
 

 

 

 

        ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

    สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

             ------------------------------------------------ 

 โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธ ีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหด ํารงตําแหนง                            

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                

สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหมีความเหมาะสม เปนชองทางในการพัฒนาคุณภาพวิชาการและนวัตกรรมของ

ประเทศใหมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นสอดคลองกับความหลากหลายของศาสตรทั้งปวง รวมทั้งครอบคลุม

ผลงานท่ีคณาจารยไดนําความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใชในการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ 

ชุมชน หรือสังคม โดยเนนการนําไปใชจริงท่ีสามารถประเมินผลลัพธและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนได ตลอดจนเรงรัด

ใหมหาวิทยาลัยขอนแกนกาวสูความเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําระดับนานาชาติและเพิ่มขีดความสามารถ              

ในการแขงขันของประเทศ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) มาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน   

พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับประกาศ ก.พ.อ. เรื ่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั ้งบุคคลใหดํารง                

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๔ มติคณะกรรมการ                

พิจารณาตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั ้งที ่ ๔/๒๕๖๕ เมื ่อวันท่ี                      

๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕                 

เมื ่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๕                      

เม่ือวันท่ี ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกขอบังคับไวดังนี ้

 ขอ ๑  ขอบังคับนี้เร ียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ                  

และวิธีการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๕” 

 ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เปนตนไป 

 ขอ ๓  ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งและ

ถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดอื ่นใดซึ ่งกําหนดไวแลว ท่ีขัดหรือแยง                  

กับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 

 



๒ 

 
 ขอ ๔  ในขอบังคับนี้  

 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยขอนแกน  

 “สวนงาน” หมายความวา คณะ วิทยาลัย หรือสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีคณาจารยประจาํสังกัด 

 “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “ก.พ.อ.” หมายความวา คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 “ก.พ.ว.” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแกน             

 “คณะกรรมการประจําสวนงาน” หมายความวา คณะกรรมการประจําคณะ หรือวิทยาลัย หรือ              

สวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีคณาจารยประจําสังกัด 

 “คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ” หมายความวา คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมิน   

ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 “คณาจารยประจํา” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีดํารงตําแหนง                   

อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

 “ตําแหนงทางวิชาการ” หมายความวา ตําแหนงผู ช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย 

 ขอ ๕  คาใชจายและคาตอบแทนในการดําเนินการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหเปนไป

ตามหลักเกณฑที ่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั ้งน ี ้  ค าใช จ ายเกี ่ยวกับการประเมินผลการสอนใหเบิกจาย                

จากเงินรายไดของสวนงาน 

 ขอ ๖  การใดที่มิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.อ. กําหนด

เก่ียวกับการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  

 ขอ ๗  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติให

เปนไปตามขอบังคับนี้ หากมีปญหาในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเสนอ ก.พ.ว. แลวแตกรณี              

เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด และคําวินิจฉัยชี้ขาดนั้นใหถือเปนท่ีสุด 

หมวด ๑ 

การแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ัวไป  

 

 ขอ ๘  ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแกน            

หรือเรียกโดยยอวา ก.พ.ว. ประกอบดวย   

 (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารยเปนประธาน

กรรมการ  

 (๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมนอยกวา ๖ คน ซ่ึงตองไมใชบุคลากรและไมเคยเปนบุคลากรใน

สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ. กําหนด และครอบคลุม      

สวนงานหรือสาขาวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย เปนกรรมการ 



๓ 

 
 ประธานกรรมการตาม (๑) ใหมีวาระตามวาระการดํารงตําแหนงสภามหาวิทยาลัยประเภท

ผูทรงคุณวุฒิ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๒) ใหมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง โดยมีวาระคราวละ ๒ ป นับตั้งแตวันที่ไดรับ

แตงตั้ง และอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได 

ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีที่รับผิดชอบดานบริหารงานบุคคลเปนเลขานุการ และแตงตั้ง

หัวหนาหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานบริหารงานบุคคลเปนผูชวยเลขานุการ ทั้งนี้ อาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการ

เพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม  

  ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยไมมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิที ่ดํารงตําแหนง

ศาสตราจารย ใหแตงตั้งศาสตราจารยจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนด ซึ่งไมใชกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิเปนประธานกรรมการก็ได 

          ขอ ๙  ก.พ.ว. พนจากตําแหนงในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังนี้ 

 (๑)  ตาย 

 (๒)  ลาออก 

 (๓)  ครบวาระการดํารงตําแหนง 

 (๔)  ขาดคุณสมบัติของการเปนกรรมการประเภทนั้น 

 (๕)  สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอน 

 กรณีกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ และยังมิไดมีการแตงตั้ง ก.พ.ว. ชุดใหม ใหชุดเดิมยังคงทํา

หนาท่ีตอไป จนกวาจะมีการแตงตั้ง ก.พ.ว. ชุดใหม 

 กรณีกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ อาจมีการแตงตั ้งกรรมการแทนตําแหนงที ่ว าง           

และใหกรรมการผูนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน หากยังไมไดแตงต้ัง

กรรมการแทน ให ก.พ.ว. ประกอบดวยกรรมการเทาท่ีมีอยู 

 ขอ ๑๐ ก.พ.ว. มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

  (๑)  พิจารณาคุณสมบัติ ภาระงานสอน ผลการสอน ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ทางวิชาการในการแตงตั้งหรือถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ัวไปและการเทียบตําแหนงทางวิชาการ  

  (๒)  เสนอผลการพิจารณาและการเทียบตําแหนงทางวิชาการตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให

ความเห็นชอบ 

  (๓)  พิจารณาการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

เพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย 



๔ 

 
  (๔)  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการหรือแนวปฏิบัติเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับนี้ โดยใหจัดทํา

เปนประกาศมหาวิทยาลัย หรือมติ ก.พ.ว. 

  (๕)  พิจารณาและแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

  (๖)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ เพ่ือชวยเหลืองานของ ก.พ.ว. ไดตามความจําเปนและเหมาะสม 

  (๗)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 ขอ ๑๑ ให ก.พ.ว. มีการประชุมอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง เวนแตมีความจําเปนอยางยิ่ง ประธาน

กรรมการอาจพิจารณางดหรือเลื่อนการประชุมในบางเดือนก็ได ในการประชุมตองมีกรรมการมาประชุม               

ไมนอยกวากึ่งหนึ่งจึงจะถือเปนองคประชุม ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการดังกลาวใหสามารถประชุมผาน   

สื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ ่งผูเขารวมประชุมทั้งหมดไมไดอยูในสถานที่เดียวกันแตสามารถประชุมปรึกษาหารือ                  

และแสดงความคิดเห็นระหวางกันได 

 กรณีมีการประชุม ถาประธานกรรมการไมสามารถมาประชุมได ใหมอบหมายกรรมการคนหนึ่ง        

ในท่ีประชุมทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมแทน 

 

หมวด ๒ 

การแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการเฉพาะดาน 

 

 ขอ ๑๒ กรณี ท่ีม ีการเสนอขอก ําหนดต ําแหน งทางว ิชาการด านร ับใช ท องถ ิ ่นและส ังคม                      

ดานสรางสรรคสุนทรียะ ศิลปะ ดานการสอน ดานนวัตกรรม หรือดานศาสนา ใหคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ

ต ําแหน งทางว ิชาการของข าราชการพลเร ือนในสถาบ ันอุดมศึกษาด านร ับใช ท องถ่ินและส ั งคม 

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตําแหนงทางวิชาการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดานสรางสรรค

สุนทรียะ ศิลปะ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตําแหนงทางวิชาการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ดานการสอน คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตําแหนงทางวิชาการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

ด านนว ัตกรรม และคณะอน ุกรรมการเ ก่ียวก ับต ํ าแหน  งทางว ิชาการของข  าราชการพลเร ือน                                  

ในสถาบันอุดมศึกษาดานศาสนา ปฏิบัติหนาท่ีแทนคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการดานนั้น ๆ             

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  

หมวด ๓ 

การพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 

 ขอ ๑๓ การดําเนินการเกี ่ยวกับการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการทุกขั ้นตอนตามขอบังคับนี้        

ใหกระทําโดยวิธีลับ 



๕ 

 
 ขอ ๑๔  การขอก ําหนดต ําแหน งทางว ิชาการของคณาจารยประจ ํ า ให  ขอผ านส วนงาน                             

โดยคณะกรรมการประจําสวนงานตองตรวจสอบแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ภาระงานสอน ผลการสอน ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาการ การเผยแพรผลงานทางวิชาการ การกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหถูกตองครบถวนสมบูรณตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.อ. 

และมหาวิทยาลัยกําหนดกอนนําเสนอตอมหาวิทยาลัย ก.พ.ว. และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

 ขอ ๑๕  การพิจารณาแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการทั่วไป ใหพิจารณาจาก

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ              

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

 ขอ ๑๖  วิธีการแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ

และวิธีการท่ี ก.พ.อ. กําหนด  

กรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย               

และรองศาสตราจารย ที่มีผลการประเมินเปนเอกฉันทวาคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผูขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการอยู ในเกณฑหรือไมอยู ในเกณฑที ่ ก.พ.อ. กําหนดนั้น ก.พ.ว. อาจพิจารณายกเวน         

การประชุมของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยใหถือเอาผลการประเมินดังกลาวเปนผลการพิจารณาของ

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิก็ได 

 ขอ ๑๗ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ใหแตงตั้งไดไมกอนวันท่ีสภามหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง

การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.อ. กําหนด โดยใหถือวันที่หนวยงานท่ี

รับผิดชอบงานดานขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของสวนงานหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่องตามแนวปฏิบัติท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด เปนวันท่ีสภามหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง 

 ขอ ๑๘  กรณีผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑที่กําหนด ผูขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการอาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาได โดยใหคณะกรรมการประจําสวนงานพิจารณาให

ความเห็นชอบกอนเสนอตอมหาวิทยาลัย ก.พ.ว. และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี 

ก.พ.อ. กําหนด ท้ังนี้ ใหถือวันท่ีหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานดานการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของสวนงาน

รับเรื่องเปนวันท่ีสภามหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง 

ขอ ๑๙  กรณีท่ีมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบหรือทราบวาผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ หรือผูไดรับ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการแลว มีการกระทําอันสอใหเห็นวาเปนผูกระทําผิดทางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณอันเกี่ยวของกับผลงานทางวิชาการและเปนผูที ่มีความประพฤติไมเหมาะสมที่จะไดรับการ

พิจารณาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ใหมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดําเนินการตาม

มาตรการในการปองกันและการลงโทษท่ี ก.พ.อ. กําหนด ท้ังนี้ กรณีสภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอนตําแหนง

ทางวิชาการใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเรียกเงินประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงจาก               

ผูถูกถอดถอนตําแหนงทางวิชาการคืนดวย 

   



๖ 

 

(นายณรงคชัย  อัครเศรณี) 

  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

บทเฉพาะกาล 

 

 ขอ ๒๐  ให ก.พ.ว. ชุดเดิมซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูกอนวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับปฏิบัติหนาท่ีอยูตอไป              

จนกวาจะครบวาระ  

 ขอ ๒๑  การพิจารณาแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ.                  

เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แกไขเพิ่มเติม และขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คุณสมบัติ 

หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั ้งและถอดถอนผู ดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ รายใดท่ีสภามหาวิทยาลัยไดรับเรื่องไวแลวและอยูระหวางดําเนินการกอนวันท่ี

ขอบังคับฉบับนี ้มีผลใชบังคับหรือกอนวันที่มหาวิทยาลัยออกหลักเกณฑตามที ่กําหนดในขอบังคับนี้ให

ดําเนินการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยกําหนด

ไวเดิมตอไปจนแลวเสร็จ 

ขอ ๒๒  การพิจารณาแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ อาจนําประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แกไขเพิ่มเติม และขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คุณสมบัติ 

หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั ้งและถอดถอนผู ดํารงตําแหนงทางวิชาการ สําหรับขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มาบังคับใชในการยื่นเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดโดยอนุโลม               

ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ แลวแตความประสงคของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และเมื่อพน

จากกําหนดดังกลาวแลวใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวตามขอบังคับฉบับนี้ 

 ขอ ๒๓  การพิจารณาแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ.               

เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย    

และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๓ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม รายใดท่ีสภามหาวิทยาลัยไดรับเรื่องไวพิจารณากอนท่ี

ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับหรือกอนวันที่มหาวิทยาลัยออกหลักเกณฑตามที่กําหนดในขอบังคับนี้ ใหดําเนินการ

พิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยกําหนดไวเดิม

ตอไปจนแลวเสร็จ ในการนี้เพื่อประโยชนของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ใหนําเกณฑลักษณะคุณภาพ

ของผลงานทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื ่อง หลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๔ มาใชกับการพิจารณาแตงตั้ง

บุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการไดโดยอนุโลม  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
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