาสตราจาร
บัติงานในตําแ

รงตําแหน่งที่เ
พ.อ. รับรองซึ่ง
ยะเวลาได้ ทั้ง
งตําแหน่งอาจ
รงตําแหน่งผู้ช่ว
การดํารงตําแห

ติเฉพาะมาบังค

นักงานมหาวิท

รปฏิบัติงานเป็
ว่าด้วยมาตรฐ
ใช้ข้อบังคับมห
แก้ไขเพิ่มเติม 

น่งผู้ช่วยศาสตร
.๑  มีเอกสาร
ตําแหน่ง เป็นผู้
และ 
.๒  มีเทคนิคก
.๓  มผีลการป

.๔  มีเอกสาร
าลัยตามภาระ
บดี  และ 
.๕  มคีวามชํา
.๖  มกีารวัดผ

น่งรองศาสตรา
.๑  มีเอกสาร
เป็นผู้สอนใน

ารประเมินสําห
.๒  มีเทคนิคก
.๓  มผีลการป

รย์ 
แหน่งรองศาส

เรียกช่ืออย่างอื
งเทียบค่าได้ไม
นี้ให้เป็นไปตา

จารย์ประจําใน
วยศาสตราจา
หน่งทางวิชาก

คับใช้สําหรับผ

ยาลัยเต็มเวล

ป็นไปตามมาต
ฐานภาระงานท
หาวิทยาลัยบูร
  

ราจารย์ เป็นไ
แผนการเรียน
ผูส้อนในหลักส

การจัดประสบ
ประเมนิความ

ประกอบการ
ะงานสอนซึ่งไ

านาญในการส
ผลและการปร

าจารย์ เป็นไป
แผนการเรียน

นหลักสูตรของ
หรับการขอแต
การจัดประสบ
ประเมนิความ

สตราจารย์ของ

อ่ืนที่เคยสอนใ
ม่น้อยกว่าสอง
ามประกาศ ก
นมหาวิทยาลัย
ารย์  ตําแหน่ง
การที่นํามาขอ

ผู้ขอแต่งต้ังโด

า  ตําแหน่งอ

ตรฐานภาระง
ทางวิชาการข
รพา ว่าด้วยม

ไปดังนี้ 
นการสอนที่สร้
สตูรของมหาวิ

บการณ์การเรี
พึงพอใจของนิ

สอนทุกหัวขอ้
ด้ใช้ประกอบก

สอน และ 
ระเมินผลสัมฤ

ปดังนี้ 
นการสอนที่สร้
งมหาวิทยาลยั
ต่งต้ังตําแหน่ง
บการณ์การเรี
พึงพอใจของนิ

งมหาวิทยาลัย

ในระดับปริญ
งหน่วยกิตในร
.พ.อ. 
ยหรืออาจารย์
งรองศาสตราจ
เทียบ มารวม

ดยวิธีพิเศษ 

าจารย์  และผ

านทางวิชากา
ของคณาจารย์
าตรฐานภาระ

ร้างตามหลักก
วิทยาลัย ไม่ว่า

ยนรู้ ในระดับ
นิสิตต่อเทคนิ

อที่ผู้ขอแต่งต้ัง
การสอนมาแล

ทธ์ิของนิสิต ที

ร้างตามหลักก
ย อันอาจปรับ
งผู้ช่วยศาสตร
ยนรู้ ในระดับ
นิสิตต่อเทคนิ

ยมาแล้วไม่

ญาตรีหรือ
ระบบทวิภาค

์ประจําใน
จารย์ ของ
มเป็น

ผ่านการ

ารสําหรับ
์ พ.ศ. ๒๕๕๓
ะงานทาง

การศึกษา  
าจะเป็น

บดี และ 
คการสอน 

งให้ดํารง
ล้วและมี

ที่ถูกต้อง 

การศึกษาทกุค
ปรุง พัฒนา
าจารย์ก็ได้  แ

บดี  และ 
คการสอน 

๓ 

คาบ

และ 



ในห
คุณภ

ตาม

หรือ
เพิ่ม
และ

ของ
 

หลัก

ประ
ประ
 
การป
อยู่ใน
ผลก

เรื่อง
ก.พ.

คุณภ
 
น้อย
 
มีคุณ
ให้คว
ต่อสั

 
ลักสูตรของมห
ภาพในระดับดี

 

หลักการศกึษ
 
 

ทุกช่ัวโมงที่ผู้ข
เติมจากแผนก
 

 

ผู้ขอแต่งต้ัง ใน
 
 

กการศึกษา 
 

เมินผลการสอ
เมินผลการสอ

ในกรณกี
ประเมินผลกา
นเกณฑ์ มาใช้
การประเมนิกา

 
 
 

ง หรือผลงานแ
.อ. กําหนด  แ

ภาพในระดับดี
 

ย หนึ่ง เรื่องหรื
 

ณภาพในระดับ
วามเห็นชอบ 

สงัคม โดยปรา

  
หาวิทยาลัยตา
ดี  และ 
  

ษา 
 ๑๒.
  
ขอแต่งต้ังให้ด
การเรียนการส

  

นระดับดี  แล
  
  

คํานิยามการส
อน  วิธีการปร
อน  ให้เป็นไป
การขอแต่งต้ังใ
ารสอนในการ
ช้ในการพิจารณ
ารสอนดังกล่า
๑๒.๔  ผลงา
 ๑๒.
  
  

แต่งหรือเรียบ
และ 

ดีและได้รับกา
  
รือชิ้นมีคุณภา
  
บดี โดยผลงาน
และได้รับการ

ากฏผลท่ีสามา

๑๒.๓.๒.
ามภาระงานส

๑๒.๓.๒.
๑๒.๓.๒.

๓.๓  ตําแหน่
๑๒.๓.๓.

ดํารงตําแหน่ง
สอนที่ใช้ในกา

๑๒.๓.๓.
๑๒.๓.๓.

ละ 
๑๒.๓.๓.
๑๒.๓.๓.

สอน  เอกสาร
ระเมินผลการส
ปตามเอกสารแ
ในระดับตําแห
พิจารณาตําแ
ณาตําแหน่งท
าวต้องอยู่ในระ
นทางวิชาการ
๔.๑  ตําแหน่

๑๒.๔.๑.
       ๑๒

บเรียงตําราหรื

ารเผยแพร่ตาม
 

าพในระดับดี
 

นนั้นเป็นส่วนห
รเผยแพร่ตาม
ารถประเมินได

-๘-

.๔  มีเอกสาร
สอนซึ่งได้ใช้ปร

.๕  มคีวามชํา

.๖  มกีารวัดผ

น่งศาสตราจาร
.๑  มีเอกสาร
เป็นผู้สอนใน

ารประเมินสําห

.๒  มีเทคนิคก

.๓  มผีลการป

.๔  มคีวามเช่ี

.๕  มกีารวัดผ

รทีใ่ช้ประเมิน
สอน  แบบกา
แนบท้ายข้อบั
หน่งและสาขา
แหน่งทางวิชาก
างวิชาการคร
ะยะเวลาไม่เกิ
ร     
น่งผู้ช่วยศาสตร
.๑  วิธีปกติ 
๒.๔.๑.๑.๑  แ
๑๒.๔.๑.๑.๑
อหนังสือ มีคณุ

๑๒.๔.๑.๑.๑
มเกณฑ์ที ่ก.พ
๑๒.๔.๑.๑.๑
และได้รับการ
๑๒.๔.๑.๑.๑
หนึ่งของการป
มเกณฑ์ที่ ก.พ
ด้ 

คําสอนทุกหัว
ระกอบการสอ

านาญพิเศษใน
ผลและการปร

รย์ 
แผนการเรียน

นหลักสูตรของ
หรับการขอแต

การจัดประสบ
ประเมนิความ

ชียวชาญในกา
ผลและการปร

ผลการสอน  
ารเสนอเอกสา
ังคับนี้ 

าวิชาเดียวกันกั
การคราวก่อน
ราวนี้ โดยไม่ต้
กินหนึ่งปีนับต้ัง

ราจารย์ 

แบบที่ ๑
๑.๑  มีบทควา
ณภาพในระดั

๑.๒  มผีลงานวิ
พ.อ. กําหนด ห
๑.๓  ผลงานทา
รเผยแพร่ตาม
๑.๔ ผลงานวิช
ปฏิบัติหน้าทีต่
.อ. กําหนด ร

วข้อที่ผู้ขอแต่ง
อนมาแล้วและ

นการสอน แล
ระเมินผลสัมฤ

นการสอนตาม
งมหาวิทยาลยั
ต่งต้ังตําแหน่ง

บการณ์การเรี
พึงพอใจของนิ

รสอน และ 
ระเมินผลสัมฤ

การลอกเลียน
ารที่ใช้ประเมิน

กับที่ได้เคยขอ
น ที่เคยได้รับก
้องประเมินผล
งแต่คณะกรรม

 
มทางวิชาการ
ับดี และได้รบั

วิจัย จํานวนอ
หรือ 
างวิชาการในล
เกณฑ์ที่ ก.พ.
าการรับใช้สัง

ตามภาระงานซึ
รวมทั้งได้รับกา

งต้ังให้ดํารงตาํ
ะมจีํานวนอยา่

ะ 
ทธ์ิของนิสิต ที

มหลักการศึกษ
ย  อันอาจปรับ
งรองศาสตราจ

ยนรู้ ในระดับ
นิสิตต่อเทคนิ

ทธ์ิของนิสิต ที

นผลงาน  เกณ
นการสอน แล

อแต่งต้ังมาแลว้
การประเมินว่า
ลการสอนใหม
มการมีมติ 

 
รจํานวนอย่าง
บการเผยแพร่

อย่างน้อย หนึ่

ลักษณะอื่น จํ
.อ. กําหนด ห
งคม อย่างน้อย
ซึ่งมหาวิทยาลั
ารรับรองการใ

าแหน่งเป็นผูส้
างน้อยหนึ่งฉบ

ที่ถูกต้อง 

ษา  ทุกคาบ
บปรุง พัฒนา
จารย์ก็ได้  

บดี  และ 
คการสอน 

ที่ถูกต้องตาม

ณฑ์การ
ละแบบการ

ว  ให้นําผล
ามีคุณภาพ
ม่อีก  แต่ทั้งนี้

น้อย หนึ่ง  
ตามเกณฑ์ที ่

งเรื่อง ม ี

จาํนวนอย่าง
หรือ 
ย หนึ่ง เรื่อง
ลยัหรือคณะ
ใช้ประโยชน์

สอน
บับมี



ลักษ
ระดับ

ทางวิ
คุณภ

ลักษ
ระดับ
 
แบบ
ดํารง

เป็นไ
ในสา
 

และไ
 

ก.พ.
 
เผยแ
 
คุณภ
ความ
สังคม

ก.พ.

เผยแ
 
ก.พ.
เรื่อง

ษณะอื่น และไ
ับดี หรือ 

วิชาการในลัก
ภาพในระดับดี

ษณะอื่น อย่าง
ับดีมาก 

 
บที่ ๑  และผล
งตําแหน่งผู้ช่ว

 
 

ไปตามวิธีปกติ
าขาวิชานั้น แ

 
 
 

ได้รับการเผย

.อ. กําหนด อ
 

แพร่ตามเกณฑ
 

ภาพในระดับดี
มเห็นชอบ แล
ม โดยปรากฏ

       

.อ. กําหนด จํ

แพร่ตามเกณฑ
 

.อ. กําหนด จํ
งหรือชิ้น มีคุณ

ได้รับการเผยแ

กษณะอื่น และ
ดี หรือ 

น้อย หนึ่ง เรือ่

  
ลการประเมิน
วยศาสตราจา
  
  
ติ แบบที่ ๑  ท
และผลงานทาง
 ๑๒.
  
  

แพร่ตามเกณ

ย่างน้อย หนึง่
  
ฑ์ที่ ก.พ.อ. กํา
  
ดี โดยผลงานน
ละได้รับการเผ
ฏผลที่สามารถ
  

านวน อย่างน้

ฑ์ที ่ก.พ.อ. กํา
  
านวนอย่างนอ้

ณภาพในระดับ

        ๑

แพร่ตามเกณฑ

ะได้รับการเผย

องหรือชิ้น แล

ในกรณทีี
ผลงานทางวชิ
รย์ ได้ขอใหพิ้

๑๒.๔.๑.
 

ทั้งนี้ผลงานทา
งวิชาการต้อง
๔.๒  ตําแหน่

๑๒.๔.๒.
       ๑๒

ณฑ์ที ่ก.พ.อ. กํ

งเรื่อง มีคุณภ
 

าหนด จํานวน
 

นั้นเป็นส่วนหน
ผยแพร่ตามเก
ถประเมินได้ ต

๑๒.๔.๒.

น้อย สอง เรื่อง

าหนด จํานวน
 

อย หนึ่ง เรื่อง
บดีมาก 

-๙-

๒.๔.๑.๑.๒  
๑๒.๔.๑.๑.๒
ฑ์ที่ ก.พ.อ. กํา

๑๒.๔.๑.๑.๒
ยแพร่ตามเกณ

๑๒.๔.๑.๑.๒
ละได้รับการเผ

ทีผู่้เสนอขอดํา
ชาการอยู่ในเก
พิจารณาตามวิ
.๒  วิธีพิเศษ
การเสนอผลง
างวิชาการต้อง
มีคุณภาพในร

น่งรองศาสตรา
.๑  วิธีปกติ 
๒.๔.๒.๑.๑  แ
๑๒.๔.๒.๑.๑

กําหนด  มีคุณ

๑๒.๔.๒.๑.๑
าพดี หรือ 
๑๒.๔.๒.๑.๑

นอย่างน้อย ๑
๑๒.๔.๒.๑.๑
นึ่งของการปฏิ

กณฑ์ที่ ก.พ.อ.
ตามที่กําหนดไ
.๑.๒  แบบที่ 
๑๒.๔.๒.๑.๒
ง มีคุณภาพใน
๑๒.๔.๒.๑.๒

นอย่างน้อย ส
๑๒.๔.๒.๑.๒
ง และผลงานท

แบบที ่๒
๒.๑  มผีลงานวิ
าหนด อย่างน้

๒.๒  มผีลงานวิ
ณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก

๒.๓  มผีลงานวิ
ผยแพร่ตามเก

รงตําแหน่งผู้ช
กณฑ์ตาม วิธีป
ธีปกติ แบบที่

งานทางวิชาก
งมีปริมาณแล
ระดับดีมาก 
าจารย์ 

แบบที่ ๑
๑.๑  มผีลงานแ
ณภาพในระดับ

๑.๒  มผีลงานวิ

๑.๓  ผลงานทา
๑ เรื่องหรือชิ้น
๑.๔  ผลงานวชิ
ฏิบัติหน้าที่ตา
. กําหนด รวม
ไว้ในเอกสารแ
๒ 

๒.๑  มผีลงานวิ
นระดับดีมาก
๒.๒  มผีลงานท
อง เรื่องหรือชิ

๒.๓  มผีลงานวิ
ทางวิชาการใน

 
วิจัยหรือผลงา
น้อย สอง เรื่อง

วิจัย อย่างน้อ
กําหนดอย่างน

วิจัยหรือผลงา
ณฑ์ที่ ก.พ.อ.

ช่วยศาสตราจ
ปกติ แบบที่ ๒
ที ่๒ โดยอนุโล

ารและเกณฑ์
ะคุณภาพที่แ

  
แต่งหรือเรียบ
ดี และ 

วิจัย ซึ่งได้รับก

างวิชาการในล
น มีคุณภาพใน
ชาการรับใช้สัง
มภาระงานซึ่ง

มทัง้ได้รับการรั
แนบท้ายข้อบงั

วิจัยซึ่งได้รับก
หรือ 
ทางวิชาการใน
ช้ิน มีคุณภาพ
วิจัยซึ่งได้รับก
นลักษณะอื่นจ

 
านทางวิชากา
งหรือชิ้น มีคุณ

ย หนึ่ง เรื่อง 
น้อย หนึ่ง เรื่อ

านทางวิชากา
 กําหนด มีคุณ

จารย์ เสนอ โด
๒  ให้ถือว่าผูข้
ม 

คุณภาพและเ
สดงความเป็น

บเรียงตําราหรื

การเผยแพรต่

ลักษณะอื่น ซึ่
นระดับดี หรือ 
ังคม อย่างนอ้
งมหาวิทยาลัย
รับรองการใช้ป
งคับนี้ 

การเผยแพร่ตา

นลักษณะอื่นซึ
พในระดับดีมา
การเผยแพร่ตา
จํานวนอย่างน้

 
รใน 
ณภาพใน

และผลงาน 
องหรือชิ้น มี

รใน 
ณภาพใน

ดยวิธีปกติ 
ขอแต่งต้ังให้

เง่ือนไข ให้
นผู้ทรงคุณวุฒิ

อหนังสือ  

ตามเกณฑ์ที ่

ซึ่งได้รับการ

อย ๑ เรื่องมี
ยหรือคณะให้
ประโยชน์ต่อ

ามเกณฑ์ที ่

ซึ่งได้รับการ 
ก หรือ 
ามเกณฑ์ที ่
น้อย หนึ่ง 

ิ



 
แบบ
ตําแ

เป็นไ
ในสา
 

เผยแ
 
เกณ
 
ได้รบั
 
ระดับ
เห็นช
โดยป
เอกส

 
เกณ
 
ได้รบั
หรือ

การเ
 
และ
พิจา

เงื่อน
ผู้ทร

การศึ

 
บที่ ๑  และผล
หน่งรองศาสต

 
 

ไปตามวิธีปกติ
าขาวิชานั้น แ

 

 
 

แพร่ตามเกณฑ
 

ณฑ์ที ่ก.พ.อ. กํ
 

บการเผยแพร่
 

ับดีมาก โดยผ
ชอบ และได้รั
ปรากฏผลที่ส
สารแนบทา้ยข

 
 

ณฑ์ที ่ก.พ.อ. กํ
 

บการเผยแพร่
 

เผยแพร่ตามเ
 

ผลการประเมิ
รณาตามวิธีป

 
นไข ให้เป็นไป
รงคุณวุฒิในสา

ผลงานท
ศึกษาหรือวิจยั

  
ลการประเมิน
ตราจารย์ ได้ข
  
  
ติ แบบที่ ๑ ทั้
และผลงานทาง
 ๑๒.

  
  
ฑ์ที ่ก.พ.อ. กํา
  

กําหนด จํานวน
  

ร่ตามเกณฑ์ที่ 
  

ผลงานนั้นเป็น
รับการเผยแพร
ามารถประเมิ
ข้อบังคับนี้ 
  
  

กําหนด  จํานว
  

ร่ตามเกณฑ์ที่ 

กณฑ์ที่ ก.พ.อ
  

มินอยู่ในเกณฑ
ปกติ แบบที่ ๒

  
ปตามวิธีปกติ แ
าขาวิชานั้น แล
างวิชาการสํา
ยตามกรณีใดก

ในกรณทีี
ผลงานทางวชิ
ขอให้พิจารณา

๑๒.๔.๒.
 

ทัง้นี้ผลงานทาง
งวิชาการต้อง
๔.๓  ตําแหน่

๑๒.๔.๓.
 
 

าหนด มีคุณภ
 

นอย่างน้อย ห
 

ก.พ.อ. กําหน
 

นส่วนหนึ่งของ
ร่ตามเกณฑ์ที่
มินได้เป็นรูปธร

 
 

วนอย่างน้อย 
 

ก.พ.อ. กําหน

อ. กําหนด   มี
ในกรณทีี

ฑ์ตาม วิธีปกติ
 โดยอนุโลม

๑๒.๔.๓.
 

แบบที่ ๑  ทัง้
ละผลงานทาง
หรับการเสนอ
กรณีหนึ่งหรอื

-๑๐-

ทีผู่้เสนอขอดํา
ชาการอยู่ในเก
าตามวิธีปกติ 
.๒  วิธีพิเศษ
การเสนอผลง
งวิชาการต้อง
มีคุณภาพในร

น่งศาสตราจาร
.๑  วิธีปกติ 
๑๒.๔.๓.๑.๑
 ๑๒.

ภาพในระดับดี
 ๑๒.

หนึ่ง เรื่องมีคณุ
 ๑๒.

นด จํานวนอย่
 ๑๒.

งการปฏิบัติหน
ี ก.พ.อ. กําหน
รรมโดยประจั

๑๒.๔.๓.๑.๒
 ๑๒.
หนึ่งเรื่อง มีคุ
 ๑๒.

นด จํานวนอย่

๑๒.
มคีุณภาพในระ
ทีผู่้เสนอขอดํา
ติ แบบที่ ๒  ให

.๒  วิธีพิเศษ
 การ
นี้ผลงานทางวิ
งวิชาการต้องมี
อขอแต่งต้ังทุก
อหลายกรณีตา

- 

รงตําแหน่งรอ
กณฑ์ตามวิธีป
แบบที่ ๒ โดย

งานทางวิชาก
มีปริมาณและ
ระดับดีมาก 
รย์ 

๑  แบบที่ ๑ 
๔.๓.๑.๑.๑  

ดีมาก  และ 
๔.๓.๑.๑.๒  
ณภาพในระดบั
๔.๓.๑.๑.๓  
างน้อย หนึ่ง 
๔.๓.๑.๑.๔ ผ
น้าที่ตามภาระ
นด รวมทั้งได้
จกัษ์ต่อสาธาร

๒  แบบที่ ๒ 
๔.๓.๑.๒.๑ ผ
ณภาพในระดั
๔.๓.๑.๒.๒ ผ
างน้อย หนึ่งเ ื

๔.๓.๑.๒.๓ ผ
ะดับดีเด่น
รงตําแหน่งศา
ห้ถือว่าผู้ขอดํา

 
เสนอผลงานท
วิชาการต้องมี
มีคุณภาพในร
กตําแหน่งต้อง
ามความเหมา

องศาสตราจา
กติ แบบที่ ๒ 
ยอนุโลม 

ารและเกณฑ์
ะคุณภาพที่แส

มีตํารา หรอืห

ผลงานวิจัย ซึ
บดีมาก  หรือ 
ผลงานทางวชิ
เรื่องมีคุณภาพ
ผลงานวิชาการ
ะงานซึ่งมหาวทิ
้รับการรับรอง
ณะ ตามที่กําห

ผลงานวิจัย ซึ่ง
ดับดีเด่น หรือ 
ผลงานทางวิชา
รื่องหรือชิ้น มี

ผลงานแต่งตําร
 
าสตราจารย์ เ
ารงตําแหน่งศ

ทางวิชาการแล
มีปริมาณและค
ระดับดีเด่น 
งเป็นผลงานที่
ะสมของแต่ล

รย์ เสนอ โดย
 ให้ถือว่าผู้ขอ

คุณภาพและเ
สดงความเป็น

หนังสือ ซึ่งได้รั

ซึ่งได้รับการเผ
 
ชาการในลักษ
พในระดับดีม
รรับใช้สังคม ม
ทยาลัยหรือค
งการใช้ประโย
หนดไว้ใน

งได้รับการเผย

าการในลักษณ
มีคุณภาพในระ

รา หรือหนังสื
 

เสนอ โดยวิธีป
ศาสตราจารย์ 

ละเกณฑ์คุณภ
คณุภาพที่แสด

ทีม่ีทิศทาง 
ะสาขาวิชาดัง

ยวิธีปกติ 
อดํารง

เง่ือนไข ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รับการ

ยแพร่ตาม

ษณะอื่น ซึ่ง
าก  หรือ 
มีคุณภาพใน
ณะให้ความ
ยชน์ต่อสังคม

ยแพร่ตาม

ณะอื่นซึ่ง
ะดับดีเด่น 

สอื ซึ่งได้รับ 
  

ปกติ แบบที่ ๑
ได้ขอให้

ภาพและ
ดงความเป็น

งนี้ 

๑  



ประ
ปรา

ได้รบั
ผลงา
แต่ง
 
นําผ
แต่ง
เดียว
นั้นใ

แต่ง

เกณ
วิชาก

จรรย

จรรย

ปฏิบั

ปฏิบั

ปฏิบั

ผลงานวิจ
กาศนียบัตรใด
กฏผลความก้

ในกรณกี
บการแต่งต้ังให
านทางวิชากา
ต้ังตําแหน่งทา

ในกรณกี
ลงานทางวิชา
ต้ังใหม่อีกครั้ง
วกันกับข้อบังค
หม่อีก 

ในกรณทีี
ต้ังดําเนินการ

คํานิยาม
ณฑ์การประเมนิ
การ  ให้เป็นไ

 
ยาบรรณทางวิ

 
ยาบรรณทางวิ

 

ข้อ ๑๓  
 
 
 

บัติงานในตําแ
 

บัติงานในตําแ
 

บัติงานในตําแ
 
 

จัยที่เสนอต้อง
ดใด  เว้นแต่ผู้
้าวหน้าทางวิช

การขอแต่งต้ังใ
ห้ดํารงตําแหน
ารที่เสนอขอให
างวิชาการมา
การขอแต่งต้ังใ
าการเดิมที่เคย
งหนึ่ง  ให้คณะ
คับนี้แต่ละเรือ่

ที่คณะกรรมกา
รแก้ไขภายในเ
ผลงานทางวชิ
นผลงานทางวิ
ปตามเอกสาร
๑๒.๕  จริยธ
วิชาการตามเก
เกณฑ์การปร
วิชาการ    ให้

หลักเกณฑ์กา
๑๓.๑  คุณสม
 ๑๓.
  
หน่งอาจารย์พิ
  
หน่งอาจารย์พิ
  
หน่งอาจารย์พิ

(๑) สอด
ประ

(๒)  เพื่อ
(๓)  เพิ่ม
(๔)  พัฒ
(๕)  ก่อใ

งมิใช่ผลงานวิ
ผูข้อแต่งต้ังจะไ
ชาการอย่างเห็
ในระดับสูงขึ้น
น่งทางวิชาการ
ห้พิจารณาครั้
แล้ว 
ในระดับตําแห
ยเสนอเพื่อพจิ
ะกรรมการผูท้
องหรือชิ้นที่ผ่า

ารผู้ทรงคุณวุฒ
เก้าสิบวัน 
ชาการ  การล
วิชาการ  วิธีกา
รแนบท้ายข้อบ
ธรรมและจรรย
กณฑ์ 
ระเมินจริยธรร
ห้เป็นไปตามเอ

ารพิจารณาตํา
มบัติเฉพาะ 
๑.๑  ตําแหน่

๑๓.๑.๑.
พิเศษมาแล้วไ

๑๓.๑.๑.
พิเศษมาแล้วไ

๑๓.๑.๑.
พิเศษมาแล้วไ

-๑๑-

ดคล้องกับศัก
ะโยชน์และกา
อให้รู้เท่าทนักั
มขีดความสาม
ฒนาและส่งเสริ
ให้เกิดประโยช
จัยที่ทําเป็นสว่
ได้ทําการศึกษ
ห็นได้ชัดและจ
น  ผูข้อแต่งต้ัง
รมาแล้ว ตาม
ั้งนี้ต้องไม่ซ้ํากั

หน่งและสาขา
จารณาแต่งต้ังใ
ทรงคุณวุฒิ  ใช
านการพิจารณ

ฒิ พิจารณาให

อกเลียนผลงา
ารประเมินผล
บังคับนี้ 
ยาบรรณทางวิ

รมและจรรยาบ
อกสารแนบท้า

าแหน่งทางวชิ

น่งผู้ช่วยศาสตร
.๑  สาํเร็จการ
ไม่น้อยกว่า เก้
.๒  สาํเร็จการ
ไม่น้อยกว่า ห้า
.๓  สาํเร็จการ
ไม่น้อยกว่า สอ

- 

ยภาพหรือทรั
ารพัฒนาประ
ับการเปลี่ยนแ
มารถในการแข
ริมชุมชนหรอืส
ชน์ต่อวงวิชาก
วนของการศึก
ษาวิจัยขยายผ
จะพิจารณาเฉ
งต้องมีผลงาน
มมาตรฐานภาร
กับผลงานทาง

าวิชาเดียวกันกั
ให้ดํารงตําแห
ช้ผลการพิจาร
ณามาแล้วนั้น 

ห้ผู้ขอแต่งต้ังแ

านทางวิชากา
ลงานทางวิชาก

วิชาการ  ผู้ขอ

บรรณทางวิช
ายข้อบังคับนี้

ชาการสําหรับ

ราจารย์พิเศษ
รศึกษาระดับป
ก้า ปี 
รศึกษาระดับป
า ปี 
รศึกษาระดับป
อง ปี 

รัพยากรของแ
เทศในด้านต่า
แปลงของบริบ
ข่งขันของประ
สังคมให้มคีวา
การ  
กษาของผู้ขอแ
ผลต่อจากเรื่อง
ฉพาะส่วนที่ศึก
ทางวิชาการเพ
ระงานทางวิช
วิชาการที่ได้เ

กับที่ได้เคยขอ
หน่งทางวิชากา
รณาผลงานทา
โดยไม่ต้องพจิ

แก้ไขผลงานท

ร  การเผยแพ
การ  และแบบ

อแต่งต้ังต้องเป็

าการ  วิธีการ

อาจารย์พิเศษ

ษ 
ปริญญาตรีหรื

ปริญญาโทหรื

ปริญญาเอกห

แต่ละพื้นที่  เพื
างๆ 
บทโลก 
ะเทศ 
ามเข้มแข็ง 

แต่งต้ังเพื่อรับ
งเดิมอย่างต่อ
กษาเพิ่มเติมจา
พ่ิมขึ้นหลงัจา

ชาการของคณ
เคยใช้สําหรับก

อแต่งต้ังมาแลว้
ารคราวก่อน  
างวิชาการเดิม
จารณาผลงาน

างวิชาการ    

พร่ผลงานทาง ิ
บการประเมนิ

ป็นผู้มีจริยธรร

รประเมินจริยธ

ษ ตามข้อ ๗ ใ

รือเทียบเท่า แ

รือเทียบเท่า  แ

หรือเทียบเท่า 

พ่ือก่อให้เกิด 

ปริญญาหรอื
เนื่องจน
ากเดิมเท่านั้น
ก 
าจารย์  และ
การพิจารณา

ว  หากมีการ
มาเสนอขอ

มที่ใช้เกณฑ์
นทางวิชาการ

  ให้ผู้ขอ

วิชาการ   
นผลงานทาง

รมและ

ธรรมและ

ให้เป็นไปดังนี้

และต้อง

และต้อง

 และต้อง

น 



มาแ

มาแ

มหา
แต่ง

สถา
ได้รบั
โดยวิ
ตําแ

มหา

เรียน
ข้อ ๑
 

 
ปฏิบั
 
ปฏิบั

 
 

ล้วไม่น้อยกว่า
 
 

ล้วไม่น้อยกว่า
 

วิทยาลัยไม่ว่า
ต้ัง    มารวมก

 
บันการศึกษา
บแต่งต้ังให้ดํา
วิธีเทียบ  ให้น
หน่งทางวิชาก

 
 

วิทยาลัยรบัเรื

นปกติ ตามระ
๑๓.๑.๒ และ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ ๑๔  
 
 
 

บัติงานวิจัยมา
 

บัติงานวิจัยมา

 ๑๓.
  
า สาม ปี 
 ๑๓.
  
า สอง ปี 
ให้นําจํานวนร
าจะเป็นการป
กันเป็นระยะเ
สําหรับผู้เคยด
อ่ืนหรือผู้เคยด

ารงตําแหน่งผู้ช
นําระยะเวลาก
การได้ 
ไม่ให้นําคุณส
๑๓.๒  คุณสม
 ๑๓.
รื่องตามข้อ ๔

๑๓.
ะบบทวิภาค  เ
ข้อ ๑๓.๑.๓ 
๑๓.๓  ผลกา
 ๑๓.
 ๑๓.
 ๑๓.
๑๓.๔  ผลงา
 ๑๓.
 ๑๓.
 ๑๓.
๑๓.๕  จริยธ
 ให้เป็
หลักเกณฑ์กา
๑๔.๑  คุณสม
 ๑๔.
  
แล้วไม่น้อยกว
  
แล้วไม่น้อยกว

๑.๒  ตําแหน่
 ต้องปฏบิ

๑.๓  ตําแหน่
 ต้องปฏบิ

ระยะเวลาที่ป
ปฏิบัติงานต่อเน
เวลาปฏิบัติงา
ดํารงตําแหนง่
ดํารงตําแหน่ง
ช่วยศาสตราจ
การดํารงตําแห

สมบัติเฉพาะม
มบัติทั่วไป 
๒.๑  มีอายุไม

๔๑ 
๒.๒  มีช่ัวโมง
เป็นระยะเวลา
แล้วแต่กรณี

ารสอน 
๓.๑  ตําแหน่
๓.๒  ตําแหน่
๓.๓  ตําแหน่
นทางวิชาการ
๔.๑  ตําแหน่
๔.๒  ตําแหน่
๔.๓  ตําแหน่

ธรรมและจรรย
ป็นไปตาม ข้อ
ารพิจารณาตํา
มบัติเฉพาะ 
๑.๑  ตําแหน่

๑๔.๑.๑.
ว่า เก้า ปี  แล

๑๔.๑.๑.
ว่า ห้า ปี  แล

-๑๒-

น่งรองศาสตรา
บัติงานในตําแ

น่งศาสตราจาร
บัติงานในตําแ

ปฏิบัติงานในฐ
นื่องหรือไม่  แ
นได้ 
งอาจารย์ประจ
งผู้ช่วยศาสตร
จารย์พิเศษ   ต
หน่งทางวิชาก

าบังคับใช้สําห

ม่เกิน ๖๐ ปีบ

งสอนไม่ตํ่ากว่
าตามที่ระบุไว้

น่งผู้ช่วยศาสตร
น่งรองศาสตรา
น่งศาสตราจาร
ร   ให้เป็นไปต
น่งผู้ช่วยศาสตร
น่งรองศาสตรา
น่งศาสตราจาร
ยาบรรณทางวิ
อ ๑๒.๕ 
าแหน่งทางวชิ

น่งผู้ช่วยศาสตร
.๑  สาํเร็จการ
ละมีภาระงาน
.๒  สาํเร็จการ
ละมีภาระงานส

- 

าจารย์พิเศษ 
แหน่งผูช่้วยศา

รย์พิเศษ 
แหน่งรองศาส

านะอาจารยพิ์
แต่ต้องเป็นกา

จําในมหาวิทย
ราจารย์พิเศษ 
ตําแหน่งรองศ
การที่นํามาขอ

หรับการขอแต

บริบูรณ์ โดยนับ

ว่า สาม หน่วย
ว้ใน ข้อ ๑๓.๑

ราจารย์พิเศษ
าจารย์พิเศษให
รย์พิเศษให้ใชเ้
ตามข้อ ๑๒.๔
ราจารย์พิเศษ
าจารย์พิเศษให
รย์พิเศษให้ใชเ้
วิชาการ 

ชาการสําหรับน

ราจารย์วิจัย
รศึกษาระดับป
นสอนไม่น้อยก
รศึกษาระดับป
สอนไม่น้อยกว

าสตราจารย์พิ

สตราจารย์พิเศ

พิเศษของมหา
ารปฏิบัติงานส

ยาลัยหรืออาจ
 ตําแหน่งรอง

ศาสตราจารย์พ
เทียบ มารวม

ต่งต้ังนี้โดยวิธีพ

ับต้ังแต่วันเกดิ

ยกิตบรรยายห
๑.๑.๑  ข้อ ๑๓

ษ ใหใ้ช้เกณฑต์
ห้ใช้เกณฑ์ตาม
เกณฑ์ตามข้อ
๔   และ 
ษ ใหใ้ช้เกณฑต์
ห้ใช้เกณฑ์ตาม
เกณฑ์ตามข้อ

นักวิจัย ตามข้

ปริญญาตรีหรื
กว่า เก้า ภาคก
ปริญญาโทหรื
ว่า ห้า ภาคกา

เศษของมหาวิ

ศษของมหาวิท

าวิทยาลัยในแ
สอนในสาขาวิ

จารย์ประจําใน
งศาสตราจารย
พิเศษ ของมห
มเป็นระยะเวล

พิเศษ 

ดจนถึงวันที่สภ

หรือเทียบเท่าต
๓.๑.๑.๒  ข้อ 

ตามข้อ ๑๒.๓
มข้อ ๑๒.๓.๒ 
 ๑๒.๓.๓ 

ตามข้อ ๑๒.๔
มข้อ ๑๒.๔.๒
 ๑๒.๔.๓.๑ 

ข้อ ๘.๑ 

รือเทียบเท่า   
การศึกษา 
รือเทียบเท่า  แ
ารศึกษา 

วิทยาลัย

ทยาลัย

แต่ละคาํสั่ง
ชาที่ขอ

น
ย์พิเศษ และ
หาวิทยาลัย
ลาการดํารง

ภา

ต่อหนึ่งภาค 
๑๓.๑.๑.๓  

๓.๑ 

๔.๑.๑ 
.๑ 

และต้อง

และต้อง

 



 
ปฏิบั

 
กว่า 

 
กว่า 

สถา
ผู้ช่ว
ดํารง

นักวิ

บรร
 

ปฏิบั

ปฏิบั

ปฏิบั

 
บัติงานวิจัยมา

 
 

สาม ปี  และ
 
 

สอง ปีและมี
 

บันการศึกษา
ยศาสตราจาร
งตําแหน่งทาง

 
 

จัย และผา่นก

ยายหรือเทียบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ๑๕  
 
 
 

บัติการสอนมา
 

บัติการสอนมา
 

บัติการสอนมา

  
แล้วไม่น้อยกว
 ๑๔.
 ต้อง

ะมีภาระงานสอ
 ๑๔.
 ต้อง
ภาระงานสอน
สําหรับผู้เคยด
อ่ืนหรือพนักง
รย์วิจัย   ตําแห
งวิชาการที่นํา
ไม่ให้นําคุณส
๑๔.๒  คุณสม
 ๑๔.
การทดลองปฏิ

๑๔.
บเท่าต่อหนึ่งภ
 ๑๔.
๑๔.๓  ผลกา
 ๑๔.
 ๑๔.
 ๑๔.
๑๔.๔  ผลงา
 ๑๔.
 ๑๔.
 ๑๔.
๑๔.๕  จริยธ
 ให้เป็

หลักเกณฑ์กา
๑๕.๑  คุณสม
 ๑๕.
  
าแล้วไม่น้อยก
  
าแล้วไม่น้อยก
  
าแล้วไม่น้อยก

๑๔.๑.๑.
ว่า สอง ปี  แ
๑.๒  ตําแหน่
ปฏิบัติงานใน
อนไม่น้อยกว่า
๑.๓  ตําแหน่
ปฏิบัติงานใน
นไม่น้อยกว่า 
ดํารงตําแหนง่
งานมหาวิทยา
หน่งรองศาสต
มาขอเทียบ ม

สมบัติเฉพาะม
มบัติทั่วไป 
๒.๑  เป็นพนั
ฏิบัติงานแล้ว
๒.๒  มีช่ัวโมง
ภาคการศึกษา
๒.๓  มีผลกา
ารสอน 
๓.๑  ตําแหน่
๓.๒  ตําแหน่
๓.๓  ตําแหน่
นทางวิชาการ
๔.๑  ตําแหน่
๔.๒  ตําแหน่
๔.๓  ตําแหน่

ธรรมและจรรย
ป็นไปตาม ข้อ

ารพิจารณาตํา
มบัติเฉพาะ 
๑.๑  ตําแหน่

๑๕.๑.๑.
กว่า เก้า ปี 

๑๕.๑.๑.
กว่า ห้า ปี 

๑๕.๑.๑.
กว่า สอง ปี 

-๑๓-

.๓  สาํเร็จการ
ละมีภาระงาน

น่งรองศาสตรา
ตําแหน่งผู้ช่ว
า สาม ภาคกา

น่งศาสตราจาร
ตําแหน่งรองศ
สอง ภาคการ
งอาจารย์ประจ
าลัยเต็มเวลา 
ตราจารย์วิจัย 
มารวมเป็นระย
าบังคับใช้สําห

นักงานมหาวิท

งสอนในหลกัสู
าปกติ ตามระบ
รปฏิบัติงานเป็

น่งผู้ช่วยศาสตร
น่งรองศาสตรา
น่งศาสตราจาร
ร  ให้เป็นไปต
น่งผู้ช่วยศาสตร
น่งรองศาสตรา
น่งศาสตราจาร
ยาบรรณทางวิ
อ ๑๒.๕ 

าแหน่งทางวชิ

น่งผู้ช่วยศาสตร
.๑  สาํเร็จการ

.๒  สาํเร็จการ

.๓  สาํเร็จการ

- 

รศึกษาระดับป
นสอนไม่น้อยก
าจารย์วิจัย 
ยศาสตราจาร
ารศึกษา 
รย์วิจัย 
ศาสตราจารย์
รศึกษา 
จําในมหาวิทย
ตําแหน่งนักวิจ
ของมหาวิทย
ยะเวลาการดาํ
หรับการขอแต

ยาลัยเต็มเวล

สตูรของมหาวิ
บบทวิภาค 
ป็นไปตามเกณ

ราจารย์วิจัย ใ
าจารย์วิจัย ให้
รย์วิจัย ให้ใช้เก
ามข้อ ๑๒.๔ 
ราจารย์วิจัย ใ
าจารย์วิจัย ให้
รย์วิจัย ให้ใช้เก
วิชาการ 

ชาการสําหรับ

ราจารย์มหาวิ
รศึกษาระดับป

รศึกษาระดับป

รศึกษาระดับป

ปริญญาเอกห
กว่า สอง ภาค

รย์วิจัยของมห

์วิจัยของมหาวิ

ยาลัยหรืออาจ
จัย และได้รบั
ยาลัยโดยวิธีเที
ารงตําแหน่งท
ต่งต้ังนี้โดยวิธีพ

า  ประเภทสน

วิทยาลัยไม่ตํ่า

ณฑ์มาตรฐานภ

ให้ใช้เกณฑ์ตา
ห้ใช้เกณฑ์ตาม
กณฑ์ตามข้อ 
   และ 
ให้ใช้เกณฑ์ตา
ห้ใช้เกณฑ์ตาม
กณฑ์ตามข้อ 

อาจารย์บางส

วิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรีหรื

ปริญญาโทหรื

ปริญญาเอกห

หรือเทียบเท่า 
คการศึกษา 

หาวิทยาลัยมา

วิทยาลัยมาแล

จารย์ประจําใน
บแต่งต้ังให้ดําร
ทยีบ  ให้นําระ
ทางวิชาการได้
พิเศษ 

นบัสนุนวิชาก

กว่า หนึ่งหน่ว

ภาระงานสําห

ามข้อ ๑๒.๓.๑
มข้อ ๑๒.๓.๒ 
๑๒.๓.๓ 

ามข้อ ๑๒.๔.๑
มข้อ ๑๒.๔.๒.
๑๒.๔.๓.๑ 

ส่วนเวลา ตาม

า 
รือเทียบเท่า   

รือเทียบเท่า  แ

หรือเทียบเท่า 

 และต้อง

แลว้ไม่น้อย

ล้วไม่น้อย

น
รงตําแหน่ง
ะยะเวลาการ
ด้ 

การ ตําแหน่ง

วยกิต 

หรับนักวิจัย 

๑ 

๑.๑ 
๑  

มข้อ ๘.๒ 

และต้อง

และต้อง

 และต้อง



ไม่น้อ

น้อย

ระยะ
 
สัญญ
มารว
 
สถา
มหา
รองศ
ขอเที

ไม่เกิ

เรียน
 

และ

 
 

อยกว่า สาม ปี
 
 

ยกว่า สอง ปี 

ะเวลา ตามขอ้
 

ญาจ้างไม่ว่าจะ
วมกันเป็นระย

 
บันการศึกษา
วิทยาลัยบูรพ
ศาสตราจารย์
ทยีบ มารวมเป็

 
 

กิน ๖๐ ปีบริบู

นปกติ ตามระ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ๑๖  
 
 

ปฏิบัติงานตร
 

 ๑๕.
  
ปี 
 ๑๕.
  

ให้นําจํานวนร
อ ๑๕.๑.๑ ได้
ให้นําจํานวนร
ะเป็นการจ้าง
ยะเวลาปฏิบัติ
สําหรับผู้เคยด
อ่ืนหรือตําแห

พาและได้รับแต
์มหาวิทยาลยั
ป็นระยะเวลา
ไม่ให้นําคุณส
๑๕.๒  คุณสม
 ๑๕.

บูรณ์ นับต้ังแต
๑๕.

ะบบทวิภาค 
 ๑๕.
๑๕.๓  ผลกา
 ๑๕.
 ๑๕.
 ๑๕.
๑๕.๔  ผลงา
 ๑๕.
 ๑๕.
 ๑๕.
๑๕.๕  จริยธ
 ให้เป็

หลักเกณฑ์กา
๑๖.๑  คุณสม
 สําเร็

รวจคนไข้  วินิ

๑.๒  ตําแหน่
 ต้องปฏบิ

๑.๓  ตําแหน่
 ต้องปฏบิ

ระยะเวลาที่ป
ด้  และสามาร
ระยะเวลาที่ป
ต่อเนื่องหรือไ
ติงานได้ 
ดํารงตําแหนง่
หน่งผู้ช่วยศาส
ต่งต้ังให้ดํารงต
บูรพาโดยวิธีเ

าการดํารงตําแ
สมบัติเฉพาะม
มบัติทั่วไป 
๒.๑  เป็นพนั
ต่วันเกิดจนถึง
๒.๒  มีช่ัวโมง

๒.๓  มีผลกา
ารสอน 
๓.๑  ตําแหน่
๓.๒  ตําแหน่
๓.๓  ตําแหน่
นทางวิชาการ
๔.๑  ตําแหน่
๔.๒  ตําแหน่
๔.๓  ตําแหน่

ธรรมและจรรย
ป็นไปตาม ข้อ

ารพิจารณาตํา
มบัติเฉพาะ 
ร็จการศึกษาร
นจฉัยโรค  บําบ

-๑๔-

น่งรองศาสตรา
บัติงานในตําแ

น่งศาสตราจาร
บัติงานในตําแ

ปฏิบัติงานเป็น
ถเทียบสัดส่วน

ปฏิบัติงานในม
ไม่ แต่ต้องเป็น

งอาจารย์ประจ
ตราจารย์มหา
ตําแหน่งผู้ช่วย
เทียบ  ให้นําร
แหน่งทางวิชา
าบังคับใช้สําห

นักงานมหาวิท
วันที่สภามหา
งสอนไม่ตํ่ากว่

รปฏิบัติงานเป็

น่งผู้ช่วยศาสตร
น่งรองศาสตรา
น่งศาสตราจาร
ร  ให้เป็นไปต
น่งผู้ช่วยศาสตร
น่งรองศาสตรา
น่งศาสตราจาร
ยาบรรณทางวิ
อ ๑๒.๕ 

าแหน่งทางวชิ

ระดับปริญญา
บัดโรคและรัก

- 

าจารย์มหาวิท
แหน่งผูช่้วยศา

รย์มหาวิทยาลั
แหน่งรองศาส

นอาจารย์ในสถ
นจํานวนเวลา

มหาวิทยาลัยใน
นการปฏิบัติงา

จําในมหาวิทย
าวิทยาลัยบูรพ
ยศาสตราจาร
ระยะเวลาการ
การได้  
หรับการขอแต

ยาลัยบางส่วน
าวิทยาลัยรับเรื
ว่า สาม หน่วย

ป็นไปตามสัญ

ราจารย์มหาวิ
าจารย์มหาวิท
รย์มหาวิทยาลั
ามข้อ ๑๒.๔ 
ราจารย์มหาวิ
าจารย์มหาวิท
รย์มหาวิทยาลั
วิชาการ 

ชาการสําหรับ

เอกหรือเทียบ
กษาคนไข้มาแ

ยาลัยบูรพา 
าสตราจารย์ม

ลยับูรพา 
สตราจารย์มหา

ถาบันการศึกษ
าตามวุฒิที่เพิม่
นฐานะอาจาร
านสอนในสาข

ยาลัยหรืออาจ
พา  ตําแหน่งร
ย์มหาวิทยาลั
รดํารงตําแหน่

ต่งต้ังโดยวิธีพิเ

นเวลา  ตําแห
รื่องตามข้อ ๔
ยกิตบรรยายห

ญาจ้าง 

วิทยาลัยบูรพา
ยาลัยบูรพา ใ

ลยับูรพา ให้ใช้
  และ 

วิทยาลัยบูรพา
ยาลัยบูรพา ใ

ลยับูรพา ให้ใช้

ตําแหน่งศาสต

บเท่า  และต้อ
แลว้ไม่น้อยกว่

หาวิทยาลัยบู

าวิทยาลัยบูรพ

ษาอ่ืน มานับเ
มขึ้นได้ 
รย์บางส่วนเวล
ขาวิชาที่ขอแต

จารย์ประจําใน
รองศาสตราจ
ัยบูรพา   ตําแ
งทางวิชาการ

เศษ 

หน่งคณาจารย์
๔๑ 
หรือเทียบเท่าต

า ให้ใช้เกณฑต์
ให้ใช้เกณฑ์ตา
ช้เกณฑ์ตามข้อ

า ให้ใช้เกณฑต์
ให้ใช้เกณฑ์ตา
ช้เกณฑ์ตามข้อ

ตราจารย์คลนิิ

องปฏิบัติงานส
า สิบ ปี 

รพามาแลว้

พามาแล้วไม่

ป็นจํานวน 

ลาในแต่ละ
ต่งต้ัง          

น
ารย์
แหนง่         
ที่นํามา       

ย์  และมีอายุ

ต่อหนึ่งภาค 

ตามข้อ ๑๒.๓
ามข้อ ๑๒.๓.๒
อ ๑๒.๓.๓ 

ตามข้อ ๑๒.๔
ามข้อ ๑๒.๔.๒
อ ๑๒.๔.๓.๑

นิกตามข้อ ๘.๓

สอน  วิจัย  

 

 

    
     

๓.๑ 
๒ 

๔.๑.๑ 
๒.๑ 

๓ 



การศึ
 
จัดต้ั
 
สําห
 

เอกส

และ

เทียบ
หนึ่ง

 
 
ผู้ทร

ศาส
ศาส

ศาส

 
 

ศึกษาปกติ ตา
 

ต้ังขึ้นถูกต้องต
 

รับคณาจารย์
 
 
 
 
 

สารแนบทา้ยข
 
 
 

ข้อ ๑๗  
ข้อ ๘.๓   ให้

 

ข้อ ๑๘  

บเท่า ในหลัก
ภาคการศึกษ

 
 

 
 

รงคุณวุฒิในสา
 
 

ข้อ ๑๙  
ตราจารย์มหา
ตราจารย์คลินิ

 
 

ตราจารย์วิจัย

๑๖.๒  คุณสม
 ๑๖.

๑๖.
ามระบบทวิภ
 ๑๖.
ามกฎหมายไท
 ๑๖.

ย์ 
 ๑๖.
๑๖.๓  ผลกา
 ให้ใช้
๑๖.๔  ผลงา
 มีผล
ข้อบังคับนี้ 
๑๖.๕  จริยธ
 ให้เป็

การกาํหนดส
้อยู่ในดุลพินจิ

การขอแต่งต้ั
๑๘.๑  คุณสม

ได้รบั
สูตรของมหาวิ

ษาปกติ ตามระ
๑๘.๒  คุณสม
 ๑๘.

๑๘.
๑๘.๓  ผลงา
 มีผล
าขาวิชาที่ได้รับ
๑๘.๔ จริยธร

ให้เป็

หลักเกณฑ์กา
าวิทยาลัยบูรพ
นิกเกียรติคณุ 
๑๙.๑  คุณสม
            พ้น

ย   ตําแหน่งศ

มบัติทั่วไป 
๒.๑  เป็นพนั
๒.๒  มีช่ัวโมง
าค 
๒.๓  ได้รับใบ
ทย 
๒.๔  มีผลกา

๒.๕  ปฏิบัติง
ารสอน 
ช้เกณฑ์ตามข้อ
นทางวิชาการ
ลงานทางวิชาก

ธรรมและจรรย
ป็นไปตาม ข้อ

สาขาวิชาสําหรั
จของคณะกรร

ั้งให้ดํารงตําแ
มบัติเฉพาะ 
บเชิญจากมหา
วิทยาลัย และ
ะบบทวิภาค 
มบัติทั่วไป 
๒.๑  มิได้เปน็
๒.๒  เป็นชาว
นทางวิชาการ
ลงานทางวิชาก
บเชิญให้มาสอ
รรมและจรรย
ป็นไปตาม ข้อ

ารพิจารณาแต
พาเกียรติคุณ 
 
มบัติเฉพาะ 
นตําแหน่งศาส
าสตราจารย์ค

-๑๕-

นักงานมหาวิท
งสอนไม่ตํ่ากว่

บอนุญาตประ

รปฏิบัติงานเป็

งานตรวจคนไข

อ ๑๒.๓.๓ 
ร 
การอันแสดงถึ

ยาบรรณทางวิ
อ ๑๒.๕ และต

รับตําแหน่งทา
รมการ 

หน่งศาสตราจ

าวิทยาลัยใหม้
ะมีช่ัวโมงสอนไ

นผู้ปฏิบัติงานใ
วต่างชาติที่ปฏิ
ร 
การที่ผ่านมาทั
อนในมหาวิทย
าบรรณทางวชิ

อ ๑๒.๕ และต

ต่งต้ังให้ดํารงต
  ตําแหน่งศา

สตราจารย์   ต
คลินิก   จากม

- 

ยาลัยเต็มเวล
ว่าเก้า หน่วยกิ

กอบวิชาชีพจ

ป็นไปตามเกณ

ข้  วินิจฉัยโรค

ถึงความเป็นผูท้

วิชาการและจ
ตามจรรยาบรร

างวิชาการ ตา

จารย์อาคันตุก

มาทําหน้าทีส่อ
ไม่ตํ่ากว่า หนึ่

ในมหาวิทยาลั
ฏิบัติงานสอนแ

ทั้งจํานวนและ
ยาลัย 
ชาการและจร
ตามจรรยาบรร

ตําแหน่งศาสต
สตราจารย์วิจั

ตําแหน่งศาสต
มหาวิทยาลัยโด

า  ตําแหน่งรอ
กิตบรรยายหรื

ากสภาวิชาชีพ

ณฑ์มาตรฐานภ

ค  บําบัดโรคแ

ทรงคุณวุฒิใน

รรยาบรรณท
รณทางวิชาชพี

ามข้อ ๕  ขอ้ 

กะ  ให้เป็นไป

อนต้ังแต่ระดับ
นึ่ง หน่วยกิตบ

ลยั 
และวิจัยในสถ

ะคุณภาพที่แส

รรยาบรรณทา
รณทางวิชาชพี

ตราจารย์เกียร
จยัเกียรติคุณ 

ตราจารย์มหาวิ
ดยมิได้มีความ

องศาสตราจา
อเทียบเท่าต่อ

พหรือองค์กรวิ

ภาระงานทาง ิ

และรักษาคนไ

นวิชาชีพ ทั้งนี้ต

างวิชาชีพ 
พ 

๖  ข้อ ๗  ขอ้

ดังนี้ 

บปริญญาตรขีึ้
รรยายหรือเที

ถาบันการศึกษ

สดงถึงความเป็

างวิชาชีพ 
พ 

รติคุณ   ตําแห
  และตําแหน

วิทยาลัยบูรพ
มผดิ   

 

ารย์ 
อหนึ่งภาค

วิชาชีพที่

วิชาการ

ไข ้เป็นประจํา

ตามเกณฑ์ใน

อ ๘.๑  ข้อ ๘

ขึน้ไปหรือ 
ทยีบเท่าต่อ

ษาต่างประเทศ

ปน

หน่ง
น่ง

า  ตําแหน่ง

า 

.๒  

ศ 



มีผล
ศาส
สําห

รายชื
มหา
      
อาจ
บุคค
 

ศาส

ศาส

รองศ
มหา

จริยธ

อาจ
ประ
ต้อง
      
วิชาก

หนา้

 
 

ลการปฏิบัติงา
ตราจารย์วิจยั
รับตําแหน่งศ

           

 
ข้อ ๒๐  

ช่ือผู้ทรงคุณวุ
วิทยาลัย จําน
  
แต่งต้ังผู้ช่วยเ
คลและจํานวน

ข้อ ๒๑  

ตราจารย์  รอ

ตราจารย์พิเศ

ศาสตราจารย์
วิทยาลัยบูรพ

ธรรมและจรร

แต่งต้ังคณะอ
เมินเอง   รวม
กําหนดให้ชัด
               
การ  และเมือ่

าที่ของคณะกร

๑๙.๒  คุณสม
             สํา
นเป็นไปตามเ
ยเกียรติคุณ  มี
าสตราจารย์ม
๑๙.๓  เกณฑ

  อุทิ

 หมว

ใหส้ภามหาวิ
๒๐.๑  ป
๒๐.๒  ก

ฒิที่ ก.พ.อ. กํ
นวนไม่น้อยกว
ให้รองอธิการ
เลขานุการจาก
น 
คณะกรรมกา
๒๑.๑  พิจาร
องศาสตราจาร
๒๑.๒  พิจาร

ศษ  รองศาสต
๒๑.๓  พิจาร
์วิจัย  และ ผูช้

พา  ผู้ช่วยศาส
๒๑.๔  พิจาร
๒๑.๕  แต่งต้ั
รยาบรรณทาง
๒๑.๖  ประเม
นุกรรมการป
มทั้งอาจกําหน
เจนและประก
๒๑.๗  พิจาร

อคณะกรรมกา
๒๑.๘  แต่งต้ั
รรมการ 
๒๑.๙  ออกค
 

มบัติทั่วไป 
าหรับตําแหนง่
เกณฑ์มาตรฐา
มีผลการปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยบู
ฑ ์
ทศิตนและอําน

วด ๓  คณะก

ทยาลัยแต่งต้ั
ประธานกรรม
กรรมการผู้ทร
กําหนด  ซึ่งคร
ว่าห้าคน แต่ไม
รบดีที่อธิการบ
กผู้ปฏิบัติงานใ

ารพิจารณาตํา
รณาการแต่งต้ั
รย์ และ ผู้ช่วย
รณาการแต่งต้ั
ตราจารย์พิเศษ
รณาการแต่งต้ั
ช่วยศาสตราจ
สตราจารย์มหา
รณาการขอเที
ต้ังคณะกรรมก
งวิชาการ โดย
มินผลการสอน
ระเมินผลการ
นดแนวทางใน
กาศให้เป็นทีท่
รณาการขอทบ
าร มีความเหน็
ต้ังคณะอนุกรร

คําสั่ง  ประกา

-๑๖-

งศาสตราจาร
านภาระงานท
ติงานเป็นไปต
บูรพาเกียรติคุ

นวยประโยชน์

กรรมการพิจา

ั้งคณะกรรมก
การ แต่งต้ังจ
งคุณวุฒิ เป็น
รอบคลุมคณะ
ม่เกินสิบคน 
บดีมอบหมาย
ในมหาวิทยาล

าแหน่งทางวชิ
ต้ังตําแหน่งทาง
ยศาสตราจาร
ต้ังตําแหน่งทาง
ษ และ ผู้ช่วยศ
ต้ังตําแหน่งทาง
จารย์วิจัย   ตํา
าวิทยาลัยบูรพ
ยบตําแหน่งท
การผู้ทรงคุณวุ
ทําเป็นคําสั่ง
นตามหลักเกณ
รสอนดําเนินก
นการประเมินผ
ทราบทั่วกันกอ่
บทวนผลการพิ
นประการใด ใ
รมการเพื่อทํา

าศ  คณะกรรม

- 

ย์เกียรติคุณ  
ทางวิชาการสํา
ตามเกณฑ์มาต
ณ  มผีลการป

น์ในด้านวิชาก
 

ารณาตําแหน่ง

ารพิจารณาตํ
ากกรรมการส
บุคคลภายนอ
ะหรือสาขาวิชา

จํานวน ๑ คน
ลยัตามที่เลขา

ชาการมีอํานาจ
งวิชาการของ
รย์   
งวิชาการสําห
ศาสตราจารย์
งวิชาการที่เรยี
าแหน่ง ศาสต
พา  และ ตําแ
ทางวิชาการ 
วุฒิเพื่อทําหน้า
(ลับ) ของคณ
ณฑแ์ละวิธีกา
การประเมินผล
ผลการสอนเพิ
อนการประเมิ
พิจารณาผลกา
ให้เสนอต่อสภ
หน้าที่ได้ตามค

มการ 

ตําแหน่งศาส
าหรับคณาจาร
ตรฐานภาระงา
ปฏิบัติงานเปน็

ารให้มหาวิทย

งทางวิชาการ

าแหน่งทางวิช
สภามหาวิทยา
อกมหาวิทยาลั
าที่มีการจัดกา

น เปน็เลขานกุ
านุการเสนอได้

จหน้าที่ ดังนี้ 
อาจารย์ประจ

หรับอาจารย์พิ
์พิเศษ   
ยกช่ืออื่น  ได้
ตราจารย์มหาวิ
แหน่ง ศาสตรา

าที่ประเมินผล
ณะกรรมการ 
รที่กําหนดโด
ลการสอนหรอื
พ่ิมเติมจากทีกํ่
น 
ารประเมินผล
ภามหาวิทยาลั
ความเหมาะส

ตราจารย์คลินิ
รย์     สําหรบั
านสําหรับนักวิ
นไปตามสัญญ

ยาลัยอย่างต่อ

ร 

ชาการ ประกอ
าลัยประเภทผู้
ลยั โดยคัดสรร
ารเรียนการสอ

การ และคณะ
ด้ตามความเห

จํา ได้แก่ ตําแ

เศษ ได้แก่ ตํา

แก่ ตําแหน่ง 
วิทยาลัยบูรพา
าจารย์คลินิก 

ลงานทางวิชาก

ยสภามหาวิท
อคณะกรรมก
กําหนดในข้อบั

ลการสอน  ผล
ลยัวินิจฉัย 
สมตามขอบเข

นิกเกียรติคุณ 
บตําแหน่ง
วิจัย   
าจ้าง 

อเนื่อง 

อบด้วย 
ผูท้รงคุณวุฒิห
รจากบัญชี 
อนใน

ะกรรมการ
มาะสมทั้ง

แหน่ง 

าแหนง่  

ศาสตราจารย์
า  รองศาสตร
 

การ และ 

ยาลัย และ
ารอาจ
บังคับนี้ โดย

ลงานทาง

ขตแห่งอํานาจ

   

นึ่งคน 

ย์วิจัย  
ราจารย์



ทางวิ

สภา

ตําแ

กระท
 

 

แห่ง
สภา

คณะ
สภา

ผู้ทร
ให้ป
ปฏิบั

ให้สภ
ที่ว่า
 

ของส
อนุโล

ห

เป็นผ

วิชาการ 

ข้อ ๒๒  
มหาวิทยาลัย

นอกจาก
หน่งเมื่อ 

ทําโดยประมา
 

 
การใดทีป่

การพ้นตําแห
มหาวิทยาลัย

 

ข้อ ๒๓  
ะกรรมการชุด
มหาวิทยาลัย

ในกรณทีี
รงคุณวุฒิ  แล
ระธานกรรมก
บัติหน้าที่ต่อไป

ในกรณทีี
ภามหาวิทยาล
งลง และให้อ

ข้อ ๒๔  
สภามหาวิทย
ลม  
หมวด ๔  กา

 

ข้อ ๒๕  
ให้ผู้ขอแ

ผู้เสนอต่อหัวห

๒๑.๑๐  ปฏิบ
๒๑.๑๑  เสน

 

คณะกรรมกา
อาจแต่งต้ังให้

กการพ้นจากตํ

๒๒.๑  ตาย 
๒๒.๒  ลาออ
๒๒.๓  เป็นบุ
๒๒.๔  เป็นค
๒๒.๕  ถูกจํา
าทหรือความผิ
๒๒.๖  ถูกถอ
๒๒.๗  ขาดคุ
๒๒.๘  สภาม
ประธานหรือก
หน่งตามข้อ ๒๒
จะรู้ถึงเหตุแห

เมื่อคณะกรร
ดใหม่    ให้คณ
จะแต่งต้ังคณ

ที่ประธานกรร
ะยังไม่มีพระบ
การที่พ้นจากต
ปจนกว่าสภาม
ที่ประธานกรร
ลัยแต่งต้ังผู้มีค
ยู่ในตําแหนง่เ

ให้นําข้อบังคั
าลัย พ.ศ. ๒๕

ารดําเนนิการ 

การขอแต่งต้ั
ต่งต้ัง ตามขอ้
หน้าภาควิชาห

บัติหน้าที่เกี่ยว
นอแนะสภามห

ารดํารงตําแหน
ห้ดํารงตําแหน่
ําแหน่งตามวา

อก 
บุคคลล้มละลา
คนไร้ความสาม
าคกุโดยคําพิพ
ผดิลหุโทษ 
อดถอนจากตาํ
คุณสมบัติของป
มหาวิทยาลัยมี
กรรมการได้กร
๒.๓  ข้อ ๒๒
ห่งการพ้นตําแ

รมการพ้นจาก
ณะกรรมการที
ณะกรรมการชุด
มการพ้นตําแ
บรมราชโองกา
ตําแหน่งตามว
มหาวิทยาลัยจ
มการหรือกรร
คุณสมบัติตาม
เท่าวาระที่เหลื

ับมหาวิทยาลั
๕๕๑ และทีแ่ก

 การประเมนิ
และ

ั้ง และการดํา
อ ๖  ข้อ ๗  ข้
หรือผู้บังคับบั

-๑๗-

วกับการพิจาร
หาวิทยาลัยเกี่

น่งเป็นวาระ  
นงเป็นวาระให
าระ   ประธา

าย 
มารถหรือคนเ
พากษาถึงที่สุด

าแหน่งทางวิช
ประธานกรรม
มีมติให้พ้นจาก
ระทําในหน้าที
.๔  ข้อ ๒๒.๕
แหน่งนั้น  

กตําแหน่งตาม
ทีพ้่นจากตําแห
ดใหม ่
หน่งตามวาระ
ารโปรดเกล้าฯ
วาระของการด
จะแต่งต้ังคณะ
รมการพ้นจาก
มข้อ ๒๐ เป็นป
ลอือยู่ของผู้ทีต่

ลยับูรพา ว่าด้ว
ก้ไขเพิ่มเติมม

นผลการสอน 
ะจรรยาบรรณ

เนินการ  สําห
ข้อ ๘.๑  ข้อ ๘
ัญชาชั้นต้น 

- 

รณาตําแหน่งท
ยวกับตําแหน่

วาระละ ๓ ปี
ม่อีกก็ได้ 
นกรรมการ แ

เสมือนไร้ความ
ดให้จาํคุก เว้น

ชาการ 
มการและกรร
กตําแหน่ง 
ที่คณะกรรมก
๕ และข้อ ๒๒

วาระ และสภ
หน่งตามวาระ

ะของการดํารง
ฯแต่งต้ังกรรม
ดํารงตําแหน่ง
ะกรรมการชดุ
กตําแหน่งก่อน
ประธานกรรม
ตนดํารงตําแห

วยการประชุม
าใช้บังคับในก

 การประเมนิ
ณทางวชิาการ

หรับข้าราชกา
๘.๒  และ ข้อ

ทางวิชาการต
น่งทางวิชาการ

ปี  และเมื่อพ้น

และกรรมการต

มสามารถ 
แต่เป็นโทษสํา

มการตามข้อ 

ารก่อนที่สภา
.๖  ให้การนั้น

ภามหาวิทยาลั
ปฏิบัติหน้าที

งตําแหน่งกรร
มการสภามหาวิ
งกรรมการสภา
ดใหม่ 
นครบวาระตา
มการหรือกรร
หน่งแทน 

มและวิธีการดํา
การประชุมขอ

นผลงานทางวิ
ร 

ร ตามข้อ ๕  
 ๘.๓   ทีม่คีุณ

ตามที่สภามหา
รและการพิจา

นตําแหน่งตาม

ตามข้อ ๒๐ พ้

าหรับความผิด

๒๐.๑ หรือ ๒

มหาวิทยาลัย
นมผีลบังคับใช้

ลยัยังมไิด้แต่งต
ที่ต่อไปจนกว่า

รมการสภามห
วิทยาลัยผู้ทรง
ามหาวิทยาลยั

ามข้อ ๒๒ วรร
มการ ขึ้นแทน

าเนินงาน 
องคณะกรรมก

วิชาการและจ

ให้เป็นไปตาม
ณสมบัติตามห

าวิทยาลัยมอบ
รณาตําแหน่ง

มวาระแล้ว  

พ้นจาก

ดที่ได้ 

๒๐.๒ แล้วแต

จะรู้ถึงเหตุ
ช้ได้จนกว่า

ต้ัง
 

หาวิทยาลัย
งคุณวุฒิ     
ยผู้ทรงคุณวุฒิ

รคสอง       
นตําแหน่ง    

การโดย

จริยธรรม 

มประกาศ ก.พ
หลักเกณฑ์ที่กํา

บหมาย 

ต่กรณ ี

   
ฒิ  

       
       

พ.อ. 
าหนด  



ด้วย

เป็นผ

เป็นผ
ศาส
คลนิิ

พรอ้
แล้ว

หนัง

ภาค
หัวห
เสนอ
ให้เส
ตําแ
ศาส
คลนิิ
ภาค

จริยธ
การส
แต่ง
คณะ
วันที

วรรณ
เอกส
นั้นใ

คณะ
เป็นผ
จาก

หัวหน้าภ
ความเห็นชอบ

สําหรับก
ผู้เสนอขอแตง่

ให้หัวหน้
ผู้เสนอขอแตง่
ตราจารย์มหา

นิกเกียรติคณุ  
การเสนอ

อมผลงานและ
แต่กรณ ี

ในกรณทีี
สือต่อประธา

             

ข้อ ๒๖  
วิชา    กรณไี

หน้าภาควิชาข
อหัวหน้าสถาบ
สนอต่อผู้บังคบั
หน่งศาสตราจ
ตราจารย์วิจยั

นิกเกียรติคณุ  
วิชาให้คณบดี

ให้หัวหน้
ธรรมอาจารย์
สอน  ผลงาน
ต้ังให้ดํารงตํา
ะกรรมการ ณ
ที่หน่วยงานภา

ในกรณทีี
ณกรรม ฯ  ให้
สารแนบทา้ยข
นสังกัดคณะนั

ในกรณทีี
ะกรรมการตร
ผู้ปฏิบัติงานใน
คณะอื่นก็ได้  

 

ภาควิชาหรือผู้
บของผู้ที่มีคุณ
การขอแต่งต้ัง 
งต้ัง โดยความ
น้าภาควิชาหรือ
งต้ังผู้มีคุณสม
าวิทยาลัยบูรพ
โดยความเห็น

อขอแต่งต้ัง  ใ
เอกสารต่างๆ

ทีผู่้ขอแต่งต้ังมี
นกรรมการ  แ

อาจารย์ประจ
ไม่มีหัวหน้าภา
องคณะ  กรณี
บันสมทบกลัน่
บบัญชาชั้นต้น
จารย์อาคันตุก
ยเกียรติคุณ  ต
 ให้หัวหน้าภ

ดีดําเนินการ 
น้าภาควิชาหรือ
ย์   ผลการปฏิ
ทางวิชาการ  
แหน่งทางวิชา

ณ หน่วยงานภา
ายในสํานักงาน
ทีม่ีการเสนอตํ
ห้คณบดแีต่งต้ั
ข้อบังคับ   ปร
นั้นอย่างน้อยส
ทีม่ีการเสนอผล
วจสอบการใช้
นมหาวิทยาลั
  ก่อนเสนอต

้บังคับบัญชาช
ณสมบัติตามเก
ตามข้อ ๘.๔
มเห็นชอบของ
อผู้บังคับบัญช
บัติตามเกณฑ์
พาเกียรติคุณ 
นชอบของคณ
ให้เสนอตามแบ
  ตามที่ระบุไ

มีความประสงค
และให้แต่งต้ัง

จําผู้ขอแต่งต้ัง
าควิชาให้เสนอ
ณไีม่มีหัวหน้าภ
นกรองก่อนเส
น      สําหรบั
กะ รวมทั้งการ
ตําแหน่งศาสต
าควิชาหรือผู้บ

อผู้บังคับบัญช
บัติราชการหรื
จริยธรรมแล
าการ    เสนอ
ายในสํานักงา
นอธิการบดีรับ
ารา  หรือหนั

ต้ังคณะกรรมก
ระกอบด้วยกร
สองคนหรืออา
ลงานวิชาการ
ช้ประโยชน์ทา
ัยที่เกี่ยวข้องกั
ต่อคณะกรรม

-๑๘-

ช้ันต้น  หรือค
กณฑ์ที่กําหนด
 ให้หัวหน้าภา
งคณะกรรมกา
ชาช้ันต้น แลว้
ฑท์ี่กําหนดให้ด
 ตําแหน่งศาส

ณะกรรมการป
บบคําขอรับก
ว้ในเอกสารแ

ค์ขอทราบชื่อ
งกรรมการผู้ท

 

ง ตามข้อ ๕  
อต่อคณบดี  
ภาควิชา ให้เส
สนอหัวหน้าภา
การเสนอแทน
รเสนอขอแตง่
ตราจารย์มหาวิ
บังคับบัญชาช้ั

ชาช้ันต้นหรือค
รือผลการปฏบิ
ะจรรยาบรรณ
อคณบดี เพื่อต
นอธิการบดี 
บเรื่อง เป็นวัน
ังสือ  หรอืผล
การตรวจสอบ
รรมการที่เปน็
าจแต่งต้ังจาก
รรับใช้สังคม ค
างสังคมของผล
กับสาขาวิชานั้
การ 

- 

คณบดีกรณีไม่ม
ด 
าควิชา หรือค
ารประจําคณะ
วแต่กรณี  หรอื
ดํารงตําแหน่ง
สตราจารย์วิจยั
ระจําคณะ 

การพิจารณาแ
นบท้ายข้อบัง

กรรมการผู้ทร
รงคุณวุฒิจาก

ข้อ ๖ ข้อ ๘.๒
     อาจารยพ์

สนอต่อคณบดี
าควิชาของคณ
นตามข้อ ๒๕
งต้ังให้ดํารงตาํ
วิทยาลัยบูรพ
ช้ันต้น แล้วแต

คณบดี แล้วแ
บัติงาน  ผลก
ณทางวิชาการ
ตรวจสอบใหค้
 เพื่อลงบันทึก

นที่สภามหาวิท
งานทางวิชาก
การเผยแพรตํ่

นผู้ปฏิบัติงานใ
คณะอื่นก็ได้  
คณบดีอาจแต่
ลงานวิชาการ

นั้นในสังกัดคณ

มีหัวหน้าภาค

คณบดีกรณีไม่ม
ะ 
อคณบดีกรณีไ
ศาสตราจารย์
ยเกียรติคุณ  

แต่งต้ังให้ดํารง
งคับนี้ หรือตา

รงคุณวุฒ ิ ให้
กผู้ที่ยินดีให้เปิ

๒  ข้อ ๘.๓   
พิเศษผู้ขอแต่ง
ดี     อาจารยพ์
ณะ   นักวิจัยผู้
วรรคสาม แล

าแหน่งศาสตร
าเกียรติคุณ  

ต่กรณี เสนอต่

ต่กรณี   กลั่น
ารสอน  เอกส
ร   และแบบคํ
ครบถ้วนถูกต้อ
กรับเรื่องและ
ทยาลัยได้รับเรื
การในลักษณะ
ตํารา หนังสือ 
ในมหาวิทยาลั
  ก่อนเสนอต
งต้ังหรือเสนอ
รับใช้สังคม  ป

ณะนั้นอย่างน้อ

ควิชา  อาจเปน็

มีหัวหน้าภาค

ไม่มีหัวหน้าภ
ย์เกียรติคุณ  ต
ตําแหน่งศาสต

ตําแหน่งทางวิ
มที ่ก.พ.อ. กํ

ห้แจ้งความจําน
ปดเผยชื่อ 

 ให้เสนอต่อหั
งต้ัง ตามข้อ ๗
พิเศษในสถาบ
ผูข้อแต่งต้ัง ตา
ละการขอแต่ง
ราจารย์เกียรติ
ตําแหน่งศาสต
อคณบดี  หาก

นกรอง คุณสม
สารที่ใช้ในการ
คําขอรับการพิ
อง  แล้วคณบ
ตรวจสอบ  แ
รื่อง 
ะอ่ืน หรืองาน
ตามเกณฑ์กา

ลยัทีเ่กี่ยวข้องก
ต่อคณะกรรม
อมหาวิทยาลยั
ประกอบด้วย
อยสองคนหรอื

นผู้เสนอแทน

ควิชา      

าควิชา  
ตําแหน่ง
ตราจารย์

วิชาการ  
ําหนด

นงเป็น

หัวหน้า
๗ ใหเ้สนอต่อ
บันสมทบ ให้
ามข้อ  ๘.๑ 
งต้ังให้ดํารง
ติคุณ  ตําแหน่
ตราจารย์
กไมม่ีหัวหน้า

มบัติ  
รประเมินผล
จารณา
ดีเสนอต่อ

และให้ถือว่า

แปล
ารเผยแพร่ใน
กับสาขาวิชา
การ 
ยแต่งต้ัง
กรรมการที่
ออาจแต่งต้ัง

ง



ตีพิม
ของ 
ตอบ

ส่ง ณ

พิจา
ให้คว

ศาส
คลนิิ
ให้สภ
ให้เส

ข้อ ๘
ในกร

ระยะ
แล้ว

 
ให้ค
เพื่อป

การส

ในกรณทีี
มพ์เรียบร้อยแ
ก.พ.อ. และห

บรับการตีพิมพ
การส่งเอ

ณ หน่วยงานภ
ให้หน่วย

รณาขอแต่งต้ั
วามเห็น  เพื่อ

สําหรับก
ตราจารย์วิจยั

นิกเกียรติคณุ  
ภาวิชาการ ณ
สนอสภามหาวิ

 

ข้อ ๒๗  
๘.๑    หรอืค
รณีผูข้อแต่งต้ั

การประเ
ะเวลาที่กําหน
เสร็จจนถึงวัน

ข้อ ๒๘  
ณะกรรมการ 
ประเมินผลกา

กรณีที่คณ
สอนต่อสภาม

 
 
 

ทีผู่้ขอแต่งต้ังยั
แล้ว ในวารสาร
หรือ ตามประ
พ์ผลงานวิจัย  
อกสารและผล
ภายในสํานักง
งานภายในสาํ

ต้ังและผลงานท
อเสนอต่อคณะ
การขอแต่งต้ังใ
ยเกียรติคุณ  ต
ให้คณบดีเสน

ณ หน่วยงานภ
วิทยาลัยพิจาร

ใหห้ัวหน้าภา
ณบดีในกรณผี

ต้ังเป็นคณบดี 
(๑) ตรวจสอ

การสอน
(๒) ประเมินก

การสอนใ
(๓) รวบรวม 
(๔) พิจารณา

จัดทําโดย
(๕) พิจารณา
(๖) รายงานผ
เมินผลการสอ
นดตาม ข้อ ๑๒
นที่สภามหาวิท

หลังจากได้รับ
    ประเมนิผ

ารสอนได้ตาม
ณะกรรมการมี
มหาวิทยาลัยเพื

ังไม่สามารถนํ
รที่อยู่ในฐานข้
ะกาศสภามหา
บทความทาง
งานทางวิชาก
านอธิการบดี
านักงานอธิกา
ทางวิชาการต่
ะกรรมการ 
ให้ดํารงตําแห
ตําแหน่งศาสต
นอคณะกรรม
ายในสํานักงา
รณาแต่งต้ัง   

าควิชา หรือหวั
ผู้ขอแต่งต้ังเป็
    แล้วแต่กร
บเอกสารและ
หรือเอกสารค
การสอนตามห
ในชั้นเรียน 
 และประเมิน

าความถูกต้อง
ยผู้ขอแต่งต้ัง
าให้คะแนนตา
ผลต่อคณะกร
อนอาจกระทํา
๒.๑  และใหม้ี
ทยาลัยรับเรื่อง

บรายงานผลก
ผลการสอนขอ
มความเหมาะส
มีมติว่าผลการ
พ่ือพิจารณามี

-๑๙-

นําหลักฐานที่แ
ข้อมูล Intern
าวิทยาลัย ผู้ขอ
งวิชาการ ของ
การเพ่ิมเติม ให
เพื่อลงบันทกึ

ารบดี ตรวจสอ
อสภาวิชาการ

น่งศาสตราจา
ตราจารย์มหาวิ
การประจําคณ
านอธิการบดี  
   

วหน้าภาควิชา
ปนหัวหน้าภาค
รณี    ดําเนินก
ะพิจารณาควา
คําสอน    ว่าถู
หลักเกณฑ์แล

น ผลการประ
ตามหลักการ

ามหลักเกณฑแ์
รรมการโดยส่ง
าล่วงหน้าก่อน
มีผลใช้ได้ไม่เกิ
งการขอแต่งต้ั

การประเมินผล
องผู้ขอแต่งต้ัง
สม 
รสอนไม่เป็นไป
มติไม่ผ่านการ

- 

แสดงว่าผลงาน
ational Scie
อแต่งต้ังสามา
งวารสารทางวิ
ห้ดําเนินการต
กรับเรื่องทุกคร
อบความครบถ
รเพื่อกลั่นกรอ

ารย์อาคันตุกะ
วิทยาลัยบูรพ
ณะเพื่อพิจารณ
หลังจากสภา

าในสาขาวิชาท
ควิชา    หรืออ
การประเมินผ
ามถูกต้องของ
ถูกต้องตามหล
ละวิธีการที่สภ

เมินการสอนผ
ศึกษาของวิธีก

และวิธีการทีส่
งรายงาน ณ ห
นการเสนอขอแ
กิน ๑ ปีนับต้ัง
ต้ัง 

ลการสอนจาก
จากรายงานที

ปตามเกณฑ์ ใ
รพิจารณาการ

นวิจัยหรือบท
entific Index
ารถนําหนังสือ
วิชาการดังกล่า
ตามวรรคแรก 
รั้ง 
ถ้วนถูกต้อง แ
องคุณสมบัติ  

ะ และตําแหน่
าเกียรติคุณ  
ณาให้ความคว
าวิชาการกลั่น

ที่เกี่ยวข้องสํา
อธิการบดีหรอื
ลการสอนในช
ง แผนการเรยี
ลักการศึกษาแ
ามหาวิทยาลัย

ผู้ขอแต่งต้ังที่ป
การวัดผลและ

สภามหาวิทยา
หน่วยงานภาย
แต่งต้ังก็ได้  แ
งแต่วันที่ผู้บังคั

กผู้บังคับบัญช
ที่เสนอ หรืออา

ให้คณะกรรมก
รแต่งต้ังให้ดํา

ความทางวิชา
x (ISI)  และหรื
อรับรองของบร
าวมาแสดงได้
และวรรคสอ

และเสนอแบบ
ผลงานทางวิช

งศาสตราจาร
ตําแหน่งศาสต
วามเห็นชอบ 
กรองและให้ค

าหรับการขอแ
อผู้ที่ที่อธิการบ
ช้ันต้น  ดังนี้ 
ยนการสอน  เอ
และตามเกณฑ
ัยกําหนด  โด

ประเมินโดยนิ
ะการประเมิน

าลัยกําหนด 
ยในสํานักงานอ
แต่ทั้งนี้ต้องกร
คับบัญชาชั้นต้

ชาช้ันต้นตามข้
าจแต่งต้ังคณ

การเสนอผลก
รงตําแหน่ง ท

าการได้รับการ
รือตามเกณฑ์
รรณาธิการที่
้ 

อง ทุกครั้งโดย

บคําขอรับการ
ชาการ  และ

รย์เกียรติคุณ  
ตราจารย์
 ก่อนส่งเรื่อง
ความเห็นแล้ว

แต่งต้ังตาม 
บดีมอบหมาย

อกสารระกอบ
ฑ์ ก.พ.อ.หรือไ
ยเข้าสังเกต

นสิต 
ผลสัมฤทธ์ิที่

อธิการบดี    
ระทําหลัง
้นพิจารณา

ข้อ ๒๗ แล้ว  
ะอนุกรรมการ

การประเมินผล
ทางวิชาการ 

ร

  

บ        
ไม่ 

 

    
ร 

ล



 
จริยธ
มหา
สาม
ข้อ ๖
ผู้ทร
 
ชุมช
หนา้
ได้รบั

วิชาชี
ทางวิ
 

 
ตาม

จริยธ
พิเศษ
รองศ
รองศ
ของ
คณะ
ผลก

 
ก่อน

แต่ง

ตําแ

ตําแ

และ

ข้อ  ๒๙ 
ธรรมและจรร
วิทยาลัยหรือ
ารถแต่งต้ังกร
๖  ข้อ ๗ ข้อ 
รงคุณวุฒิที ่ก.พ

ในกรณทีี
ชนหรือผู้ทีป่ฏิบ
าที่เป็นกรรมก
บความเห็นชอ

สําหรับก
ชีพสาขานั้นเพื
วิชาชีพ 

ข้อ ๓๐  
ประกาศ ก.พ

การประช
 

ข้อ ๓๑  
ธรรมและจรร
ษ   ตําแหน่งผ
ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
ผู้ขอแต่งต้ังอยู
ะกรรมการผูท้
การพิจารณาข

 

ข้อ ๓๒  
นนําเสนอสภา

เมื่อสภาม
ต้ังและคณะห

 

ข้อ ๓๓  
 

 

ข้อ ๓๔  
หน่งศาสตราจ

ตําแหน่ง
หน่งรองศาสต

ตําแหน่ง
ตําแหน่งผูช่้ว

 ให้คณะกรรม
รยาบรรณทาง
เคยเป็นผู้ปฏิบ
รรมการผู้ทรงค
๘.๑  และข้อ
พ.อ. กําหนด 
ทีผู่้ขอแต่งต้ังเส
บัติงานร่วมกับ
ารผู้ทรงคุณวุ
อบจาก ก.พ.อ
การขอแต่งต้ังต
พ่ือประเมินผล

ใหค้ณะกรรม
พ.อ. โดยอนุโล
ชุมร่วมกันอาจ

ในกรณีที่กรร
รยาบรรณทาง
ผู้ช่วยศาสตรา
์    ตําแหน่งร
์มหาวิทยาลยั
ยู่ในเกณฑ์หรอื
ทรงคุณวุฒิไม่ต้
องคณะกรรม

 เมื่อคณะกรร
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมี
หรือสถาบันสม

การดําเนินกา

ตําแหน่งศาส
จารย์มหาวิทย
รองศาสตราจ
ตราจารย์มหา
ผู้ช่วยศาสตรา
ยศาสตราจาร

มการแต่งต้ังค
งวิชาการตามป
บัติงานในมหา
คุณวุฒิจากบัญ
 ๘.๒  ให้คณ
จากสภามหา
สนอผลงานวชิ
บชุมชน ที่มีคว
ฒิตามวรรคแ

อ. ก่อนดําเนิน
ตามข้อ ๘.๓  
ลงานทางวิชาก

มการผูท้รงคณุ
ลม 
จใช้ระบบสื่อส

รมการผูท้รงคุ
งวิชาการ สําห
าจารย์วิจัย   ต
รองศาสตราจา
บูรพา  ตําแห
อไม่อยู่ในเกณ
ต้องประชุมร่ว
มการผู้ทรงคุณ

รมการผู้ทรงค
เพื่อพิจารณาม
มีมติเปน็ประก
มทบ ภายใน ส

ารในการพิจา

หมวด ๕  

สตราจารย์  ตํา
ยาลัยบูรพา  เ
จารย์  ตําแหน
าวิทยาลัยบูรพ
าจารย์  ตําแห
รย์มหาวิทยาลั

-๒๐-

คณะกรรมการ
ประกาศ ก.พ
าวิทยาลัย    
ญชีรายชื่อผู้ท
ะกรรมการขอ
าวิทยาลัยเป็น
ชาการรับใช้สัง
วามรู้หรือควา
รก เพิ่มเติมได

นการแต่งต้ัง 
ให้คณะกรรม
การและจริยธ

ณวุฒิ พิจารณา

สารทางไกลกไ็

ณวุฒิ มมีติเป็
หรับตําแหน่งผู้
ตําแหน่งผู้ช่วย
ารย์พิเศษ    ต
หน่งศาสตราจ
ณฑ์ที่กําหนดใน
วมกันเพื่อพิจา
ณวุฒิ 

คุณวุฒิพิจารณ
มีมติ 
การใดและได้ร
สามสิบ วัน  

รณาตําแหน่ง

การเทียบตาํ

าแหน่งศาสตร
เป็นตําแหน่งท
น่งรองศาสตรา
พา  เป็นตําแห
หน่งผู้ช่วยศาส
ลยับูรพา  เป็น

- 

รผู้ทรงคุณวุฒิ
.อ. แต่กรรมก
กรณีที่มีเหตุผ
รงคุณวุฒิที่ ก
อความเห็นชอ
รายๆ ไป 
งคม    ให้คณ
ามเชี่ยวชาญเกี
ด้อีก ๒ คน   

มการแต่งต้ังกร
ธรรมและจรรย

าตามหลักเกณ

ได้ 

ปนเอกฉันท์ใน
ผูช่้วยศาสตรา
ยศาสตราจาร
ตําแหน่งรองศ
ารย์คลินิก   ว
นข้อบังคับนี้ ห
ารณามีมติ  แล

ณาแล้วเสร็จ  ใ

รับรองมตินั้น

ทางวิชาการใ

าแหน่งทางวิช

ราจารย์พิเศษ
ทางวิชาการใน
าจารย์พิเศษ  
หน่งทางวิชากา
สตราจารย์พิเศ
นตําแหน่งทาง

เพื่อประเมินผ
การผู้ทรงคุณวุ
ผลหรือความจ
ก.พ.อ.กําหนด
อบผู้ทรงคุณวุฒ

ณะกรรมการแต
ก่ียวข้องกับสา
 กรณีผู้ขอแต่

รรมการผู้ทรง
ยาบรรณทางวิ

ณฑ์ และดําเนิ

การประเมนิผ
จารย์   ตําแห
ย์มหาวิทยาลั
ศาสตราจารย์วิ
ว่าคณุภาพขอ
หรือ ที่ ก.พ.อ
ละให้ถือเอาผ

ให้นําเสนอคณ

แล้ว ใหม้หาวิ

ให้อยู่ในชั้นคว

ชาการ 

ษ  ตําแหน่งศา
นระดับเดียวกัน
ตําแหน่งรอง

ารในระดับเดีย
ศษ  ตําแหน่งผ
วิชาการในระ

ผลงานทางวิช
วุฒต้ิองมิใช่ผูป้
จําเป็นที่คณะ
สําหรับการขอ
ฒนิอกบัญชีรา

ต่งต้ังผู้ทรงคุณ
าขาวิชาที่เสน
งต้ังเป็นข้ารา

คุณวุฒิจากผู้ป
วิชาการและจ

นการ ตามข้อ

ผลงานทางวิช
หนง่ผู้ช่วยศาส
ัยบูรพา    ตํา
วิจัย    ตําแห
งผลงานทางวิ
. กําหนด แลว้
ลการประเมิน

ณะกรรมการ 

วิทยาลัยแจง้ม

ามลับทุกขัน้ต

สตราจารย์วิจั
ัน 
ศาสตราจารย์
ยวกัน 
ผู้ช่วยศาสตรา
ะดับเดียวกัน 

าการและ
ปฏิบัติงานใน
กรรมการไม่
อแต่งต้ังตาม
ายช่ือ

ณวุฒิใน
อขอ ทํา
ชการจะต้อง

ประกอบ
จรรยาบรรณ

อบังคับนี้และ

าการและ
สตราจารย์
าแหน่ง         
น่ง            
วิชาการ       
วแต่กรณี    
นดังกล่าวเป็น

พิจารณา

ตินั้นแก่ผูข้อ

ตอน 

จยั  และ

ย์วิจัย  และ

าจารย์วิจัย  

   
    
     



ข้อ ๑
ปฏิบั

ศาส
อาจ
มหา

จากม
มหา

ศาส
ตําแ
ระดับ
และ
ผ่าน

ศาส
ตําแ
เดิมน

ศาส
นักวิ
สูงกว

ศาส
ตําแ
ระดับ
และ
การท

มหา
หาก
ตําแ
 
 
 
 

ข้อ ๓๕  
๑๒.๔  และพ้
บัติงานในมหา

ตราจารย์ จาก
ารย์ประจํา ทํ
วิทยาลัยอาจ

มหาวิทยาลัยโ
วิทยาลัยอาจ

ตราจารย์พิเศ
หน่งอาจารยป์
ับเดิม นับต้ังแ
มีจํานวนชั่วโม
การทดลองกา

ตราจารย์พิเศ
หน่งคณาจาร
นับต้ังแต่วันบ

ตราจารย์วิจัย
จัย  และเมื่อ
ว่าระดับเดิมนั

ตราจารย์วิจยั
หน่งอาจารยป์
ับเดิม นับต้ังแ
มีจํานวนชั่วโม
ทดลองการปฏิ

วิทยาลัยบูรพ
บรรจุเป็นพนั
หน่งทางวิชาก

ผูซ้ึ่งได้รับแต่ง
้นตําแหน่งทา

าวิทยาลัยอีก  
๓๕.๑  ผู้พ้นต
กมหาวิทยาลัย

ทาํหน้าที่สอนแ
แต่งต้ังให้ดําร
๓๕.๒  ผู้พ้นต
โดยไม่มีความ
แต่งต้ังให้ดําร
๓๕.๓  ผู้พ้นต

ศษ จากมหาวิท
ประจํา มหาวิท
แต่วันที่ปฏิบัติ
มงสอนเท่ากบั
ารปฏิบัติงานแ
๓๕.๔  ผู้พ้นต

ศษ จากมหาวิท
ย์ มหาวิทยาล
รรจุครั้งนี้ 
๓๕.๕  ผู้พ้นต

ย จากมหาวิท
ผ่านการทดลอ
นับต้ังแต่วันบร
๓๕.๖  ผู้พ้นต

ย  จากมหาวิท
ประจํา   มหา
แต่วันที่ปฏิบัติ
มงสอนเท่ากบั
ฏิบัติงานแล้ว 
๓๕.๗  ผู้พ้นต

พา  ตําแหน่งผู้
ักงานมหาวิท
การตามข้อ ๘

งต้ังให้ดํารงตาํ
างวิชาการจาก
อาจได้รับการ
ตําแหน่งศาสต
ัย  โดยไม่มคีว
และวิจัย ในมห
รงตําแหน่งทาง
ตําแหน่งศาสต
มผิด  หากบรร
รงตําแหน่งทาง
ตําแหน่งศาสต
ทยาลัยโดยไม
ทยาลัยอาจแต
ิงานครบตาม

บเก้าหน่วยกิต
แล้ว   
ตําแหน่งศาสต
ทยาลัยโดยไม
ลัยอาจแต่งต้ัง

ตําแหน่งศาสต
ยาลัยโดยไม่มี
องการปฏิบัติง
รรจุครั้งนี้ 
ตําแหน่งศาสต
ทยาลัยโดยไม่มี
าวิทยาลัยอาจ
ิงานครบตาม

บเก้าหน่วยกิต
  
ตําแหน่งศาสต
ผูช่้วยศาสตราจ
ยาลัยบางส่วน

๘.๒  แต่ต้องไม

-๒๑-

าแหน่งทางวิช
กมหาวิทยาลัย
รพิจารณาให้เ
ตราจารย์  ตํา
วามผิด  หากบ
หาวิทยาลัยอีก
งวิชาการไม่สงู
ตราจารย์  ตํา
รจุเป็นพนักงา
งวิชาการตาม
ตราจารย์พิเศษ
ม่มีความผิด  ห
ต่งต้ังให้ดํารงต
เงื่อนไขดังต่อไ
บรรยายหรือ

ตราจารย์พิเศษ
ม่มีความผิด  ห
งให้ดํารงตําแห

ตราจารย์วิจัย 
มีความผิด  หา
งานแล้ว มหา

ตราจารย์วิจัย 
มีความผิด  ห
แต่งต้ังให้ดําร
เงื่อนไขดังต่อไ
บรรยายหรือ

ตราจารย์มหา
จารย์มหาวิทย
นเวลา ตําแหน
ม่สูงกว่าระดับ

- 

ชาการตามเกณ
ยโดยไม่มีความ
เทียบตําแหนง่
แหน่งรองศาส
บรรจุเป็นพนัก
ก   และเมื่อผ่
งกว่าระดับเดิ
แหน่งรองศาส
านมหาวิทยาลั
ข้อ ๘.๒ นับตั
ษ  ตําแหน่งร
หากบรรจุเปน็
ตําแหน่งทางวิ
ไปนี้   มีภาระ
เทียบเท่าต่อภ

ษ  ตําแหน่งร
หากบรรจุเปน็
หน่งทางวิชาก

 ตําแหน่งรอง
ากบรรจุเป็นพ
าวิทยาลัยอาจ

 ตําแหน่งรอง
ากบรรจุเป็นพ
รงตําแหน่งทาง
ไปนี้   มีภาระ
เทียบเท่าต่อภ

วิทยาลัยบูรพ
ยาลัยบูรพา  จ
น่งคณาจารย์ 
บเดิมนับต้ังแต่

ณฑ์พิจารณาผ
มผิด  หากไดร้ั
งทางวิชาการไ
สตราจารย์  ตํ
กงานมหาวิทย
่านการทดลอ
ม นับต้ังแต่วัน
สตราจารย์  ตํ
ลยับางส่วนเวล
ต้ังแต่วันบรรจุ
องศาสตราจา

นพนักงานมหา
วิชาการตามข้
ะงานสอนมาแ
ภาคการศึกษา

องศาสตราจา
นพนักงานมหา
ารตามข้อ ๘.

งศาสตราจาร
พนักงานมหาวิ
แต่งต้ังให้ดําร

งศาสตราจาร
พนักงานมหาวิ
งวิชาการตาม
ะงานสอนมาแ
ภาคการศึกษา

พา  ตําแหน่งร
จากมหาวิทยา
  มหาวิทยาลั
วันบรรจุครั้งนี

ผลงานทางวิช
รับการบรรจุให
ได้ ดังนี้ 
ตําแหนง่ผู้ช่วย
ยาลัยเต็มเวลา
งการปฏิบัติงา
นบรรจุครั้งนี้ 
ตําแหนง่ผู้ช่วย
ลา ตําแหน่งค
จคุรั้งนี้ แต่ต้อง
ารย์พิเศษ  ตํา
าวิทยาลัยเต็ม
้อ ๖ แต่ต้องไ
แลว้หนึ่งภาคก
าในระบบทวิภ

ารย์พิเศษ  ตํา
าวิทยาลัยบาง
๒ แต่ต้องไม่สู

ย์วิจัย  ตําแห
ทยาลัยเต็มเว
รงตําแหน่งทา

ย์วิจัย  ตําแห
วิทยาลัยเต็มเว
มข้อ ๖ แต่ต้อง
แลว้หนึ่งภาคก
าในระบบทวิภ

องศาสตราจา
าลัยโดยไม่มีค
ลยัอาจแต่งต้ังใ
นี้ 

 

าการตาม 
ห้เขา้

ย 
า ตําแหน่ง
านแล้ว 

ยศาสตราจารย
ณาจารย์   
งไม่สูงกว่าระด
าแหน่งผู้ช่วย
เวลา 
ไม่สูงกว่า
การศึกษา
ภาค และต้อง

าแหน่งผู้ช่วย
ส่วนเวลา 
สงูกว่าระดับ

หน่งผู้ช่วย 
วลา ตําแหน่ง
งวิชาการไม่

หน่งผู้ช่วย 
วลา 
งไมสู่งกว่า
การศึกษา
ภาค และผ่าน

ารย์ 
วามผิด  
ให้ดํารง

ย์  

ดับเดิม 



มหา
หาก
ตําแ
มีภา
ต่อภ

และ
วิชาก
ผลงา

 
 
วิชาก
วิชาก

และ
ความ
คณา
ขอเที
สูงกว
พิจา

ภาค
หัวห
สภา

แล้ว
 
 

ตาม

ของ
เพิ่ม
วิชาก
ทางวิ

วิทยาลัยบูรพ
บรรจุเป็นพนั
หน่งทางวิชาก
ระงานสอนม

ภาคการศึกษาใ
 

ข้อ ๓๖  
วิจัยมาก่อนใน
การที่ตนเคยด
านทางวิชากา

 
 

การของคณาจ
การที่จะขอเที

พนักงาน
วิจัยมาก่อนใน
มผิดและมผีล
าจารย์ของสถ
ทยีบ ระหว่าง
ว่าระดับตําแห
รณาตามเกณ

 

ข้อ ๓๗  
วิชาหรือผู้บังค

หน้าภาควิชาห
มหาวิทยาลัย

ให้หน่วย
เสนอต่อคณะ

แบบขอเ
ข้อ ๓๘  

ข้อ ๒๗ และข
คณะกรร

ผู้ขอเทียบตําแ
เติม    ตามห
การ   ตามเอก
วิชาการ และจ

๓๕.๘  ผู้พ้นต
พา  ตําแหน่งผู้
ักงานมหาวิท
การตามข้อ ๖
าแล้วหนึ่งภาค
ในระบบทวิภ
พนักงานมหา
นสถาบันการศึ
ดํารงตําแหน่ง 
ารตามข้อ ๑๒
๓๖.๑  คุณสม
 ๓๖.

๓๖.
๓๖.๒  คุณสม
 มีผล
จารย์ของสถา
ทยีบ ระหว่างรั
นมหาวิทยาลัย
นสถาบันการศึ
การปฏิบัติรา
าบันการศึกษ
รับราชการหรื
หน่งทางวิชาก

ณฑ์พิจารณาผล
ผู้ขอเทียบตํา
คับบัญชาชั้นต

หรือผู้บังคับบัญ
 ณ หน่วยงาน
งานภายในสํา
ะกรรมการเพือ่
ทียบตําแหนง่
คณะกรรมกา
ข้อ ๒๘ ก็ได้ 
รมการอาจให้มี
แหน่งทางวิชา
ลักเกณฑ ์ วิธี
กสารแนบทา้
จริยธรรมและ

ตําแหน่งศาสต
ผูช่้วยศาสตราจ
ยาลัยเต็มเวล

๖ แต่ต้องไม่สงู
คการศึกษาแล
าค และผ่านก
าวิทยาลัยเต็ม
ศึกษาอื่น   อา
  ทั้งนี้ตําแหน

๒.๔  โดยมีเกณ
มบัติเฉพาะ 
๑.๑  พ้นตําแ
๑.๒  ผ่านการ
มบัติทั่วไป 
ลการปฏิบัติรา
าบันการศึกษา
รับราชการหรื
ยบางส่วนเวลา
ศึกษาอื่น และ
ชการหรือผลก

ษานั้นๆ และมี
รือปฏิบัติงานใ
การที่ตนเคยดํา
ลงานทางวิชา
แหน่งทางวิชา
ต้น เพื่อกลั่นก
ญชาชั้นต้น เส
นภายในสํานกั
านักงานอธิกา
อพิจารณา 
งทางวิชาการ 
ารอาจให้มีกา

มีการประเมิน
าการ รวมทั้งอ
ธีการ  และแบ
ยข้อบังคับนี้  
ะจรรยาบรรณ

-๒๒-

ตราจารย์มหา
จารย์มหาวิทย
า ตําแหน่งอา
งกว่าระดับเดิม
ละมีจํานวนชัว่
การทดลองกา
เวลา ตําแหน่
าจขอเทียบตํา
น่งทางวิชาการ
ณฑ์คุณสมบัติด

แหน่งทางวิชาก
รทดลองการป

าชการหรือผล
านั้นๆ และมีผ
รอปฏิบัติงานใ
า ตําแหน่งอาจ
ะพ้นตําแหน่งท
การปฏิบัติงาน
ผลงานทางวชิ
ในสถาบันการ
ารงตําแหน่ง  
การตามข้อ ๑
าการ เสนอแบ
กรอง คุณสมบั
นอคณบดีเพือ่
กงานอธิการบ
ารบดีเสนอต่อ

 ให้เป็นไปตา
รประเมินผลก

นผลงานทางวชิ
อาจให้ผู้ขอเทยี
บบการประเมิน
โดยอาจแต่งต

ณทางวิชาการก็

- 

วิทยาลัยบูรพ
ยาลัยบูรพา จ
าจารย์ประจํา 
ม นับต้ังแต่วัน
วโมงสอนเท่าก
ารปฏิบัติงานแ
นงอาจารย์  ที่เ
าแหน่งทางวชิ
รดังกล่าวต้องไ
ดังนี้ 

การจากสถาบั
ปฏิบัติงานของ

การปฏิบัติงาน
ผลงานทางวิชา
นสถาบันการ
จารย์  ที่เคยดํ
ทางวิชาการจ
นตามเกณฑม์
ชาการเพิ่มขึ้นห
รศึกษาอื่นนั้น 
  ทั้งนี้ตําแหน

๑๒.๔        
บบขอเทยีบตํ
บัติ  ผลการปฏิ
อตรวจสอบให้
ดีเพื่อตรวจสอ
สภาวิชาการเ

มเอกสารแนบ
การสอนของผู้

ชาการ และจ ิ
ยบตําแหน่งท
นผลงานทางวิ
ต้ังคณะกรรมก
ก็ได้ 

พา  ตําแหน่งร
ากมหาวิทยา
   มหาวิทยา

นที่ปฏิบัติงานค
กับเก้าหน่วยกิ
แล้ว   
เคยดํารงตําแห
ชาการไม่สูงกว่
ได้รับการพิจา

บันการศึกษาอื
งมหาวิทยาลัย

นตามเกณฑม์
าการเพิ่มขึ้นห
ศึกษานั้น 
ดํารงตําแหน่งท
ากสถาบันกา

มาตรฐานภาระ
หลังจากดํารง
  อาจขอเทยี
น่งทางวิชากา

าแหน่งทางวิช
ฏิบัติราชการห
ห้ครบถ้วนถูกต
อบ 
เพ่ือกลั่นกรอง

บท้ายข้อบังคบั
ผูข้อเทียบตําแ

ริยธรรมและจ
างวิชาการเสน
วิชาการจริยธร
การผู้ทรงคุณว

องศาสตราจา
ลัยโดยไม่มีคว
ลัยอาจแต่งต้ัง
ครบตามเงื่อน
กิตบรรยายหรื

หน่งอาจารย์ท
ว่าระดับตําแห
ารณาตามเกณ

อ่ืนโดยไม่มีคว
ยแล้ว 

มาตรฐานภาระ
หลงัจากดํารงต

ทางวิชาการ ท
รศึกษาอื่นโดย
ะงานทางวิชา
งตําแหน่งทาง
ยบตําแหน่งทา
ารดังกล่าวต้อง

ชาการ  ต่อหัว
หรือผลการปฏิ
ต้อง  แล้วเสน

งและให้ความ

บนี้ 
แหน่งทางวิชาก

จรรยาบรรณท
นอผลงานทาง
รรมและจรรย
วุฒิเพื่อประเมิ

ารย์
วามผิด   
งให้ดํารง
นไขดังต่อไปนี้ 
รือเทียบเท่า

ทําหน้าที่สอน
น่งทาง

ณฑ์พิจารณา

ามผิด 

ะงานทาง
ตําแหน่งทาง

ทําหน้าที่สอน
ยไม่มี
การของ
วิชาการที่จะ
างวิชาการไม่
งได้รับการ

วหน้า
ฏิบัติงาน   
นอต่อ          

เห็น          

การ           

ทางวิชาการ
งวิชาการ
ยาบรรณทาง
มินผลงาน

  

น

   

   

      



และ
กําห
ตําแ

และ
นับต้ั

ตําแ

หรือ
เรื่อง

ผลงา
 

 
 
ตําแ
กราบ

กระห
พระ

วิชาก
ผลก
และ

ขอท
และ

ทบท
ภายใ

ประ

ข้อ ๓๙  
วิธีการพิจารณ
นด ซึ่งเกณฑ์พ
หน่งทางวิชาก

คณะกรร
จริยธรรมและ
ต้ังแต่วันที่สภา

 

ข้อ ๔๐  
หน่งทางวิชาก

เมื่อสภาม
 

 

ข้อ ๔๑  
มีมติให้เทยีบ
งหรือวันที่กําห

ให้ถือวัน
านทางวิชากา

ข้อ ๔๒  
การแต่งต

หน่งศาสตราจ
บบังคมทูลเพื่อ

กรณีผู้ได้
หม่อมแต่งต้ังใ
กรุณาโปรดเก

 

ข้อ ๔๓  
การไม่อยู่ในห
การพิจารณาเป็
ส่งใหค้ณะกร

 

ข้อ ๔๔  
ทบทวนได้โดย
 ให้คําวินิจฉัย

 

ข้อ  ๔๕ 
ทวนได้ไม่เกินส
ในเก้าสิบวันนั

การพิจาร
กาศ ก.พ.อ. 

สําหรบัผู้ดําร
ณาตําแหน่งทา
พิจารณาผลง
การได้หากผู้นั้
รมการอาจให้มี
ะจรรยาบรรณ
ามหาวิทยาลัย
เมื่อคณะกรร
การได้ หรือไม
มหาวิทยาลัยมี

ห
ให้อธิการบดี
ตําแหน่งทางวิ
หนดไว้ในข้อ ๓
ที่หน่วยงานภ
ารที่ตีพิมพ์เผย
การแต่งต้ังตํา
ต้ังตําแหน่งศา
จารย์พิเศษ  ใ
อทรงพระกรณุ

ด้รับเทยีบให้ดํา
ให้ดํารงตําแห
กล้าโปรดกระ

กรณทีี่ผลการ
หลักเกณฑ์ทีกํ่า
ป็นหนังสือต่อ
รมการพิจารณ
กรณีเป็นการ
แสดงเหตุผลท
ยของคณะกรร
 กรณเีป็นการ
สองครั้ง โดยแ
นับแต่วันที่รับ
รณาทบทวนผ

งตําแหน่งทาง
างวิชาการตาม
านทางวิชากา

นั้นมีคุณสมบัติ
มีการประเมิน

ณทางวิชาการ
ยได้รับเรื่อง 
รมการพิจารณ
ม่ให้เทียบ หรอื
มีมติเปน็ประก
หมวด ๖ การแ
ออกคําสั่งแต่ง
วิชาการ ให้ดํา
๓๕ หรือข้อ ๓
ภายในสํานักงา
ยแพร่สมบูรณ์
าแหน่งศาสตร
าสตราจารย์ขอ
ให้มหาวิทยาลั
ณาโปรดเกล้า
ารงตําแหน่งศ
หน่ง ศาสตราจ
หม่อมแต่งต้ัง

หมวด ๗

รพิจารณาการ
าหนด  ผู้เสนอ
สภามหาวิทย
ณา 
รขอทบทวนผล
ทางวิชาการสน
รมการถือเป็น
รขอทบทวนผ
แสดงเหตุผลท
ทราบมติของส
ผลการพิจารณ

-๒๓-

งวิชาการจาก
มที่ ก.พ.อ. กํา
ารดังกล่าวเป็น
ติครบถ้วนตาม
นผลการสอนต
ตามข้อ ๓๘ 

ณาแล้ว  ให้เสน
อให้เทียบได้ใน
การใดแล้ว  ให
แต่งตั้งให้ดําร
งต้ังผู้ที่สภามห
ารงตําแหน่งท
๓๙ แล้วแต่กร
านอธิการบดีไ
แล้วเป็นวันที่ส
ราจารย์ของผู้
องอาจารย์ปร
ลยัเสนอต่อรัฐม
โปรดกระหม่อ

ศาสตราจารย์แ
จารย์หรือศาส
อีก 

๗  การทบทวน
 

รประเมินผลก
อขอแต่งต้ังหรื
ยาลัย ณ หน่วย

ลการพิจารณา
นับสนุนภายใ
ที่สุด 

ผลการพิจารณ
ทางวิชาการสนั
สภามหาวิทย
ณาผลงานทาง

- 

สถาบันการศึ
าหนด  หรือที
นไปตามข้อ ๑
มข้อ ๓๖  ทั้งนี้
ตามข้อ ๒๗ แล
ด้วยก็ได้  และ

นอสภามหาวิท
นระดับตํ่ากว่า
ห้ดําเนินการต
รงตําแหน่งทา
หาวิทยาลัยมมี
ทางวิชาการ   
รณี 
ได้รับเรื่องพรอ้
สภามหาวิทย
เป็นข้าราชกา
ระจําผู้เป็นพนั
มนตรีว่าการก
อมแต่งต้ัง 
และเคยได้รับ
สตราจารย์พิเศ

นผลการพิจา

การสอน     ผ
รือขอเทียบตํา
ยงานภายในสํ

าการประเมนิ
ในเก้าสิบวันนั

ณาผลงานทางวิ
นับสนุน  และ
าลัย 
วิชาการครั้งที

กษาอื่นที่ได้รับ
ที่คณะกรรมกา
๑๒.๔ คณะกร
นีอ้าจให้แต่งต้ั
ละ ข้อ ๒๘ แ
ะให้แต่งต้ังให้

ทยาลัยเพื่อพจิ
าตําแหน่งทาง
ตามข้อ ๔๑ 
างวิชาการ 
มติแต่งต้ังให้ดํ
นบัต้ังแต่วันที

อมทั้งแบบขอ
าลัยได้รับเรื่อ
าร ให้ดําเนินก
นักงานมหาวิท
กระทรวงศึกษ

พระบรมราชโ
ศษแล้ว   ไม่ต้

รณา 

ลการพิจารณ
าแหน่งทางวชิ
สาํนักงานอธิก

นผลการสอน  
ับแต่วันทราบ

วิชาการ  ผูข้อ
การขอทบทว

ที่หนึ่ง  และครั

ับการพิจารณ
ารการอุดมศกึ
รมการอาจพจิ
ั้งได้ต้ังแต่วันบ

และหรือผลงาน
้ดํารงตําแหนง่

จารณามีมติให
งวิชาการที่ขอ

ดํารงตําแหน่งท
ที่สภามหาวิทย

แต่งต้ังที่ถูกต้อ
ง 
ารตามประกา
ยาลัยเต็มเวล

ษาธิการดําเนิน

โองการโปรดเ
้องดําเนินการ

ณาคุณภาพของ
ชาการอาจเสน
ารบดี เพื่อบนั

 ผู้ขอแต่งต้ังส
บมติของสภาม

อแต่งต้ังสามา
วนแต่ละครั้ง ใ

รั้งที่สอง ใหเ้ป็

าตามหลักเกณ
กษาเอกชน
จารณาให้เทีย
บรรจุ 
นทางวิชาการ
งทางวิชาการ

ห้เทียบ
เทียบ 

ทางวิชาการ
ยาลัยได้รับ

องและ

าศ ก.พ.อ. 
า  และ

นการ         

เกล้าโปรด
รเพื่อทรง

งผลงานทาง
นอขอทบทวน
นทึกรับเรื่อง  

สามารถเสนอ
มหาวิทยาลัย

รถเสนอขอ
ให้ย่ืนเรื่อง

ป็นไปตาม

ณฑ์

ยบ

ร



ให้เส
 

การส
โครง
ใดโด
ผู้อ่ืน
วารส

ตนเอ

ละเมิ

มาเกี
หรือ
การต

เอกส
ประ
พิจา
ดังกล
อธิก

กับค

อ้างว
โครง

ข้อ ๔๖  
สนอต่อสภามห

หมวด  ๘  

 
ข้อ ๔๗  
 

สอน  เอกสาร
งการวิจัย  หรื
ดยไม่มีการอ้าง
นอันกฎหมายร
สารวิชาการม

 
องและแสดงห

 
มิดสิทธิส่วนบุ

 
ก่ียวข้อง  และ
ต้องการสร้าง
ตรวจสอบยืน

 
 

ข้อ ๔๘  
สารที่ใช้ประเมิ
พฤติไม่เหมาะ
รณาอนุมัติให้
ล่าวในการขอ
ารบดีดําเนินก

กรณีหาก

ความเป็นจริง 

ว่าเป็นผลงาน
งการวิจัย หรอื

 เมื่อได้ดําเนนิ
หาวิทยาลัยวินิ

 มาตรการใน

ผู้ขอแต่งต้ังต้
๔๗.๑  ต้องมี
รประกอบการ
รือผลงานอื่นๆ
งอิงที่ถูกต้องต
ระบุว่าเป็นคว
ากกว่าหนึ่งฉบ
๔๗.๒  ต้องให
หลักฐานในกา
๔๗.๓  ต้องไม
คคลของผูอ่ื้น
๔๗.๔  ผลงา
ะเสนอผลงาน
งความเสียหาย
ยันในทางวิชา
๔๗.๕  ต้องนํ

กรณผีู้ขอแต่ง
มินผลการสอน
ะสมที่จะได้รบั
ห้ดํารงตําแหน่
อแต่งต้ัง   ใหป้
การสอบข้อเท็
กตรวจพบว่าผู้
 ๔๘.๑  กระท
 ๔๘.๒  ระบุก

 ๔๘.๓  มีพฤ
นของตนเอง  ไ
อผลงานอื่นๆ 
 ๔๘.๔  มีการ
 ๔๘.๕  มีคว

นการครบถ้วน
นิจฉัย และให้

นการป้องกัน
กับกา

้องคํานึงถึงจริ
มีความซื่อสัตย์
รสอน  เอกสา
ๆ  มาเป็นผลง
ตามหลักวิชาก
ามผิด  รวมทั้
บับในลักษณะ
หเ้กียรติและอ้
ารค้นคว้า 
มค่ํานึงถึงผลป

นและสิทธิมนุษ
นทางวิชาการ
ตามความเป็น
ยแก่ผู้อ่ืน  แล
าการ 
นําผลงานไปใช้

งต้ัง มีการกระ
น  ผลงานทาง
บการพิจารณา
ง แล้วหรือได้
ประธานคณะก
ทจ็จริง  แล้วแ
ผูข้อแต่งต้ัง  มี
ทาํการอันทุจริ
การมีส่วนร่วม

ฤติการณ์ส่อว่า
ไม่ว่าจะเป็นเอ

รกระทําที่ฝ่าฝื
ามประพฤติไม

-๒๔-

นตามข้อ ๔๕ 
้คําวินิจฉัยขอ

การกระทําผิด
ารขอแต่งตั้ง แ

 
ริยธรรมทางวิช
ย์ทางวิชาการ 
ารคําสอน  สื่อ
านของตน   
การ  และไม่ก
ทัง้ไม่นําผลงาน
ะที่จะทําให้เขา้
อ้างถึงบุคคลห

ประโยชน์ทาง
ษยชน รวมทัง้
รต้องได้มาจาก
นจริง  ไม่จงใจ
ะเสนอผลงาน

ช้ประโยชน์ใน

ะทําผิดทางจริ
งวิชาการ  โค
าแต่งต้ังให้ดําร
้รับการแต่งต้ัง
กรรมการแจ้ง
ต่กรณี  แล้วเ

มีการกระทําดั
ริตในการแจ้ง
มในเอกสารที่ใ

ามีการลอกเลยี
อกสารที่ใช้ปร

ฝนืข้อ ๔๗  
ม่เหมาะสมที่จ

- 

แล้ว  และคณ
งสภามหาวิท

ดทางจริยธรร
และบทลงโทษ

ชาการและปฏิ
 ไม่นําผลงาน

อการสอน  หน
 ไม่ลอกเลียน
ระทําอันเป็น
นทางวิชาการข
าใจผิดว่าเป็น
หรือแหล่งที่มา

วิชาการหรือผ
สวัสดิภาพสัต
กการศึกษาโด
จเบี่ยงเบนผลก
นตามความเป็

ทางที่ชอบธรร

ริยธรรมและจ
รงการวิจัย ห ื
รงตําแหน่งทา
งแล้ว    และป
มหาวิทยาลัย
เสนอสภามหา
ังนี้ 
คุณสมบัติเฉพ
ใช้ประเมินผล

ยนผลงานของ
ะเมินผลการส

จะได้รับการพิ

ณะกรรมการมี
ยาลัยเป็นที่สุด

รมและจรรยา
ษ 

ฏิบัติตามจรรย
นของผู้อ่ืนไม่ว่า
นังสือ  ตํารา  
นผลงานของผู้
การละเมิดทรั
ของตนเองใน
ผลงานใหม ่
าของข้อมูลที่น

ผลประโยชนส์
ตว์ทดลอง 
ดยใช้หลักวิชา
การวิจัยโดยห
นจริง ไม่ขยา

รมและชอบด้

รรยาบรรณอัน
รือผลงานอื่นๆ
างวิชาการ หรื
ปรากฎในภาย
เพื่อดําเนินกา
าวิทยาลัยเพื่อ

พาะสําหรับตํา
ลการสอนหรือ

งผู้อ่ืน หรือนาํ
สอน หรือ ผลง

พิจารณาให้ดําร

มีความเห็นเปน็
ด 

าบรรณอนัเก่ีย

ยาบรรณทางวิ
า  เอกสารแผ
ผลงานทางวิ
้อ่ืน  แม้เพียง
รัพย์สินทางปัญ
เรื่องเดียวกันไ

นํามาใชใ้นผลง

ส่วนตัวจนละเ

การเป็นเกณฑ
หวังผลประโยช
ยขอ้ค้นพบโด

้วยกฎหมาย 

ันเกี่ยวข้องกับ
ๆ  หรือเป็นผู้
รือ กรณีที่ได้รับ
ยหลังว่ามีพฤติ
ารสอบข้อเท็จ
พิจารณามีมติ

าแหน่ง 
อผลงานทางวิช

าผลงานของผู้อ
งานทางวิชาก

รงตําแหน่งทา

นประการใด 

ยวข้อง 

วิชาการ ดังนี้
ผนการเรียน
ชาการ  
ส่วนหนึ่งส่วน
ญญาของ
ไปเผยแพร่ใน

งานของ

เลยหรอื

ฑ์  ไมม่ีอคติ
ชน์ส่วนตัว 
ดยปราศจาก

บผลการสอน 
้ที่มีความ
ับการ
ติกรรม
จจรงิ หรือ
ติ ดังนี้ 

ชาการไม่ตรง

อ่ืนไปใช้โดย
การ หรือ

างวิชาการ 

 



ดํารง
ตําแ

กระท
นั้นมิ
กว่า 
 
พิจา
ข้อบั

มหา

ศาส
และ

ศาส

ตําแ
ศาส
มหา
 

ศาส
พิเศษ
ตําแ
มหา
อาจ

ประ

มหา
สภา

ให้สภาม
งตําแหน่งแลว้
หน่งศาสตราจ

ให้สภาม
ทําผิดกรณผีูน้ั้
มิได้อยู่ในสงักดั
๕ ปี  นับต้ังแ

สําหรับผู้
รณาแต่งต้ังบุ

บังคับนีโ้ดยอนุ
ให้มหาวิท

วิทยาลัยหรือ
 

ข้อ ๔๙  
ตราจารย์  พ้น
ที่แก้ไขเพิ่มเติ

ผู้ดํารง ตํ
ตราจารย์พิเศ

ผู้ดํารง ตํ
หน่งศาสตราจ
ตราจารย์มหา
วิทยาลัย 

 ผู้ดํารง ต

ข้อ ๕๐  
ตราจารย์     
ษ  ตําแหน่งผู้
หน่งผู้ช่วยศาส
วิทยาลัยบูรพ
ถูกถอดถอนโด

 
 

มาท หรือควา
การใดทีผ่

วิทยาลัยจะรูถ้ึ
มหาวิทยาลัย

 

หาวิทยาลัยสั่ง
ว  ให้สภามหา
จารย์พิเศษให้
หาวิทยาลัยสั่ง
นั้นอยู่ในสังกดั
ดมหาวิทยาลัย
แต่วันที่สภามห
ู้ขอแต่งต้ังเป็น
คคลให้ดํารงต

นุโลม 
ทยาลยัเรียกเงิ
คณะ   

ผู้ดํารง ตําแห
นตําแหน่งตาม
ติม หรือตามพ
ตําแหน่งศาสต
ศษ  พ้นตําแหน
ตําแหน่งศาสต
จารย์มหาวิทย
าวิทยาลัยบูรพ

ตําแหน่งศาสต

นอกจากการ
ตําแหน่งผูช่้ว

ผูช่้วยศาสตราจ
สตราจารย์วิจั

พา   ตําแหนง่ผ
ดยมติของสภ
๕๐.๑  เป็นผู้
๕๐.๒  ถูกจํา
ามผิดลหุโทษ 
ผู้ดํารงตําแหน
ถึงเหตุแห่งกา
จะรู้ถึงเหตุแห

ังงดการพิจาร
าวิทยาลัยมีมติ
ห้ดําเนินการถอ
ังให้มหาวิทยา
ดมหาวิทยาลัย
ย   และห้ามผู้
หาวิทยาลัยมมี
นข้าราชการ ใ
ตําแหน่งผู้ช่วย

งินค่าใช้จ่ายใน

หมวด  ๙

หน่งศาสตราจ
มพระราชบญั

พระราชบัญญติั
ตราจารย์พิเศษ
น่ง เมื่อพ้นจา

ตราจารย์วิจัย 
ยาลัยบูรพา  ต
พา   และตําแ

ตราจารย์อาคั

พ้นตําแหน่งต
วยศาสตราจาร
จารย์พิเศษ   
จยั   ตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตรา
ามหาวิทยาลัย

ผูบ้กพร่องในศี
าคกุโดยคําพิพ

น่งทางวิชาการ
ารพ้นตําแหน่ง
ห่งการพ้นตําแ

-๒๕-

รณาการขอแต
ติให้อธิการบดี
อดถอนตามป
าลัยดําเนินกา
ย    หรือแจ้งต้
ผูก้ระทําผิดนัน้
มติหรือนับต้ัง
ให้ดําเนินการต
ยศาสตราจารย

นการพิจารณ

๙  การพ้นตาํแ

ารย์  ตําแหน่
ญญัติระเบียบข้
ติมหาวิทยาลัย
ษ  ตําแหน่งรอ
ากตําแหน่งอา
 ตําแหนง่รอง
ตําแหน่งรองศ
แหน่งศาสตราจ

ันตุกะ    พ้นต

ตามข้อ ๔๙ แ
รย์   ตําแหนง่
ตําแหน่งศาส
ศาสตราจารย์
าจารย์มหาวิท
ัย ในกรณีดังนี
ลธรรม 

พากษาถึงที่สุด

รได้กระทําในห
งตามข้อ ๕๐.๑
แหน่งนั้น  

- 

ต่งต้ังในครั้งนี้
ดีสั่งถอดถอน  
ระกาศ ก.พ.อ
รทางวินัยตาม
ต้นสังกัดเพื่อก
นเสนอขอตําแ
งแต่วันที่อธิกา
ตามประกาศ 
ย์ รองศาสตรา

าตําแหน่งทาง

แหน่งทางวิช
 

งรองศาสตรา
ข้าราชการพลเ
ยบูรพา พ.ศ. 
องศาสตราจาร
จารย์พิเศษ 
งศาสตราจารย
ศาสตราจารย์ม
จารย์คลินิก พ้

ตําแหน่งเมื่อสิ

ล้ว  ผู้ดํารง ตํ
งศาสตราจารย
ตราจารย์วิจยั

ย์มหาวิทยาลัย
ทยาลัยบูรพา แ
นี ้

ดเว้นแต่เป็นโท

หน้าที่ตามตํา
๑  ข้อ ๕๐.๒ 

  กรณีที่ได้รบั
   ยกเว้นตําแ

อ.โดยอนุโลม 
มข้อเท็จจริงแ
การพิจารณาดํ
แหน่งทางวิชา
ารบดีมีคําสั่งถ
ก.พ.อ. เรื่อง 
าจารย์ และศ

งวิชาการจาก

าการ 

าจารย์  และ  
เรือนในสถาบั
๒๕๕๐ แล้วแ
รย์พิเศษ  และ

ย์วิจัย  ตําแหน
มหาวิทยาลัยบ
พ้นตําแหน่งเมื

สิ้นสุดการปฏิบ

ตําแหน่งศาสต
ย์พิเศษ  ตําแห
ย   ตําแหน่งร
ยบูรพา  ตําแห
และตําแหน่งศ

ทษสําหรับควา

แหน่งทางวิชา
  ให้การนั้นมี

บการพิจารณา
แหน่งศาสตรา

และความร้ายแ
ดําเนินการทาง
การมีกําหนด
อดถอน    
หลักเกณฑ์แล
าสตราจารย์  

ผู้ขอแต่งต้ังนั้น

ตําแหน่งผู้ช่ว
ันอุดมศึกษา 

แต่กรณี 
ะ ตําแหน่งผูช้

น่งผู้ช่วยศาสต
บูรพา   ตําแห
มื่อพ้นจากพนกั

บัติงานในมหา

ราจารย์   ตํา
หน่งรองศาสต
องศาสตราจา
หน่งรองศาสต
ศาสตราจารย์

ามผิดทีไ่ด้กระ

าการนั้น ก่อน
มผีลบังคับใช้ได

าอนุมัติให้
าจารย์และ

แรงแห่งการ
งวินัยกรณีผู้
เวลาไม่น้อย

ละวิธีการ
และตาม

ัน  คืนแก่

ย
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ช่วย

ตราจารย์วิจัย 
หน่งผู้ช่วย
กงาน

าวิทยาลัย 

แหน่งรอง
ตราจารย์
ารย์วิจัย   
ราจารย์
์คลนิิก   

ะทําโดย

นที่สภา
ด้จนกว่า

  



ตําแ
ศาส

ประ

พ.ศ.
ตําแ
ตําแ
ได้ตล

ข้อ ๘

วิจัย 
ผู้ช่ว
เป็นค

และ
วิทย

เพื่อแ

ข้ารา

ตําแ
ตําแ

วิชาก
การป
เห็นช

บรหิ
กลัน่

และ

ข้อ ๕๑  
หน่งศาสตราจ
ตราจารย์คลินิ

 
 

มาท หรือควา
 
 

ข้อ ๕๒  
. ๒๕๕๐  ผู้ดํา
หน่งศาสตราจ
หน่งศาสตราจ
ลอดไป   ยกเ

ภายใต้บัง
๘ และข้อ ๙ ข

(๑) ผู้ดํา
 ตําแหน่งศา
ยศาสตราจาร
คํานําหน้านาม

(๒) ผู้ดํา
ตําแหน่งศาส
ฐานะได้ตลอด

(๓) ผู้ดํา
แสดงวิทยฐาน

 

ข้อ ๕๓  
าชการ  ใหเ้ป็

  มหาวิท
หน่งทางวิชาก
หน่งทางวิชาก

เกณฑ์กา
การ  สําหรับพ
ประเมินผลกา
ชอบของสภาม

อัตราเงิน
หารงานบุคคล
นกรองก่อนสภ

 

ข้อ ๕๔  
สั่งการ และร

 

สภามหาวิทย
จารย์วิจัยเกียร
นิกเกียรติคณุ 
๕๑.๑  เป็นผู้
๕๑.๒  ถูกจํา
ามผิดลหุโทษ 
๕๑.๓  ถูกถอ

ภายใต้บังคับ
ารงตําแหน่งศ
จารย์พิเศษ  ต
จารย์เกียรติคุ
เว้นผู้ถูกถอดถ
ังคับ มาตรา ๕
ของข้อบังคับน
รง ตําแหน่งศ
สตราจารย์มห
รย์มหาวิทยาลั
มเพื่อแสดงวทิ
รง ตําแหน่งศ
ตราจารย์คลินิ
ดไป  ยกเว้นผู้
รงตําแหน่งศา
นะได้จนกว่าจ

เงินประจําตํา
นไปตามกฎห

ทยาลัยอาจกํา
การ สําหรับอ
การสําหรับอา
ารพิจารณาให้
พนักงานมหาวิ
ารปฏิบัติงานป
มหาวิทยาลัย
นประจําตําแห
ของมหาวิทยา

ภามหาวิทยาลั

 ในกรณีที่มีปั
ายงานให้สภา

ยาลัยอาจถอด
รติคุณ   ตําแห
  ในกรณีดังนี้

ผูบ้กพร่องในศี
าคกุโดยคําพิพ

อดถอนตามขอ้

 มาตรา ๕๙ ว
ศาสตราจารย์ 
ตําแหน่งรองศ
ณ     ให้มสีทิ
ถอน     
๕๙  วรรคสาม
นี้ 
ศาสตราจารย์วิ
หาวิทยาลัยบูร
ลยับูรพา และ
ทยฐานะได้จน
ศาสตราจารย์ม
นิกเกียรติคุณ 
ผูถู้กถอดถอน
าสตราจารย์อ
จะพ้นการปฏิบ

าแหน่งทางวชิ
หมายที่เกี่ยวข้อ
หนดให้มี เงิน
าจารย์ประจํา
าจารย์บางส่วน
้ได้รับเงินประ
วิทยาลัย  ให้ 
ประจําปีและต
และทําเป็นปร

หน่งทางวิชากา
าลัยเสนอสภา

ลยัพิจารณา 

ปัญหาในการป
ามหาวิทยาลัย

-๒๖-

ดถอนบุคคลดัง
หน่งศาสตราจ
นี้ 
ลธรรม 

พากษาถึงที่สุด

อ ๔๘ วรรคสา

วรรคแรก แล
 ตําแหน่งรอง

ศาสตราจารย์พิ
ทธิใช้ตําแหน่งท

ม    แหง่พระ

วิจัย   ตําแหน
รพา  ตําแหน่ง
ตําแหน่งศาสต

นกว่าจะพ้นกา
มหาวิทยาลัยบ
  ให้มสีิทธิใช้

าคันตุกะ  ให้
บัติงานในมหา

ชาการ  เงินค่า
อง 
นประจําตําแห
าหรือนักวิจัยผู้
นเวลา ยกเว้น
ะจําตําแหน่งท
คณะกรรมกา

ตามมาตรฐาน
ระกาศของคณ
าร  เงินค่าตอ
ามหาวิทยาลยั

ปฏิบัติตามข้อบ
ยทราบ   ยกเว

- 

งต่อไปนี้   จา
จารย์มหาวิทย

ดเว้นแต่เป็นโท

าม 

ะวรรคสอง  แ
งศาสตราจารย
พิเศษ   ตําแห
ทางวิชาการเป็

ะราชบัญญัติม

น่งรองศาสตรา
งรองศาสตรา
ตราจารย์คลนิิ
ารปฏิบัติงานใน
บูรพาเกียรติคุ
ตํ้าแหน่งทางวิ

ม้ีสิทธิใช้ตําแห
าวิทยาลัย  ยก

าตอบแทนผู้ดํา

น่งทางวิชากา
ผูดํ้ารงตําแหน่
นผู้ดํารงตําแหน
างวิชาการ  เ ิ
ารบริหารงาน
นภาระงานทาง
ณะกรรมการบ
บแทนผู้ดํารง
ย โดยให้คณะ

บังคับนี้ ให้ ค
ว้นข้อ ๕๓  แ

กตําแหน่งศา
ยาลัยบูรพาเกี

ทษสําหรับควา

แห่งพระราชบั
ย์  ตําแหน่งผู้ช
หน่งผู้ช่วยศาส
ป็นคํานําหน้าน

หาวิทยาลัยบู

าจารย์วิจัย   ต
จารย์มหาวิทย
นิก  ใหม้ีสทิธิใ
นมหาวิทยาลั

คุณ  ตําแหน่งศ
วิชาการเป็นคํ

หน่งทางวิชาก
กเว้นผู้ถูกถอด

ารงตําแหน่งท

ารและหรือเงิน
นงทางวิชาการ
น่งศาสตราจา
งินค่าตอบแท
บุคคลของมห
งวิชาการของค
บริหารงานบุค
ตําแหน่งทางวิ
กรรมการบรหิ

ณะกรรมการ
ละข้อ ๕๕   

สตราจารย์เกี
ยรติคุณ   แล

ามผิดทีไ่ด้กระ

บัญญัติมหาวิท
้ช่วยศาสตราจ
ตราจารย์พิเศ
นามเพื่อแสดง

รพา  พ.ศ. ๒

ตําแหน่งผู้ช่วย
ยาลยับูรพา  ต
ใช้ตําแหน่งทา
ัย  ยกเว้นผู้ถกู
ศาสตราจารย์
ํานําหน้านาม

การเป็นคํานําห
ถอน 

ทางวิชาการ สํ

นค่าตอบแทน
ร    และเงินป
ารย์คลินิก 
ทนผู้ดํารงตําแห
หาวิทยาลัย กํา
คณาจารยโ์ดย
คคลมหาวิทยา
วิชาการ ให้คณ
หารการเงินแล

มีอํานาจวินิจฉ

 

ยรติคุณ  
ละ ตําแหน่ง

ะทําโดย

ทยาลัยบูรพา 
จารย์  
ศษ  และ
งวิทยฐานะ

๕๕๐  และ

ยศาสตราจาร
ตําแหน่ง
างวิชาการ
กถอดถอน 
์วิจัยเกียรติคณุ
เพื่อแสดง

หน้านาม 

สาํหรับ

นผู้ดํารง
ระจาํ

หน่งทาง
าหนดตามผล
ยความ
าลัยบูรพา 
ณะกรรมการ
ละทรัพย์สิน

ฉัย ตีความ 

 

รย์ 

ณ   



-๒๗- 

ข้อ ๕๕  การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับนี้ และการกําหนดการปฏิบัติใดใด    ใหม้หาวิทยาลัยพิจารณา
แก้ไขปรับปรุงหรือกําหนด และให้สภาวิชาการ    คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยบูรพา  
และคณะกรรมการ  พิจารณาให้ความเห็น  เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและออกเป็นข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย 

การแก้ไขแบบที่ปรากฎในเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้หรือการกําหนดแบบที่ใช้ในการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม ให้สภาวิชาการพิจารณาและจัดทําเป็นประกาศสภาวิชาการ 

การกําหนดแนวทางในการประเมินผลการสอนเพิ่มเติม  ให้คณะกรรมการกําหนด โดยต้องกําหนดให้
ชัดเจนและประกาศให้เป็นทีท่ราบทั่วกันก่อนการประเมิน 

 

หมวด  ๑๐ บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๕๖  ใหค้ณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย 
การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม ยังคงดํารงตําแหน่งต่อไปตามเดิมจนกว่า
จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง   

ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทาง 
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนแล้วเสร็จ 

 

ข้อ ๕๗  การพจิารณาแต่งต้ังบุคคลใดให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่สภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่องไว้
แล้วก่อนข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการตามข้อบังคับที่ใช้บังคับในขณะนั้นต่อไปจนแล้วเสร็จ    ยกเว้น
เกณฑ์การพิจารณาผลงานทางวิชาการ ในกรณีที่ผู้เสนอขอดํารงตําแหน่งทางวิชาการ เสนอ โดยวิธีปกติ          
แบบที่ ๑ ของข้อบังคับนั้นๆ และผลการประเมินผลงานทางวิชาการอยู่ในเกณฑ์ตาม วิธีปกติ แบบที่ ๒            
ของข้อบังคับนี้   ให้ถือว่าผู้ขอแต่งต้ัง ได้ขอให้พิจารณาตามวิธีปกติ แบบที่ ๒ ของข้อบังคับนี้โดยอนุโลม      
และเกณฑ์การพิจารณาผลงานทางวิชาการสําหรับตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่เสนอโดยวิธีปกติ  แบบที่ ๒ 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 

ข้อ ๕๘  ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  
  

 ประกาศ ณ วันที่    ๑๘   กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

             (ลงชื่อ)              เกษม  สุวรรณกุล 
                          (ศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุล) 
                               นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
          สําเนาถูกต้อง 
    
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

หมายเหตุ    เพื่อให้มีตําแหน่งทางวิชาการตามประเภทของพันธกิจด้านการสอนและการวิจัยท่ีเหมาะสมต่อประเภทของ
คณาจารย์และนักวิจัย  ของมหาวิทยาลัยบูรพา   ตลอดจนให้มีเกณฑ์และการดําเนินการในการขอแต่งตั้งที่ชัดเจน  รวมทั้งมี
มาตรการในการป้องกันการกระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับการขอแต่งตั้ง และบทลงโทษที่ชัดเจน   
และสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบคุคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕  (ฉบับท่ี ๘) 
พ.ศ. ๒๕๕๕  (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงจําเป็นต้องออกข้อบังคับฉบับนี้ 


