
เปรยีบเทียบขอ้บังคับ มช.ปพี.ศ. 2557 และประกาศ ก.พ.อ. เรือ่งหลักเกณฑ์และวิธกีารพิจาณณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผศ. รศ. และศ. พ.ศ. 2560 (ในราชกิจจาฯ)

ล าดับท่ี ขอ้บัง มช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารพิจารณาแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย

ให้ด ารงต าแหน่งผศ. รศ. และศ. และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งผศ. รศ. และศ. 

พ.ศ. 2557

ประกาศ ก.พ.อ.เรือ่งหลักเกณฑ์และวิธกีารพิจารณาแต่งต้ังบุคลากรในด ารงต าแหน่งผศ. รศ. และศ.

 พ.ศ. 2560 (ประกาศในราชกิจจา)

1 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ปฏบิัตหินา้ที่ต าแหนง่อาจารย์มาแลว้ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ปฏบิัตหินา้ที่ต าแหนง่อาจารย์มาแลว้

* ป.ตรี ด ารงต าแหนง่และท าการสอนไมน่อ้ยกว่า 9 ป ีหรือ * ป.ตรี ด ารงต าแหนง่และท าการสอนไมน่อ้ยกว่า 6 ป ีหรือ

* ป.โท ด ารงต าแหนง่และท าการสอนไมน่อ้ยกว่า 5 ป ีหรือ * ป.โท ด ารงต าแหนง่และท าการสอนไมน่อ้ยกว่า 4 ป ีหรือ

* ป.เอก ด ารงต าแหนง่และท าการสอนไมน่อ้ยกว่า 2 ปี * ป.เอก ด ารงต าแหนง่และท าการสอนไมน่อ้ยกว่า 1 ป ีและพน้ระยะเวลาทดลองการปฏบิัตงิานโดยสถาบัน

นัน้ ๆ

2 เอกสารประกอบการสอน 1 หนว่ยกติ เอกสารประกอบการสอน 3 หนว่ยกติ

3 ผลงานทางวิชาการที่ไดรั้บการประเมนิคณุภาพแลว้ครบถว้น ดงันี้ ผลงานทางวิชาการตอ้งประกอบดว้ยผลงานซึง่มคีณุภาพด ีและมีปรมิาณอยา่งน้อย ดงัตอ่นี้

3.1 ผลงานแต่งหรอืเรยีบเรยีง ต ารา หน้งสอื หรอืบทความทางวิชาการ ซึง่มี

คณุภาพด ีและไดรั้บการเผยแพร่ตามเกณฑท์ี่คณะกรรมการก าหนด หรอื

3.1 ผลงานวิจัย 2 เร่ือง หรอื

3.2 ผลงานวิจัย ซึง่มคีณุภาพด ีและไดรั้บการเผยแพร่ตามเกณฑท์ี่คณะกรรมการ

ก าหนด หรอื

3.2 ผลงานวิจัย 1 เร่ือง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ 1 รายการ หรอื

3.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ ซึง่มคีณุภาพด ีและไดรั้บการเผยแพร่ตาม

เกณฑท์ี่คณะกรรมการก าหนด หรอื

3.3 ผลงานวิจัย 1 เร่ืองและผลงานวิชาการรับใชส้ังคม 1 เร่ือง หรอื

3.4 ผลงานวิชาการรับใชส้ังคม  ซึง่มคีณุภาพด ีโดยผลงานนัน้เป็นสว่นหนึง่ของการ

ปฏบิัตหินา้ที่ตามภาระงานซึง่มหาวิทยาลยัหรือสว่นงานใหค้วามเหน็ชอบ และไดรั้บการ

เผยแพร่ตามเกณฑท์ี่คณะกรรมการก าหนด รวมทัง้ไดรั้บการรับรองการใชป้ระโยชตต์อ่

สงัคม โดยปรากฎผลที่สามารถประเมนิไดเ้ป็นรูปธรรมโดยประจกัษต์อ่สาธารณะตามที่

คณะกรรมการก าหนด

3.4 ผลงานวิจัย 1 เร่ือง และต าราหรอืหนังสอื 1 เลม่

       ทัง้นี้ผลงานวิชาการทุกประเภทตอ้งไดรั้บการเผยแพร่ตามหลเักณฑท์ี่ ก.พ.อ. ก าหนด พร้อมแสดง

หลกัฐานว่าการเผยแพร่นัน้ไดผ่้านการประเมนิคณุภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุมฒิใินสาขาวิชานัน้ ๆ 

หรือสาขาวิชาที่เกีย่วขอ้ง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน



ล าดับท่ี ขอ้บัง มช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารพิจารณาแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย

ให้ด ารงต าแหน่งผศ. รศ. และศ. และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งผศ. รศ. และศ. 

พ.ศ. 2557

ประกาศ ก.พ.อ.เรือ่งหลักเกณฑ์และวิธกีารพิจารณาแต่งต้ังบุคลากรในด ารงต าแหน่งผศ. รศ. และศ.

 พ.ศ. 2560 (ประกาศในราชกิจจา)

       หากผลงานทางวิชาการมกีารใชข้อ้มลูจากการท าการวิจยัในคนหรือสตัว์ ผู้ขอต าแหนง่จะตอ้งย่ืน

หลกัฐานแสดงการอนญุาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัของสถาบันที่มกีารด าเนนิการ

4 รองศาสตราจารย ์ผู้ขอด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ มาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 3 ปี รองศาสตราจารย ์ผู้ขอด ารงต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ มาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 2  ปี

5 ผลงานทางวิชาการที่ไดรั้บการประเมนิคณุภาพแลว้ครบถว้น ดงันี้ ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการ ได ้2 วิธ ีดงันี้

5.1 ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ วิธท่ีี 1 ผลงานวิชาการตอ้งประกอบดว้ยผลงานซึง่มคีณุภาพด ีและมปีริมาณอย่างนอ้ย ดงัตอ่ไปนี้

    ก. ผลงานวิจัย ซึง่มคีณุภาพด ีและไดรั้บการเผยแพร่ตามเกณฑท์ี่คณะกรรมการ

ก าหนด หรอื

     1. ผลงานวิจัย 2 เร่ือง หรอื

    ข. ผลงานวิชาการรับใชส้ังคม ซึง่มคีณุภาพด ีโดยผลงานนัน้เป็นสว่นหนึง่ของการ

ปฏบิัตหินา้ที่ตามภาระงานซึง่มหาวิทยาลยัหรือสว่นงานใหค้วามเหน็ชอบ และไดรั้บการ

เผยแพร่ตามเกณฑท์ี่คณะกรรมการก าหนด รวมทัง้ไดรั้บการรับรองการใชป้ระโยชตต์อ่

สงัคม โดยปรากฎผลที่สามารถประเมนิไดเ้ป็นรูปธรรมโดยประจกัษต์อ่สาธารณะตามที่

คณะกรรมการก าหนด หรอื

     2. ผลงานวิจัย 1 เร่ือง และผลงานวิชาการในลักษณะอืน่ 1 รายการ หรอื

   ค. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ ซึง่ไดต้พีมิพเ์ผยแพร่ตามเกณฑท์ี่

คณะกรรมการก าหนด

    3. ผลงานวิจัย 1 เร่ือง และผลงานวิชาการรับใชส้ังคม 1 เรือ่ง

และ และ

5.2 ผลงานแต่งหรอืเรยีบเรยีง ต ารา หรอืหนังสอื ซึง่มคีณุภาพด ีและไดรั้บการ

เผยแพร่ตามเกณฑท์ี่คณะกรรมการก าหนด

    4. ต ารา หรอื หนังสอื 1 เลม่

วิธท่ีี 2 ผลงานทางวิชาการตอ้งประกอบดว้ยผลงานซึง่มคีณุภาพและมปีริมาณอย่างนอ้ย ดงัตอ่ไปนี้

     1. ผลงานวิจัย อย่างนอ้ย 3 เร่ือง ซึง่มคุีณภาพดมีาก อย่างนอ้ย 2 เร่ือง และมคุีณภาพดี 1 เร่ือง  หรอื

     2. ผลงานวิจัย ซึง่มคีณุภาพดมีาก อย่างนอ้ย 2 เร่ือง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ ซึง่มี

คณุภาพด ีหรอื

     3. ผลงานวิจัย ซึง่มคุึณภาพดมีาก อย่างนอ้ย 2 เร่ือง และผลงานวิชาการรับใชส้ังคม ซึง่มคุีณภาพดี



ล าดับท่ี ขอ้บัง มช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารพิจารณาแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย

ให้ด ารงต าแหน่งผศ. รศ. และศ. และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งผศ. รศ. และศ. 

พ.ศ. 2557

ประกาศ ก.พ.อ.เรือ่งหลักเกณฑ์และวิธกีารพิจารณาแต่งต้ังบุคลากรในด ารงต าแหน่งผศ. รศ. และศ.

 พ.ศ. 2560 (ประกาศในราชกิจจา)

      การน างานวิจยัหรืองานใด ๆ ที่ท าเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาเพื่อรับปริญญา ประกาศนยีบัตร หรือเพื่อ

ส าเร็จการศกึษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามขอ้นี้จะกระท ามไิด ้เว้นแตผู้่ขอไดแ้สดงหลกัฐานว่าได้

ท าการศกึษาหรือวิจยัเพิ่มเตมิขยายตผลตอ่จากเร่ืองเดมิจนปรากฎความกา้วหนา้ทางวิชาการอย่างเหน็ไดช้ัด 

ในกรณีเชน่นี้ใหพ้จิารณาเฉพาะผลการศกึษาหรือจยัที่เพิ่มขึ้นจากเดมิเทา่นัน้

       ทัง้นี้ผลงานวิชาการทุกประเภทตอ้งเป็นผลงานหลงัจากไดรั้บการแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหนง่ทางวิชาการเดมิ

 และตอ้งไดรั้บการเผยแพร่ตามหลเักณฑท์ี่ ก.พ.อ. ก าหนด พร้อมแสดงหลกัฐานว่าการเผยแพร่นัน้ไดผ่้าน

การประเมนิคณุภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุมฒิใินสาขาวิชานัน้ ๆ หรือสาขาวิชาที่เกีย่วขอ้ง (peer 

reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน

       หากผลงานทางวิชาการมกีารใชข้อ้มลูจากการท าการวิจยัในคนหรือสตัว์ ผู้ขอต าแหนง่จะตอ้งย่ืน

หลกัฐานแสดงการอนญุาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัของสถาบันที่มกีารด าเนนิการ

6 ศาสตราจารย์ ผู้ขอด ารงต าแหนง่รองศาสตราจารย์ มาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี ศาสตราจารย์ ผู้ขอด ารงต าแหนง่รองศาสตราจารย์ มาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี

ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการ ได ้2 วิธ ีดงันี้ ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการ ได ้2 วิธ ีดงันี้

วิธท่ีี 1  ประกอบดว้ยผลงาน ดงัตอ่ไปนี้ วิธท่ีี 1 ผลงานทางวิชาการ ตอ้งประกอบดว้ยผลงานซึง่มคีณุภาพดมีาก และมีปรมิาณอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี้

     1. ผลงานวิจัยและวิชาการ      1. ผลงานวิจัย 5 เรือ่ง ซึง่ตอ้งไดรั้บการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานขอ้มลูระดบันานาชาติ

ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรอื

     ก. ผลงานวิจัย ซึง่มคุีณภาพดมีาก และไดรั้บการเผยแพร่ตามเกณฑท์ี่

คณะกรรมการก าหนด หรอื

     2. ผลงานวิจัย 1 เรือ่ง ซึง่ตอ้งไดรั้บการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตทิี่ 

ก.พ.อ. ก าหนด และผลงารนทางวิชาการในลกัษณะอื่นซึง่ตอ้งไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาตติามที่ 

ก.พ.อ. ก าหนด หรือผลงานวิชาการรับใชส้ังคม รวมกันท้ังหมดอยา่งน้อย 5 เรือ่ง

     ข. ผลงานวิชาการรับใชส้ังคม ซึง่มคุีณภาพดมีาก หรอื และ

     ค. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ ซึง่มคุีณภาพดมีาก และไดรั้บการ

เผยแพร่ตามเกณฑท์ี่คณะกรรมการก าหนด

    3. ต ารา หรอื หนังสอื 1 เล่ม

และ วิธท่ีี 2  ผลงานทางวิชาการตอ้งประกอบดว้ยผลงานซึง่มคีณุภาพดเีดน่และมปีริมาณอย่างนอ้ย ดงัตอ่ไปนี้



ล าดับท่ี ขอ้บัง มช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารพิจารณาแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย

ให้ด ารงต าแหน่งผศ. รศ. และศ. และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งผศ. รศ. และศ. 

พ.ศ. 2557

ประกาศ ก.พ.อ.เรือ่งหลักเกณฑ์และวิธกีารพิจารณาแต่งต้ังบุคลากรในด ารงต าแหน่งผศ. รศ. และศ.

 พ.ศ. 2560 (ประกาศในราชกิจจา)

     2. ผลงานแต่งต ารา หรอืหนังสอื ซึง่มคุีณภาพดมีาก และไดรั้บการเผยแพร่ตาม

เกณฑท์ี่คณะกรรมการก าหนด

     1. ผลงานวิจัย 5 เรือ่ง ซึง่ตอ้งไดรั้บการเผยแพร่ในวารสานวิชาการที่อยู่ในฐานขอ้มลูระดบันานาชาติ

ตามที่ ก.พ.อ.ก าหนด หรอื

วิธท่ีี 2 ประกอบดว้ยผลงาน ตอ่ไปนี้      2. ผลงานวิจัย 1 เรือ่ง ซึง่ตอ้งไดรั้บการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตทิี่ 

ก.พ.อ. ก าหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ ซึง่ตอ้งไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาตติามที่ 

ก.พ.อ. ก าหนด หรือผลงานวิชาการรับใชส้ังคม รวมกันท้ังหมดอยา่งน้อย 5 เรือ่ง

     1. ผลงานวิจัย ซึง่มคุีณภาพดเีด่น และไดรั้บการเผยแพร่ตามเกณฑท์ี่

คณะกรรมการก าหนด หรอื

     2. ผลงานวิชาการรับใชส้ังคม ซึง่มคุีณภาพดเีด่น หรอื

     3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอืน่ ซึง่มคีณุภาพดเีดน่ และไดรั้บการเผยแพร่

ตามเกณฑท์ี่คณะกรรมการก าหนด หรอื

    4. ผลงานแต่งต ารา หรอืหนังสอื ซึง่มคุีณภาพดเีด่น และไดรั้บการเผยแพร่ตาม

เกณฑท์ี่คณะกรรมการก าหนด

   ผลงานทางวิชาการตามวรรคสองและวรรคสามตอ้งไมซ่้ ากบัผลงานที่ไดเ้คยใช้

ส าหรับการพจิารณาแตง่ตัง้เป็นผู้ชว่ยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์มาแลว้ ทัง้นี้

 ตอ้งมผีลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นหลงัจากไดรั้บการแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหนง่รอง

ศาสตราจารย์ดว้ย

7 การพจิารณาก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ  2 วิธ ีดงันี้ การพจิารณาก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ  2 วิธ ีดงันี้

1. การพิจารณาก าหนดต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย ์และรองศาตราจารย ์โดย

วิธปีกติ

1. การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย ์และรองศาตราจารย ์  โดยวิธปีกติ

      1.1  คณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิประกอบดว้ย ประธาน จ านวน 1 ราย / กรมการ

 3-5 คน

      1.1  คณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิประกอบดว้ย ประธาน จ านวน 1 ราย / กรมการ 3-5 คน
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     1.2  การแตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิใหแ้ตง่ตัง้จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลยั 

ตามบัญชรีายชือ่ผู้ทรงคณุวุฒทิี่สภามหาวิทยาลยัก าหนด และเป็นผู้มตี าแหนง่ทาง

วิชาการไมต่่ ากว่าต าแหนง่ที่เสนอขอในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่เกีย่วขอ้ง

     1.2  การแตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิตอ้งเป็นบุคคลที่มใิชบุ่คลากรของสถาบันอุดมศกึษาที่ผู้ขอสงักดั

และไมไ่ดอ้ยู่ในบังคบับัญชาของสถาบันอุดมศกึษานัน้ รวมทัง้มตี าแนง่ทางวิชาการไมต่่ ากว่าต าแหนง่ที่เสนอขอ

    1.3  เกณฑก์ารตดัสนิของที่ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก      1.3  เกณฑก์ารตดัสนิของที่ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก

2. การพิจารณาก าหนดต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย ์และรองศาตราจารย ์โดย

วิธพีิเศษ ใหเ้สนอผลงานวิชาการและใหด้ าเนนิการตามวิธกีารเชน่เดยีวกบัการแตง่ตัง้

ต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์โดยวิธปีกตโิดยอนโุลม โดยให้

แตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวุฒจิ านวน 5 คน พจิารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรม

และจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตดัสนิของที่ประชุมตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไม่

นอ้ยกว่า 4 ใน 5 เสยีง

2. การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ โดยวิธปีกติ

3. การพิจารณาก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย ์โดยวิธปีกติ      2.1  คณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิประกอบดว้ย ประธาน จ านวน 1 ราย / กรมการ 3-5 คน

       3.1 คณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิประกอบดว้ย ประธาน / กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ      2.2  การแตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิตอ้งเป็นบุคคลที่มใิชบุ่คลากรของสถาบันอุดมศกึษาที่ผู้ขอสงักดั

และไมไ่ดอ้ยู่ในบังคบับัญชาของสถาบันอุดมศกึษานัน้ รวมทัง้มตี าแนง่ทางวิชาการไมต่่ ากว่าต าแหนง่ที่เสนอขอ

            วิธทีี่ 1 กรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิจ านวน 3-5 คน      2.3  เกณฑก์ารตดัสนิของที่ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก

            วิธทีี่ 2 กรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิจ านวน 5 คน 3. การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย ์โดยวิธพีิเศษ ใหเ้สนอผลงานทางวิชาการและให้

ด าเนนิการตามวิธกีารเชน่เดยีวกบัการแตง่ตัง้ต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์โดยวิธปีกตโิดยอนโุลม โดยให้

แตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวุฒจิ านวนอย่างนอ้ย 5 คน พจิารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตดัสนิของที่ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก ทัง้นี้ ผลงานทางวิชาการตอ้งมี

คณุภาพอยู่ในระดบัดมีาก
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       3.2  การแตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวุฒ ิใหแ้ตง่ตัง้จากบุคคลภายนอก

มหาวิทยาลยั ตามบัญชรีายชือ่ผู้ทรงคณุวุฒทิี่สภามหาวิทยาลยัก าหนด และเป็นผู้มี

ต าแหนง่ทางวิชาการไมต่่ ากว่าต าแหนง่ที่เสนอขอในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่

เกีย่วขอ้ง

4. การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์โดยวิธพีิเศษ ใหเ้สนอผลงานทางวิชาการไดเ้ฉพาะวิธทีี่ 1

  เทา่นัน้ และใหด้ าเนนิการตามวิธกีารเชน่เดยีวกบัการแตง่ตัง้ต าแหนง่รองศาสตราจารย์โดยวิธปีกตโิดย

อนโุลม โดยใหแ้ตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวุฒจิ านวนอย่างนอ้ย 5 คน พจิารณาผลงานทางวิชาการและ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตดัสนิของที่ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก ทัง้นี้ ผลงานทาง

วิชาการตอ้งมคีณุภาพอยู่ในระดบัดมีาก

       3.3  เกณฑก์ารตดัสนิของที่ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก 5. การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์โดยวิธพีิเศษ ใหเ้สนอผลงานทางวิชาการไดเ้ฉพาะวิธทีี่ 1  

เทา่นัน้ และใหด้ าเนนิการตามวิธกีารเชน่เดยีวกบัการแตง่ตัง้ต าแหนง่ศาสตราจารย์โดยวิธปีกตโิดยอนโุลม โดย

ใหแ้ตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวุฒจิ านวนอย่างนอ้ย 5 คน พจิารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตดัสนิของที่ประชุมตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่า 4 ใน 5 เสยีง ทัง้นี้ 

ผลงานทางวิชาการตอ้งมคีณุภาพอยู่ในระดบัดเีดน่

4. การพิจารณาก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย ์โดยวิธพีิเศษ ใหเ้สนอผลงานทาง

วิชาการไดเ้ฉพาะวิธทีี่ 1 เทา่นัน้ และใหด้ าเนนิการตามวิธกีารเชน่เดยีวกบัการแตง่ตัง้ให้

ด ารงต าแหนง่ศาสตราจารย์โดยวิธปีกตโิดยอนโุลม โดยใหแ้ตง่ตัง้กรรมการ

ผู้ทรงคณุวุฒจิ านวน 5 คน พจิารณาผลงานทางวิชการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ทางวิชาการ โดยการตดัสนิของที่ประชุมตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่า 4 ใน 5 เสยีง


