
๑ 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารยป์ระจำให้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ ให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และมาตรา ๖๕/๑ และมาตรา ๖๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในคราวประชุมครั้งที่ 6/2565  
เมื่อวันพฤหัสบดีที ่16 มิถุนายน พ.ศ.2565 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
“ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
“คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง

ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรียกโดยย่อว่า ก.พ.ว.  
“คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน” หมายความว่า คณะกรรมการ

พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรียกโดยย่อว่า ก.พ.ว.  
เฉพาะด้าน  



๒ 

“คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน  
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

“คณาจารย์ประจำ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
มหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตำแหน่งคณาจารย์ประจำ  

“ประกาศ ก.พ.อ.” หมายความว่า ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพ่ือประโยชน์
ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจตีความ วินิจฉัย 
ชี้ขาดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และให้ถือเป็นที่สุด 

 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   

ข้อ ๖ ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการอาจเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกำหนดตำแหน่ง  
ทางวิชาการท่ัวไป หรือตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน ด้านหนึ่งด้านใดใน ๕ ด้าน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
(๒) ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ 
(๓) ด้านการสอน 
(๔) ด้านนวัตกรรม 
(๕) ด้านศาสนา 

ข้อ ๗  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง การทบทวนผลการพิจารณา และการลงโทษ 
ในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไปหรือตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.  

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการซึ่งตามประกาศ ก.พ.อ. จะต้องขอความเห็นชอบ
ต่อ ก.พ.อ. ในกรณีของพนักงานมหาวิทยาลัยให้ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เว้นแต่การเสนอโปรดเกล้า
แต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์ 

 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการ 

    

ข้อ ๘ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ จากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการที่ ก.พ.อ. กำหนด ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งต้องเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่ดำรง
ตำแหน่งศาสตราจารย์  

(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่น้อยกว่าหกคน ซึ่งต้องไม่ใช่และไม่เคยเป็นบุคลากรในสังกัด
มหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย  



๓ 

ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ ให้แต่งตั้งศาสตราจารย์จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่  ก.พ.อ. กำหนด  ซึ่งไม่ใช่กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการก็ได้ 

ให้รองอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นเลขานุการและให้ผู้อำนวยการกองบริหารงาน
บุคคลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๙ กรณีที่มีการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านนั้นจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนดเพ่ิมขึ้น 
โดยแต่ละด้านประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งต้องเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่ดำรง
ตำแหน่งศาสตราจารย์ 

(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่น้อยกว่าหกคน ซึ่งต้องไม่ใช่บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย 
โดยครอบคลุมผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นอย่างสูงในด้านนั้น ๆ 

ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยไม่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ ให้แต่งตั้งศาสตราจารย์จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่  ก.พ.อ. กำหนด ซึ่งไม่ใช่กรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการก็ได้ 

ให้รองอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นเลขานุการและให้ผู้อำนวยการกองบริหารงาน
บุคคลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่ง 
ทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาด้านการสอน คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่ง  
ทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาด้านนวัตกรรม และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่ง
ทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาด้านศาสนา ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง
ทางวิชาการด้านนั้น ๆ ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง 
ทางวิชาการเฉพาะด้าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ 

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  
และคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการในประเภทนั้น ๆ 
(๔) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 
(๕) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องต่อหน้าที่ 

หรือหย่อนความสามารถ ซึ่งมีคะแนนเสียงลงมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่
มีอยู่  

(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ 
(๘) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกสั่งให้ออกเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณี  

ที่ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 



๔ 

กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง 
ทางวิชาการเฉพาะด้านพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการและคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านใหม ่

กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง และให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันของผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะไม่ดำเนินการแต่งตั้งแทนก็ได้  
และให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 

ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง 
ทางวิชาการเฉพาะด้าน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการ
พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของสถาบันอุดมศึกษา 

(๒) กำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการพิจารณากำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการได้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้หรือหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กำหนด 

(๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอนของผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ 
(๔) ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. กำหนด 
(๕) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ตามประกาศ ก.พ.อ. 
(๖) พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม

และจรรยาบรรณทางวิชาการ เพ่ือเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติการแต่งตั้งคณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

(๗) พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการทบทวนการพิจารณาผลงานทางวิชาการของ  
ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

(๘) ให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบังคับใช้และการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
รวมถึงเสนอแนะให้มีการปรับปรุงข้อบังคับนี้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน 

(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือดำเนินการตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการมอบหมาย 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ข้อ ๑๒ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ตามประกาศ ก.พ.อ.  

ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิปฏิบัติตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและ
จรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทำหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณของสถาบันอุดมศึกษา  

ข้อ ๑๔ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและคณะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน ต้องมีผู้มาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยต้องดำเนินการอยู่ในชั้นความลับ  
ทุกขั้นตอน 



๕ 

กรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการยื่นขอกำหนด
ตำแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ที่มีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่าคุณภาพของผลงาน  
ทางวิชาการอยู่ในเกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ให้ถือเอาผลการประเมินดังกล่าวเป็นผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่ต้องจัดให้มีการประชุมก็ได้ เว้นแต่การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
เฉพาะด้าน ต้องจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

ข้อ ๑๕ การพิจารณาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
ให้ดำเนินการอยูใ่นชั้นความลับทุกขั้นตอน 

 

หมวด ๓ 
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

    

ข้อ ๑๖ ขั้นตอนและวิธีการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มีดังนี้ 
   (๑) ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการต้องเสนอแบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการผ่านคณะ วิทยาลัย หรือบัณฑิตวิทยาลัย โดยให้แต่ละคณะ วิทยาลัย หรือบัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบ
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการและกลั่นกรองคุณสมบัติของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่ง  
ทางวิชาการ  

หากผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการประสงค์ยกเลิกผลงานทางวิชาการทุกรายการหรือ 
บางรายการภายหลังการเสนอแบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้แสดงความประสงค์ก่อน
การดำเนินการตาม (๔) 
   (๒ ) ให้ คณ ะ วิทยาลั ย  หรือบัณ ฑิ ตวิทยาลั ย  เสนอชื่ อผู้ มี คุณ สมบั ติ ต ามหลัก เกณ ฑ์  
ต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการตามแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  
พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. กำหนด 
  กรณีที่เป็นการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน ให้คณะ วิทยาลัย หรือบัณฑิตวิทยาลัย 
เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการด้านที่เสนอขอตำแหน่งนั้น
ตามแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. 
กำหนด 
  (๓) คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ หรือคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง 
ทางวิชาการเฉพาะด้าน ทำหน้าที่ประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ หรืออาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือทำหน้าที่ประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการแทนก็ได้ 
  (๔) ให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการหรือคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง 
ทางวิชาการเฉพาะด้าน ตรวจสอบคุณสมบัติและแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการด้านนั้นๆ  
และแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพ่ือ
ประเมินผลงานของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
  (๕) ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการดำเนินการประเมินผลงาน 
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการพร้อมทั้งเสนอ
ผลการพิจารณาและเหตุผลประกอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
   (๖) ให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการหรือคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง 
ทางวิชาการเฉพาะด้าน พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 



๖ 

   (๗) ภายหลังที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการหรือคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง
ทางวิชาการเฉพาะด้าน ได้พิจารณาตาม (๖) แล้ว ให้มหาวิทยาลัยนำเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาตำแหน่งทางวิชาการหรือคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านของผู้ขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการทุกรายต่อสภาวิชาการเพ่ือให้ความเห็นก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ หรือไม่
อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ หรือเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับศาสตราจารย์ 
   (๘) กรณีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งให้คณาจารย์ประจำดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และรองศาสตราจารย์แล้ว ให้อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้งคณาจารย์ประจำผู้นั้น และถ้าผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้มหาวิทยาลัยแจ้งต่อ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออก
คำสั่งแต่งตั้งพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ กรณีการแต่งตั้งคณาจารย์
ประจำให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ให้มหาวิทยาลัยเสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิจัย วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือเสนอนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 

ข้อ ๑๗ ในการเสนอเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขอตำแหน่งทางวิชาการไม่ว่าจะ
ขั้นตอนใด ให้ผู้ขอกำหนดตำแหน่งเสนอผ่านคณะ วิทยาลัย หรือบัณฑิตวิทยาลัยและงานกำหนดตำแหน่ง 
ทางวิชาการ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดีตามลำดับ โดยให้ถือว่าวันที่งานธุรการ กองกลาง 
สำนักงานอธิการบดีลงทะเบียนรับเอกสารเป็นวันรับเรื่อง 

ข้อ ๑๘ กรณีคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ หรือคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง
ทางวิชาการเฉพาะด้าน มีมติให้ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการชี้แจง จัดส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม  
หรือดำเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลสำหรับการพิจารณา หากผู้ขอกำหนดตำแหน่งไม่ดำเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุผลสมควร หรือไม่แจ้งข้อขัดข้องให้ทราบ ให้ถือว่ายกเลิกการขอกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการครั้งนั้น 

ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทาง
วิชาการเฉพาะด้าน กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน ลักษณะคุณภาพของเอกสารหลักฐานที่ใช้ใน
การประเมินผลการสอน โดยจัดทำเป็นประกาศของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและ
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

ผลการสอนที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง ให้เก็บผลการประเมินการสอนที่ผ่าน
เกณฑ์ไว้ได้สามปี 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาเดียวกันและในระดับตำแหน่ง
เดียวกันหรือระดับที่ต่ำกว่าตำแหน่งที่ ได้เคยขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมาแล้ว หากมีการนำผลงาน  
ทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพ่ือพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการมาก่อนมาเสนอขอกำหนดตำแหน่ง 
ทางวิชาการ อีกครั้งหนึ่ง ผู้ขอจะต้องดำเนินการภายในห้าปีนับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติหรือ  
ไม่อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยผู้ขอคนเดิมหรือผู้ขอคนใหม่ ให้คณะกรรมก าร
ผู้ทรงคุณวุฒิใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละเรื่องที่ผ่านการพิจารณามาแล้วนั้น โดยไม่ต้อง
พิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีก เว้นแต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าผลงานทางวิชาการเดิมที่มี
คุณภาพอยู่ ในเกณฑ์นั้นเป็นผลงานที่ล้าสมัยหรือมี เหตุสมควรอ่ืนที่จ ะไม่ใช้ผลการพิจารณานั้นอีกต่อไป  
ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องระบุเหตุผลทางวิชาการโดยชัดแจ้งด้วย  



๗ 

ในกรณีที่ผลงานทางวิชาการเดิมมีคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ หากมีข้อพิสูจน์ภายหลังว่าผลงานนั้นได้
ถูกนำไปใช้ประโยชน์หรือถูกอ้างอิงอย่างแพร่หลายหรือในกรณีผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม หากพิสูจน์ภายหลัง
ได้ว่าก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ชัดหรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน สังคม องค์กร
ภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายระดับจังหวัดหรือประเทศ  
ผู้ขอสามารถนำผลงานทางวิชาการนั้นมาเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในครั้งใหม่ได้ โดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

ข้อ ๒๑ กรณีที่ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการจะครบกำหนดเกษียณอายุราชการให้เสนอ
ขอพร้อมเอกสารหลักฐานและผลงานทางวิชาการที่สมบูรณ์ไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง
ทางวิชาการ หรือคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน เพ่ือลงทะเบียนรับเรื่องภายในวันที่ ๓๐ 
กันยายนของปีที่จะเกษียณอายุราชการ 

ข้อ ๒๒ กรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการแก้ไข
ผลงานทางวิชาการ ให้ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการแก้ไขผลงานทางวิชาการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับทราบมติของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  หากแก้ไขไม่แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน ให้ถือว่าผลงาน 
ทางวิชาการมีคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กำหนด 

ในกรณีที่มีปัญหาตามวรรคหนึ่ ง ให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  หรือ
คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
   ข้อ ๒๓ เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเป็นประการใดและได้รับรอง
มตินั้นแล้ว ให้มหาวิทยาลัยแจ้งมตินั้นแก่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่  
สภามหาวิทยาลัยรับรองมตินั้น 

   ข้อ ๒๔ การกำหนดวันแต่ งตั้ งให้ คณาจารย์ประจำดำรงตำแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  (๑) กรณีผลงานทางวิชาการผ่านการประเมินโดยไม่มีข้อแก้ไข  ให้ถือเอาวันที่มหาวิทยาลัย 
โดยงานธุรการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ลงทะเบียนรับผลงานทางวิชาการทุกรายการและผลการประเมิน 
ผลการสอนเป็นวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
   (๒) กรณีผลงานทางวิชาการผ่านการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยมีการแก้ไขผลงาน 
ให้ถือเอาวันที่มหาวิทยาลัยโดยงานธุรการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ลงทะเบียนรับเรื่องการแก้ไขผลงาน 
ครั้งสุดท้ายที่สมบูรณ์ทุกรายการเป็นวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
 
 

บทเฉพาะกาล 
    

ข้อ ๒๕ ให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ  
การดำรงตำแหน่ง 

ให้คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการตามวรรคหนึ่งแต่งตั้งปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
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