
 

 
 

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย  

ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย    

และถอดถอนผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

พ.ศ. ๒๕57 

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

 

เพื่อใหการกําหนดคุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งพนักงาน

มหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย และถอดถอน

ผูดํารงตําแหนงดังกลาวออกจากตําแหนง ตามมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม                    

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕(๓) และมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม  ในการประชุมครั้งที่  

6/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงออกขอบังคับไวดังนี้ 

ขอ ๑   ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

พิจารณาแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย และถอดถอนผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

พ.ศ. ๒๕57” 

ขอ ๒   ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป  

ขอ ๓   ในขอบังคับนี้ 

“ตําแหนงทางวิชาการ” หมายความวา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย และศาสตราจารย 

“ก.พ.อ.” หมายความวา คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา 

“ก.พ.” หมายความวา คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

“มหาวทิยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

“สภาวชิาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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“สวนงาน” หมายความวา คณะ วิทยาลัย และสวนงานวิชาการที่เรียกชื่ออยาง

อื่นที่มีอํานาจและหนาที่ดานวิชาการ                                   

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

ซึ่งแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา สาย

วิชาการ ประเภทคณาจารยประจํา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการบริหารงานบุคคล 

“หลักสูตรของมหาวิทยาลัย” หมายความวา หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม และ/หรือหลักสูตรของสภาวิชาชีพของสวนงานที่ไดรับการรับรองจากสภาวิชาชีพตาม

กฎหมายและสามารถนําไปกําหนดอัตราเงินเดอืน คาตอบแทนที่ควรไดรับ และตําแหนงที่ควรแตงตัง้ได                

ขอ ๔ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้  

 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

 

ขอ ๕   เพื่อรักษาไวซึ่งมาตรฐานและคุณภาพในการกําหนดตําแหนงทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัย การดําเนินการตาง ๆ ตามขอบังคับนี้ตองคํานึงถึงหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่เปนที่

ยอมรับโดยทั่วไปในวงการวิชาการสากล 

ขอ ๖   การดําเนินการทุกขั้นตอนในการแตงตั้งหรือถอดถอนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการตามขอบังคับนี้ ใหกระทําโดยลับ  

ขอ ๗   ใหมีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ซึ่ งแต งตั้ งโดยสภา

มหาวิทยาลัย ประกอบดวยผูดํารงตําแหนงดังนี้ 

                    (๑)  ประธานกรรมการ มาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ  

                    (๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มาจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคัดสรร

จากบัญชรีายชื่อผูทรงคุณวุฒทิี่สภามหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งครอบคลุมสวนงานหรือสาขาวิชาที่มีการจัด          

การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย จํานวนไมนอยกวาหาคนแตไมเกินสิบหาคน                                                                                 

ใหรองอธิการบดีตามที่อธิการบดีมอบหมายเปนเลขานุการ และใหผูอํานวยการ

กองบริหารงานบุคคล เปนผูชวยเลขานุการ 

ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๒) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป           

ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตสภามหาวิทยาลัยยังมิไดแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม            

ใหกรรมการผูนั้นปฏบิัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งขึ้นใหม  
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การประชุมคณะกรรมการใหนําขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๘   ใหคณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

                    (๑)  เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขขอบังคับนี้ แกสภามหาวิทยาลัย 

 (๒)  พิจารณากลั่นกรองการกําหนดตําแหนงหรือถอดถอนพนักงาน

มหาวิทยาลัยผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย   

 (๓) พิจารณากลั่นกรองการวินิจฉัยทบทวนเกี่ยวกับการขอกําหนดตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย   

 (๔)  ออกประกาศ หลักเกณฑและวิธีการตามที่กําหนดในขอบังคับนี้   

 (๕)  แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน 

เพื่อดําเนินการอันอยูในอํานาจของคณะกรรมการตามขอบังคับนี้ 

 (๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 ขอ ๙   การประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคําสอน ให

เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของมหาวทิยาลัย 

 ขอ ๑๐ หลักเกณฑและวิธีการนับเวลาดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ตําแหนงทาง

วิชาการ นอกจากที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยจัดทําเปน

ประกาศคณะกรรมการ 

 ขอ 11 ในกรณีที่ไดแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการไปแลว

กอนที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ใหถือวาผูนั้นเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ 

เงื่อนไข และวิธีการที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ และใหถือระยะเวลาการดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ใน

ตําแหนงดังกลาวเปนระยะเวลาการดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ตามขอบังคับนี้ 

 

หมวด ๒ 

 ผลงานที่ใชขอกําหนดตาํแหนงทางวิชาการ 

  

 ขอ 12 ผลงานประกอบดวย ผลงานทางการสอน และผลงานทางวิชาการ 

                ผลงานทางการสอนแบงเปน ๒ ประเภท ไดแก 

(๑) เอกสารประกอบการสอน 

(๒) เอกสารคําสอน 

 ผลงานทางวิชาการแบงเปน ๖ ประเภท ไดแก 

(๑)  บทความทางวิชาการ 

(๒)  ตํารา 
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(๓) หนังสือ                     

(๔) งานวิจัย 

(๕) ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

(๖) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

 ลักษณะของผลงานทางการสอนและผลงานทางวิชาการแตละประเภทตามวรรค

สองและวรรคสาม ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยจัดทําเปนประกาศคณะกรรมการ 

 ขอ 13 ผลงานทางวิชาการที่นํามาใชขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดนั้น ตองมี

ลักษณะ ดังนี้ 

                    (๑) เปนงานที่จัดทําข้ึนโดยผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

                   (๒) เปนงานในสาขาวิชาเดียวกันหรือที่เกี่ยวของสัมพันธหรือเปนงานใน

สาขาวิชาบูรณาการกับสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ    

 (๓) ไดรับการเผยแพรอยางกวางขวาง 

หลัก เกณฑและวิ ธีก าร เผยแพรผลงานทางวิ ชาการ ให เป นไปตามที่

คณะกรรมการกําหนด โดยจัดทําเปนประกาศคณะกรรมการ   

               ขอ 14 ผลงานทางวิชาการที่จัดทําขึ้นโดยบุคคลหลายคน สามารถนํามาใชในการขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการได ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด โดยจัดทําเปนประกาศ

คณะกรรมการ 

 ขอ 15 ผลงานทางวิชาการที่นํามาใชขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดนั้น ตองไมมี

ลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้ 

                    (๑) เปนสวนหนึ่งสวนใดของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนยีบัตรใด ๆ 

ของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 (๒) เปนผลงานที่ผิดจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามขอ 34                   

 ขอ 16 ผลงานทางวิชาการที่นํามาใชขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดนั้น ตองมีระดับ

คุณภาพ ดังนี้   

                    (๑) ดี 

  (๒) ดีมาก 

  (๓) ดีเดน 

คุณลักษณะคุณภาพผลงานทางวิชาการแตละระดับ ให เปนไปตามที่

คณะกรรมการกําหนด โดยจัดทําเปนประกาศคณะกรรมการ   
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หมวด ๓ 

 การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 

สวนที่ ๑ 

 ผูชวยศาสตราจารย 

 

             ขอ 17 พนักงานมหาวิทยาลัยจะขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยได กต็อเมื่อได 

ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอาจารย ครบตามเกณฑระยะเวลา ดังนี ้

                   (๑)  ไมนอยกวาเกาป กรณทีี่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือ 

  (2)  ไมนอยกวาหาป กรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ 

  (3)  ไมนอยกวาสองป กรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา     

               กรณีที่ผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น ผูใดไดโอนหรือยายมาบรรจุและแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงอาจารยประจําในมหาวิทยาลัย หากผูนั้นเคยไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษใน

สถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และไดสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบคาไดไมนอยกวาสอง

หนวยกิตหรือทวิภาค อาจนําระยะเวลาระหวางเปนอาจารยพิเศษในภาคการศึกษาที่สอนนั้นมาเปน

เวลาในการขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ โดยใหคํานวณเวลาในการสอนพิเศษใหสามในสี่สวนของ

เวลาที่ทําการสอน 

 กรณีที่อาจารยผูใดไดรับวุฒิเพิ่มขึ้น ใหนับเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอาจารย

กอนไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนและเวลาที่ไดปฏิบัติหนาที่ตําแหนงอาจารยหลังจากไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นรวมกัน เพื่อ

ขอแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารยไดตามอัตราสวนของระยะเวลาที่กําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะ

ตําแหนง 

 ขอ 18  ผูขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยตองมีช่ัวโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่ง

ที่กําหนดไวในหลักสูตรของมหาวทิยาลยัและมีความชํานาญในการสอน และเสนอเอกสารประกอบการ

สอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ซึ่งมีคุณภาพดี และไดใชประกอบการสอนมาแลว โดยผานการ

ประเมนิจากคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัย 

 ขอ 19 ผูขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยจะไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ดังกลาวได เมื่อมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการประเมินคุณภาพแลวครบถวน ดังนี้ 

                     (๑) ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซึ่งมี

คุณภาพดีและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด หรือ 

   (๒) ผลงานวิจั ย ซึ่ งมีคุณภาพดี  และไดรั บการเผยแพรตามเกณฑที่

คณะกรรมการกําหนด หรือ 
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   (๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี และไดรับการเผยแพร

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด หรือ 

   (๔) ผลงานวิชาการรับใชสังคม ซึ่งมีคุณภาพดี โดยผลงานนั้นเปนสวนหนึ่งของ

การปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานซึ่งมหาวิทยาลัยหรือสวนงานใหความเห็นชอบ และไดรับการเผยแพร

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด รวมทั้งไดรับการรับรองการใชประโยชนตอสังคม โดยปรากฏผลที่

สามารถประเมนิไดเปนรูปธรรมโดยประจักษตอสาธารณะตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 

สวนที่ ๒ 

 รองศาสตราจารย 

 

 ขอ 20   พนักงานมหาวทิยาลัยจะขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารยไดนั้น ตองดํารง

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสามป 

 ขอ 21  ผูขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารยตองมีช่ัวโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่

กําหนดไวในหลักสูตรของมหาวทิยาลัย และมีความชํานาญพิเศษในการสอน และเสนอเอกสารคําสอน

ที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ซึ่งมีคุณภาพดี และไดใชประกอบการสอนมาแลว โดยผานการประเมิน

จากคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัย 

 ขอ 22   ผูขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารยจะไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาวได 

เมื่อมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการประเมินคุณภาพแลวครบถวน ดังนี้ 

                    (๑)  ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

                          ก. ผลงานวิจัย ซึ่ งมีคุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่

คณะกรรมการกําหนด หรือ 

   ข. ผลงานวิชาการรับใชสังคม ซึ่งมีคุณภาพดี โดยผลงานนั้นเปนสวนหนึ่ง

ของการปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานซึ่งมหาวิทยาลัยหรือสวนงานใหความเห็นชอบ และไดรับการ

เผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด รวมทั้งไดรับการรับรองการใชประโยชนตอสังคม โดย

ปรากฏผลที่สามารถประเมินไดเปนรูปธรรมโดยประจักษตอสาธารณะ ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

หรือ 

   ค. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภาพดี และไดตีพิมพเผยแพร

ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด และ  

  (๒) ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หรือหนังสือ ซ่ึงมีคุณภาพดี และไดรับการ

เผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด  
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 ผลงานทางวิชาการตาม (๑) และ (๒) ตองไมซํ้ากับผลงานที่ไดเคยใชสําหรับการ

พิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยมาแลว ทั้งนี้ ตองมผีลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น หลังจากไดรับ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยดวย 

 

สวนที่ ๓ 

ศาสตราจารย 

 

              ขอ 23 พนักงานมหาวิทยาลัยจะขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารยไดนั้น ตองดํารง

ตําแหนงรองศาสตราจารยและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

 ขอ 24   ผูขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารยตองมีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่

กําหนดไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมีความเชี่ยวชาญในการสอน โดยผานการประเมินจาก

คณะกรรมการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของมหาวทิยาลัย 

 ขอ 25   การขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารยนั้น ใหกระทําไดโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง 

ดังนี้   

              วิธีที่ ๑ ประกอบดวยผลงาน ดังตอไปนี้ 

 (๑)  ผลงานวิจัยและวิชาการ 

ก. ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และไดรับการเผยแพรตาม

เกณฑที่คณะกรรมการกําหนด หรือ 

ข.  ผลงานวิชาการรับใชสังคม ซึ่งมีคุณภาพดีมาก โดยผลงานนั้น

เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานซึ่งมหาวิทยาลัยหรือสวนงานใหความเห็นชอบ และ

ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกาํหนด รวมทัง้ไดรับการรับรองการใชประโยชนตอสังคม 

โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินไดเปนรูปธรรมโดยประจักษตอสาธารณะ ตามที่คณะกรรมการ

กําหนด หรือ 

ค. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และไดรับ

การเผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด และ 

(๒) ผลงานแตงตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และไดรับการ

เผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

วิธีที่ ๒  ประกอบดวยผลงาน ตอไปนี้ 

(๑) ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดีเดน และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่

คณะกรรมการกําหนด หรือ 

(๒) ผลงานวิชาการรับใชสังคม ซึ่งมี่คุณภาพดีเดน โดยผลงานนั้นเปน

สวนหนึ่งของการปฏบิัติหนาที่ตามภาระงานซึ่งมหาวิทยาลัยหรือสวนงานใหความเห็นชอบ และไดรับ
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การเผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด รวมทั้งไดรับการรับรองการใชประโยชนตอสังคม โดย

ปรากฏผลที่สามารถประเมินไดเปนรูปธรรมโดยประจักษตอสาธารณะ ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

หรือ 

(๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภาพดีเดน และไดรับการ

เผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด หรือ 

(๔) ผลงานแตงตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีเดน และไดรับการ

เผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

ผลงานทางวิชาการตามวรรคสองและวรรคสามตองไมซ้ํากับผลงานที่ไดเคยใช

สําหรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยมาแลว ทั้งนี้ ตองมีผลงาน

ทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นหลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยดวย 

 

หมวด ๔ 

วิธีการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 

              ขอ  26 การพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ อาจดําเนินการได ๒ วิธีดังนี้ 

                    (๑) การแตงตั้งโดยวิธีปกติ  

                    (๒) การแตงตั้งโดยวิธีพิเศษ 

 ขอ 27  ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตองมีคุณสมบัติครบถวน ณ วันที่สวนงาน

ไดรับเรื่อง เวนแตในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไมมีคุณสมบัติตามเกณฑขอ 17, 20, 

23 สามารถขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดโดยวิธีพเิศษ 

 ขอ 28 การพิจารณากําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย โดยวิธี

ปกติ ใหดําเนินการดังนี้ 

                    (๑) ใหสวนงานเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑตอคณะกรรมการ ตาม

แบบคําขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ พรอมดวยผลงานทางวิชาการ                 

  (๒)  ใหคณะกรรมการประเมินผลการสอน โดยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

เพื่อประเมนิผลการสอนไดตามความเหมาะสม 

  (๓) ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่

ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งมี

องคประกอบ ดังนี้ 

   ก. ประธานกรรมการแตงตั้งจากกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

   ข. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามถึงหาคน 
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 การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒเิพื่อทําหนาที่ประเมนิผลงานทางวิชาการและ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ใหแตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ตามบัญชีรายชื่อ

ผูทรงคุณวุฒทิี่สภามหาวิทยาลัยกําหนด และเปนผูมตีําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาตําแหนงที่เสนอขอ

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ และกําหนดใหตองมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

เพื่อทําหนาที่ประเมนิผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด และใหดําเนินการอยูชั้น

ความลับทุกขั้นตอน 

เกณฑการตัดสิน ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความ

เปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น การตัดสินของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  ในกรณีการพิจารณา

ผลงานทางวิชาการของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย และรองศาสตราจารย  ที่มีผลการประเมินเปนเอกฉันทวาคุณภาพของผูขอกําหนด

ตําแหนง อยูในเกณฑหรือไมอยูในเกณฑที่กําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัย จะถือเอาผลการประเมิน

ดังกลาวเปนผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 

โดยไมตองจัดใหมีการประชุมก็ได 

ทั้งนี้ ใหนับการรวมประชุมผานระบบสื่อสารทางไกลเปนองคประชุมได 

ในกรณีที่ผูขอเสนอผลงานวิชาการรับใชสังคม ใหแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในชุมชน

หรือผูที่ปฏิบัติงานรวมกับชุมชน ที่มีความรูหรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เสนอขอ ทํา

หนาที่เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคแรก เพิ่มไดอีกไมเกินสองคน โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อ

ผูทรงคุณวุฒทิี่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ  

 ขอ 29 การพิจารณากําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย โดยวิธี

พิเศษ ใหเสนอผลงานทางวิชาการและใหดําเนินการตามวิธีการเชนเดียวกับการแตงตั้งตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย และรองศาสตราจารยโดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

จํานวนหาคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสิน

ของที่ประชุมตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาเสียง 

ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่

แสดงความเปนผูทรงคุณวุฒใินสาขาวิชานั้น และผลงานทางวิชาการตองมคีุณภาพในระดับดีมาก 

 ขอ 30   เมื่อคณะกรรมการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกําหนด

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารย ตามขอ 28 หรือขอ 29 แลว ใหนําเสนอตอ           

สภาวิชาการเพื่อใหความเห็นกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัตแิละใหอธกิารบดีออกคําสั่ง

แตงตั้ง 

คําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตองระบุสาขาวิชาเชี่ยวชาญของ

ตําแหนงทางวิชาการที่สั่งแตงตั้งนั้นดวย 
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 ขอ 31 การพิจารณากําหนดตําแหนงศาสตราจารย โดยวิธีปกติ ใหดําเนินการดังนี้ 

  (๑) ใหสวนงานเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑตอคณะกรรมการ ตาม

แบบคําขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ พรอมดวยผลงานทางวิชาการ 

  (๒) ใหคณะกรรมการประเมินผลการสอน โดยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

เพื่อประเมนิผลการสอนไดตามความเหมาะสม 

  (๓) ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่

ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งมี

องคประกอบ ดังนี้ 

   ก.  ประธานกรรมการแตงตั้งจากกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

   ข. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

หากเสนอขอตามวิธีที่ ๑ ใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสาม

ถึงหาคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อเสนอความเห็น

เบื้องตนกอนเสนอคณะกรรมการพิจารณา                         

หากเสนอขอตามวิธีที่ ๒ ใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิจํานวนหาคน

พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อเสนอความเห็นเบื้องตน

กอนเสนอคณะกรรมการพิจารณา  

การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒเิพื่อทําหนาที่ประเมนิผลงานทางวิชาการ

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตองคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่สภา

มหาวิทยาลัย กําหนดสําหรับสาขาวิชานั้นๆ  โดยตองเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย และมีตําแหนง

ทางวิชาการไมต่ํากวาตําแหนงที่เสนอขอ และกําหนดใหตองมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

เพื่อทําหนาที่ประเมนิผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒมิาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด   

ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเปนที่มหาวิทยาลัยไมสามารถแตงตั้ง

ผูทรงคุณวุฒจิากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิได ใหขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เปนราย ๆ ไป 

ในกรณีที่ผูขอเสนอผลงานวิชาการรับใชสังคม  ใหแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิใน

ชุมชนหรือผูที่ปฏบิัติงานรวมกับชุมชน ที่มคีวามรูหรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เสนอขอ 

ทําหนาที่เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒติามวรรคแรก เพิ่มเติมไดอกีไมเกินสองคน โดยจะตองไดรับความ

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยกอนดําเนินการแตงตั้ง 

เกณฑการตัดสิน ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความ

เปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น โดยวิธีที่ ๑ หรือวิธีที่ ๒ การตัดสินของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 

 ขอ 32   การพิจารณากําหนดตําแหนงศาสตราจารย โดยวิธีพิเศษ ใหเสนอผลงานทาง

วิชาการไดเฉพาะวิธีที่ ๑ เทานั้น และใหดําเนินการตามวิธีการเชนเดียวกับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
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ศาสตราจารยโดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคนพิจารณา

ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของที่ประชุมตองไดรับ

คะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาเสียง 

ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่

แสดงความเปนผูทรงคุณวุฒสิาขาวิชานั้น และผลงานทางวิชาการตองมคีุณภาพในระดับดีเดน                    

 ขอ 33   เมื่อคณะกรรมการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกําหนด

ตําแหนงศาสตราจารย ตามขอ ๓1 หรือขอ ๓2 แลว ใหนําเสนอตอสภาวชิาการเพื่อใหความเห็น กอน

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

เมื่ อสภามหาวิทยาลั ยพิจารณาอนุมัติ แ ล ว ให เสนอรั ฐมนตรี ว าการ

กระทรวงศึกษาธกิาร เพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา

ฯแตงตั้ง พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทาง

วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ  ผลงานทาง

วิชาการ และแบบคําขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 

หมวด ๕ 

จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และการลงโทษ 

 

             ขอ 34   การประเมินผลงานทางวิชาการที่นํามาใชในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

ใหพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้  

  (๑) ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาการ ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนผลงานของตน 

และไมลอกเลียนผลงานของผูอื่นรวมทั้งไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรใน

วารสารวิชาการมากกวาหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม ยกเวนการตีพิมพ

แบบเรงดวน (Rapid communication หรือ Letter to the Editor) กับการตีพิมพฉบับเต็มในหัวขอเดียวกัน 

 (๒)  ตองใหเกียรติและอางถงึบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในผลงาน

ทางวิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการคนควา 

 (๓) ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิสวน

บุคคลของผูอื่นและสิทธิมนุษยชน 

 (๔) ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษา โดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑ

ไมมีอคติมาเกี่ยวของ และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวัง

ผลประโยชนสวนตัว หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอื่น และเสนอผลงานตามความเปนจริง              

ไมขยายขอคนพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

 (๕) ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย 
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 ขอ 35   กรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงระบุการมีสวนรวมในผลงานไมตรงกับความเปนจริง

หรือมีพฤติการณสอวามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอื่น หรือนําผลงานทางวิชาการของ

ผูอื่นไปใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการโดยอางวาเปนผลงานทางวิชาการของตนเอง                       

ใหสภามหาวิทยาลัยมีมติใหงดการพิจารณาการขอตําแหนงทางวิชาการในครั้งนั้น และให

ผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณีๆ ไป 

และหามผูกระทําผิดนั้นเสนอขอตําแหนงทางวิชาการมีกําหนดเวลาไมนอยกวาหาป นับตั้งแตวันที่              

สภามหาวิทยาลัยมมีติ 

 ขอ 36 กรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงไดรับการพิจารณาอนุมัติใหดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไปแลว หากภายหลังปรากฏวาผลงานทางวิชาการที่ใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ   

ครั้งนั้นเปนการลอกเลียนผลงานของผูอื่นหรือนําเอาผลงานของผูอื่นไปใช โดยอางวาเปนผลงานของ

ตนเองใหสภามหาวิทยาลัยมมีติถอดถอนตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และตําแหนงรองศาสตราจารย 

สวนตําแหนงศาสตราจารย ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ถอดถอน และให

ผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณีๆ ไป 

และหามผูกระทําผิดนั้นเสนอขอตําแหนงทางวิชาการมีกําหนดเวลาไมนอยกวาหาป นับตั้งแตวันที่   

สภามหาวิทยาลัยมมีติใหถอดถอน หรือนับตั้งแตวันทีท่รงพระกรุณาโปรดเกลาฯถอดถอน แลวแตกรณี 

 

หมวด ๖ 

การทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

 

              ขอ 37   กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑที่กําหนด

ในขอบังคับนี้ ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาตอสภา

มหาวิทยาลัยและสามารถเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาไดไมเกินสองครั้ง โดยแสดงเหตุผลทาง

วิชาการสนับสนุนและการขอทบทวนดังกลาว แตละครั้งใหยื่นเรื่องไดภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่

รับทราบมติ 

เมื่อสภามหาวิทยาลัยไดรับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทาง

วิชาการแลวใหสงคณะกรรมการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการมีความเห็นประการใดใหเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัยวินิจฉัย และใหคําวินิจฉัยเปนที่สุด 

 ขอ 38 การทบทวนผลการพิจารณา ใหคณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้ 

  (๑) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่หนึ่ง 

   ก. ในกรณีที่เห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงไมมีเหตุผลทางวิชาการ จะมีมติไมรับ

การพิจารณาก็ได 
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   ข. ในกรณีที่เห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงมีเหตุผลทางวิชาการ ใหมีมติรับไว

พิจารณาโดยมอบคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒเิพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม

และจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมพิจารณาคําช้ีแจงขอโตแยงนั้น 

  (๒)  การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่สอง 

   ก. ในกรณีที่เห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงไมมีเหตุผลทางวิชาการหรือมิไดชี้แจง

ขอโตแยงโดยมีเหตุผลเพิ่มเติมจากครั้งที่หนึ่ง จะมีมติไมรับพิจารณาก็ได 

   ข. ในกรณีที่เห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงมีเหตุผลทางวิชาการและไดชี้แจง

เหตุผลเพิ่มเติมจากการทบทวนครั้งที่หนึ่ง ใหแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิชุดใหม ทั้งนี้ ให

ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิชุดเดิมทําหนาที่เปนประธาน  

 ขอ 39   สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเฉพาะคําชี้แจงขอโตแยงของผลงานทางวิชาการ

ทุกประเภทที่คุณภาพไมอยูในเกณฑที่กําหนดในขอบังคับนี้เทานั้น หากผูขอกําหนดตําแหนงที่มีผลงาน

ทางวิชาการใหมเพิ่มเติม หรือมกีารแกไขผลงานเดิม กรณีนี้จะตองดําเนินการเสนอขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการใหม และใหถือวาวันที่ยื่นผลงานทางวิชาการเพิ่มเตมิหรือวันที่ยื่นขอแกไขผลงานเดิมเปนวนั

เสนอขอตําแหนงทางวิชาการใหม 

 

หมวด ๗ 

การเทียบตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

 ขอ ๔0  ตําแหนงทางวิชาการของพนักงานที่จะขอเทียบ ไดแกตํ าแหนงผูชวย

ศาสตราจารย ตําแหนงรองศาสตราจารย ตําแหนงศาสตราจารย และตองเปนสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

หรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เคยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการนั้น ๆ 

 ขอ ๔1  วิธีการเทียบตําแหนงทางวิชาการใหเทียบไดไมเกินตําแหนงทางวิชาการที่เคย

ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการนั้น ๆ 

ใหสวนงานที่เสนอขอเทียบตําแหนงทางวิชาการ สงคําสั่งที่ผูเสนอขอเทียบ

ตําแหนงทางวิชาการที่เคยไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ แบบประวัติสวนตัว และผลงาน

ทางวิชาการ และ/หรือ ผลงานอื่นประกอบการพิจารณา 

 ขอ ๔2 วิธีการเสนอ ใหดําเนินการดังนี้ 

  (๑)  ใหสวนงานพิจารณากลั่นกรองแลวเสนอเรื่องขอเทียบตําแหนงทางวิชาการ

พรอมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของตอมหาวิทยาลัย 

  (๒) ใหมหาวิทยาลัยเสนอเอกสารหลักฐานตอคณะกรรมการพิจารณา 

คณะกรรมการอาจใหผูขอเทียบตําแหนงเสนอผลงานเพิ่มเติมหรือทําการประเมินผลงานทางวิชาการ

โดยผูทรงคุณวุฒิอกีก็ได 
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  (๓)  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเทียบตําแหนงทางวิชาการแลว ใหมหาวิทยาลัย

นําเสนอสภาวิชาการกอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาตอไป 

  (๔)  เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติการเทียบตําแหนงทางวิชาการเปนประการใด

แลวใหอธิการบดีออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการที่ไดรับเทียบตําแหนง 

 ขอ ๔3  วันแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการที่ไดรับการเทียบตําแหนงไดตั้งแตวันที่

บรรจุ แตไมกอนวันที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ 

 ขอ ๔4 กรณีหากตรวจพบวาผูขอเทียบตําแหนงทางวิชาการมีพฤติการณสอวามีการ

กระทําการทุจริตในการขอเทียบตําแหนงทางวิชาการนี้ ใหดําเนินการถอดถอนจากตําแหนงทาง

วิชาการ ตามขอบังคับนี้ 

 

บทเฉพาะกาล  

 

 ขอ 45 ใหคณะกรรมการเสนอประกาศ บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิและหลักเกณฑตางๆ

เพื่อดําเนินการตามขอบังคับนี้ตอสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งปนับแตขอบังคับนี้ใชบังคับ  

ในกรณีที่ยังไมไดออกประกาศบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิและหลักเกณฑตางๆ 

ตามวรรคหนึ่ง ใหนําหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ตลอดจนแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตามที่ ก.พ.อ. กําหนดและใชบังคับ

อยูในขณะนั้นมาใชโดยอนุโลม 

 ขอ 46   พนักงานมหาวทิยาลัยผูที่ยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวชิาการไวกอนวันที่ขอบงัคบั

นี้ใชบังคับ ใหพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการผูนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการซึ่งใชบังคับอยูใน

ขณะที่ยื่นเรื่องดังกลาวจนแลวเสร็จ 

 ขอ 47 การเสนอขอทบทวนและการพิจารณาคําทบทวนผลงานทางวิชาการที่

ดําเนินการอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้มีผลบังคับใช ใหดําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ

และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ และฉบับแกไขเพิ่มเติมตอไปจนแลว

เสร็จ 

       ประกาศ ณ วนัที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕57 

       

                
     (ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษม  วัฒนชัย) 

             นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 



15 

 

เอกสารแนบทายขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย  

ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย    

และถอดถอนผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

พ.ศ. ๒๕57 

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

๑. ลักษณะการมีสวนรวมในผลงานวิจัย 
 

1.1 ผลงานวิจัยที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตองเปนงานที่ผูขอเปนเจาของและเปน

ผูดําเนินการเอง โดยจะเปนผูดําเนินการหลักหรือเปนผูมีสวนรวมในผลงานก็ได 

1.2 ผูดําเนินการวิจัยหลัก หมายถึง บุคคลที่มบีทบาทและความรับผิดชอบสําคัญในการ

ออกแบบงานวิจัย การดําเนินงานวิจัย การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล การสรุปผลงานวิจัยและให

ขอเสนอแนะ และเปนช่ือแรก (First Author) หรือเปนผูติดตอ (Corresponding Author) ในผลงานตีพิมพ  

1.3 ถาเปนงานที่ผูขอมสีวนรวมในผลงานวิจัยนั้น ๆ แตไมใชผูดําเนินการวิจัยหลัก ผูขอ

จะตองแสดงบทบาทและหนาที่ในผลงานวิจัยชิ้นนั้น ๆ โดยจะตองมีผลงานวิจัยโดยรวมที่เกี่ยวเนื่อง

สอดคลองกัน อีกทั้งมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเปนผูทรงคุณวุฒิในระดับนั้นๆ  

1.4 การเสนอผลงานวิจัยที่มีผูรวมงานหลายคน จะตองใหผูรวมงานทุกคนลงนาม

รับรองบทบาทหนาที่และความรับผดิชอบในผลงานนั้น 

 หากปรากฏภายหลังวาผูขอกําหนดตําแหนงระบุการมีสวนรวมไมตรงกับความเปน

จริง จะถือวาการกระทําของผูนั้นเขาขายผิดจริยธรรมไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยใหสถาบันอุดมศึกษาสอบหาขอเท็จจริงและดําเนินการทางวินัยตอไป 

 การลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานแตละชิ้น เมื่อไดลงนามรับรองแลวจะ

เปลี่ยนแปลงไมได 

1.5 งานวิจัยที่ใชประกอบการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการตองไมเปนงานวิจัย

ที่ทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ เวนแตผูเสนอขอกําหนดจะได

ทําการศึกษาวิจัยขยายผลตอจากเรื่องเดิมอยางตอเนื่องจนปรากฏผลความกาวหนาทางวิชาการอยาง

เห็นไดชัดและจะพจิารณาเฉพาะสวนที่ศึกษาเพ่ิมเติมจากเดิมเทานั้น 

1.6 ผลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพร โดยมีช่ือผูใดระบุเปนเจาของผลงาน ผูมีช่ือที่ระบุทุก

รายยอมมีสวนรวมในผลงานวิจัยนั้น อันรวมถึงผลงานวิจัยที่เปนผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธของ

นักศึกษาเพ่ือรับปริญญา ในกรณีที่ผูขอกําหนดตาํแหนงทางวิชาการเปนที่ปรึกษาหรอือาจารยที่ปรึกษา

ของการวิจัยหรือวิทยานิพนธนั้น ทั้งนี้เปนที่เขาใจวา ที่ปรึกษาหรืออาจารยที่ปรึกษาเปนผูริเริ่ม กํากับ

ดูแล และมีบทบาทสําคัญในการวิเคราะหและสังเคราะหผลการวิจัยนั้น 
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๒. แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ 

 

  บทความทางวิชาการ   ตํารา   หนังสือ   งานวิจัย   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

 

ผูรวมงาน จํานวน ........... คน แตละคนมีสวนรวมดงันี ้: 

ชื่อผูรวมงาน บทบาท หนาทีแ่ละความรับผดิชอบ 

  

 

หมายเหต ุ

ลงชื่อ ............................................ 

        (...........................................) 

ลงชื่อ ............................................ 

        (...........................................) 

ลงชื่อ ............................................ 

        (...........................................) 

ลงชื่อ ............................................ 

        (...........................................) 
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๓. แนวทางการประเมินผลการสอน 
 

หลักเกณฑ 

 ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอนวา ผูขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ มีความชํานาญ ชํานาญพิเศษ หรือเชี่ยวชาญในการสอน โดยใชแนวทางในการ

ประเมนิ ดังตอไปนี้ 

3.1 มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ เพื่อใหผลการสอนเปนไปตามจุดมุงหมายที่

วางไว โดยเสนอเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน (คํานิยาม รูปแบบ การเผยแพร และ

ลักษณะคุณภาพ ดังตารางแนบทาย) 

3.2 มีความสามารถสอนใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห วิจารณในวิชาที่สอน 

3.3 มีความสามารถในการใชเทคนิควธิีการสอนตางๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจและ

การติดตามการสอนตลอดเวลา เชน ใชภาษาที่เขาใจงาย ยกตัวอยาง สอดแทรกประสบการณ ใช

คําถามเพื่อใหผูเรียนคิด และตอบคําถามใหเขาใจไดชัดเจน 

3.4 มีความสามารถใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืนที่เกี่ยวของ 

3.5 มีความสามารถแนะนําใหผูเรียนรูจักแหลงขอมูลที่คนควาศึกษาเพ่ิมเติม 

3.6 มีความสามารถจัดใหผูเรียนแสดงความคดิเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณตาม

ความเหมาะสม 

3.7 มีความสามารถในการใชสื่อการสอน และอุปกรณชวยสอนที่เหมาะสมเปนอยางดี 

3.8 มีความสามารถในการประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนในวิชาที่สอน 

3.9 มีความสามารถอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการสอน 

 นอกจากนี้คณะกรรมการฯ อาจกําหนดแนวทางในการประเมินเพิ่มเติมขึ้นอกีก็ไดโดยตอง

กําหนดใหชัดเจนและประกาศใหเปนที่ทราบทั่วกันกอนการประเมิน 

 

วิธีการ 

1. ใหผูบังคับบัญชาชัน้ตน (หัวหนาสาขาวิชา/ หัวหนาภาควชิา/ คณบดี) ประเมนิผลการ

สอนในชัน้ตนวาผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มีผลการสอนอยูในระดับใด (ชํานาญ ชํานาญ

พิเศษ หรือเช่ียวชาญ) 

2. ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมนิผลการสอนของผูขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการวาอยูในระดับใด (ชํานาญ ชํานาญพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ) ทั้งนี้ อาจแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการเพื่อประเมนิผลการสอนไดตามความเหมาะสม 
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4. คําจํากัดความของเอกสารประกอบการสอน ลักษณะการเผยแพรและลักษณะคุณภาพ 

 

 เอกสารประกอบการสอน 

คํานิยาม ผลงานทางวิชาการที่ใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของ

สถาบันอุดมศึกษาที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปนระบบ 

จัดเปนเครื่องมือสําคัญของผูสอนในการใชประกอบการสอน 
 

รูปแบบ เปนเอกสารหรือสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวของในวิชาที่ตนสอน ประกอบดวย แผนการ

สอน หัวขอบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งตาง ๆ

ดังตอไปนี้ เพิ่มขึ้นอีกก็ได เชน รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ บท

เรียบเรียงคัดยอเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน 
 

การเผยแพร อาจเปนเอกสารที่จัดทําเปนรูปเลมหรือถายสําเนาเย็บเลม หรือเปนสื่ออื่นๆ เชน 

ซดีีรอม หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ที่ไดใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง

ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษามาแลว 
 

ลักษณะคุณภาพ ตามหัวขอการประเมนิเอกสารประกอบการสอน ที่กําหนดตามขอบังคับฯ  
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คําจํากัดความของเอกสารประกอบการสอน ลักษณะการเผยแพรและลักษณะคุณภาพ(ตอ) 

 

 เอกสารคําสอน 

คํานิยาม ผลงานทางวิชาการที่ใชสอนวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สะทอน

ใหเห็นเนื้อหาวิชาที่สอนและวิธีการสอนอยางเปนระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจาก

เอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน จัดเปน

เครื่องมอืสําคัญของผูเรียนที่นําไปศึกษาดวยตนเองหรือเพิ่มเติมขึน้จากการเรียนใน

วิชานั้น ๆ 
 

รูปแบบ เปนเอกสารรูปเลมหรอืสื่ออื่น ๆ  ที่เกี่ยวของในวิชาที่ตนสอน ประกอบดวย แผนการ

สอน หัวขอบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่งตาง ๆดังตอไปนี้ 

เพิ่มขึ้น เชน รายช่ือบทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสาร

ที่เกี่ยวเนื่อง สื่ออิเล็กทรอนิกส ตัวอยางหรือกรณีศึกษาที่ใชประกอบการอธิบาย 

แบบฝกปฏิบัติ รวมทั้งการอางอิงเพื่อขยายความที่มาของสาระและขอมูลและ

บรรณานุกรมที่ทันสมัย 
 

การเผยแพร ตองไดรับการจัดทําเปนรูปเลมดวยการพิมพหรือถายสําเนาเย็บเลมหรือสื่ออื่นๆ 

ซดีีรอม หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ที่แสดงหลักฐานวาไดเผยแพรโดยใชเปน

“คําสอน”ใหแกผูเรียนในวิชานั้นมาแลว 
 

ลักษณะคุณภาพ ตามหัวขอการประเมนิเอกสารประกอบการสอน ที่กําหนดตามขอบังคับฯ 
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5. คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการ 

ที่จําแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 บทความทางวิชาการ 

คํานิยาม งานเขียนทางวิชาการซ่ึงมกีารกําหนดประเดน็ที่ตองการอธิบายหรือวิเคราะหอยาง

ชัดเจน ทัง้นี้มกีารวิเคราะหประเด็นดังกลาว ตามหลกัวิชาการโดยมกีารสํารวจ

วรรณกรรมเพื่อสนบัสนนุจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเดน็นัน้ได อาจ

เปนการนําความรูจากแหลงตาง ๆ มาประมวลรอยเรียงเพื่อวิเคราะหอยางเปน

ระบบ โดยที่ผูเขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจนดวย 
 

รูปแบบ ประกอบดวยการนําความที่แสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นทีต่องการอธิบาย

หรือวิเคราะหกระบวนการอธิบายหรือวิเคราะหและบทสรุป มกีารอางอิงและ

บรรณานกุรมที่ครบถวนและสมบรูณ 
 

การเผยแพร 1. เผยแพรในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้ วารสาร

ทางวิชาการนั้นอาจเผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพหรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มี

กําหนดการเผยแพรอยางแนนอนชัดเจน 

2. เผยแพรในหนังสือรวมบทความวารสารหรือสิ่งพิมพรูปแบบอื่นที่มีการ

บรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความตางๆ ในหนังสือหรือ

สิ่งพิมพนั้นแลว 

3. เผยแพรในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการ

ประชุมในระดับชาติหรือนานาชาติ ที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

คุณภาพของบทความตางๆ ที่นําเสนอนั้นแลว 

       เมื่อไดเผยแพรและไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพแลว การนํา 

“บทความทางวิชาการ” นั้นมาแกไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่ง เพื่อ

นํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และใหมีการประเมินคุณภาพ 

“บทความทางวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่ง จะกระทําไมได 
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คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการ 

ที่จําแนกตามระดับคุณภาพ (ตอ) 

 

ลักษณะคุณภาพ ระดับด ีเปนบทความทางวิชาการที่มเีนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและ

ทันสมัย มแีนวคิดและการนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
 

ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติม ดังนี้ 

มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนาทาง

วิชาการและเปนประโยชนตอวงวิชาการ สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติ

ได 
 

ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติม ดังนี้ 

มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สรางองค

ความรูใหม  (Body of Knowledge)ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีการกระตุนใหเกิด

ความคดิและคนควาตอเนื่อง เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่

เกี่ยวของในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  
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คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการ 

ที่จําแนกตามระดับคุณภาพ (ตอ) 

 

 ตํารา 

คํานิยาม ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอยางเปนระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรือเปน

สวนหนึ่งของวิชา หรือของหลักสูตรก็ได ที่สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการถายทอด

วิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เนื้อหาสาระของ

ตําราตองมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่ผูขอยื่นเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ 

 ทั้งนี้ ผูขอจะตองระบุวิชาที่เกี่ยวของในหลักสูตรที่ใชตําราเลมที่เสนอขอตําแหนง

ทางวิชาการดวย 

 ผลงานทางวิชาการที่เปน “ตํารา” นี้อาจไดรับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารคําสอน

จนถึงระดับที่มีความสมบูรณที่สุด ซึ่งผูอานอาจเปนบุคคลอื่นที่มิใชผูเรียนในวิชานั้น แต

สามารถอานและทําความเขาใจในสาระของตํารานั้นดวยตนเองไดโดยไมตองเขาศึกษาใน

วิชานั้น 
 

รูปแบบ มีเนื้อหาที่ประกอบดวย คํานํา สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห การสรุป  

การอางอิง และบรรณานุกรม  ทั้งนี้ อาจมีการอางอิงแหลงขอมูลที่ทันสมัยและครบถวน

สมบูรณ ทั้งที่อยูในรูปของสิ่งพิมพหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได การอธิบายสาระสําคัญมี

ความชัดเจน โดยอาจใชขอมูล แผนภาพ ตัวอยางหรือกรณีศึกษาประกอบจนผูอานสามารถ

ทําความเขาใจในสาระสําคัญนั้นไดโดยเบ็ดเสร็จ 
 

การเผยแพร 1. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ 

(PUBLISHING HOUSE) หรือ โดยการถายสําเนาเย็บเปนรูปเลม หรือทําในรูปแบบอื่นๆ 

2. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เชนในรูปซดีีรอม หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) 

ฯลฯ 

 การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียน

การสอนวิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร

อยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอื่นวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน 

 ทั้งนี้ ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ

มหาวิทยาลัย คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น และตองใชใน

การเรียนการสอนมาแลวไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษา 
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คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการ 

ที่จําแนกตามระดับคุณภาพ (ตอ) 

 

 ตํารา 

       เมื่อไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “ตํารา” ไปแลว การนํา 

“ตํารา” นั้นไปแกไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “ตํารา” เพื่อนํามาเสนอขอ

กําหนดตําแหนงทางวิชาการและใหมีการประเมนิคุณภาพ “ตํารา” นั้นอีกครั้งหนึ่ง

อาจกระทําได แตจะตองทําการเผยแพร “ตํารา” นั้นใหมอีกครั้งหนึ่ง 
 

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เปนตําราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย                  

มีแนวคิดและการนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการสอนใน

ระดับอุดมศึกษา 
 

ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 

1. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนาทาง

วิชาการและเปนประโยชนตอวงวิชาการ 

2. มีการสอดแทรกความคดิริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนที่

เปนการแสดงใหเห็นถึงความรูที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน 

3. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได 
 

ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง 

1. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สราง

องคความรูใหม  (Body of Knowledge)ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

2. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง 

3. เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของในระดับชาติ และ/

หรือนานาชาติ 
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คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการ 

ที่จําแนกตามระดับคุณภาพ (ตอ) 

 

 หนังสือ 

คํานิยาม ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และใหทัศนะ

ของผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคดิ และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแก

สาขาวิชานั้น ๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง มีความตอเนื่องเชื่อมโยงในเชิง

เนื้อหาและครอบคลุมโดยไมจําเปนตองสอดคลองหรือเปนไปตามขอกําหนดของ

หลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่ง ในหลักสูตร และไมจํา เปนตองนําไปใช

ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ เนื้อหาสาระของหนังสือตองมี

ความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่จัดพิมพ 
 

รูปแบบ เปนรูปเลมที่ประกอบดวย คํานํา สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห การสรุป การ

อางอิงและบรรณานุกรม  ทั้งนี้อาจมีการอางอิงแหลงขอมูลที่ทันสมัยและครบถวน

สมบูรณ การอธิบายสาระสําคัญที่มีความชัดเจน โดยอาจใชขอมูล แผนภาพ 

ตัวอยางหรือกรณีศึกษาประกอบจนผูอานสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญนั้น

ไดโดยเบ็ดเสร็จ 
 

การเผยแพร 1. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ 

(PUBLISHING HOUSE) 

2. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ตัวอยางเชนการเผยแพรในรูปของ

ซดีีรอม หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ฯลฯ 

  ทั้งนี้ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากมหาวิทยาลัย 

คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของ และเผยแพรมาแลวไมนอยกวา 4 

เดือน 

      เมื่อไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “หนังสือ” ไปแลว การนําไป

แกไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน“หนังสือ” เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการ และใหมีการประเมินคุณภาพ “หนังสือ” นั้นอีกครั้งหนึ่ง อาจกระทําได

แตจะตองทําการเผยแพร  “หนังสือ”  นั้นใหมอีกครั้งหนึ่ง 
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คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการ 

ที่จําแนกตามระดับคุณภาพ (ตอ) 

 

 หนังสือ 

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เปนหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย                   

มีแนวคิดและการนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
 

ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 

1. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนาทาง

วิชาการและเปนประโยชนตอวงวิชาการ 

2. มีการสอดแทรกความคดิริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนที่

เปนการแสดงใหเห็นถึงความรูที่เปนประโยชนตอวงวิชาการ 

3. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได 
 

ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง 

1. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สราง

องคความรูใหม  (Body of Knowledge)ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

2. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง 

3. เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของในระดับชาติ และ/

หรือนานาชาติ 
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คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการ 

ที่จําแนกตามระดับคุณภาพ (ตอ) 

 

 งานวิจัย 

คํานิยาม ผลงานทางวิชาการที่เปนงานศึกษาหรืองานคนควาอยางมีระบบดวยวิธีวิทยาการวิจัยที่

เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล คําตอบ 

หรือขอสรุปรวมที่จะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ หรือเอื้อตอการนําวิชาการนั้นไป

ประยุกต 
 

รูปแบบ อาจจัดไดเปน ๒ รูปแบบดังนี้ 

๑. รายงานการวิจัย ที่มีความครบถวนสมบูรณและชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย 

(Research Process) อาทิ การกําหนดประเด็นปญหา วัตถุประสงค การทําวรรณกรรม

ปริทัศน สมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การพิสูจนสมมติฐาน การวิเคราะหขอมูล การ

ประมวลสรุปผลและใหขอเสนอแนะ การอางองิ  และอ่ืนๆ 

๒. บทความวจิัย ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ใหมีความกระชับและ

สั้น สําหรับการนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ 
 

การเผยแพร เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้.- 

(1) เผยแพรในรูปของบทความวจิัยในวารสารทางวิชาการ 

(2) ตีพิมพในหนังสือรวมบทความวจิัยในรูปแบบอื่นที่มกีารบรรณาธิการประเมินและ

ตรวจสอบคุณภาพ 

(3) นําเสนอเปนบทความวิจัยตอที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุม

ทางวิชาการไดมีการบรรณาธิการและนําไปรวมเลมเผยแพรในหนังสือ

ประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการ

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

(4) ในกรณีที่งานวิจัยฉบับสมบูรณ ที่มรีายละเอยีดความยาว ตองแสดงหลักฐานวา

ไดผานการประเมินคุณภาพ โดยผูทรงคุณวุฒิและแสดงหลกัฐานวาไดเผยแพร ไป

ยังสถาบันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวของ ในประเทศและตางประเทศอยาง

กวางขวาง 

 เมื่อไดเผยแพรและไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพแลว การนํางานวิจัยนั้นมา

แกไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสวนใด สวนหนึ่ง เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ และใหมีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่ง จะกระทําไมได 
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คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการ 

ที่จําแนกตามระดับคุณภาพ (ตอ) 

 

 งานวิจัย 

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี  เปนงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกตองเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัย  

ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการหรือนําไปประยุกตได 
   

ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 

1. เปนผลงานที่แสดงถงึการวิเคราะหและนําเสนอผลเปนความรูใหมที่ลึกซึ้งกวางานเดิม

ที่เคยมีผูศึกษาแลว 

2. เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวางหรือสามารถนําไปประยุกตไดอยาง

แพรหลาย 
 

ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง 

1. เปนงานบุกเบิกที่มีคุณคายิ่ง และมีการสังเคราะหอยางลึกซึ้งจนทําใหเปนการสราง

องคความรูใหม (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทําใหเกิดความกาวหนา

ทางวิชาการอยางชัดเจน 

2. เปนที่ยอมรับและไดรับการอางอิงถึงอยางกวางขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่

เกี่ยวของในระดับชาติ  และ/หรือระดับนานาชาติ 
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คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการ 

ที่จําแนกตามระดับคุณภาพ (ตอ) 

 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

คํานิยาม ผลงานทางวิชาการอยางอื่นที่มิใชเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน บทความ

ทางวิชาการ หนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย โดยปกติหมายถึง สิ่งประดิษฐหรืองาน

สรางสรรค อาทิ การประดิษฐเครื่องทุนแรง ผลงานการสรางสิ่งมีชีวิตพันธุใหม วัคซีน 

สิ่งกอสราง หรือผลงานศิลปะ หรือสารานุกรม 

 รวมถึงงานแปลจากตัวงานตนแบบที่เปนงานวรรณกรรม หรืองานดานปรัชญา 

หรือประวัติศาสตร หรือวิทยาการสาขาอ่ืนที่มคีวามสําคัญและทรงคุณคาในสาขาวิชานั้น 

ๆ ซึ่งเมื่อนํามาแปลแลวจะเปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการที่ประจักษชัด เปนการ

แปลจากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือแปลจากภาษาตางประเทศหนึ่งเปน

ภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง 

 ผลงานวิชาการในลักษณะอื่นที่เสนอจะตองประกอบดวยบทวิเคราะหที่อธิบาย

และชี้ใหเห็นวางานดังกลาวทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการหรือเสริมสรางองค

ความรู หรือใหวิธีการที่จะเปนประโยชนตอสาขาวิชานั้น และแสดงถึงความสามารถใน

การบุกเบิกในสาขาวิชานั้น สําหรับผลงานที่มุงเชิงปฏิบัติจะตองผานการพิสูจนหรือมี

หลักฐานรายละเอียดตาง ๆ ประกอบแสดงใหเห็นคุณคาของผลงาน 
 

รูปแบบ ๑. อาจจัดเพิ่มไดหลายรูปแบบ ทั้งที่เปนรูปเลม หรือการบันทึกเปนภาพยนตร หรือ แถบ

เสียง หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) 

๒. มคีําอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ใหเห็นวาเปนผลงานที่ทําใหเกิด

การพัฒนาและความกาวหนาทางวิชาการ หรือเสริมสรางความรูหรือกอใหเกิดประโยชน

ตอสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาไดอยางไร ในแงใด 

๓. กรณีผลงานที่เปนสิ่งประดิษฐ หรือผลงานที่มุงในเชิงปฏิบัติ จะตองผานการพิสูจน 

หรือแสดงหลักฐานเปนรายละเอียดใหครบถวนที่แสดงถึงคุณคาของผลงานนั้นดวย 
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คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการ 

ที่จําแนกตามระดับคุณภาพ (ตอ) 

 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

การเผยแพร มีวิธีการเผยแพร ดังนี้ 

1. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ 

(PUBLISHING HOUSE)   

หรือ โดยการถายสําเนาเย็บเปนรูปเลม  

หรือ ทําในรูปแบบอื่นๆ 

2. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอม 

ฯลฯ 

3. การเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง หรือโดยมีการ

นําไปใชหรือประยุกตใชอยางแพรหลาย 

 การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียน

การสอนวิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น 

 ทั้งนี้ ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากมหาวิทยาลัย คณะ 

และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น และตองเผยแพรสูสาธารณชน

มาแลวไมนอยกวาสี่เดือน 
 

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี  เปนผลงานใหม หรือเปนการนําสิ่งที่มีอยูแลวมาประยุกตดวยวิธีการใหมๆ และ

ผลงานนั้นกอใหเกิดประโยชนในดานใดดานหนึ่ง 
 

ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 

1. ไดรับการรับรองโดยองคกรทางวิชาการ หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในสาขาวิชาที่

เสนอหรือ 

2. เปนผลงานที่สรางสรรคตองเปนที่ยอมรับของผูเช่ียวชาญในสาขาวิชานั้นๆ 
 

ระดับดีเดน   ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงวิชาการ 

และ/หรือวงวิชาชีพทั้งในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 

 

 

 

 



30 

 

คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการ 

ที่จําแนกตามระดับคุณภาพ (ตอ) 

 

 งานแปล 

คํานิยาม งานแปลจากตัวงานตนแบบที่ เปนงานวรรณกรรม หรืองานดานปรัชญา หรือ

ประวัติศาสตรหรือวิทยาการสาขาอ่ืนบางสาขาที่มคีวามสําคัญและทรงคุณคาในสาขานั้น 

ๆ ซึ่งเมื่อนํามาแปลแลวจะเปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการที่ประจักษชัด เปนการ

แปลจากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ หรือ

แปลจากภาษาตางประเทศหนึ่งเปนภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง (งานแปลนี้ จัดเปน

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนประเภทหนึ่ง) 
 

รูปแบบ มีวิธีการเผยแพร ดังนี้ 

1. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ 

(PUBLISHING HOUSE) 

2. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เชน การเผยแพรในรูปซีดีรอม หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (e-book) ฯลฯ 

   การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียน

การสอนวิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร

อยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอื่นวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน   

 ทั้งนี้ ตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากมหาวิทยาลัย คณะ 

และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของ และเผยแพรมาแลวไมนอยกวา 4 เดือน  

 เมื่อไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานแปล” ไปแลว การนําไปแกไข

ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาใน “งานแปล” เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ และใหมีการประเมินคุณภาพ “งานแปล” นั้นอีกครั้งหนึ่ง อาจกระทําไดแต

จะตองทําการเผยแพร “งานแปล” นั้นใหมอีกครั้งหนึ่ง 
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คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการ 

ที่จําแนกตามระดับคุณภาพ (ตอ) 

 

 งานแปล 

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี  เปนงานแปลที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในตัวบท แบบแผนทางความคิด และ/

หรือวัฒนธรรมตนกําเนิดและบงชี้ความสามารถในการสื่อความหมายไดอยางดี มี

การศึกษาวิเคราะหและตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบไดกับ

งานวิจัย  

 มีการใหอรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับ             

มหภาคและจุลภาค 
 

ระดับดีมาก  เปนงานแปลที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจอันลึกซึ้งในตัวบท แบบแผนทาง

ความคดิ และ/หรือวัฒนธรรมตนกําเนิด และบงชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมาย

ในระดับสูงมาก  

 มีการศึกษาวิเคราะหและตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานอยางละเอียด

ลึกซึ้งในลักษณะที่เทียบไดกับงานวิจัยของผูสันทัดกรณี  

 มีการใหอรรถาธบิายเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาค

และจุลภาค 
 

ระดับดีเดน   ใหขอสรุปในดานของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลใชเกณฑเดียวกับระดับ

ดีมาก โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. เปนงานที่แปลมาจากตนแบบที่มีความสําคัญ ในระดับที่มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในทางวิชาการ 

2. เปนงานที่แปลอยูในระดับที่พึงยึดถือเปนแบบฉบับได 

3. มีการใหขอสรุปในดานของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเปนการบุกเบิก

ทางวิชาการ   
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6. ลักษณะการมีสวนรวมในผลงานวิชาการรับใชสังคม 

 

 ในกรณีผลงานวิชาการรับใชสังคมซึ่งมีการดําเนินงานเปนหมูคณะ หรือเปนงานที่มีการ 

บูรณาการหลายสาขาวิชา ผูขอกําหนดตําแหนงตองเปนผูดําเนินการหลักในสาขาวิชาที่เสนอขอ โดยมี

บทบาทในขั้นตอนการทํางานอยางนอย 3 ขั้นตอน คือ 

ก. การวิเคราะหสถานการณกอนเริ่มกิจกรรมรับใชสังคม 

ข. การออกแบบหรือพัฒนาชิ้นงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม 

ค. การประเมินผลลัพธและสรุปแนวทางในการนําไปขยายผลหรือปรับปรุง 

 ใหผูขอกําหนดตําแหนงระบุบทบาทหนาที่และความรับผดิชอบในผลงานนั้นของผูรวมงาน

ทุกคนและบทบาทหนาที่หลักของผูขอกําหนดตําแหนง โดยใหผูรวมงานทุกคนลงนามรับรอง ทั้งนี้ อาจ

ไมตองระบุสัดสวนการมีสวนรวมเปนรอยละก็ได 
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   แนวทางการประเมินผลงานวิชาการรับใชสังคม 

 

แนวทางการกําหนดสาขาวิชาที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 ใหระบุชื่อสาขาวิชาที่จะแตงตั้ง โดยระบุเฉพาะชื่อสาขาวิชาที่แสดงความรูความเชี่ยวชาญ

หลักของผูขอ 

 ทั้งนี้ ผูขอกําหนดตําแหนงที่เคยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยไมไดใช

ผลงานวิชาการรับใชสังคม ประสงคจะเสนอขอกําหนดตําแหนงสูงขึ้นในสาขาวิชาเดิม โดยใชผลงาน

วิชาการรับใชสังคม สามารถเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้นได โดยไมถือวาเปนการ

เปลี่ยนแปลงสาขาวิชา แตหากการกําหนดสาขาวิชานั้น เปนการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาพื้นฐานของตน 

ใหถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา จะตองเสนอขอกําหนดตําแหนงโดยวิธีพิเศษ 

 

แนวทางการรับรองการใชประโยชนตอสังคม 

 ใหมีการรับรองการใชประโยชนตอสังคมของผลงานวิชาการรับใชสังคม โดยวิธีการอยาง

ใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

1. ใหมหาวิทยาลัยหรือคณะวิชา แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่รับรองการใช

ประโยชนตอสังคมของผลงานวิชาการรับใชสังคมนั้น 

2. ผูเสนอขอกําหนดตําแหนงแสดงหลักฐานการรับรองการใชประโยชนตอสังคมของ

ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม จากผลการประเมินของสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของ 

 

แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการรับใชสังคม 

 ใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒเิพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ ประเมินผลงานวิชาการรับใชสังคมโดยใชแนวทางในการประเมินดังตอไปนี้ 

1. ประเมนิจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน 

2. ประเมนิจากหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน การสัมภาษณผูเกี่ยวของ หรือสารสนเทศ

จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนตน 

3. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามขอ 1 และขอ 2 แลว อาจประเมิน

จากการตรวจสอบสภาพจริงที่มีอยูในพื้นที่รวมดวย ซึ่งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะตรวจสอบดวย

ตนเองหรือแตงตั้งผูแทนใหไปตรวจสอบแทนก็ได 

 ทั้งนี้  ใหเนนถึงการมสีวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย 
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คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการลักษณะการเผยแพร และผลงานทางวิชาการ 

ที่จําแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม 

คํานิยาม  ผลงานที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น  ที่เกิดขึ้นโดยใชความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอยาง

นอยหนึ่งสาขาวิชาและปรากฏผลที่สามารถประเมนิไดเปนรูปธรรมโดยประจักษตอสาธารณะ 

 ผลงานที่เปนประโยชนตอสังคมนีต้องเปนผลใหเกิดการเปลีย่นแปลงในทางที่ดีขึ้นทางดานใดดาน

หนึ่ง หรือหลายดานเกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวติ ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการ

ปกครอง คุณภาพชวีิต หรือสุขภาพ หรือเปนผลงานที่นําไปสูการจดทะเบยีนสิทธิบัตรหรือทรัพยสินทาง

ปญญาในรูปแบบอื่นที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม และ

กอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรูในปญหาและ

แนวทางแกไขของชุมชน 

 ทั้งนี้ ไมนับรวมที่แสวงกําไรและไดรับผลตอบแทนสวนบุคคลในเชิงธุรกิจ 
 

รูปแบบ จัดทําเปนเอกสาร โดยมีคําอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อช้ีใหเห็นวาเปนผลงานที่ทําให

เกิดการพัฒนาเปนประโยชนตอสังคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเกิดความกาวหนาทางวิชาการ 

หรือเสริมสรางความรูหรือกอใหเกิดประโยชนตอสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาไดอยางไร ในแงใด 

โดยตองปรากฏเปนที่ประจักษในประเด็นตอไปนี้ 

- สภาพการณกอนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

- การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย 

- กระบวนการที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 

- ความรูหรือความเช่ียวชาญที่ใชในการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 

- การคาดการณสิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงไดเกิดขึ้นแลว 

- การประเมินผลลัพธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

- แนวทางการติดตามและธํารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นใหคงอยูตอไป 

    ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกลาวขางตนแลว อาจแสดงหลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับ

ผลงาน เชน รูปภาพ หรือการบันทึกเปนภาพยนตร หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศนประกอบการพิจารณา

ดวยก็ได 
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          คําจํากดัความของผลงานทางวิชาการลักษณะการเผยแพร และผลงานทางวิชาการ 

ที่จําแนกตามระดับคุณภาพ(ตอ) 

 

 ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม 

การเผยแพร ใหมีการเผยแพรโดยการจัดเวทีนําเสนอผลงานในพื้นที่หรือการเปดใหเยี่ยมชมพื้นที่

และจะตองมีการเผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่

สอดคลองกับผลงาน โดยการเผยแพรนั้นจะตองมีการบันทึกเปนเอกสารหรือลาย

ลักษณอักษรที่สามารถใชอางอิง หรือศึกษาคนควาตอไปได 
 

ลักษณะ

คุณภาพ 

ระดับดี  มีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปญหาหรือความ

ตองการโดยการมีสวนรวมของสังคมกลุมเปาหมาย มีการวิเคราะหหรือสังเคราะห

ความรูที่สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้น หรือทําความเขาใจสถานการณ จนเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอยางเปนที่ประจักษ หรือกอใหเกิดการพัฒนาชุมชนหรือ

สังคมนั้น 
 

ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกันกับระดับดี และตองสามารถนําไปใชเปนตัวอยางใน

การแกไขปญหา หรือทําความเขาใจสถานการณ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี

ขึ้นอยางเปนที่ประจักษ หรือกอใหเกิดการพัฒนาใหกับสังคมอ่ืนได หรือกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงเชงินโยบายในระดับจังหวัดหรือประเทศอยางเปนรูปธรรม 
 

ระดับดีเดน  ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองสงผลกระทบตอสังคมหรือแวด

วงวิชาการอยางกวางขวาง เปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือไดรับ

รางวัลจากองคกรที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ เชน UNESCO  WHO  

UNICEF เปนตน 
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7. ตัวอยางแนบทาย 

 

กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมขึ้น 

 นาย ก. ไดรับวุฒิปริญญาตรี ทําการสอนเปนเวลา 6 ป ตอมาลาศึกษาตอและไดรับวุฒิ

ปริญญาโทเพิ่มขึ้น กลับมาทําการสอนหลังจากไดรับวุฒิปริญญาโทแลวอีก 1 ป 8 เดือน ใหนับ

ระยะเวลาทําการสอนดังกลาวรวมกันตามอัตราสวน คือ สอนหลังจากปรญิญาตรี 6 ป (เทากับ 6/9 = 

2/3  กับสอนหลังจากปริญญาโท 1 ป 8 เดือนเทากับ 1/3  เมื่อรวมกันแลวถือวามีสิทธิขอตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารยได 

 

วิธีการคํานวณดังนี ้

อาจารยใชวุฒปิริญญาตรี 6 ป = 72  เดือน 

 

เพราะฉะนั้นยงัขาดในสวนที่ใชปริญญาตร ี = (9 x 12) 108 – 72  = 36 เดือน 

ตอมาจะเทียบวุฒิปริญญาโทจะตองเอา .5555 = 
 

= 

(108 : (5x12) 60  

36 x .5555 = 20 เดือน = 1 ป 8 เดือน 

 

เพราะฉะนั้น ถาจะใชวุฒิปริญญาโท จะตองทํางานอีก 1 ป 8 เดือน 

 

กรณีการขอตําแหนงวิชาการกอนลาศึกษา 

 หากจะลาศึกษาหรือฝกอบรมทั้งในประเทศและตางประเทศ และประสงคจะขอตําแหนงทาง

วิชาการก็ใหเสนอขอกอนวันที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรม และตองเปนการขอตําแหนงโดยวิธี

ปกติเทานั้น 

  

 

 


