
 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 

วาดวยการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

……………………. 
 

  โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับวาดวยการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการ  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑(๒) (๕) (๖) และมาตรา ๕๕ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๐ และมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลยับูรพา จึงออกขอบังคับไว 
ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวทิยาลัยบูรพา วาดวยการพิจารณา
ตําแหนงทางวชิาการ พ.ศ. ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 
“คณะหรือวิทยาลัย”  หมายความวา สวนงานตามมาตรา ๙ (๓) แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐  
  “คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวชิาการ 
  “ตําแหนงวิชาการ”  หมายความวา ตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย และให
หมายความรวมถึงตําแหนงของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงทําหนาทีส่อนและวจิัย 
หรือทําหนาทีว่ิจัยโดยเฉพาะ ไดแก ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  
  “ก.พ.อ.”  หมายความวา คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา 

ขอ ๔ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวชิาการ  
ประกอบดวย  

(๑) ประธานกรรมการ ซ่ึงแตงตั้งจากกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองเปนบุคคลภายนอกมหาวทิยาลัย โดยคดัสรรจาก

บัญชีรายช่ือผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนด ซ่ึงครอบคลุมคณะหรือวิทยาลัยหรือสาขาวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย จํานวนไมนอยกวาหาคน แตไมเกินสิบคน 

 

 

 
(สําเนา) 
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ใหสภามหาวทิยาลัยแตงตัง้รองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการ และอาจแตงตั้ง

ผูชวยเลขานุการจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยจํานวน ไมเกินสามคน 
คณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงสองป แตอาจไดรับการแตงตั้งอกีได 
ขอ ๕ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังนี ้
(๑) พจิารณาตาํแหนงทางวิชาการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.อ. กําหนด เพื่อ

เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ แตงตั้งใหดาํรงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย 
  (๒) แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒเิพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามหลักเกณฑที ่ก.พ.อ. กําหนด 
  (๓) แตงตั้งคณะอนกุรรมการเพื่อทําหนาที่ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
  (๔) ปฏิบัตหินาที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลยัมอบหมาย 

ขอ ๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการ และกรรมการตาม  
ขอ ๔ พนจากตําแหนงเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) เปนบุคคลลมละลาย 
  (๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
  (๕) ถูกจําคกุโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคกุ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๖) ขาดคณุสมบัติของประธานกรรมการและกรรมการตามขอ ๔(๑) หรือ (๒) 
แลวแตกรณ ี
   ขอ ๗ เมื่อคณะกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ และสภามหาวิทยาลยัยังไมได
แตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม ใหคณะกรรมการที่พนจากตาํแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวาสภามหาวิทยาลัยจะแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหม 
  ในกรณีที่ประธานกรรมการ หรือกรรมการตามขอ ๔ (๑) และ (๒) พนจาก
ตําแหนงกอนครบวาระ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งประธานกรรมการ หรือกรรมการขึ้นแทน
ตําแหนงทีว่างลง และใหอยูในตําแหนงเทาวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทนตําแหนง 
  ขอ ๘ ใหนําขอบังคับมหาวทิยาลัยบูรพา วาดวยการประชุมและวิธีการดําเนินงาน
ของสภามหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใชบังคับในการประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม  
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   ขอ ๙ ใหผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการที่มีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. 
กําหนด ยื่นแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.อ. ๐๓) หรือให
ผูบังคับบัญชาพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด ยื่นแบบเสนอแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงทางวชิาการโดยผูบงัคับบัญชา (ก.พ.อ. ๐๔) เพื่อขอเสนอแตงตัง้ พรอมเสนอ
ผลงานทางวิชาการและเอกสารที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการกําหนด 
  ใหผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการที่มีความประสงคขอทราบชื่อผูประเมินผลงาน
ทางวิชาการ แจงความจํานงเปนหนังสือตอประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
  เมื่อคณะหรือวทิยาลัยตนสังกดัไดรับเรื่องแลวใหนําสงกองการเจาหนาทีเ่พื่อลง
บันทึกรับเรื่อง 
  ในกรณีที่ปรากฏวามีเอกสารหรือผลงานทางวิชาการไมสมบูรณและจะตองมีการ
สงเอกสารและผลงานเพิ่มเตมิ ใหดําเนินการตามวรรคสามทกุครั้ง 
  ในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เสนองานวิจยัหรือบทความทาง
วิชาการที่บรรณาธิการ มีหนงัสือตอบรับจะตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ ใหนบัวันแตงตั้งเพือ่
ดํารงตําแหนงทางวิชาการในวันที่ผูเสนอผลงานทางวิชาการยื่นเอกสารที่ไดรับการตพีิมพแลว  
ณ กองการเจาหนาที ่
  ในกรณีที่คณะกรรมการเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ใหผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการแกไขหรือเพิ่มเติมผลงานทาง
วิชาการภายในเกาสิบวนั เมือ่ผานการประเมินใหแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการได ตั้งแตวันที่
กองการเจาหนาที่รับผลงานทางวิชาการครั้งสุดทาย 
  ขอ ๑๐ เมื่อคณะกรรมการ พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผูทรงคุณวุฒิทีไ่ดรับแตงตั้ง ตามขอ ๕(๒) แลว 
ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบใหผาน ใหนําเสนอสภาวิชาการเพือ่พิจารณาใหความเหน็และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและใหอธิการบดีออกคาํสั่งแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการใน
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารย หรือ เสนอทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
สําหรับตําแหนงศาสตราจารย โดยใหมีผลตั้งแตวันทีก่องการเจาหนาที่ลงบันทึกรับเรื่อง 
  ในกรณีที่มีการลงบันทึกรับเรื่องเพิ่มเติมตามขอ ๙ วรรคสาม สภามหาวทิยาลัยจะ
พิจารณาอนุมตัิ โดยใหมีผลตั้งแตวนัที่กองการเจาหนาทีล่งบันทึกรับเรื่องเพิ่มเติมครั้งสุดทาย 
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  ขอ ๑๑ กรณีทีผู่ขอกําหนดตาํแหนงทางวิชาการสอใหเหน็วาเปนผูที่ทําความผิด
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกีย่วของกับผลงานทางวิชาการและเปนผูที่มีความประพฤติ 
ไมเหมาะสมที่จะไดรับการพจิารณาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ใหสภามหาวิทยาลยัพิจารณา
ดําเนินการดังตอไปนี ้
  (๑) ในกรณีทีต่รวจพบวาผูขอกําหนดตําแหนงระบกุารมีสวนรวมในผลงานไมตรง
กับความเปนจริงหรือมีพฤติการณสอวามกีารลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ืน หรือ 
นําผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนไปใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ โดยอางวาเปนผลงาน 
ทางวิชาการของตนเอง ใหสภามหาวิทยาลยัส่ังงดการพิจารณาการขอตาํแหนงทางวิชาการใน 
คร้ังนั้นและดําเนินการทางวนิัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณีๆ ไป 
และหามผูกระทําผิดนั้นเสนอขอตําแหนงทางวิชาการมกีําหนดเวลาหาป นับตั้งแตวนัที่ 
สภามหาวิทยาลัยมีมติ 
  (๒) ในกรณีทีไ่ดรับการพิจารณาอนุมัติใหดํารงตําแหนงทางวิชาการไปแลวหาก
ภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบวาผลงานทางวิชาการที่ใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการครั้ง
นั้นเปนการลอกเลียนผลงานของผูอ่ืนหรือนําเอาผลงานของผูอ่ืนไปใช โดยอางวาเปนผลงานของ
ตนเองใหสภามหาวิทยาลัยมมีติถอนตําแหนงทางวิชาการนั้นๆ และหามผูกระทําผิดนั้นเสนอขอ
ตําแหนงทางวชิาการมีกําหนดเวลาหาป นบัตั้งแตวนัที่สภามหาวิทยาลยัมีมต ิ
  (๓) ตําแหนงศาสตราจารย ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอความเหน็ตอ ก.พ.อ. 
เพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ถอดถอน และดําเนนิการทางวินยัตาม
ขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทาํผิดเปนกรณีๆ  ไป และหามผูกระทําผิดนั้นเสนอขอ
ตําแหนงทางวชิาการมีกําหนดเวลาหาป นบัตั้งแตวนัที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ถอดถอน 

ขอ ๑๒ ในกรณีที่ผลการพิจารณาการประเมินผลการสอนไมผาน ผูเสนอขอกําหนด 
ตําแหนงทางวชิาการ สามารถยื่นอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการ ภายในหกสิบวัน นับแต
วันที่ทราบมต ิและใหคาํวินจิฉัยของคณะกรรมการถือเปนที่สุด  

กรณีที่ผลการพิจารณาคณุภาพของผลงานทางวิชาการไมอยูในหลักเกณฑที ่ 
ก.พ.อ. กําหนด ผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการอาจยื่นอทุธรณผลการพิจารณานัน้ได โดยใหยืน่
อุทธรณเปนหนังสือตอสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในเกาสิบวนั นับแตวนัที่ทราบมติ  

เมื่อสํานักงานสภามหาวิทยาลัยไดรับเรื่องอุทธรณแลวใหสงคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณาคาํอุทธรณ เมื่อคณะกรรมการ มคีวามเหน็ประการใด ใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
วินิจฉยัและใหคําวินจิฉัยของสภามหาวิทยาลัยถือเปนทีสุ่ด 
  ขอ ๑๓ ในกรณีที่มีปญหาในทางปฏิบัติใหคณะกรรมการ เปนผูวินิจฉัย เมื่อ
ดําเนินการแลวเสร็จ ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ 
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  ขอ ๑๔ การใดที่ไดดําเนินการไปตามขอบังคับสภามหาวทิยาลัยบูรพา วาดวยการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และยังอยู
ระหวางดําเนนิการ ใหดําเนนิการตามขอบงัคับเดิมไปจนกวาจะเสร็จสิน้  
  ขอ ๑๕ ใหคณะกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งตามขอบังคับสภามหาวิทยาลยับูรพา  
วาดวยการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
ทําหนาที่ตอไปจนกวาจะครบวาระ 
  ขอ ๑๖ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
 
  ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๒    ตุลาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 
 
     (ลงชื่อ)        มีชัย  ฤชุพันธุ 
                     (นายมีชัย   ฤชุพันธุ) 
             นายกสภามหาวิทยาลัยบรูพา 
 
             สําเนาถูกตอง 

      
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 


