ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม
วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
และถอดถอนผูด ํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
พ.ศ. ๒๕57
-----------------เพื่ อ ให ก ารกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย และถอดถอน
ผูด ํารงตําแหนงดังกลาวออกจากตําแหนง ตามมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๕(๓) และมาตรา ๕๘ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการประชุมครั้งที่
6/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงออกขอบังคับไวดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแต งตั้ งพนั กงานมหาวิทยาลั ยให ดํ ารงตํ าแหน งผู ชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย และถอดถอนผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
พ.ศ. ๒๕57”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“ตํ าแหน ง ทางวิ ชาการ” หมายความวา ตํ าแหน ง ผูช วยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย
“ก.พ.อ.” หมายความว า คณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น
อุดมศึกษา
“ก.พ.” หมายความวา คณะกรรมการขาราชการพลเรือน
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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“สวนงาน” หมายความวา คณะ วิทยาลัย และสวนงานวิชาการที่เรียกชื่ออยาง
อื่นที่มีอํานาจและหนาที่ดานวิชาการ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ซึ่งแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
“พนั ก งานมหาวิทยาลั ย” หมายความวา พนัก งานมหาวิทยาลั ยประจํ า สาย
วิชาการ ประเภทคณาจารยประจํา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการบริหารงานบุคคล
“หลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ” หมายความว า หลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม และ/หรื อหลั ก สู ต รของสภาวิชาชีพของส วนงานที่ไ ด รั บการรั บรองจากสภาวิชาชีพตาม
กฎหมายและสามารถนําไปกําหนดอัตราเงินเดือน คาตอบแทนที่ควรไดรับ และตําแหนงที่ควรแตงตัง้ ได
ขอ ๔ ใหอธิการบดีเปนผูร ักษาการตามขอบังคับนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ เพื่อรักษาไวซ่ึงมาตรฐานและคุณภาพในการกําหนดตําแหนงทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย การดําเนินการตาง ๆ ตามขอบังคับนี้ตองคํานึงถึงหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่เปนที่
ยอมรับโดยทั่วไปในวงการวิชาการสากล
ขอ ๖ การดํ า เนิ น การทุ ก ขั้ น ตอนในการแต ง ตั้ ง หรื อถอดถอนผูดํ ารงตํ า แหน ง ทาง
วิชาการตามขอบังคับนี้ ใหกระทําโดยลับ
ขอ ๗ ให มี ค ณะกรรมการพิ จ ารณาตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ ซึ่ ง แต ง ตั้ ง โดยสภา
มหาวิทยาลัย ประกอบดวยผูดํารงตําแหนงดังนี้
(๑) ประธานกรรมการ มาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูท รงคุณวุฒิ
(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มาจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลั ย โดยคัดสรร
จากบัญชีรายชื่อผูท รงคุณวุฒทิ ี่สภามหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งครอบคลุมสวนงานหรือสาขาวิชาที่มีการจัด
การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย จํานวนไมนอยกวาหาคนแตไมเกินสิบหาคน
ใหรองอธิการบดีตามที่อธิการบดีมอบหมายเปนเลขานุการ และใหผูอํานวยการ
กองบริหารงานบุคคล เปนผูช ว ยเลขานุการ
ให ก รรมการผู ทรงคุณ วุฒิ ต าม (๒) มี วาระการดํ ารงตํ า แหน ง คราวละ 3 ป
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหน งตามวาระ แต สภามหาวิทยาลั ยยัง มิได แตง ตั้ง กรรมการขึ้น ใหม
ใหกรรมการผูนั้นปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งขึ้นใหม
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การประชุมคณะกรรมการให นํ าขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขขอบังคับนี้ แกสภามหาวิทยาลัย
(๒) พิ จ ารณากลั่ น กรองการกํ า หนดตํ า แหน ง หรื อ ถอดถอนพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
(๓) พิจ ารณากลั่น กรองการวินิ จฉั ยทบทวนเกี่ ยวกั บการขอกํ าหนดตํ าแหน ง
ผูช ว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
(๔) ออกประกาศ หลักเกณฑและวิธีการตามที่กําหนดในขอบังคับนี้
(๕) แตง ตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณ วุฒิ คณะอนุก รรมการ หรื อคณะทํางาน
เพื่อดําเนินการอันอยูในอํานาจของคณะกรรมการตามขอบังคับนี้
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ขอ ๙ การประเมิน ผลการสอน เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคําสอน ให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๐ หลั ก เกณฑ แ ละวิธีก ารนั บเวลาดํ ารงตํ าแหน ง และปฏิบัติ ห น าที่ตํ าแหน ง ทาง
วิชาการ นอกจากที่กํ าหนดไวใ นขอบัง คับนี้ ให เปน ไปตามที่คณะกรรมการกํ าหนด โดยจั ดทําเปน
ประกาศคณะกรรมการ
ขอ 11 ในกรณีที่ไดแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลั ยใหดํารงตําแหนง ทางวิชาการไปแล ว
กอนที่ขอบังคับนี้ใ ชบัง คับ ใหถื อวาผูนั้นเปนผูดํารงตําแหนง ทางวิชาการตามคุณ สมบัติ หลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ และใหถือระยะเวลาการดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงดังกลาวเปนระยะเวลาการดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ตามขอบังคับนี้
หมวด ๒
ผลงานที่ใชขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
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) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ลักษณะของผลงานทางการสอนและผลงานทางวิชาการแตละประเภทตามวรรค
สองและวรรคสาม ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยจัดทําเปนประกาศคณะกรรมการ
ขอ 13 ผลงานทางวิช าการที่นํ า มาใช ขอกํ า หนดตํ าแหน ง ทางวิ ชาการได นั้ น ต อ งมี
ลักษณะ ดังนี้
(๑) เปนงานที่จัดทําขึ้นโดยผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
(๒) เป น งานในสาขาวิ ช าเดี ย วกั น หรื อ ที่ เ กี่ ย วข อ งสั ม พั น ธ ห รื อ เป น งานใน
สาขาวิชาบูรณาการกับสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
(๓) ไดรับการเผยแพรอยางกวางขวาง
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารเผยแพร ผ ลงานทางวิ ช าการ ให เ ป น ไปตามที่
คณะกรรมการกําหนด โดยจัดทําเปนประกาศคณะกรรมการ
ขอ 14 ผลงานทางวิชาการที่จัดทําขึ้นโดยบุคคลหลายคน สามารถนํามาใชในการขอ
กํ าหนดตํ าแหน ง ทางวิชาการได ตามหลั ก เกณฑ ที่คณะกรรมการกํ าหนด โดยจั ด ทําเปน ประกาศ
คณะกรรมการ
ขอ 15 ผลงานทางวิชาการที่นํามาใชขอกําหนดตําแหนง ทางวิชาการไดนั้น ต องไมมี
ลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้
(๑) เปนสวนหนึ่งสวนใดของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ
ของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
(๒) เปนผลงานที่ผิดจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามขอ 34
ขอ 16 ผลงานทางวิชาการที่นํามาใชขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดนั้น ตองมีระดับ
คุณภาพ ดังนี้
(๑) ดี
(๒) ดีมาก
(๓) ดีเดน
คุ ณ ลั ก ษณะคุ ณ ภาพผลงานทางวิ ช าการแต ล ะระดั บ ให เ ป น ไปตามที่
คณะกรรมการกําหนด โดยจัดทําเปนประกาศคณะกรรมการ
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หมวด ๓
การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
สวนที่ ๑
ผูชวยศาสตราจารย
ขอ 17 พนักงานมหาวิทยาลัยจะขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยได ก็ตอเมื่อได
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอาจารย ครบตามเกณฑระยะเวลา ดังนี้
(๑) ไมนอยกวาเกาป กรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือ
(2) ไมนอยกวาหาป กรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ
(3) ไมนอยกวาสองป กรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา
กรณีที่ผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น ผูใ ดไดโอนหรือยายมาบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตํ า แหน ง อาจารย ป ระจํ า ในมหาวิ ท ยาลั ย หากผู นั้ น เคยได รั บ การแต ง ตั้ ง เป น อาจารย พิ เ ศษใน
สถาบันอุด มศึก ษาที่ ก.พ. รับรอง และไดส อนประจํ าวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่ง เทียบคาไดไ มนอยกวาสอง
หนวยกิตหรือทวิภาค อาจนําระยะเวลาระหวางเปนอาจารยพิเศษในภาคการศึกษาที่สอนนั้นมาเปน
เวลาในการขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ โดยใหคํานวณเวลาในการสอนพิเศษใหสามในสี่สวนของ
เวลาที่ทําการสอน
กรณีที่อาจารยผูใ ดไดรั บวุฒิเพิ่มขึ้น ใหนั บเวลาในการปฏิบัติหน าที่ในตําแหนงอาจารย
กอนไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นและเวลาที่ไดปฏิบัติหนาที่ตําแหนงอาจารยหลังจากไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นรวมกัน เพื่อ
ขอแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารยไดตามอัตราสวนของระยะเวลาที่กําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนง
ขอ 18 ผูข อกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยตองมีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่ง
ที่กําหนดไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและมีความชํานาญในการสอน และเสนอเอกสารประกอบการ
สอนที่ผลิต ขึ้น ตามภาระงานสอน ซึ่ง มีคุณ ภาพดี และได ใ ชประกอบการสอนมาแลว โดยผานการ
ประเมินจากคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัย
ขอ 19 ผูข อกํ า หนดตํ า แหน ง ผู ชว ยศาสตราจารย จ ะได รั บ แต ง ตั้ ง ให ดํ ารงตํ าแหน ง
ดังกลาวได เมื่อมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการประเมินคุณภาพแลวครบถวน ดังนี้
(๑) ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซึ่ง มี
คุณภาพดีและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด หรือ
(๒) ผลงานวิ จั ย ซึ่ ง มี คุ ณ ภาพดี และได รั บ การเผยแพร ต ามเกณฑ ที่
คณะกรรมการกําหนด หรือ
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(๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี และไดรั บการเผยแพร
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด หรือ
(๔) ผลงานวิชาการรับใชสังคม ซึ่งมีคุณภาพดี โดยผลงานนั้นเปนสวนหนึ่งของ
การปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานซึ่งมหาวิทยาลัยหรือสวนงานใหความเห็นชอบ และไดรับการเผยแพร
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด รวมทั้งไดรับการรับรองการใชประโยชนตอสังคม โดยปรากฏผลที่
สามารถประเมินไดเปนรูปธรรมโดยประจักษตอสาธารณะตามที่คณะกรรมการกําหนด
สวนที่ ๒
รองศาสตราจารย
ขอ 20 พนักงานมหาวิทยาลัยจะขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารยไดนั้น ตองดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสามป
ขอ 21 ผูข อกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารยตองมีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่
กําหนดไวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมีความชํานาญพิเศษในการสอน และเสนอเอกสารคําสอน
ที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ซึ่งมีคุณภาพดี และไดใชประกอบการสอนมาแลว โดยผานการประเมิน
จากคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัย
ขอ 22 ผูข อกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารยจะไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาวได
เมื่อมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการประเมินคุณภาพแลวครบถวน ดังนี้
(๑) ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
ก. ผลงานวิ จั ย ซึ่ ง มี คุ ณ ภาพดี และได รั บ การเผยแพร ต ามเกณฑ ที่
คณะกรรมการกําหนด หรือ
ข. ผลงานวิชาการรับใชสังคม ซึ่งมีคุณภาพดี โดยผลงานนั้นเปนสวนหนึ่ง
ของการปฏิบัติ ห น าที่ต ามภาระงานซึ่ง มหาวิทยาลั ยหรื อส วนงานให ความเห็ น ชอบ และได รั บการ
เผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด รวมทั้งได รับการรับรองการใชประโยชน ตอสังคม โดย
ปรากฏผลที่สามารถประเมินไดเปนรูปธรรมโดยประจักษตอสาธารณะ ตามที่คณะกรรมการกําหนด
หรือ
ค. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี และไดตีพิมพเผยแพร
ตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด และ
(๒) ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดี และไดรับการ
เผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
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ผลงานทางวิชาการตาม (๑) และ (๒) ตองไมซ้ํากับผลงานที่ไดเคยใชสําหรับการ
พิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยมาแลว ทั้งนี้ ตองมีผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น หลังจากไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยดวย
สวนที่ ๓
ศาสตราจารย
ขอ 23 พนั ก งานมหาวิทยาลั ยจะขอกํ าหนดตํ าแหน ง ศาสตราจารยไ ด นั้ น ต องดํ ารง
ตําแหนงรองศาสตราจารยและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
ขอ 24 ผูข อกํ าหนดตํ าแหน งศาสตราจารยต องมีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่ งวิชาใดที่
กําหนดไวในหลัก สูตรของมหาวิทยาลัย และมีความเชี่ยวชาญในการสอน โดยผานการประเมินจาก
คณะกรรมการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ขอ 25 การขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารยนั้น ใหกระทําไดโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
ดังนี้
วิธีท่ี ๑ ประกอบดวยผลงาน ดังตอไปนี้
(๑) ผลงานวิจัยและวิชาการ
ก. ผลงานวิจั ย ซึ่ ง มี คุณ ภาพดี ม าก และได รั บ การเผยแพร ต าม
เกณฑที่คณะกรรมการกําหนด หรือ
ข. ผลงานวิชาการรับใชสังคม ซึ่งมีคุณภาพดีมาก โดยผลงานนั้ น
เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานซึ่งมหาวิทยาลัยหรือสวนงานให ความเห็นชอบ และ
ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด รวมทัง้ ไดรับการรับรองการใชประโยชนตอสังคม
โดยปรากฏผลที่ส ามารถประเมิน ไดเปนรู ปธรรมโดยประจั กษต อสาธารณะ ตามที่คณะกรรมการ
กําหนด หรือ
ค. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และไดรับ
การเผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด และ
(๒) ผลงานแตง ตํารา หรือหนังสื อ ซึ่ง มีคุณภาพดีมาก และได รับการ
เผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
วิธีท่ี ๒ ประกอบดวยผลงาน ตอไปนี้
(๑) ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดีเดน และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด หรือ
(๒) ผลงานวิชาการรับใชสังคม ซึ่งมี่คุณภาพดีเดน โดยผลงานนั้นเปน
สวนหนึ่งของการปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานซึ่งมหาวิทยาลัยหรือสวนงานใหความเห็นชอบ และไดรับ
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การเผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด รวมทั้งไดรับการรับรองการใชประโยชนตอสังคม โดย
ปรากฏผลที่สามารถประเมินไดเปนรูปธรรมโดยประจักษตอสาธารณะ ตามที่คณะกรรมการกําหนด
หรือ
(๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดีเดน และไดรับการ
เผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด หรือ
(๔) ผลงานแต งตํ ารา หรือหนั งสื อ ซึ่งมีคุณ ภาพดี เด น และได รับการ
เผยแพรตามเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
ผลงานทางวิชาการตามวรรคสองและวรรคสามตองไมซํ้ากับผลงานที่ไดเคยใช
สําหรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูช ว ยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยมาแลว ทั้งนี้ ตองมีผลงาน
ทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นหลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยดวย
หมวด ๔
วิธีการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ขอ 26 การพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ อาจดําเนินการได ๒ วิธีดังนี้
(๑) การแตงตั้งโดยวิธีปกติ
(๒) การแตงตั้งโดยวิธีพิเศษ
ขอ 27 ผูขอกําหนดตําแหน งทางวิชาการ ตองมีคุณสมบัติ ครบถวน ณ วันที่สวนงาน
ไดรับเรื่อง เวนแตในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไมมีคุณสมบัติตามเกณฑขอ 17, 20,
23 สามารถขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดโดยวิธีพเิ ศษ
ขอ 28 การพิจารณากําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย โดยวิธี
ปกติ ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ใหสวนงานเสนอชื่อผูมีคุณ สมบัติตามหลักเกณฑตอคณะกรรมการ ตาม
แบบคําขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ พรอมดวยผลงานทางวิชาการ
(๒) ใหคณะกรรมการประเมินผลการสอน โดยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม
(๓) ให ค ณะกรรมการแต ง ตั้ ง คณะกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ทํ า หน า ที่
ประเมิน ผลงานทางวิช าการและจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชานั้ น ๆ ซึ่ง มี
องคประกอบ ดังนี้
ก. ประธานกรรมการแตงตั้งจากกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ข. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามถึงหาคน
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การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒเิ พื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ใหแตงตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ตามบัญชีรายชื่อ
ผูท รงคุณวุฒทิ ี่สภามหาวิทยาลัยกําหนด และเปนผูมตี ําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาตําแหนงที่เสนอขอ
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ และกําหนดใหตองมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการ
ผูทรงคุณ วุฒิมาประชุมไมน อยกว ากึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนกรรมการทั้ ง หมด และให ดํ าเนิ น การอยูชั้ น
ความลับทุกขั้นตอน
เกณฑการตัดสิน ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความ
เปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น การตัดสินของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ในกรณีการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย และรองศาสตราจารย ที่มีผลการประเมิน เปน เอกฉันทวาคุณภาพของผูข อกําหนด
ตําแหนง อยูในเกณฑหรือไมอยูใ นเกณฑที่กําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัย จะถือเอาผลการประเมิน
ดังกลาวเปนผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
โดยไมตองจัดใหมีการประชุมก็ได
ทั้งนี้ ใหนับการรวมประชุมผานระบบสื่อสารทางไกลเปนองคประชุมได
ในกรณีที่ผูขอเสนอผลงานวิชาการรับใชสังคม ใหแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในชุมชน
หรือผูที่ปฏิบัติงานร วมกับชุมชน ที่มีความรูหรื อความเชี่ยวชาญเกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เสนอขอ ทํา
หนาที่เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคแรก เพิ่มไดอีกไมเกินสองคน โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อ
ผูท รงคุณวุฒทิ ี่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ขอ 29 การพิจารณากําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย โดยวิธี
พิเศษ ใหเสนอผลงานทางวิชาการและใหดําเนินการตามวิธีการเชนเดียวกับการแตงตั้งตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย และรองศาสตราจารยโดยวิธีปกติโ ดยอนุโลม โดยใหแต งตั้ง กรรมการผูท รงคุณวุฒิ
จํานวนหาคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสิน
ของที่ประชุมตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาเสียง
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต องมีปริ มาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่
แสดงความเปนผูท รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานั้น และผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพในระดับดีมาก
ขอ 30 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกําหนด
ตําแหน งผูชว ยศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารย ตามขอ 28 หรื อขอ 29 แลว ใหนํ าเสนอต อ
สภาวิชาการเพื่อใหความเห็นกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัตแิ ละใหอธิการบดีออกคําสั่ง
แตงตั้ง
คําสั่ ง แต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ าแหน ง ทางวิ ชาการต องระบุส าขาวิชาเชี่ย วชาญของ
ตําแหนงทางวิชาการที่สั่งแตงตั้งนั้นดวย
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ขอ 31 การพิจารณากําหนดตําแหนงศาสตราจารย โดยวิธีปกติ ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ใหสวนงานเสนอชื่อผูมีคุณ สมบัติตามหลักเกณฑตอคณะกรรมการ ตาม
แบบคําขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ พรอมดวยผลงานทางวิชาการ
(๒) ใหคณะกรรมการประเมินผลการสอน โดยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม
(๓) ให ค ณะกรรมการแต ง ตั้ ง คณะกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ทํ า หน า ที่
ประเมิน ผลงานทางวิช าการและจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชานั้ น ๆ ซึ่ง มี
องคประกอบ ดังนี้
ก. ประธานกรรมการแตงตั้งจากกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ข. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
หากเสนอขอตามวิธีท่ี ๑ ใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสาม
ถึงหาคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อเสนอความเห็น
เบื้องตนกอนเสนอคณะกรรมการพิจารณา
หากเสนอขอตามวิธีท่ี ๒ ใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหาคน
พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อเสนอความเห็นเบื้องตน
กอนเสนอคณะกรรมการพิจารณา
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒเิ พื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ช าการ ต อ งคั ด สรรจากบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ส ภา
มหาวิทยาลัย กําหนดสําหรับสาขาวิชานั้นๆ โดยตองเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย และมีตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวาตําแหนงที่เสนอขอ และกําหนดใหตองมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการ
ผูท รงคุณวุฒมิ าประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ในกรณี ที่มี เ หตุ ผ ลหรื อ ความจํ า เป น ที่ ม หาวิท ยาลั ย ไม ส ามารถแต ง ตั้ ง
ผูท รงคุณวุฒจิ ากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิได ใหขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เปนราย ๆ ไป
ในกรณีที่ผูขอเสนอผลงานวิชาการรับใชสังคม ใหแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิใน
ชุมชนหรือผูท ี่ปฏิบัติงานรวมกับชุมชน ที่มคี วามรูหรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เสนอขอ
ทําหนาที่เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒติ ามวรรคแรก เพิ่มเติมไดอกี ไมเกินสองคน โดยจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยกอนดําเนินการแตงตั้ง
เกณฑการตัดสิน ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความ
เปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น โดยวิธีท่ี ๑ หรือวิธีที่ ๒ การตัดสินของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
ขอ 32 การพิจารณากําหนดตําแหนงศาสตราจารย โดยวิธีพิเศษ ใหเสนอผลงานทาง
วิชาการไดเฉพาะวิธีที่ ๑ เทานั้น และใหดําเนินการตามวิธีการเชนเดียวกับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
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ศาสตราจารยโ ดยวิธีปกติโ ดยอนุโ ลม โดยให แ ตง ตั้ง กรรมการผูท รงคุณ วุฒิจํานวนหาคนพิจ ารณา
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของที่ประชุมตองไดรับ
คะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาเสียง
ทั้ง นี้ผลงานทางวิชาการตองมีปริ มาณและคุณ ภาพของผลงานทางวิชาการที่
แสดงความเปนผูท รงคุณวุฒสิ าขาวิชานั้น และผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพในระดับดีเดน
ขอ 33 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกําหนด
ตําแหนงศาสตราจารย ตามขอ ๓1 หรือขอ ๓2 แลว ใหนําเสนอตอสภาวิชาการเพื่อใหความเห็น กอน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
เมื่ อ สภาม หาวิ ท ยาลั ย พิ จ าร ณาอนุ มั ติ แ ล ว ให เ ส นอรั ฐ มน ตรี ว า การ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา
ฯแตง ตั้ง พรอมส งสําเนาคําสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมิน ผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทาง
วิชาการ และแบบคําขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
หมวด ๕
จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และการลงโทษ
ขอ 34 การประเมินผลงานทางวิชาการที่นํามาใชในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ใหพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้
(๑) ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาการ ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนผลงานของตน
และไม ล อกเลี ย นผลงานของผู อื่ น รวมทั้ ง ไม นํ า ผลงานของตนเองในเรื่ องเดี ย วกั น ไปเผยแพร ใ น
วารสารวิชาการมากกวาหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม ยกเวนการตีพิมพ
แบบเรงดวน (Rapid communication หรือ Letter to the Editor) กับการตีพิมพฉบับเต็มในหัวขอเดียวกัน
(๒) ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในผลงาน
ทางวิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการคนควา
(๓) ตองไมคํานึ ง ถึง ผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยหรื อละเมิด สิทธิส วน
บุคคลของผูอ่นื และสิทธิมนุษยชน
(๔) ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษา โดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑ
ไมมีอ คติ ม าเกี่ ยวข อง และเสนอผลงานตามความเปน จริ ง ไมจ งใจเบี่ยงเบนผลการวิจั ยโดยหวั ง
ผลประโยชน สวนตั ว หรือตองการสรางความเสี ยหายแกผูอื่น และเสนอผลงานตามความเปนจริ ง
ไมขยายขอคนพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ
(๕) ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย
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ขอ 35 กรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงระบุการมีสวนรวมในผลงานไมตรงกับความเปนจริง
หรือมีพฤติการณสอวามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอื่น หรือนําผลงานทางวิชาการของ
ผู อื่ น ไปใช ใ นการเสนอขอตํ า แหน ง ทางวิ ช าการโดยอ า งว า เป น ผลงานทางวิ ช าการของตนเอง
ให ส ภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ ใ ห ง ดการพิ จ ารณาการขอตํ า แหน ง ทางวิ ช าการในครั้ ง นั้ น และให
ผูบ ังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณีๆ ไป
และหามผูกระทําผิด นั้น เสนอขอตํ าแหน งทางวิชาการมีกําหนดเวลาไมน อยกวาห าป นับตั้ง แต วัน ที่
สภามหาวิทยาลัยมีมติ
ขอ 36 กรณี ที่ผูข อกํ า หนดตํ าแหน ง ได รั บการพิ จ ารณาอนุ มัติ ใ ห ดํ ารงตํ าแหน ง ทาง
วิชาการไปแลว หากภายหลังปรากฏวาผลงานทางวิชาการที่ใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ
ครั้งนั้นเปนการลอกเลียนผลงานของผูอื่นหรือนําเอาผลงานของผูอื่นไปใช โดยอางวาเปนผลงานของ
ตนเองใหสภามหาวิทยาลัยมีมติถอดถอนตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และตําแหนงรองศาสตราจารย
ส ว นตํ า แหน ง ศาสตราจารย ให ส ภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาเสนอความเห็ น ต อ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงศึ กษาธิการเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล าฯ ถอดถอน และให
ผูบ ังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณีๆ ไป
และหามผูกระทําผิด นั้น เสนอขอตํ าแหน งทางวิชาการมีกําหนดเวลาไมน อยกวาห าป นับตั้ง แต วัน ที่
สภามหาวิทยาลัยมีมติใหถอดถอน หรือนับตั้งแตวันทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกลาฯถอดถอน แลวแตกรณี
หมวด ๖
การทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ขอ 37 กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑที่กําหนด
ในข อ บั ง คั บ นี้ ผู ข อกํ า หนดตํ า แหน ง ทางวิ ช าการอาจเสนอขอทบทวนผลการพิ จ ารณาต อ สภา
มหาวิทยาลัยและสามารถเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาได ไมเกินสองครั้ง โดยแสดงเหตุผลทาง
วิชาการสนั บสนุน และการขอทบทวนดั งกล าว แตละครั้ งใหยื่น เรื่ องไดภายในเกาสิบวัน นับแต วัน ที่
รับทราบมติ
เมื่อสภามหาวิทยาลั ยได รั บเรื่องการขอทบทวนผลการพิจ ารณาผลงานทาง
วิชาการแลวใหสงคณะกรรมการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการมีความเห็นประการใดใหเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยวินิจฉัย และใหคําวินิจฉัยเปนที่สุด
ขอ 38 การทบทวนผลการพิจารณา ใหคณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้
(๑) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่หนึ่ง
ก. ในกรณีที่เห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงไมมีเหตุผลทางวิชาการ จะมีมติไมรับ
การพิจารณาก็ได
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ข. ในกรณี ที่เห็น วาคําชี้แ จงขอโต แยงมีเหตุ ผลทางวิชาการ ให มีมติรั บไว
พิจารณาโดยมอบคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒเิ พื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมพิจารณาคําชี้แจงขอโตแยงนั้น
(๒) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่สอง
ก. ในกรณีที่เห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงไมมีเหตุผลทางวิชาการหรือมิไดช้ีแจง
ขอโตแยงโดยมีเหตุผลเพิ่มเติมจากครั้งที่หนึ่ง จะมีมติไมรับพิจารณาก็ได
ข. ในกรณี ที่เห็ น วาคําชี้แ จงขอโต แ ยง มีเหตุ ผลทางวิชาการและได ช้ีแ จง
เหตุ ผลเพิ่มเติ มจากการทบทวนครั้ ง ที่ห นึ่ง ให แ ตง ตั้ ง คณะกรรมการผูทรงคุณ วุฒิชุด ใหม ทั้ง นี้ ให
ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิชุดเดิมทําหนาที่เปนประธาน
ขอ 39 สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเฉพาะคําชี้แจงขอโตแยงของผลงานทางวิชาการ
ทุกประเภทที่คุณภาพไมอยูในเกณฑที่กําหนดในขอบังคับนี้เทานั้น หากผูขอกําหนดตําแหนงที่มีผลงาน
ทางวิชาการใหมเพิ่มเติม หรือมีการแกไขผลงานเดิม กรณีนี้จะตองดําเนินการเสนอขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการใหม และใหถือวาวันที่ยื่นผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมหรือวันที่ยื่นขอแกไขผลงานเดิมเปนวัน
เสนอขอตําแหนงทางวิชาการใหม
หมวด ๗
การเทียบตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย
ขอ ๔0 ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการของพนั ก งานที่ จ ะขอเที ย บ ได แ ก ตํ า แหน ง ผู ช ว ย
ศาสตราจารย ตําแหนงรองศาสตราจารย ตําแหนงศาสตราจารย และตองเปนสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
หรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เคยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการนั้น ๆ
ขอ ๔1 วิธีการเทียบตําแหนงทางวิชาการใหเทียบไดไมเกิน ตําแหนงทางวิชาการที่เคย
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการนั้น ๆ
ให ส วนงานที่เสนอขอเทียบตํ าแหน ง ทางวิช าการ ส ง คํ าสั่ ง ที่ผูเสนอขอเทีย บ
ตําแหนงทางวิชาการที่เคยไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ แบบประวัติสวนตัว และผลงาน
ทางวิชาการ และ/หรือ ผลงานอื่นประกอบการพิจารณา
ขอ ๔2 วิธีการเสนอ ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ใหสวนงานพิจารณากลั่นกรองแลวเสนอเรื่องขอเทียบตําแหนงทางวิชาการ
พรอมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของตอมหาวิทยาลัย
(๒) ให ม หาวิ ท ยาลั ย เสนอเอกสารหลั ก ฐานต อ คณะกรรมการพิ จ ารณา
คณะกรรมการอาจใหผูขอเทียบตําแหนงเสนอผลงานเพิ่มเติมหรือทําการประเมินผลงานทางวิชาการ
โดยผูทรงคุณวุฒิอกี ก็ได
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(๓) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเทียบตําแหนงทางวิชาการแลว ใหมหาวิทยาลัย
นําเสนอสภาวิชาการกอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาตอไป
(๔) เมื่อสภามหาวิทยาลั ยมีมติก ารเทียบตําแหนงทางวิชาการเปนประการใด
แลวใหอธิการบดีออกคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการที่ไดรับเทียบตําแหนง
ขอ ๔3 วันแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการที่ไดรับการเทียบตําแหนงไดตั้งแตวันที่
บรรจุ แตไมกอนวันที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ
ขอ ๔4 กรณีหากตรวจพบวาผูข อเทียบตําแหน งทางวิชาการมีพฤติก ารณสอวามีการ
กระทําการทุจ ริ ต ในการขอเทียบตํ าแหน ง ทางวิชาการนี้ ใหดํ าเนิ น การถอดถอนจากตํ าแหน ง ทาง
วิชาการ ตามขอบังคับนี้
บทเฉพาะกาล
ขอ 45 ใหคณะกรรมการเสนอประกาศ บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิและหลักเกณฑตางๆ
เพื่อดําเนินการตามขอบังคับนี้ตอสภามหาวิทยาลัยภายในหนึ่งปนับแตขอบังคับนี้ใชบังคับ
ในกรณีที่ยัง ไมไดออกประกาศบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิและหลัก เกณฑตางๆ
ตามวรรคหนึ่ ง ให นํ าหลั ก เกณฑ แ ละวิธีก ารพิจ ารณาแต ง ตั้ ง บุ คคลให ดํ ารงตํ าแหน ง ทางวิ ชาการ
ตลอดจนแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตามที่ ก.พ.อ. กําหนดและใชบังคับ
อยูในขณะนั้นมาใชโดยอนุโลม
ขอ 46 พนักงานมหาวิทยาลัยผูที่ย่นื ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไวกอนวันที่ขอบังคับ
นี้ใชบังคับ ใหพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการผูนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการซึ่งใชบังคับอยูใน
ขณะที่ยื่นเรื่องดังกลาวจนแลวเสร็จ
ขอ 47 การเสนอขอทบทวนและการพิ จ ารณาคํ า ทบทวนผลงานทางวิ ช าการที่
ดําเนินการอยูก อนวันที่ขอบังคับนี้มีผลบังคับใช ใหดําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ
และวิ ธีก ารพิจ ารณาแต ง ตั้ ง บุ คคลให ดํ ารงตํ าแหน ง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ และฉบับแกไขเพิ่มเติมตอไปจนแลว
เสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕57

(ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษม วัฒนชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
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เอกสารแนบทายขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม
วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
และถอดถอนผูด ํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
พ.ศ. ๒๕57
-----------------๑. ลักษณะการมีสว นรวมในผลงานวิจัย
1.1 ผลงานวิจัยที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตองเปนงานที่ผขู อเปนเจาของและเปน
ผูด ําเนินการเอง โดยจะเปนผูด ําเนินการหลักหรือเปนผูมีสวนรวมในผลงานก็ได
1.2 ผูด ําเนินการวิจัยหลัก หมายถึง บุคคลที่มบี ทบาทและความรับผิดชอบสําคัญในการ
ออกแบบงานวิจัย การดําเนินงานวิจัย การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล การสรุปผลงานวิจัยและให
ขอเสนอแนะ และเปนชื่อแรก (First Author) หรือเปนผูติดตอ (Corresponding Author) ในผลงานตีพิมพ
1.3 ถาเปนงานที่ผูขอมีสวนรวมในผลงานวิจัยนั้น ๆ แตไมใชผูดําเนินการวิจัยหลัก ผูขอ
จะตองแสดงบทบาทและหนาที่ในผลงานวิจั ยชิ้นนั้น ๆ โดยจะตองมีผลงานวิจัยโดยรวมที่เกี่ยวเนื่อง
สอดคลองกัน อีกทั้งมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเปนผูทรงคุณวุฒิในระดับนั้นๆ
1.4 การเสนอผลงานวิจั ยที่มีผูร วมงานหลายคน จะต องให ผูร วมงานทุก คนลงนาม
รับรองบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้น
หากปรากฏภายหลังวาผูขอกําหนดตําแหนงระบุการมีสวนรวมไมตรงกับความเปน
จริง จะถือวาการกระทําของผูนั้นเขาขายผิดจริยธรรมไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยใหสถาบันอุดมศึกษาสอบหาขอเท็จจริงและดําเนินการทางวินัยตอไป
การลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานแตละชิ้น เมื่อได ลงนามรับรองแลวจะ
เปลี่ยนแปลงไมได
1.5 งานวิจัยที่ใชประกอบการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการตองไมเปนงานวิจัย
ที่ทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ เวนแตผูเสนอขอกําหนดจะได
ทําการศึกษาวิจัยขยายผลตอจากเรื่องเดิมอยางตอเนื่องจนปรากฏผลความกาวหนาทางวิชาการอยาง
เห็นไดชัดและจะพิจารณาเฉพาะสวนที่ศึกษาเพิ่มเติมจากเดิมเทานั้น
1.6 ผลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพร โดยมีชื่อผูใดระบุเปนเจาของผลงาน ผูมีชื่อที่ระบุทุก
รายยอมมีส วนร วมในผลงานวิจั ยนั้น อัน รวมถึ ง ผลงานวิจั ยที่เปน ผลงานวิจัยหรื อวิทยานิ พนธของ
นักศึกษาเพื่อรับปริญญา ในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนที่ปรึกษาหรืออาจารยที่ปรึกษา
ของการวิจัยหรือวิทยานิพนธนั้น ทั้งนี้เปนที่เขาใจวา ที่ปรึกษาหรืออาจารยที่ปรึกษาเปนผูริเริ่ม กํากับ
ดูแล และมีบทบาทสําคัญในการวิเคราะหและสังเคราะหผลการวิจัยนั้น
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๒. แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ
 บทความทางวิชาการ

 ตํารา หนังสือ  งานวิจัย  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

ผูร วมงาน จํานวน ........... คน แตละคนมีสวนรวมดังนี้ :
ชื่อผูรวมงาน
บทบาท หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ

หมายเหตุ
ลงชื่อ ............................................
(...........................................)
ลงชื่อ ............................................
(...........................................)
ลงชื่อ ............................................
(...........................................)
ลงชื่อ ............................................
(...........................................)
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๓. แนวทางการประเมินผลการสอน
หลักเกณฑ
ให คณะกรรมการพิจ ารณาตํ าแหน ง ทางวิชาการประเมิน ผลการสอนวา ผูขอกํ าหนด
ตําแหนงทางวิชาการ มีความชํานาญ ชํานาญพิเศษ หรือเชี่ยวชาญในการสอน โดยใชแนวทางในการ
ประเมิน ดังตอไปนี้
3.1 มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ เพื่อใหผลการสอนเปนไปตามจุดมุงหมายที่
วางไว โดยเสนอเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน (คํานิยาม รูปแบบ การเผยแพร และ
ลักษณะคุณภาพ ดังตารางแนบทาย)
3.2 มีความสามารถสอนใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห วิจารณในวิชาที่สอน
3.3 มีความสามารถในการใชเทคนิควิธีการสอนตางๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจและ
การติดตามการสอนตลอดเวลา เชน ใชภาษาที่เขาใจง าย ยกตัวอยาง สอดแทรกประสบการณ ใช
คําถามเพื่อใหผูเรียนคิด และตอบคําถามใหเขาใจไดชัดเจน
3.4 มีความสามารถใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
3.5 มีความสามารถแนะนําใหผูเรียนรูจักแหลงขอมูลที่คนควาศึกษาเพิ่มเติม
3.6 มีความสามารถจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณตาม
ความเหมาะสม
3.7 มีความสามารถในการใชสื่อการสอน และอุปกรณชวยสอนที่เหมาะสมเปนอยางดี
3.8 มีความสามารถในการประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนในวิชาที่สอน
3.9 มีความสามารถอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการสอน
นอกจากนี้คณะกรรมการฯ อาจกําหนดแนวทางในการประเมินเพิ่มเติมขึ้นอีกก็ไดโดยตอง
กําหนดใหชัดเจนและประกาศใหเปนที่ทราบทั่วกันกอนการประเมิน
วิธีการ
1. ใหผูบังคับบัญชาชัน้ ตน (หัวหนาสาขาวิชา/ หัวหนาภาควิชา/ คณบดี) ประเมินผลการ
สอนในชัน้ ตนวาผูเ สนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มีผลการสอนอยูในระดับใด (ชํานาญ ชํานาญ
พิเศษ หรือเชี่ยวชาญ)
2. ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอนของผูขอกําหนด
ตํ าแหน ง ทางวิ ชาการวา อยูใ นระดั บใด (ชํ านาญ ชํ านาญพิเศษ หรื อเชี่ยวชาญ) ทั้ง นี้ อาจแต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม
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4. คําจํากัดความของเอกสารประกอบการสอน ลักษณะการเผยแพรและลักษณะคุณภาพ

คํานิยาม

เอกสารประกอบการสอน
ผลงานทางวิ ชาการที่ ใ ช ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ ง ตามหลั ก สู ต รของ
สถาบัน อุด มศึ กษาที่สะทอนใหเห็น เนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปนระบบ
จัดเปนเครื่องมือสําคัญของผูส อนในการใชประกอบการสอน

รูปแบบ

เปน เอกสารหรือสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวของในวิชาที่ตนสอน ประกอบดวย แผนการ
สอน หัวขอบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่ งต าง ๆ
ดัง ตอไปนี้ เพิ่มขึ้นอีกก็ ได เชน รายชื่อบทความหรื อหนัง สืออานประกอบ บท
เรียบเรียงคัดยอเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน

การเผยแพร

อาจเปนเอกสารที่จัดทําเปนรูปเลมหรือถายสําเนาเย็บเลม หรือเปนสื่ออื่นๆ เชน
ซีดีรอม หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ที่ไดใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง
ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษามาแลว

ลักษณะคุณภาพ

ตามหัวขอการประเมินเอกสารประกอบการสอน ที่กําหนดตามขอบังคับฯ
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คําจํากัดความของเอกสารประกอบการสอน ลักษณะการเผยแพรและลักษณะคุณภาพ(ตอ)

คํานิยาม

เอกสารคําสอน
ผลงานทางวิชาการที่ใชสอนวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สะทอน
ให เห็ น เนื้อหาวิชาที่ส อนและวิธีก ารสอนอยางเปน ระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจาก
เอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน จัดเปน
เครื่องมือสําคัญของผูเรียนที่นําไปศึกษาดวยตนเองหรือเพิ่มเติมขึน้ จากการเรียนใน
วิชานั้น ๆ

รูปแบบ

เปนเอกสารรูปเลมหรือสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวของในวิชาที่ตนสอน ประกอบดวย แผนการ
สอน หัวขอบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่งตาง ๆดังตอไปนี้
เพิ่มขึ้น เชน รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสาร
ที่เกี่ยวเนื่อง สื่ออิเล็กทรอนิกส ตัวอยางหรือกรณีศึกษาที่ใชประกอบการอธิบาย
แบบฝก ปฏิบัติ รวมทั้ง การอางอิง เพื่อขยายความที่มาของสาระและขอมูล และ
บรรณานุกรมที่ทันสมัย

การเผยแพร

ตองไดรับการจัดทําเปนรูปเลมดวยการพิมพหรือถายสําเนาเย็บเลมหรือสื่ออื่น ๆ
ซีดีรอม หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ที่แสดงหลักฐานวาไดเผยแพรโดยใชเปน
“คําสอน”ใหแกผูเรียนในวิชานั้นมาแลว

ลักษณะคุณภาพ ตามหัวขอการประเมินเอกสารประกอบการสอน ที่กําหนดตามขอบังคับฯ
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5. คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการ
ที่จําแนกตามระดับคุณภาพ

คํานิยาม

บทความทางวิชาการ
งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกําหนดประเด็นที่ตองการอธิบายหรือวิเคราะหอยาง
ชัดเจน ทัง้ นี้มกี ารวิเคราะหประเด็นดังกลาว ตามหลักวิชาการโดยมีการสํารวจ
วรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็นนัน้ ได อาจ
เปนการนําความรูจากแหลงตาง ๆ มาประมวลรอยเรียงเพื่อวิเคราะหอยางเปน
ระบบ โดยที่ผูเขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจนดวย

รูปแบบ

ประกอบดวยการนําความที่แสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นทีต่ องการอธิบาย
หรือวิเคราะหกระบวนการอธิบายหรือวิเคราะหและบทสรุป มีการอางอิงและ
บรรณานุกรมที่ครบถวนและสมบูรณ

การเผยแพร

1. เผยแพรในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้ วารสาร
ทางวิ ชาการนั้ น อาจเผยแพร เป น รู ป เล ม สิ่ ง พิ มพห รื อเปน สื่ ออิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ มี
กําหนดการเผยแพรอยางแนนอนชัดเจน
2. เผยแพร ใ นหนั ง สื อ รวมบทความวารสารหรื อ สิ่ ง พิ ม พ รู ป แบบอื่ น ที่ มี ก าร
บรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความตางๆ ในหนั งสือหรื อ
สิ่งพิมพนั้นแลว
3. เผยแพรในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการ
ประชุมในระดับชาติ หรื อนานาชาติ ที่มีการบรรณาธิการประเมิน และตรวจสอบ
คุณภาพของบทความตางๆ ที่นําเสนอนั้นแลว
เมื่ อ ได เ ผยแพร แ ละได มี ก ารพิ จ ารณาประเมิ น คุ ณ ภาพแล ว การนํ า
“บทความทางวิชาการ” นั้ นมาแกไ ขปรั บปรุงหรือเพิ่มเติมส วนใดส วนหนึ่ง เพื่อ
นํ า มาเสนอขอกํ า หนดตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ และให มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพ
“บทความทางวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่ง จะกระทําไมได
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คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการ
ที่จําแนกตามระดับคุณภาพ (ตอ)
ลักษณะคุณภาพ

ระดับดี เปนบทความทางวิชาการที่มเี นื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและ
ทันสมัย มีแนวคิดและการนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ
ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติม ดังนี้
มีก ารวิ เ คราะห แ ละเสนอความรู ห รื อ วิ ธีก ารที่ทั น สมัย ต อ ความก า วหน า ทาง
วิชาการและเปนประโยชนตอวงวิชาการ สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัติ
ได
ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติม ดังนี้
มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สรางองค
ความรู ใ หม (Body of Knowledge)ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง มีก ารกระตุ น ให เกิ ด
ความคิดและคนควาตอเนื่อง เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่
เกี่ยวของในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
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คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการ
ที่จําแนกตามระดับคุณภาพ (ตอ)

คํานิยาม

ตํารา
ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอยางเปนระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรือเปน
สวนหนึ่งของวิชา หรือของหลักสูตรก็ได ที่สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการถายทอด
วิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เนื้อหาสาระของ
ตําราตองมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่ผูขอยื่นเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ
ทั้งนี้ ผูขอจะตองระบุวิชาที่เกี่ยวของในหลักสูตรที่ใชตําราเลมที่เสนอขอตําแหน ง
ทางวิชาการดวย
ผลงานทางวิชาการที่เปน “ตํารา” นี้อาจไดรับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารคําสอน
จนถึง ระดั บที่มีความสมบูรณที่สุด ซึ่งผูอ านอาจเปนบุคคลอื่นที่มิใชผูเรียนในวิชานั้ น แต
สามารถอานและทําความเขาใจในสาระของตํารานั้นดวยตนเองไดโดยไมตองเขาศึกษาใน
วิชานั้น

รูปแบบ

มีเนื้อหาที่ประกอบดวย คํานํา สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห การสรุป
การอางอิง และบรรณานุกรม ทั้งนี้ อาจมีการอางอิงแหลงขอมูลที่ทันสมัยและครบถวน
สมบูรณ ทั้ง ที่อยูในรู ปของสิ่ งพิมพห รือสื่ ออิเล็ก ทรอนิก สก็ไ ด การอธิบายสาระสําคัญมี
ความชัดเจน โดยอาจใชขอ มูล แผนภาพ ตัวอยางหรือกรณีศึกษาประกอบจนผูอานสามารถ
ทําความเขาใจในสาระสําคัญนั้นไดโดยเบ็ดเสร็จ

การเผยแพร

1. การเผยแพร ด วยวิ ธีก ารพิ มพ โดยโรงพิม พ (PRINTING HOUSE) หรื อ สํ า นั ก พิ ม พ
(PUBLISHING HOUSE) หรือ โดยการถายสําเนาเย็บเปนรูปเลม หรือทําในรูปแบบอื่นๆ
2. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่นื ๆ เชนในรูปซีดีรอม หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book)
ฯลฯ
การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียน
การสอนวิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร
อยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอ่นื วัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน
ทั้ง นี้ ต องได รั บการตรวจสอบและรั บรองการเผยแพร จ ากคณะกรรมการของ
มหาวิทยาลัย คณะ และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น และตองใชใน
การเรียนการสอนมาแลวไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษา
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คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการ
ที่จําแนกตามระดับคุณภาพ (ตอ)
ตํารา
เมื่ อ ได มี ก ารพิ จ ารณาประเมิ น คุ ณ ภาพของ “ตํ า รา” ไปแล ว การนํ า
“ตํ ารา” นั้น ไปแกไ ขปรั บปรุง หรือเพิ่มเติ มเนื้อหาใน “ตํารา” เพื่อนํ ามาเสนอขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการและใหมีการประเมินคุณภาพ “ตํารา” นั้นอีกครั้งหนึ่ง
อาจกระทําได แตจะตองทําการเผยแพร “ตํารา” นั้นใหมอีกครั้งหนึ่ง
ลักษณะคุณภาพ ระดั บ ดี เป น ตํ า ราที่ มี เ นื้ อ หาสาระทางวิ ช าการถู ก ต อ งสมบู ร ณ แ ละทั น สมั ย
มี แ นวคิ ด และการนํ า เสนอที่ ชั ด เจนเป น ประโยชน ต อ การเรี ย นการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา
ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง
1. มีก ารวิเคราะหแ ละเสนอความรู ห รือวิธีก ารที่ทัน สมัยตอความก าวหน าทาง
วิชาการและเปนประโยชนตอวงวิชาการ
2. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนที่
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)

คํานิยาม

หนังสือ
ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และใหทัศนะ
ของผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแก
สาขาวิชานั้น ๆ และ/หรื อสาขาวิชาที่เกี่ ยวเนื่ อง มีความต อเนื่ องเชื่อมโยงในเชิง
เนื้อหาและครอบคลุมโดยไมจําเปนตองสอดคลองหรือเปนไปตามขอกําหนดของ
หลั ก สู ต รหรื อ ของวิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง ในหลั ก สู ต ร และไม จํ า เป น ต อ งนํ า ไปใช
ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ เนื้อหาสาระของหนังสือตองมี
ความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่จัดพิมพ

รูปแบบ

เปนรูปเลมที่ประกอบดวย คํานํา สารบัญ เนื้อเรื่ อง การวิเคราะห การสรุป การ
อางอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้อาจมีการอางอิงแหลงขอมูลที่ทันสมัยและครบถวน
สมบู ร ณ การอธิบายสาระสํ า คัญที่ มีค วามชัด เจน โดยอาจใชข อมู ล แผนภาพ
ตัวอยางหรือกรณีศึกษาประกอบจนผูอ านสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญนั้น
ไดโดยเบ็ดเสร็จ

การเผยแพร

1. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ
(PUBLISHING HOUSE)
2. การเผยแพร โ ดยสื่ ออิเล็ ก ทรอนิ ก ส อื่น ๆ ตั วอยางเชน การเผยแพร ใ นรู ปของ
ซีดีรอม หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ฯลฯ
ทั้ง นี้ตองไดรั บการตรวจสอบและรั บรองการเผยแพรจ ากมหาวิทยาลั ย
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 ระดั บ ดี เป น หนั ง สื อที่ มีเ นื้อหาสาระทางวิช าการถู ก ต องสมบู ร ณ แ ละทัน สมั ย
มีแนวคิดและการนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ
ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง
1. มีก ารวิเคราะหแ ละเสนอความรูห รื อวิธีการที่ทันสมัยต อความกาวหน าทาง
วิชาการและเปนประโยชนตอวงวิชาการ
2. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนที่
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)

คํานิยาม

งานวิจัย
ผลงานทางวิชาการที่เปนงานศึกษาหรืองานคนควาอยางมีระบบดวยวิธีวิทยาการวิจัยที่
เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล คําตอบ
หรือขอสรุปรวมที่จะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ หรือเอื้อตอการนําวิชาการนั้นไป
ประยุกต

รูปแบบ

อาจจัดไดเปน ๒ รูปแบบดังนี้
๑. รายงานการวิจั ย ที่มีความครบถวนสมบูร ณแ ละชัด เจนตลอดทั้ง กระบวนการวิจั ย
(Research Process) อาทิ การกําหนดประเด็นปญหา วัตถุประสงค การทําวรรณกรรม
ปริทัศน สมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การพิสูจนสมมติฐาน การวิเคราะหขอมูล การ
ประมวลสรุปผลและใหขอ เสนอแนะ การอางอิง และอื่นๆ
๒. บทความวิจัย ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ใหมีความกระชับและ
สั้น สําหรับการนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ

การเผยแพร

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้.(1) เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ
(2) ตีพิมพในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มกี ารบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพ
(3) นําเสนอเปนบทความวิจัยตอที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุม
ทางวิ ช าการได มี ก ารบรรณาธิ ก ารและนํ า ไปรวมเล ม เผยแพร ใ นหนั ง สื อ
ประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
(4) ในกรณีที่งานวิจัยฉบับสมบูรณ ที่มรี ายละเอียดความยาว ตองแสดงหลักฐานวา
ไดผานการประเมินคุณภาพ โดยผูทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานวาไดเผยแพร ไป
ยัง สถาบัน ทางวิชาการในสาขาที่เกี่ ยวของ ในประเทศและต างประเทศอยา ง
กวางขวาง
เมื่อไดเผยแพรและไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพแลว การนํางานวิจัยนั้นมา
แก ไ ขปรั บปรุ ง หรื อเพิ่มเติ มส วนใด ส วนหนึ่ ง เพื่อนํ ามาเสนอขอกํ าหนดตํ าแหน ง ทาง
วิชาการ และใหมีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่ง จะกระทําไมได
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คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการ
ที่จําแนกตามระดับคุณภาพ (ตอ)

ลักษณะคุณภาพ

งานวิจัย
ระดับดี เปนงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกตองเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัย
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการหรือนําไปประยุกตได
ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง
1. เปนผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะหและนําเสนอผลเปนความรูใหมที่ลึกซึ้งกวางานเดิม
ที่เคยมีผูศึกษาแลว
2. เป น ประโยชน ด านวิช าการอยา งกว างขวางหรื อ สามารถนํ าไปประยุ ก ต ไ ด อย า ง
แพรหลาย
ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง
1. เปนงานบุกเบิกที่มีคุณคายิ่ง และมีการสังเคราะหอยางลึกซึ้งจนทําใหเปนการสราง
องคความรูใหม (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทําใหเกิดความกาวหนา
ทางวิชาการอยางชัดเจน
2. เปน ที่ยอมรั บและได รั บการอางอิง ถึ ง อย างกวางขวางในวงวิชาการหรื อวิชาชีพ ที่
เกี่ยวของในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ
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คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการ
ที่จําแนกตามระดับคุณภาพ (ตอ)

คํานิยาม

รูปแบบ

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผลงานทางวิชาการอยางอื่น ที่มิใชเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน บทความ
ทางวิ ช าการ หนั ง สื อ ตํ า รา หรื อ งานวิ จั ย โดยปกติ ห มายถึ ง สิ่ ง ประดิ ษ ฐ ห รื อ งาน
สรางสรรค อาทิ การประดิษฐเครื่องทุนแรง ผลงานการสรางสิ่งมีชีวิตพันธุใหม วัคซีน
สิ่งกอสราง หรือผลงานศิลปะ หรือสารานุกรม
รวมถึงงานแปลจากตัวงานตนแบบที่เปนงานวรรณกรรม หรืองานดานปรัชญา
หรือประวัติศาสตร หรือวิทยาการสาขาอื่นที่มคี วามสําคัญและทรงคุณคาในสาขาวิชานั้น
ๆ ซึ่งเมื่อนํามาแปลแลวจะเปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการที่ประจักษชัด เปนการ
แปลจากภาษาต างประเทศเป น ภาษาไทย หรื อ แปลจากภาษาต า งประเทศหนึ่ ง เป น
ภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง
ผลงานวิชาการในลักษณะอื่นที่เสนอจะตองประกอบดวยบทวิเคราะหที่อธิบาย
และชี้ใ ห เห็ น วางานดั ง กล าวทําให เกิ ด ความก าวหน าทางวิชาการหรื อเสริ มสร างองค
ความรู หรือใหวิธีการที่จะเปนประโยชนตอสาขาวิชานั้น และแสดงถึงความสามารถใน
การบุกเบิกในสาขาวิชานั้ น สํ าหรั บผลงานที่มุง เชิง ปฏิบัติ จ ะต องผา นการพิสู จน หรื อมี
หลักฐานรายละเอียดตาง ๆ ประกอบแสดงใหเห็นคุณคาของผลงาน
๑. อาจจัดเพิ่มไดหลายรูปแบบ ทั้งที่เปนรูปเลม หรือการบันทึกเปนภาพยนตร หรือ แถบ
เสียง หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book)
๒. มีคําอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ใหเห็นวาเปนผลงานที่ทําใหเกิด
การพัฒนาและความกาวหนาทางวิชาการ หรือเสริมสรางความรูหรือกอใหเกิดประโยชน
ตอสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาไดอยางไร ในแงใด
๓. กรณีผลงานที่เปนสิ่ง ประดิษฐ หรือผลงานที่มุงในเชิง ปฏิบัติ จะตองผานการพิสูจ น
หรือแสดงหลักฐานเปนรายละเอียดใหครบถวนที่แสดงถึงคุณคาของผลงานนั้นดวย
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คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการ
ที่จําแนกตามระดับคุณภาพ (ตอ)
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
การเผยแพร

มีวิธีการเผยแพร ดังนี้
1. การเผยแพร ดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํ านั กพิมพ
(PUBLISHING HOUSE)
หรือ โดยการถายสําเนาเย็บเปนรูปเลม
หรือ ทําในรูปแบบอื่นๆ
2. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอม
ฯลฯ
3. การเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง หรือโดยมีการ
นําไปใชหรือประยุกตใชอยางแพรหลาย
การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียน
การสอนวิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น
ทั้งนี้ ต องไดรั บการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากมหาวิทยาลั ย คณะ
และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น และตองเผยแพรสูสาธารณชน
มาแลวไมนอยกวาสี่เดือน

ลักษณะคุณภาพ

ระดับดี เปนผลงานใหม หรือเปนการนําสิ่งที่มีอยูแลวมาประยุกตดวยวิธีการใหมๆ และ
ผลงานนั้นกอใหเกิดประโยชนในดานใดดานหนึ่ง
ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง
1. ไดรับการรับรองโดยองคกรทางวิชาการ หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในสาขาวิชาที่
เสนอหรือ
2. เปนผลงานที่สรางสรรคตองเปนที่ยอมรับของผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ
ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงวิชาการ
และ/หรือวงวิชาชีพทั้งในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ
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คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการ
ที่จําแนกตามระดับคุณภาพ (ตอ)

คํานิยาม

รูปแบบ

งานแปล
งานแปลจากตั ว งานต น แบบที่ เ ป น งานวรรณกรรม หรื อ งานด า นปรั ช ญา หรื อ
ประวัติศาสตรหรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มคี วามสําคัญและทรงคุณคาในสาขานั้น
ๆ ซึ่งเมื่อนํามาแปลแลวจะเปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการที่ประจักษชัด เปนการ
แปลจากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ หรือ
แปลจากภาษาตางประเทศหนึ่งเปนภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง (งานแปลนี้ จัดเปน
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นประเภทหนึ่ง)
มีวิธีการเผยแพร ดังนี้
1. การเผยแพร ด วยวิธีก ารพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํ านัก พิมพ
(PUBLISHING HOUSE)
2. การเผยแพร โ ดยสื่ ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส อื่ น ๆ เชน การเผยแพร ใ นรู ป ซีดี ร อม หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส (e-book) ฯลฯ
การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียน
การสอนวิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร
อยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอ่นื วัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน
ทั้งนี้ ต องไดรั บการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากมหาวิทยาลั ย คณะ
และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของ และเผยแพรมาแลวไมนอยกวา 4 เดือน
เมื่อไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานแปล” ไปแลว การนําไปแกไข
ปรั บ ปรุ ง หรื อเพิ่ มเติ มเนื้อ หาใน “งานแปล” เพื่อนํ ามาเสนอขอกํ าหนดตํ าแหน ง ทาง
วิชาการ และให มีก ารประเมิน คุณ ภาพ “งานแปล” นั้ น อีก ครั้ง หนึ่ ง อาจกระทําได แ ต
จะตองทําการเผยแพร “งานแปล” นั้นใหมอีกครั้งหนึ่ง
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คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการ
ที่จําแนกตามระดับคุณภาพ (ตอ)

ลักษณะคุณภาพ

งานแปล
ระดับดี เปนงานแปลที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในตัวบท แบบแผนทางความคิด และ/
หรื อวั ฒนธรรมต น กํ า เนิ ด และบง ชี้ค วามสามารถในการสื่ อความหมายได อ ยา งดี มี
การศึก ษาวิเคราะห และตี ความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบไดกั บ
งานวิจัย
มีก ารให อ รรถาธิ บ ายเชิ ง วิ ช าการในรู ป แบบต า งๆ อัน เหมาะสมทั้ ง ในระดั บ
มหภาคและจุลภาค
ระดับดีมาก เปนงานแปลที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจอันลึกซึ้งในตัวบท แบบแผนทาง
ความคิด และ/หรือวัฒนธรรมตนกําเนิด และบงชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมาย
ในระดับสูงมาก
มีการศึ กษาวิเคราะหแ ละตีความทั้ง ตัวบทและบริ บทของตั วงานอยางละเอียด
ลึกซึ้งในลักษณะที่เทียบไดกับงานวิจัยของผูสันทัดกรณี
มีการใหอรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาค
และจุลภาค
ระดับดีเดน ใหขอสรุปในดานของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลใชเกณฑเดียวกับระดับ
ดีมาก โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติม ดังนี้
1. เปนงานที่แปลมาจากตนแบบที่มีความสําคัญ ในระดับที่มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางวิชาการ
2. เปนงานที่แปลอยูในระดับที่พึงยึดถือเปนแบบฉบับได
3. มีการใหขอสรุปในดานของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเปนการบุกเบิก
ทางวิชาการ
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6. ลักษณะการมีสว นรวมในผลงานวิชาการรับใชสังคม
ในกรณีผลงานวิชาการรับใชสังคมซึ่งมีการดําเนินงานเปนหมูคณะ หรือเปนงานที่มีการ
บูรณาการหลายสาขาวิชา ผูขอกําหนดตําแหนงตองเปนผูดําเนินการหลักในสาขาวิชาที่เสนอขอ โดยมี
บทบาทในขั้นตอนการทํางานอยางนอย 3 ขั้นตอน คือ
ก. การวิเคราะหสถานการณกอนเริ่มกิจกรรมรับใชสังคม
ข. การออกแบบหรือพัฒนาชิ้นงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม
ค. การประเมินผลลัพธและสรุปแนวทางในการนําไปขยายผลหรือปรับปรุง
ใหผูขอกําหนดตําแหนงระบุบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้นของผูรวมงาน
ทุกคนและบทบาทหนาที่หลักของผูขอกําหนดตําแหนง โดยใหผูรวมงานทุกคนลงนามรับรอง ทั้งนี้ อาจ
ไมตองระบุสัดสวนการมีสวนรวมเปนรอยละก็ได
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แนวทางการประเมินผลงานวิชาการรับใชสังคม
แนวทางการกําหนดสาขาวิชาที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ใหระบุช่อื สาขาวิชาที่จะแตงตั้ง โดยระบุเฉพาะชื่อสาขาวิชาที่แสดงความรูความเชี่ยวชาญ
หลักของผูขอ
ทั้งนี้ ผูขอกําหนดตําแหนงที่เคยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยไมไดใช
ผลงานวิชาการรับใชสังคม ประสงคจะเสนอขอกําหนดตําแหนงสูงขึ้นในสาขาวิชาเดิม โดยใชผลงาน
วิชาการรั บใชสั ง คม สามารถเสนอขอกํ าหนดตํ าแหน ง ทางวิชาการสู ง ขึ้น ได โดยไมถื อวาเปน การ
เปลี่ยนแปลงสาขาวิชา แตหากการกําหนดสาขาวิชานั้น เปนการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาพื้นฐานของตน
ใหถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา จะตองเสนอขอกําหนดตําแหนงโดยวิธีพิเศษ
แนวทางการรับรองการใชประโยชนตอสังคม
ใหมีการรับรองการใชประโยชนตอสังคมของผลงานวิชาการรับใชสังคม โดยวิธีการอยาง
ใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. ให มหาวิทยาลั ยหรื อคณะวิชา แต ง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่อทําหน าที่รั บรองการใช
ประโยชนตอสังคมของผลงานวิชาการรับใชสังคมนั้น
2. ผูเสนอขอกําหนดตําแหนงแสดงหลักฐานการรับรองการใชป ระโยชนตอสังคมของ
ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม จากผลการประเมินของสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของ
แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการรับใชสังคม
ใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒเิ พื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ประเมินผลงานวิชาการรับใชสังคมโดยใชแนวทางในการประเมินดังตอไปนี้
1. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน
2. ประเมินจากหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน การสัมภาษณผเู กี่ยวของ หรือสารสนเทศ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนตน
3. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามขอ 1 และขอ 2 แลว อาจประเมิน
จากการตรวจสอบสภาพจริงที่มีอยูในพื้นที่รวมดวย ซึ่งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะตรวจสอบดวย
ตนเองหรือแตงตั้งผูแทนใหไปตรวจสอบแทนก็ได
ทั้งนี้ ใหเนนถึงการมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย
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คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการลักษณะการเผยแพร และผลงานทางวิชาการ
ที่จําแนกตามระดับคุณภาพ
ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม
คํานิยาม
ผลงานที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น ที่เกิดขึ้นโดยใชความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอยาง
นอยหนึ่งสาขาวิชาและปรากฏผลที่สามารถประเมินไดเปนรูปธรรมโดยประจักษตอสาธารณะ
ผลงานที่เปนประโยชนตอสังคมนีต้ องเปนผลใหเกิดการเปลีย่ นแปลงในทางที่ดีขึ้นทางดานใดดาน
หนึ่ง หรือหลายดานเกี่ยวกับชุมชน วิถีชีวติ ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเปนผลงานที่นําไปสูการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพยสินทาง
ปญญาในรูปแบบอื่นที่ส ามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวาสามารถใชแก ปญหาหรื อพัฒนาสั งคม และ
กอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรูในปญหาและ
แนวทางแกไขของชุมชน
ทั้งนี้ ไมนับรวมที่แสวงกําไรและไดรับผลตอบแทนสวนบุคคลในเชิงธุรกิจ
รูปแบบ จัดทําเปนเอกสาร โดยมีคําอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ใหเห็นวาเปนผลงานที่ทําให
เกิดการพัฒนาเปนประโยชนตอสั งคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเกิด ความก าวหน าทางวิชาการ
หรือเสริมสรางความรูหรือกอใหเกิดประโยชนตอสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาไดอยางไร ในแงใด
โดยตองปรากฏเปนที่ประจักษในประเด็นตอไปนี้
- สภาพการณกอนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
- การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย
- กระบวนการที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
- ความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ใชในการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น
- การคาดการณสิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงไดเกิดขึ้นแลว
- การประเมินผลลัพธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
- แนวทางการติดตามและธํารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นใหคงอยูตอไป
ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกลาวขางตนแลว อาจแสดงหลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับ
ผลงาน เชน รูปภาพ หรือการบันทึกเปนภาพยนตร หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศนประกอบการพิจารณา
ดวยก็ได
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คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการลักษณะการเผยแพร และผลงานทางวิชาการ
ที่จําแนกตามระดับคุณภาพ(ตอ)

การเผยแพร

ลักษณะ
คุณภาพ

ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม
ใหมีการเผยแพรโดยการจัดเวทีนําเสนอผลงานในพื้นที่หรือการเปดใหเยี่ยมชมพื้นที่
และจะตองมีการเผยแพรสูสาธารณชนอยางกวางขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่
สอดคลองกับผลงาน โดยการเผยแพรนั้นจะตองมีก ารบันทึกเปนเอกสารหรือลาย
ลักษณอักษรที่สามารถใชอางอิง หรือศึกษาคนควาตอไปได
ระดับดี มีการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปญหาหรือความ
ตองการโดยการมีสวนรวมของสังคมกลุมเปาหมาย มีการวิเคราะหหรือสังเคราะห
ความรูที่สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้น หรือทําความเขาใจสถานการณ จนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอยางเปนที่ประจักษ หรือกอใหเกิดการพัฒนาชุมชนหรื อ
สังคมนั้น
ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกันกับระดับดี และตองสามารถนําไปใชเปนตัวอยางใน
การแกไขปญหา หรือทําความเขาใจสถานการณ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้นอยางเปนที่ประจักษ หรือกอใหเกิดการพัฒนาใหกับสังคมอื่นได หรือกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัดหรือประเทศอยางเปนรูปธรรม
ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองสงผลกระทบตอสังคมหรือแวด
วงวิชาการอยางกวางขวาง เปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือไดรับ
รางวัลจากองคก รที่ไ ด รั บการยอมรั บในระดั บนานาชาติ เชน UNESCO WHO
UNICEF เปนตน
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7. ตัวอยางแนบทาย
กรณีไดรับวุฒิเพิ่มขึ้น
นาย ก. ได รั บ วุฒิปริ ญญาตรี ทําการสอนเป น เวลา 6 ป ต อมาลาศึ ก ษาต อและได รั บวุ ฒิ
ปริ ญญาโทเพิ่มขึ้น กลั บมาทําการสอนหลัง จากได รั บวุฒิปริ ญญาโทแลวอีก 1 ป 8 เดื อน ให นั บ
ระยะเวลาทําการสอนดังกลาวรวมกันตามอัตราสวน คือ สอนหลังจากปริญญาตรี 6 ป (เทากับ 6/9 =
2/3 กับสอนหลังจากปริญญาโท 1 ป 8 เดือนเทากับ 1/3 เมื่อรวมกันแลวถือวามีสิทธิขอตําแหนง
ผูช ว ยศาสตราจารยได
วิธีการคํานวณดังนี้
อาจารยใชวุฒปิ ริญญาตรี 6 ป
เพราะฉะนั้นยังขาดในสวนที่ใชปริญญาตรี
ตอมาจะเทียบวุฒิปริญญาโทจะตองเอา .5555

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

