
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
...................................................................... 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) (๕) (๖) มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๘ แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐  และมาตรา ๑๗  มาตรา ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  มาตรา ๕  ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา               
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สภามหาวิทยาลัยบูรพา 
ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วันท่ี  ๒๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔” 

 

 ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที ่๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ้ ๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี้ 
 “คณะหรือวิทยาลัย”  หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา ๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้หมายความรวมถึงส่วนงานวิชาการที่เรียกช่ืออย่างอื่น 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
“คณาจารย์ประจํา” หมายความว่าคณาจารย์ผู้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเต็มเวลาที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน

แล้ว รวมถึงผู้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา ทําหน้าที่สอนและวิจัย 
 “ตําแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ของคณาจารย์ประจํา 
 “ก.พ.อ.”  หมายความว่า คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” 

 

 
 

 
(สําเนา) 

 



  -๒-
ข้อ ๔  ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๕ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 
(๑)  พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา ได้แก่ ตําแหนง่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์ และพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการสําหรับผู้มิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการที่เรียกช่ืออย่างอื่น  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สภามหาวิทยาลัย และ ก.พ.อ. กําหนด  เพื่อเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแต่งต้ัง 

(๒) แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

(๓) ประเมินผลการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดโดยสภามหาวิทยาลัย 
(๔) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อทําหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
(๕) ปฏิบัติหนา้ที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย” 
 

ข้อ ๕  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ ๘/๑ ต่อจากข้อ ๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 “ข้อ ๘/๑ การพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการสําหรับคณาจารย์ประจําผู้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด และที่ ก.พ.อ. กําหนดโดยอนุโลม      
 การพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการสําหรับคณาจารย์ประจําผู้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กําหนดและที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดโดยอนุโลม”      

      

ข้อ ๖  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๙/๑ ต่อจากข้อ ๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  
 “ข้อ ๙/๑  ใหก้ารเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์สําหรับคณาจารย์             
ผู้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเต็มเวลา ในการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์โดยวิธีปกติ  มี ๒ วิธี ดังนี้ 

วิธีท่ี ๑ ประกอบด้วยผลงานและเป็นไปตามข้อ ๕.๒.๓ ของประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๒)            
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

วิธีท่ี ๒ ประกอบด้วยผลงานตาม (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผลงานวิจัยจํานวน ๓ เร่ืองซึ่งมีคุณภาพดีมากทุกเร่ืองและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ 

ก.พ.อ. กําหนด  ท้ังนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร  หรือ 
(๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นจํานวน ๓ เร่ือง ซึ่งมีคุณภาพดีมากทุกเรื่องและได้รับการ

เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด  ท้ังนี้ ไม่นับผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่ทาํเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร  หรือ 

 



  -๓-
(๓) ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  รวมจํานวน ๓ เร่ือง ซึ่งมีคุณภาพดีมากทุกเร่ือง

และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด  ทั้งนี้ ไม่นับผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ทีท่ํา
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

ผลงานทางวิชาการ ตาม (๑) (๒) และ (๓) ต้องไม่ซ้ํากับผลงานที่ได้เคยใช้สําหรับการพิจารณาแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว  และผู้ขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์ต้องมีผลงานทางวิชาการ
เพ่ิมขึ้นหลังจากได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์”       

 

ข้อ ๗ ให้ยกเลกิความในข้อ ๑๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผลการพิจารณาการประเมินผลการสอนไม่ผ่าน ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
สามารถเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการสอนเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการได้ ภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันท่ีทราบมติของคณะกรรมการ และให้คําวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด” 

 

ข้อ ๘ ให้ยกเลกิความในข้อ ๑๒/๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“ข้อ ๑๒/๑ ในกรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑท์ี่ ก.พ.อ. กําหนด             
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ อาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัยได้ไม่เกินสองครั้ง และ
แต่ละครั้งให้ย่ืนเรื่องได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทราบมติของสภามหาวิทยาลัย และการ
ดําเนินการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กําหนด 

เมื่อสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการแล้ว  ใหส้่ง
คณะกรรมการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการมีความเห็นประการใด ให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย หากผู้ขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ไม่เสนอขอทบทวนผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นคร้ังที่สอง หลังจากทราบ
มติของสภามหาวิทยาลัยแล้ว  ให้คําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยถือเป็นที่สุด 

ในกรณีผูข้อกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เสนอขอทบทวนผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัยเป็น              
ครั้งท่ีสอง  เมือ่สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการแล้ว                
ให้ส่งคณะกรรมการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการมีความเห็นประการใด ให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย              
และใหคํ้าวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยถือเป็นที่สุด” 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔    
 

             (ลงชื่อ)             เกษม  สุวรรณกุล 
                          (ศาสตราจารย์เกษม  สุวรรณกุล) 
                               นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 

 

สําเนาถูกต้อง 

 
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 


