๑

(ร่าง)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๖๑
----------------------------------ตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกาหนดหนึ่งปี นับตั้งแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับสาหรับคณาจารย์
เพื่อให้สอดคล้อง เหมาะสมตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาวิชาการ
และแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมและประเทศ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) (๕) (๖) มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘
และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สกอ. ๑๔๔๑/๒๕๕๙ ประกอบกับ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
มติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่........................ เมื่อ
วันที่ .............................. จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖
๓.๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งอื่นใด ในส่วนที่มิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
หรือที่ได้กาหนดไว้ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยบูรพา

-๒“คณะ” หมายความรวมถึง วิทยาลัย สถาบัน และส่วนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๐ที่มีภาระหน้าที่การสอน
“ภาควิชา” หมายความรวมถึง หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ในสังกัดคณะ
“สถาบันการศึกษาอื่น” หมายความว่า สถาบันสมทบ และสถาบันร่วมของมหาวิทยาลัย
และให้หมายความรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาอื่น วิทยาลัยอื่น หรือสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทั้งของรัฐและเอกชน ในประเทศหรือต่างประเทศ
“สถาบันสมทบ” หมายความว่า สถาบันสมทบตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.
๒๕๕๐
“สถาบันร่วม” หมายความว่า สถาบันร่วมตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. ๒๕๕๐
“ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
“ประกาศ ก.พ.อ.” หมายความว่า ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
“คณบดี” หมายความรวมถึง หัวหน้าส่วนงานที่เทียบเท่าคณะ
“หัวหน้าภาควิชา” หมายความรวมถึง ประธานสาขาวิชา
“การขอแต่งตั้ง” หมายความว่า การขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
“ผู้ขอ” หมายความว่า ผู้ขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการที่แต่งตั้ง
โดยสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่พิจารณาประเมินการขอแต่งตั้ง
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการของคณะกรรมการ
“คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการ
แต่งตั้งเพื่อทาหน้าที่พิจารณาและประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของ
ผู้ขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัย ผู้มีหน้าที่สอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานวิจัย หรือสอนในโรงเรียนสาธิต
“พิบูลบาเพ็ญ”
“อาจารย์ประจา” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยเต็มเวลา ตาแหน่งคณาจารย์ประจา
และผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแล้ว มีหน้าที่สอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานวิจัย หรือ
สอนในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ”
“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยผู้มิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย ไม่ว่าสัญชาติใด และได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ทาหน้าที่สอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

-๓“หลักสูตรของมหาวิทยาลัย” หมายความว่า หลักสูตรประจาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
สมทบ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และให้
หมายความรวมถึงหลักสูตรประจาทางวิชาชีพตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่ได้รับการรับรอง
จากสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายที่สามารถนาไปปรับคุณวุฒิได้
“ผลงานทางวิชาการ” หมายความว่า ผลงานทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
“ผลการสอน” หมายความว่า ผลการสอนตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
“เอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน” หมายความว่า เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัย
กาหนด
“นิสิต” หมายความว่า นิสิตของมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีขึ้นไป และให้หมายความ
รวมถึง นิสิต นักศึกษา ในสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
“หน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี” หมายความว่า หน่วยงานภายในสานักงาน
อธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายตามประกาศมหาวิทยาลัย
หมวด ๑ ประเภทของตาแหน่งทางวิชาการ
ข้อ ๕ ตาแหน่งทางวิชาการสาหรับข้าราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ และมีระดับตามลาดับจากระดับสูง และ
ชื่อภาษาอังกฤษและอักษรย่อ ดังนี้
๕.๑ ศาสตราจารย์ ให้ใช้อักษรย่อภาษาไทย ศ. ชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า Professor ให้ใช้
อักษรย่อภาษาอังกฤษ Prof.
๕.๒ รองศาสตราจารย์ ให้ใช้อักษรย่อภาษาไทย รศ. ชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า Associate
Professor ให้ใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษ Assoc. Prof.
๕.๓ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ให้ใช้อักษรย่อภาษาไทย ผศ. ชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า Assistant
Professor ให้ใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษ Assist. Prof.
ข้อ ๖ ตาแหน่งทางวิชาการสาหรับอาจารย์ประจาผู้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเต็มเวลา ให้เป็นไป
ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ และมีระดับตามลาดับจากระดับสูง และ

-๔ชื่อภาษาอังกฤษและอักษรย่อ ดังนี้
๖.๑ ศาสตราจารย์ ให้ใช้อักษรย่อภาษาไทย ศ. ชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า Professor ให้
ใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษ Prof.
๖.๒ รองศาสตราจารย์ ให้ใช้อักษรย่อภาษาไทย รศ. ชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า Associate
Professor ให้ใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษ Assoc. Prof.
๖.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้ใช้อักษรย่อภาษาไทย ผศ. ชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า Assistant
Professor ให้ใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษ Assist. Prof.
ข้อ ๗ ตาแหน่งทางวิชาการสาหรับอาจารย์พิเศษ ผู้มิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตามที่ได้
บัญญัติในมาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มีชื่อตาแหน่ง
และระดับตามลาดับจากระดับสูง และชื่อภาษาอังกฤษและอักษรย่อ ดังนี้
๗.๑ ศาสตราจารย์พิเศษ ให้ใช้อักษรย่อภาษาไทย ศ. (พิเศษ) ชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า
Adjunct Professor ให้ใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษ Adj. Prof.
๗.๒ รองศาสตราจารย์พิเศษ ให้ใช้อักษรย่อภาษาไทย รศ. (พิเศษ) ชื่อภาษาอังกฤษ
เรียกว่า Adjunct Associate Professor ให้ใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษ Adj. Assoc. Prof.
๗.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ให้ใช้อักษรย่อภาษาไทย ผศ. (พิเศษ) ชื่อภาษาอังกฤษ
เรียกว่า Adjunct Assistant Professor ให้ใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษ Adj. Assist. Prof.
ข้อ ๘ ให้มีตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น รวมถึงคานาหน้านามและอักษรย่อ ตามที่
บัญญัตใิ นมาตรา ๕๕ วรรคสาม และมาตรา ๕๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.
๒๕๕๐
ตาแหน่งทางวิชาการสาหรับบุคคลผู้มิได้มีสัญชาติไทย ได้รับเชิญมาสอนที่มหาวิทยาลัย
ชั่วคราว และมิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ให้มีชื่อตาแหน่งเรียกว่าศาสตราจารย์อาคันตุกะ ให้ใช้อักษร
ย่อภาษาไทย ศ. (อาคันตุกะ) ชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า Visiting Professor ให้ใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษ Vist.
Prof.
ข้อ ๙ ตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติสาหรับผู้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์และ
พ้นตาแหน่งจากมหาวิทยาลัยโดยไม่มีความผิด ให้ใช้อักษรย่อภาษาไทย ศ. (เกียรติคุณ) ชื่อภาษาอังกฤษ
เรียกว่า Emeritus Professor ให้ใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษ Emer. Prof.
หมวด ๒ การแต่งตั้งอาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ข้อ ๑๐ การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ ให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามที่กาหนดในข้อบังคับนี้ และเอกสารแนบท้าย

-๕การกาหนดสาขาวิชาสาหรับตาแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. กาหนด และอยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการ โดยต้องระบุสาขาวิชาของตาแหน่งทางวิชาการนั้นๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ โดยผู้เสนอขอแต่งตั้งต้องระบุสอดคล้องกับผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน
การพิจารณาแต่งตั้งในวรรคแรกกระทาได้ ๒ วิธี คือ การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ และการแต่งตั้ง
โดยวิธีพิเศษ
ข้อ ๑๑ การแต่งตั้งอาจารย์ประจาผู้ใดให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติให้ดาเนินการดังนี้
๑๑.๑ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
๑๑.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ในกรณีที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้องดารง
ตาแหน่งอาจารย์ และทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี หรือ
ในกรณีที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้องดารง
ตาแหน่งอาจารย์ และทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี หรือ
ในกรณีที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้องดารง
ตาแหน่งอาจารย์ และทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และพ้นระยะทดลองการปฏิบัติงาน
ในกรณีที่ผู้ขอดารงตาแหน่งทางวิชาการเคยได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ
ในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ. รับรอง และได้สอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสาม
หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพทีใ่ ช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เสนอ ขอกาหนด
ตาแหน่งมาแล้ว อาจนาระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์พิเศษในภาคการศึกษาที่สอน หรือปฏิบัติงานด้าน
วิชาชีพนั้นมารวมคานวณเวลาในการสอนให้สามในสี่ส่วนของเวลาที่ทาการสอน
ในกรณีที่อาจารย์ผู้ใดได้รับคุณวุฒิเพิ่ม ให้นับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
ในตาแหน่งอาจารย์ก่อนได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นและเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งอาจารย์หลังจากได้รับ
คุณวุฒิเพิ่มขึ้นรวมกัน เพื่อขอแต่งตั้งตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๑๑.๑.๒ ผลการสอน ต้องประเมินคุณภาพการสอนของผู้ขอทีค่ รอบคลุมข้อมูลที่
จาเป็นทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ และ
สามารถประเมินการเรียนรู้ได้ผลถูกต้องที่สุด
ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมีความชานาญในการสอนจะต้อง
เสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน สาหรับกรณีที่ ผู้ขอได้ทา
การสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ
ประเมินผลการสอน ในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อทีผ่ ู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสาม
หน่วยกิตระบบทวิภาค และมีคุณภาพดีมีการอ้างอิงแหล่งที่มาและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่าน

-๖การประเมินจากคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยใน
เอกสารแนบท้าย
๑๑.๑.๓ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี และมีปริมาณ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ
(๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๑ รายการ หรือ
(๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม ๑ เรื่อง หรือ
(๔) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และตาราหรือหนังสือ ๑ เล่ม
สาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์นั้น ผู้ขออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือ
บทความทางวิชาการซึง่ มีคุณภาพดีมาก แทนงานวิจัย ตาม (๒) – (๔) ได้
การนางานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ทาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสาเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้
จะกระทามิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ทาการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม จน
ปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่
เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กาหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบันตาม
เอกสารแนบท้าย
๑๑.๑.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้เป็นไปตามข้อ ๓๖ ของข้อบังคับนี้
๑๑.๒ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
๑๑.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ผู้ขอต้องดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
๑๑.๒.๒ ผลการสอน ให้นาความในข้อ ๑๑.๑.๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
แต่ต้องมีความชานาญพิเศษในการสอน
๑๑.๒.๓ ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการ ได้ ๒ วิธี ดังนี้
วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ

-๗(๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๑ รายการ
หรือ
(๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม ๑ เรื่อง
และ
(๔) ตารา หรือ หนังสือ ๑ เล่ม
วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพ
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจัยอย่างน้อย ๓ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีมาก
อย่างน้อย ๒ เรื่อง และมีคุณภาพดี ๑ เรื่อง หรือ
(๒) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เรื่อง
และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดี หรือ
(๓) ผลงานวิจัยซึ่งมีคณ
ุ ภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เรื่อง
และผลงานวิชาการรับใช้สังคมซึ่งมีคุณภาพดี
สาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ โดยวิธีที่ ๒ นั้น ผู้ขออาจใช้ตาราหรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมาก
อย่างน้อย ๒ เล่ม และมีคุณภาพดี ๑ เล่ม แทนผลงานตาม (๑) – (๓) ได้
การนางานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ทาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสาเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้
จะกระทามิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ทาการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิมจน
ปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่
เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับ
การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการเดิม และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ตาม
เอกสารแนบท้าย
๑๑.๒.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากาหนดตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ให้เป็นไปตามข้อ ๓๖ ของข้อบังคับนี้
๑๑.๓ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
๑๑.๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ผู้ขอต้องดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
และปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

-๘๑๑.๓.๒ ผลการสอน ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจาวิชาหนึ่งวิชาใดที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
๑๑.๓.๓ ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้
วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมาก
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึง่ ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือ
(๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึง่ ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาหนด และผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะอื่นซึง่ ต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
ตามที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมด
อย่างน้อย ๕ เรื่อง
และ
(๓) ตารา หรือ หนังสือ ๑ เล่ม
วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเด่น
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซึง่ ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือ
(๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึง่ ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือผลงานวิชาการ
รับใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย ๕ เรื่อง
สาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์นั้น ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้
วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมาก
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง ซึง่ ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ
(๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึง่ ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ทีอ่ ยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือ

-๙ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย ๒ เรื่อง
และ
(๓) ตารา หรือ หนังสือ ๒ เล่ม
วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเด่น
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจัย ๓ เรื่อง ซึง่ ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ทีอ่ ยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ
(๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซึง่ ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ทีอ่ ยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือ
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ ตาราหรือหนังสือ ๑ เล่ม และผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม
รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย ๓ เรื่อง หรือ
(๓) ตารา หรือ หนังสือ ๓ เล่ม
การนางานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ทาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสาเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้จะกระทามิได้
เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ทาการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม จนปรากฏ
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพิ่มขึ้น
จากเดิมเท่านั้น
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการเดิม และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการ
เผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบันตามเอกสารแนบท้าย
๑๑.๓.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากาหนดตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ ให้เป็นไปตามข้อ ๓๖ ของข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๒ วิธีการแต่งตั้งอาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติให้ดาเนินการ ดังนี้
๑๒.๑ การแต่งตั้งให้ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
การดาเนินการพิจารณาข้าราชการฯ ตามข้อ ๕ ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.
ผู้ขอ ตามข้อ ๖ ข้อ ๗ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด เป็นผู้เสนอต่อหัวหน้าภาควิชาหรือ
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ให้ดาเนินการดังนี้

- ๑๐ สาหรับการผู้ขอ ตามข้อ ๘ ให้หัวหน้าภาควิชา หรือคณบดีกรณีไม่มีหัวหน้าภาควิชา เป็นผู้เสนอขอ
แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ
ให้หัวหน้าภาควิชาหรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้น แล้วแต่กรณี หรือคณบดีกรณีไม่มีหัวหน้าภาควิชา
เป็นผู้เสนอขอแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะ
การเสนอขอแต่งตั้ง ให้เสนอตามแบบคาขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
พร้อมผลงานและเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้ หรือตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผู้ขอมีความประสงค์ขอทราบชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แจ้งความจานงเป็นหนังสือ
ต่อประธานกรรมการ และให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้ที่ยินดีให้เปิดเผยชื่อ
๑๒.๑.๑ อาจารย์ประจาผู้ขอ ตามข้อ ๕ ข้อ ๖ ให้เสนอต่อหัวหน้าภาควิชา กรณีไม่มี
หัวหน้าภาควิชาให้เสนอต่อคณบดี อาจารย์พิเศษผู้ขอ ตามข้อ ๗ ให้เสนอต่อหัวหน้าภาควิชาของคณะ กรณี
ไม่มีหัวหน้าภาควิชา ให้เสนอต่อคณบดี การขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์อาคันตุกะ รวมทั้งการ
เสนอขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้หัวหน้าภาควิชาหรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้น แล้วแต่
กรณี เสนอต่อคณบดี หากไม่มีหัวหน้าภาควิชาให้คณบดีดาเนินการ
ให้หัวหน้าภาควิชาหรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือคณบดีหรือกรรมการที่คณบดีแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการหรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสาร
ที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคา
ขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ เสนอคณบดี เพื่อตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง แล้ว
คณบดีเสนอต่อคณะกรรมการ ณ หน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี เพื่อลงบันทึกรับเรื่องและตรวจสอบ
และให้ถือว่าวันที่หน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดีรับเรื่อง เป็นวันที่มหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง
ในกรณีที่มีการเสนอตารา หรือหนังสือ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรืองานแปล ให้
คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ตารา หนังสือ ตามเกณฑ์การเผยแพร่
ในเอกสารแนบท้ายข้อบังคับ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชานั้นในสังกัดคณะนั้นอย่างน้อยสองคนหรืออาจแต่งตั้งจากคณะอื่นก็ได้ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ
ในกรณีที่มีการเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม คณบดีอาจแต่งตั้งหรือเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทางสังคมของผลงานวิชาการรับใช้สังคม ประกอบด้วยกรรมการ
ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้นในสังกัดคณะนั้นอย่างน้อยสองคนหรืออาจ
แต่งตั้งจากคณะอื่นก็ได้ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ
ในกรณีที่ผู้ขอยังไม่สามารถนาหลักฐานที่แสดงว่าผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการได้รับ
การตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ในวารสารตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และหรือตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ผู้ขอ
สามารถนาหนังสือรับรองของบรรณาธิการที่ตอบรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ ของวารสาร
ทางวิชาการดังกล่าวมาแสดงได้
การส่งเอกสารและผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม ให้ดาเนินการตามวรรคแรก และวรรคสอง ทุกครั้ง
โดยส่ง ณ หน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี เพื่อลงบันทึกรับเรื่องทุกครั้ง

- ๑๑ ให้หน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบคาขอรับ
การพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพื่อกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ
และให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
สาหรับการขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์อาคันตุกะ และตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติ
คุณ ให้คณบดีเสนอคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาให้ความความเห็นชอบ ก่อนส่งเรื่องให้สภา
วิชาการ ณ หน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี หลังจากสภาวิชาการกลั่นกรองและให้ความเห็นแล้ว ให้
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง
๑๒.๑.๒ ให้หัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าภาควิชาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือคณบดีใน
กรณีผู้ขอเป็นหัวหน้าภาควิชา หรือกรรมการที่คณบดีแต่งตั้ง หรืออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายใน
กรณีผู้ขอเป็นคณบดี แล้วแต่กรณี ดาเนินการประเมินผลการสอนในชั้นต้น ดังนี้
(๑) ตรวจสอบเอกสารและพิจารณาความถูกต้องของ แผนการเรียนการสอน เอกสารประกอบ
การสอนหรือเอกสารคาสอน ว่าถูกต้องตามหลักการศึกษาและตามเกณฑ์ ก.พ.อ.หรือไม่
(๒) ประเมินการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด โดยเข้า
สังเกตการสอนในชั้นเรียน
(๓) รวบรวม และประเมิน ผลการประเมินการสอนผู้ขอที่ประเมินโดยนิสิต
(๔) พิจารณาความถูกต้องตามหลักการศึกษาของวิธีการวัดผลและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ที่จัดทาโดยผู้ขอ
(๕) พิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
(๖) รายงานผลต่อคณะกรรมการโดยส่งรายงาน ณ หน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี
การประเมินผลการสอนอาจกระทาล่วงหน้าก่อนการเสนอขอแต่งตั้งก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องกระทาหลัง
ระยะเวลาที่กาหนดตาม ข้อ ๑๑.๑.๑ ข้อ ๑๑.๒.๑ และข้อ ๑๑.๓.๑ แล้วแต่กรณี และให้มีผลใช้ได้ไม่เกิน ๑
ปีนับตั้งแต่วันทีผ่ ู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาแล้วเสร็จจนถึงวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่องการขอแต่งตัง้
หลังจากได้รับรายงานผลการประเมินผลการสอนจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นแล้ว ให้ส่งให้
คณะกรรมการพิจารณา หรือคณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนเองก็ได้
กรณีที่คณะกรรมการมีมติว่าผลการสอนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ให้คณะกรรมการเสนอผลการ
ประเมินผลการสอนต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณามีมติไม่ผ่านการพิจารณาการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
๑๒.๑.๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ใน
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งต้องแต่งตั้งจากกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนสามถึงห้าคน
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กาหนดสาหรับสาขาวิชาที่เสนอ

- ๑๒ ขอ หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับผลงานที่เสนอขอ โดยต้องเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าตาแหน่งที่
เสนอขอ และกาหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจาเป็นที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชี
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กาหนดได้ ให้ขอความเห็นชอบจากจาก ก.พ.อ. หรือสภามหาวิทยาลัยเป็น
รายๆ ไป
กรณีที่มีเหตุผลหรือความจาเป็นที่คณะกรรมการไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.
กาหนด สาหรับสาขาวิชานั้นๆ ได้ ให้คณะกรรมการขอความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาใกล้เคียงจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กาหนดจาก ก.พ.อ. หรือสภามหาวิทยาลัยเป็นรายๆ ไป
ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผู้
ที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน ที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ ทาหน้าที่เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคแรก เพิ่มเติมได้อีกสองคน กรณีผู้ขอเป็นข้าราชการจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.พ.อ. ก่อนดาเนินการแต่งตั้ง
๑๒.๑.๔ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตามเกณฑ์ และดาเนินการตามข้อบังคับ
นี้และตามประกาศ ก.พ.อ. โดยอนุโลม
การประชุมร่วมกันอาจใช้ระบบสื่อสารทางไกลก็ได้
๑๒.๑.๕ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีมติเป็นเอกฉันท์ในการประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ สาหรับตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ ว่าคุณภาพ
ของผลงานทางวิชาการของผู้ขออยู่ในเกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับนี้ หรือ ที่ ก.พ.อ.
กาหนด แล้วแต่กรณี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาจไม่ต้องประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณามีมติ และให้ถือเอา
ผลการประเมินดังกล่าวเป็นผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒.๒ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตาแหน่งศาสตราจารย์
ให้นาความในข้อ ๑๒.๑.๑ และ ๑๒.๑.๓ มาใช้บังคับกับการแต่งตั้งตามข้อนี้ด้วยโดย
อนุโลม แต่ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด
๑๒.๓ เมื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้วเสร็จ ให้นาเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาก่อนนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณามีมติ
เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นประการใดและได้รับรองมตินั้นแล้ว ให้มหาวิทยาลัยแจ้งมติ
นั้นแก่ผู้ขอและคณะหรือสถาบันสมทบทราบ ภายใน สามสิบ วัน

- ๑๓ ๑๒.๔ การดาเนินการในการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการให้อยู่ในชั้นความลับทุกขั้นตอน
ข้อ ๑๓ การแต่งตั้งอาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ
ผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งที่ต่างไปจากที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นก็ได้ เช่น การ
เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งยังไม่ครบระยะเวลาที่กาหนดให้ดารงตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ หรือการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์โดยที่ผู้นั้นมิได้ดารง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน
การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ ให้ดาเนินการดังนี้
๑๓.๑ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ
ให้เสนอผลงานทางวิชาการและให้ดาเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้ง
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวน
อย่างน้อยห้าคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของที่
ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
๑๓.๒ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ
ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ ๑ เท่านั้น และให้ดาเนินการตามวิธีการ
เช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนอย่างน้อยห้าคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
โดยการตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการ ต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
๑๓.๓ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ
ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ ๑ เท่านั้น และให้ดาเนินการตามวิธีการ
เช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนอย่างน้อยห้าคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
โดยการตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียง ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมี
คุณภาพอยู่ในระดับดีเด่น
ข้อ ๑๔ กรณีการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการในระดับตาแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันกับที่ได้
เคยขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการมาแล้ว หากมีการนาผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพื่อพิจารณา
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการมาก่อน มาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยผู้ขอ
คนเดิมหรือผู้ขอคนใหม่ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละชิ้น
ที่ผ่านการพิจารณามาแล้วนั้น โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีก เว้นแต่คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ เห็นว่าเป็นผลงานที่ล้าสมัยหรือมีเหตุสมควรอื่นที่จะไม่ใช้ผลการพิจารณานั้นอีกต่อไป ใน
กรณีเช่นนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต้องระบุเหตุผลทางวิชาการโดยชัดแจ้งด้วย

- ๑๔ ข้อ ๑๕ หลักเกณฑ์การพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการสาหรับอาจารย์พิเศษ ตามข้อ ๗ ให้
ดาเนินการตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ หรือข้อ ๑๓ ตามตาแหน่งทางวิชาการที่เสนอขอ แล้วแต่กรณี
ให้นาจานวนระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในฐานะอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยในแต่ละคาสั่ง
มหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานต่อเนื่องหรือไม่ แต่ต้องเป็นการปฏิบัติงานสอนในสาขาวิชาที่ขอ
แต่งตั้ง มารวมกันเป็นระยะเวลาปฏิบัติงานได้
สาหรับผู้เคยดารงตาแหน่งอาจารย์ประจาในมหาวิทยาลัยหรืออาจารย์ประจาใน
สถาบันการศึกษาอื่นหรือผู้เคยดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ และ
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ ของมหาวิทยาลัย
โดยวิธีเทียบ ให้นาระยะเวลาการดารงตาแหน่งทางวิชาการที่นามาขอเทียบ มารวมเป็นระยะเวลาการดารง
ตาแหน่งทางวิชาการได้
ข้อ ๑๖ การขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์อาคันตุกะ ให้เป็นไปดังนี้
๑๖.๑ คุณสมบัติเฉพาะ
ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยให้มาทาหน้าที่สอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือ
เทียบเท่า ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมีชั่วโมงสอนไม่ต่ากว่า หนึ่ง หน่วยกิตบรรยายหรือเทียบเท่า
ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ตามระบบทวิภาค
๑๖.๒ คุณสมบัติทั่วไป
๑๖.๒.๑ มิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
๑๖.๒.๒ เป็นชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานสอนและวิจัยในสถาบันการศึกษา
๑๖.๓ ผลงานทางวิชาการ
มีผลงานทางวิชาการที่ผ่านมาทั้งจานวนและคุณภาพที่แสดงถึงความเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ได้รับเชิญให้มาสอนในมหาวิทยาลัย
๑๖.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ให้เป็นไปตามข้อ ๓๖ ของข้อบังคับนี้ และตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ข้อ ๑๗ หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ
๑๗.๑ คุณสมบัติเฉพาะ
พ้นตาแหน่งศาสตราจารย์ จากมหาวิทยาลัยโดยมิได้มีความผิด
๑๗.๒ คุณสมบัติทั่วไป
มีชั่วโมงสอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่งวิชาใดที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย
๑๗.๓ เกณฑ์
อุทิศตนและอานวยประโยชน์ในด้านวิชาการให้มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

- ๑๕ หมวด ๓ การเทียบตาแหน่งทางวิชาการ
ข้อ ๑๘ ตาแหน่งศาสตราจารย์ และตาแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ เป็นตาแหน่งทางวิชาการใน
ระดับเดียวกัน
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และตาแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ เป็นตาแหน่งทางวิชาการ
ในระดับเดียวกัน
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เป็นตาแหน่งทาง
วิชาการในระดับเดียวกัน
ข้อ ๑๙ ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์พิจารณาผลงานทางวิชาการตาม
ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ หรือข้อ ๑๓ และพ้นตาแหน่งทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยโดยไม่มีความผิด หากได้รับ
การบรรจุให้เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอีก อาจได้รับการพิจารณาให้เทียบตาแหน่งทางวิชาการได้ ดังนี้
๑๙.๑ ผู้พ้นตาแหน่งศาสตราจารย์ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากมหาวิทยาลัย โดยไม่มีความผิด หากบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเต็มเวลา
ตาแหน่งอาจารย์ประจา ทาหน้าที่สอนและวิจัย ในมหาวิทยาลัยอีก และเมื่อผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน
แล้ว มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่สูงกว่าระดับเดิม นับตั้งแต่วันบรรจุครั้งนี้
๑๙.๒ ผู้พ้นตาแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ จากมหาวิทยาลัยโดยไม่มีความผิด หากบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเต็มเวลา
ตาแหน่งอาจารย์ประจา มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการตามข้อ ๖ แต่ต้องไม่สูงกว่า
ระดับเดิม นับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติงานครบตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ มีภาระงานสอนมาแล้วหนึ่งภาคการศึกษา
และมีจานวนชั่วโมงสอนเท่ากับสามหน่วยกิตบรรยายหรือเทียบเท่าต่อภาคการศึกษาในระบบทวิภาค และ
ต้องผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแล้ว
ข้อ ๒๐ พนักงานมหาวิทยาลัยเต็มเวลา ตาแหน่งอาจารย์ ที่เคยดารงตาแหน่งอาจารย์ทาหน้าที่
สอนและวิจัยมาก่อนในสถาบันการศึกษาอื่น อาจขอเทียบตาแหน่งทางวิชาการไม่สูงกว่าระดับตาแหน่งทาง
วิชาการที่ตนเคยดารงตาแหน่ง ทั้งนี้ตาแหน่งทางวิชาการดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาตามเกณฑ์
พิจารณาผลงานทางวิชาการตาม ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ หรือข้อ ๑๓ โดยมีเกณฑ์คุณสมบัติดังนี้
๒๐.๑ คุณสมบัติเฉพาะ
๒๑.๑.๑ พ้นตาแหน่งทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาอื่นโดยไม่มีความผิด
๒๑.๑.๒ ผ่านการทดลองการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยแล้ว
๒๐.๒ คุณสมบัติทั่วไป
มีผลการปฏิบัติราชการหรือผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของคณาจารย์ของสถาบันการศึกษานั้นๆ และอาจมีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นหลังจากดารง
ตาแหน่งทางวิชาการที่จะขอเทียบ ระหว่างรับราชการหรือปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษานั้น

- ๑๖ ข้อ ๒๑ ผู้ขอเทียบตาแหน่งทางวิชาการ เสนอแบบขอเทียบตาแหน่งทางวิชาการ ต่อหัวหน้า
ภาควิชาหรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อกลั่นกรอง คุณสมบัติ ผลการปฏิบัติราชการหรือผลการปฏิบัติงาน
หัวหน้าภาควิชาหรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เสนอคณบดีเพื่อตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง แล้วเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย ณ หน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดีเพื่อตรวจสอบ
ให้หน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดีเสนอต่อสภาวิชาการเพื่อกลั่นกรองและให้ความเห็น
แล้วเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
แบบขอเทียบตาแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ ๒๒ คณะกรรมการอาจให้มีการประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการของผู้ขอเทียบตาแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งอาจให้ผู้ขอเทียบตาแหน่งทางวิชาการเสนอผลงาน
ทางวิชาการเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการประเมินผลงานทางวิชาการจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้ โดยอาจแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการก็ได้
ข้อ ๒๓ สาหรับผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาอื่นที่ได้รับการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. กาหนด หรือที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเอกชนกาหนด ซึ่งเกณฑ์พิจารณาผลงานทางวิชาการดังกล่าวเป็นไปตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒
หรือข้อ ๑๓ คณะกรรมการอาจพิจารณาให้เทียบตาแหน่งทางวิชาการได้หากผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อ ๒๐ ทั้งนี้อาจให้แต่งตั้งได้ตั้งแต่วันบรรจุ
กรณีผลงานทางวิชาการดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อ ๑๑ ผู้ขอเทียบตาแหน่งทางวิชาการสามารถยื่น
ผลงานทางวิชาการให้พิจารณาเพิ่มเพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๑๑ และผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๒๐
คณะกรรมการอาจให้มีการประเมินผลการสอน และหรือผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ให้แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการนับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง
ข้อ ๒๔ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณามีมติให้เทียบ
ตาแหน่งทางวิชาการได้ หรือไม่ให้เทียบ หรือให้เทียบได้ในระดับต่ากว่าตาแหน่งทางวิชาการที่ขอเทียบ
เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ดาเนินการตามข้อ ๒๕
หมวด ๔ กระบวนการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ข้อ ๒๕ ให้อธิการบดีออกคาสั่งแต่งตั้งผู้ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการหรือมีมติให้เทียบตาแหน่งทางวิชาการ ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ นับตั้งแต่วันที่สภา
มหาวิทยาลัยได้รับเรื่องหรือวันที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๙ หรือข้อ ๒๓ แล้วแต่กรณี
ให้ถือวันที่หน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดีได้รับเรื่องพร้อมทั้งแบบขอแต่งตั้งที่ถูกต้องและ
ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่สมบูรณ์แล้วเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง

- ๑๗ ข้อ ๒๖ การแต่งตั้งตาแหน่งศาสตราจารย์ของผู้เป็นข้าราชการ ให้ดาเนินการตามประกาศ ก.พ.อ.
การแต่งตั้งตาแหน่งศาสตราจารย์ของอาจารย์ประจาผู้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเต็มเวลา และตาแหน่ง
ศาสตราจารย์พิเศษ ให้มหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดาเนินการกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
กรณีผู้ได้รับเทียบให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์และเคยได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์พิเศษแล้ว ไม่ต้องดาเนินการเพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอีก
หมวด ๕ การทบทวนผลการพิจารณา
ข้อ ๒๗ กรณีที่ผลการพิจารณาการประเมินผลการสอน ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทาง
วิชาการไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่กาหนด ผู้เสนอขอแต่งตั้งหรือขอเทียบตาแหน่งทางวิชาการอาจเสนอขอ
ทบทวนผลการพิจารณาเป็นหนังสือต่อสภามหาวิทยาลัย ณ หน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี เพื่อ
บันทึกรับเรื่อง และส่งให้คณะกรรมการพิจารณา
ข้อ ๒๘ กรณีเป็นการขอทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการสอน ผู้ขอสามารถเสนอขอ
ทบทวนได้โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันทราบมติของสภามหาวิทยาลัย
และให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
ข้อ ๒๙ กรณีเป็นการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ผู้ขอสามารถเสนอ
ขอทบทวนได้ไม่เกินสองครั้ง โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุน และการขอทบทวนแต่ละครั้ง ให้ยื่น
เรื่องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับทราบมติของสภามหาวิทยาลัย
การพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการครั้งที่หนึ่ง และครั้งที่สอง ให้เป็นไปตาม
ประกาศ ก.พ.อ.
ข้อ ๓๐ เมื่อได้ดาเนินการครบถ้วนตามข้อ ๒๙ แล้ว และคณะกรรมการมีความเห็นเป็นประการใด
ให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย และให้คาวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยเป็นที่สุด
หมวด ๖ คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ข้อ ๓๑ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย
๓๑.๑ ประธานกรรมการ แต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่งศาสตราจารย์หนึ่งคน
๓๑.๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคัดสรรจากบัญชี

- ๑๘ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กาหนด ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัย จานวนไม่น้อยกว่าห้าคน
ให้รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จานวน หนึ่ง คน เป็นเลขานุการ และ
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามที่เลขานุการเสนอได้ตาม
ความเหมาะสมทั้งบุคคลและจานวน
ข้อ ๓๒ คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๓๒.๑ พิจารณาการแต่งตัง้ ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจา ได้แก่ ตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
๓๒.๒ พิจารณาการแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการสาหรับอาจารย์พิเศษ ได้แก่ ตาแหน่ง
ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
๓๒.๓ พิจารณาการแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออื่น
๓๒.๔ พิจารณาการขอเทียบตาแหน่งทางวิชาการ
๓๒.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยทาเป็นคาสั่ง (ลับ) ของคณะกรรมการ
๓๒.๖ พิจารณาผลการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดโดยสภามหาวิทยาลัย
หรือคณะกรรมการอาจประเมินเอง รวมทั้งอาจกาหนดแนวทางในการประเมินผลการสอนเพิ่มเติมจากที่
กาหนดในข้อบังคับนี้ โดยต้องกาหนดให้ชัดเจนและประกาศให้เป็นที่ทราบทั่วกันก่อนการประเมิน
๓๒.๗ พิจารณาการขอทบทวนผลการพิจารณาผลการประเมินผลการสอน ผลงานทาง
วิชาการ และเมื่อคณะกรรมการมีความเห็นประการใด ให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย
๓๒.๘ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทาหน้าที่ได้ตามความเหมาะสมตามขอบเขตแห่ง
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
๓๒.๙ ออกคาสั่ง ประกาศ คณะกรรมการ
๓๒.๑๐ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย
๓๒.๑๑ เสนอแนะสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับตาแหน่งทางวิชาการและการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการ
ข้อ ๓๓ คณะกรรมการดารงตาแหน่งเป็นวาระ วาระละ ๓ ปี และเมื่อพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว
สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็นวาระใหม่อีกก็ได้
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการ และกรรมการตามข้อ ๓๑ พ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อ
๓๓.๑ ตาย
๓๓.๒ ลาออก

- ๑๙ ๓๓.๓ เป็นบุคคลล้มละลาย
๓๓.๔ เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
๓๓.๕ ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๓๓.๖ ถูกถอดถอนจากตาแหน่งทางวิชาการ
๓๓.๗ ขาดคุณสมบัติของประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๓๑.๑ หรือ ๓๑.๒ แล้วแต่
กรณี
๓๓.๘ สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากตาแหน่ง
การใดที่ประธานหรือกรรมการได้กระทาในหน้าที่คณะกรรมการก่อนที่สภามหาวิทยาลัยจะรู้ถึงเหตุ
แห่งการพ้นตาแหน่งตามข้อ ๓๓.๓ ข้อ ๓๓.๔ ข้อ ๓๓.๕ และข้อ ๓๓.๖ ให้การนั้นมีผลบังคับใช้ได้จนกว่า
สภามหาวิทยาลัยจะรู้ถึงเหตุแห่งการพ้นตาแหน่งนั้น
ข้อ ๓๔ เมื่อคณะกรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ และสภามหาวิทยาลัยยังมิได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
สภามหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
ในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นตาแหน่งตามวาระของการดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ประธานกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระของการดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระตามข้อ ๓๓ วรรคสอง
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๓๑ เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ ขึ้นแทนตาแหน่ง
ที่ว่างลง และให้อยู่ในตาแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนดารงตาแหน่งแทน
ข้อ ๓๕ ให้นาข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประชุมและวิธีการดาเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้บังคับในการประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม
หมวด ๗ มาตรการในการป้องกันการกระทาผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
อันเกี่ยวข้องกับการขอแต่งตั้ง และบทลงโทษ
ข้อ ๓๖ ผู้ขอต้องคานึงถึงจริยธรรมทางวิชาการและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้
๓๖.๑ ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นาผลงานของผู้อื่นไม่ว่า เอกสารแผนการเรียน
การสอน เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน สื่อการสอน หนังสือ ตารา ผลงานทางวิชาการ
โครงการวิจัย หรือผลงานอื่นๆ มาเป็นผลงานของตน ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น แม้เพียงส่วนหนึ่งส่วนใด
โดยไม่มีการอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และไม่กระทาอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

- ๒๐ อันกฎหมายระบุว่าเป็นความผิด รวมทั้งไม่นาผลงานทางวิชาการของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับในลักษณะที่จะทาให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่
๓๖.๒ ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ในผลงานของ
ตนเองและแสดงหลักฐานในการค้นคว้า
๓๖.๓ ต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการหรือผลประโยชน์ส่วนตัวจนละเลยหรือ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นและสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสวัสดิภาพสัตว์ทดลอง
๓๖.๔ ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติ
มาเกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจาก
การตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ
๓๖.๕ ต้องนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
๓๖.๖ หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการทาวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอจะต้อง
ยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีการดาเนินการ
ข้อ ๓๗ กรณีผู้ขอมีการกระทาผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลการสอน
เอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ โครงการวิจัย หรือผลงานอื่นๆ หรือเป็นผู้ที่มีความ
ประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ หรือ กรณีที่ได้รับการ
พิจารณาอนุมัติให้ดารงตาแหน่ง แล้วหรือได้รับการแต่งตั้งแล้ว และปรากฎในภายหลังว่ามีพฤติกรรม
ดังกล่าวในการขอแต่งตั้ง ให้ประธานคณะกรรมการแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการสอบข้อเท็จจริง หรือ
อธิการบดีดาเนินการสอบข้อเท็จจริง แล้วแต่กรณี แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณามีมติ ดังนี้
กรณีหากตรวจพบว่าผู้ขอมีการกระทาดังนี้
๓๗.๑ กระทาการอันทุจริตในการแจ้งคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๓๗.๒ ระบุการมีส่วนร่วมในเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนหรือผลงานทางวิชาการไม่
ตรงกับความเป็นจริง
๓๗.๓ มีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น หรือนาผลงานของผู้อื่นไปใช้
โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน หรือ ผลงานทางวิชาการ หรือ
โครงการวิจัย หรือผลงานอื่นๆ
๓๗.๔ มีการกระทาที่ฝ่าฝืนข้อ ๓๖
๓๗.๕ มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ให้สภามหาวิทยาลัยสั่งงดการพิจารณาการขอแต่งตั้งในครั้งนี้ กรณีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ดารง
ตาแหน่งแล้ว ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติให้อธิการบดีสั่งถอดถอน ยกเว้นตาแหน่งศาสตราจารย์และตาแหน่ง
ศาสตราจารย์พิเศษให้ดาเนินการถอดถอนตามประกาศ ก.พ.อ. โดยอนุโลม
ให้สภามหาวิทยาลัยสั่งให้มหาวิทยาลัยดาเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่ง
การกระทาผิดกรณีผู้นั้นอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัย หรือแจ้งต้นสังกัดเพื่อการพิจารณาดาเนินการทางวินัยกรณี

- ๒๑ ผู้นั้นมิได้อยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัย และห้ามผู้กระทาผิดนั้นเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการมีกาหนดเวลาไม่
น้อยกว่า ๕ ปี แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติหรือนับตั้งแต่วันที่อธิการบดีมีคาสั่งถอด
ถอน
สาหรับผู้ขอเป็นข้าราชการ ให้ดาเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. และตามข้อบังคับนี้โดยอนุโลม
ให้มหาวิทยาลัยเรียกเงินค่าใช้จ่ายในการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการจากผู้ขอนั้น คืนแก่
มหาวิทยาลัยหรือคณะ
หมวด ๘ การพ้นตาแหน่งทางวิชาการ
ข้อ ๓๘ ผู้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
พ้นตาแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หรือตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้วแต่กรณี
ผู้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ และตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พ้นตาแหน่งเมื่อพ้นจากตาแหน่งอาจารย์พิเศษ
ผู้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์อาคันตุกะ พ้นตาแหน่งเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๙ นอกจากการพ้นตาแหน่งตามข้อ ๓๘ แล้ว ผู้ผู้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ตาแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตาแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ อาจถูกถอดถอนโดยมติของสภามหาวิทยาลัย ในกรณีดังนี้
๓๙.๑ เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
๓๙.๒ ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
การใดที่ผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการได้กระทาในหน้าที่ตามตาแหน่งทางวิชาการนั้น ก่อนที่
สภามหาวิทยาลัยจะรู้ถึงเหตุแห่งการพ้นตาแหน่งตามข้อ ๓๙.๑ และข้อ ๓๙.๒ ให้การนั้นมีผลบังคับใช้ได้
จนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะรู้ถึงเหตุแห่งการพ้นตาแหน่งนั้น
ข้อ ๔๐ สภามหาวิทยาลัยอาจถอดถอนบุคคลดังต่อไปนี้ จากตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ใน
กรณีดังนี้
๔๐.๑ เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
๔๐.๒ ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๔๐.๓ ถูกถอดถอนตามข้อ ๓๗

- ๒๒ ข้อ ๔๑ ภายใต้บังคับ มาตรา ๕๙ วรรคแรก และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตาแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ
ตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้มีสิทธิใช้ตาแหน่งทางวิชาการเป็นคานาหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้
ตลอดไป ยกเว้นผู้ถูกถอดถอน
ภายใต้บังคับ มาตรา ๕๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อ
๘ และข้อ ๙ ของข้อบังคับนี้ ผู้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์อาคันตุกะ ให้มีสิทธิใช้ตาแหน่งทางวิชาการเป็น
คานาหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้จนกว่าจะพ้นการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ยกเว้นผู้ถูกถอดถอน
ข้อ ๔๒ เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ เงินค่าตอบแทนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ สาหรับ
ข้าราชการ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้มีเงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ
และหรือเงินค่าตอบแทนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ สาหรับอาจารย์ประจา
เกณฑ์การพิจารณาให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ เงินค่าตอบแทนผู้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ สาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย กาหนดตาม
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีและตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและทาเป็นประกาศของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา
อัตราเงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ เงินค่าตอบแทนผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ให้
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยให้คณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินกลั่นกรองก่อนสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ข้อ ๔๓ ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้ คณะกรรมการมีอานาจวินิจฉัย ตีความ
และสั่งการ และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ยกเว้นข้อ ๔๒ และข้อ ๔๔
ข้อ ๔๔ การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับนี้ และการกาหนดการปฏิบัติใดใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
แก้ไขปรับปรุงหรือกาหนด และให้สภาวิชาการ และคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็น เพื่อเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาและออกเป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัย
การแก้ไขแบบที่ปรากฎในเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้หรือการกาหนดแบบที่ใช้ในการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม ให้สภาวิชาการพิจารณาและจัดทาเป็นประกาศสภาวิชาการ
การกาหนดแนวทางในการประเมินผลการสอนเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการกาหนด โดยต้องกาหนด
ให้ชัดเจนและประกาศให้เป็นที่ทราบทั่วกันก่อนการประเมิน
หมวด ๙ บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๕ ให้คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย

- ๒๓ ตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังคงดารงตาแหน่งต่อไปตามเดิมจนกว่าจะครบ
วาระการดารงตาแหน่ง
ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.
๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนแล้วเสร็จ
ข้อ ๔๖ การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใดให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้รับเรื่องไว้แล้ว
ก่อนข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ดาเนินการตามข้อบังคับที่ใช้บังคับในขณะนั้นต่อไปจนแล้วเสร็จ
ข้อ ๔๗ ให้มีการผ่อนผันเฉพาะประเด็นของผลงานทางวิชาการทุกประเภททีต่ ้องเป็นผลงาน
หลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการเดิมออกไปอีก ๓ ปี เป็นให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่
๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อ ๔๘ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
(ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์)
รองประธานกรรมการ
ทาหน้าที่แทนประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

สาเนาถูกต้อง
(นายวัชระ วงศ์เกิดสุข)
นักวิชาการศึกษา

๑
(ร่าง)
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วย ตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑
หมายเลข ๑
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ และประเภทของผลงานทางวิชาการ
๑. ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
๑.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต้องเป็นงานที่ผู้ขอต้องเป็นเจ้าของและเป็น
ผู้ดาเนินการเอง
๑.๒ ถ้าเป็นงานที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ต้องมีลักษณะดังนี้
๑.๒.๑. ผลงานทางวิชาการที่มิใช่ผลงานวิจัย ผู้ขอจะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และต้อง
เป็นผู้ดาเนินการหลักในเรื่องนั้น
๑.๒.๒. สาหรับการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
(๒) ผู้ขอเป็นผู้ดาเนินการหลัก และมีผลงานวิจัยเรื่องอื่นที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน ซึ่งแสดง
ปริมาณผลงานวิจัย รวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของผลงานวิจัย ๑ เรื่อง
(๓) ในกรณีผลงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ Research program ผู้ขอจะต้องเป็น
ผู้ดาเนินการหลักในบางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) อย่างน้อย ๑ เรื่อง และมีปริมาณผลงาน รวมแล้วไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐
(๔) ในกรณีงานวิจัยที่ดาเนินการเป็นชุดต่อเนื่องกัน ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ดาเนินการหลัก
และมีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
ผู้ดาเนินการหลัก (Corresponding author) หมายถึง บุคคลที่มีบทบาท และ
ความรับผิดชอบสาคัญในการออกแบบการวิจัย (Research design) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) และการสรุป
ผลการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะ (Research summary and Recommendation) รวมทั้ง
เป็นผู้ดาเนินการหลักในการเผยแพร่ผลงานดังกล่าว
ทั้งนี้ ผลงานวิจัยแต่ละเรื่องควรมีผู้ดาเนินการหลัก (Corresponding author)
ได้เพียงคนเดียว เว้นแต่กรณีอื่นตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
๑.๓ การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ หากมีการเสนอผลงานทางวิชาการ
ที่มีผู้ร่วมงานหลายคนจะต้องให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรองว่า แต่ละคนมีส่วนร่วมในผลงานเรื่องนั้น
ร้อยละเท่าใด รวมทั้งระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้น ทั้งนี้ หากไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานให้
ลงนามรับรองได้ครบทุกคนให้ดาเนินการดังนี้

๒
(๑) กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานทุกคนให้ลงนามรับรองได้ ให้ระบุจานวนผู้ร่วมงานทุกคน และให้ถือ
ว่าผู้ร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเท่าเทียมกัน
(๒) กรณีผู้ร่วมงานบางคนไม่สามารถลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการได้
ให้มีการลงนามรับรองโดยหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดี และผู้ขอเป็นอย่างน้อย พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล
ความจาเป็นที่ผู้นั้นไม่สามารถลงนามได้ หรือเหตุผลที่ไม่สามารถระบุการมีส่วนร่วมของผู้นั้นให้ชัดเจน
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นผู้พิจารณาเหตุผลความจาเป็นดังกล่าว
การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละเรื่อง เมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลี่ยนแปลง ไม่ได้
หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ขอกาหนดตาแหน่งระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกับความเป็นจริง จะถือว่าการ
กระทาของผู้นั้นเข้าข่ายผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ทางวิชาการ โดยให้
สถาบันอุดมศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงและดาเนินการทางวินัยต่อไป
๑.๔ กรณีเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีการดาเนินงานเป็นหมู่คณะ หรือเป็นงานที่มีการบูรณาการ หลาย
สาขาวิชา ผู้ขอกาหนดตาแหน่งต้องเป็นผู้ดาเนินการหลักในสาขาวิชาที่เสนอขอ โดยมีบทบาทในขั้นตอนการทางาน
อย่างน้อย ๓ ขั้นตอน คือ
ก. การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเริ่มกิจกรรมรับใช้สังคม
ข. การออกแบบหรือพัฒนาชิ้นงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม
ค. การประเมินผลลัพธ์และสรุปแนวทางในการนาไปขยายผลหรือปรับปรุง
ให้ผู้ขอกาหนดตาแหน่งระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้นของผู้ร่วมงาน
ทุกคนและบทบาทหน้าที่หลักของผู้ขอกาหนดตาแหน่ง โดยให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรอง
๑.๕ ผลงานทางวิชาการต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด โดยมีชื่อผู้ใด
ระบุเป็นเจ้าของผลงานผู้มีชื่อที่ระบุทุกรายย่อมมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการนั้น มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ ข้อตกลง
ระหว่างผู้ร่วมงานในผลงานทางวิชาการนั้นๆ
๑.๖ กรณีของผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เผยแพร่อันเป็นผลมาจากวิทยานิพนธ์ ของ
นักศึกษาที่ผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานั้น ผู้นั้นต้องเป็นผู้ริเริ่ม กากับดูแล และมีบทบาท
สาคัญในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัย โดยผู้ขอตาแหน่งทางวิชาการอาจใช้ผลงาน ทางวิชาการดังกล่าวได้ใน
สัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๕๐

๓
๒. ประเภทของผลงานทางวิชาการ
กลุ่ม ๑ งานวิจัย
กลุ่ม ๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
๒.๑. ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
๒.๒ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
๒.๓ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
๒.๔ กรณีศึกษา (Case study)
๒.๕ งานแปล
๒.๖ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน
๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ
๒.๙ สิทธิบัตร
๒.๑๐ ซอฟต์แวร์
กลุ่ม ๓ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
กลุ่ม ๔ ๔.๑ ตารา
๔.๒ หนังสือ
๔.๓ บทความทางวิชาการ

๔
๓. คาจากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิชาการสาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ สามารถจาแนกได้ ๔ กลุ่ม ดังนี้
๓.๑ งานวิจัย
๓.๑ งานวิจัย
นิยาม
ผลงานวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีที่มาและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลคาตอบ
หรือข้อสรุปรวม ที่จะนาไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ (งานวิจัยพื้นฐาน) หรือการนาวิชาการ
นั้นมาใช้ประโยชน์ (งานวิจัยประยุกต์) หรือการพัฒนาอุปกรณ์ หรือกระบวนการใหม่ที่เกิด
ประโยชน์
รูปแบบ

อาจจัดได้เป็น ๓ รูปแบบ ดังนี้
๑. รายงานการวิจัยที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย
(Research process) อาทิ การกาหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ การทาวรรณกรรม
ปริทัศน์ โจทย์หรือสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์โจทย์หรือสมมติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ การอ้างอิง และอื่นๆ แสดงให้
เห็นว่าได้นาความรู้จากงานวิจัยมาตอบโจทย์และแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
๒. บทความวิจัยที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ให้มีความกระชับและ
สั้น สาหรับการนาเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ
๓. ในรูปของหนังสือ (Monograph) ซึ่งนางานวิจัยมาใช้ประกอบการเขียน

การเผยแพร่

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer reviewer)
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ.
กาหนด ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัย

๕
๓.๑ งานวิจัย (ต่อ)
การเผยแพร่
๓. นาเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการที่เป็นฉบับเต็มของการประชุม
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความ
(ต่อ)
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการนั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทาหน้าที่คัดสรรกลั่นกรอง
รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง การใช้ภาษา และแก้ไขถ้อยคาหรือรูปแบบการนาเสนอที่ถูกต้อง
ก่อนการเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ซึ่งอาจ
อยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ ทั้งนี้
คณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความดังกล่าวจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวง
วิชาการสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน
๔. เผยแพร่ในรูปของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยัง
วงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษากาหนด ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer) จะต้องไม่ใช่คณะกรรมการ
ตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานจ้างเพื่อให้งานวิจัยนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือข้อกาหนดของ
สัญญาจ้างเท่านั้น
๕. เผยแพร่ในรูปของหนังสือ (Monograph) พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการ
และวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
กาหนด
เมื่อได้เผยแพร่ “งานวิจัย” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การนา “งานวิจัย” นั้น มาแก้ไข
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการและ
ให้มีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทาไม่ได้
ลักษณะ
ระดับดี เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัยซึ่งแสดง
คุณภาพ
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือนาไปใช้ประโยชน์ได้
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง
๑. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และนาเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างานเดิมที่เคยมีผู้
ศึกษาแล้ว
๒. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง
๑. เป็นงานบุกเบิกที่มีคุณค่ายิ่งและมีการสังเคราะห์อย่างลึกซึ้งจนทาให้เป็นการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ (Body of knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทาให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเกิด
การใช้ประโยชน์ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะมีผลกระทบ (Impact) อย่างชัดเจน
๒. เป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้องในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

๖
๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๑๐ ประเภท ดังนี้
๓.๒.๑. ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
๓.๒.๒ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
๓.๒.๓ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
๓.๒.๔ กรณีศึกษา (Case study)
๓.๒.๕ งานแปล
๓.๒.๖ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน
๓.๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓.๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ
๓.๒.๙ สิทธิบัตร
๓.๒.๑๐ ซอฟต์แวร์

๗
๓.๒.๑ ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
นิยาม
ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมที่มีห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ส่วนใหญ่อยู่
ภายในประเทศ เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาหรือ
การแก้ปัญหาของอุตสาหกรรม
รูปแบบ
จัดทาเป็นเอกสาร โดยมีคาอธิบายอย่างชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่
ทาให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และเกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการในประเด็นต่อไปนี้
 ข้อมูลของสถานการณ์ปัญหาก่อนการดาเนินการ
 หลักฐานการมีส่วนร่วมและการยอมรับของผู้ใช้
 คาอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม (Solution method)
 คาอธิบายถึงความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ และการนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องมาใช้
 คาอธิบายถึงความรู้หรือองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัย
 คาอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้ หรือต่อบางส่วนของห่วงโซ่
คุณค่า (Value chain) ของอุตสาหกรรมนั้น หรือต่อทั้งวงการอุตสาหกรรมนั้น
 คาอธิบายถึงวิธี และคุณภาพ/ประสิทธิภาพ ในการนากลับมาใช้ในการเรียนการสอน
เช่น การเขียนตารา หรือการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาที่สอน หรือใช้เป็นหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือปัญหาพิเศษของนักศึกษา

๘
๓.๒.๑ ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม (ต่อ)
การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ หรือการประชุมวิชาการที่
มีหนังสือประมวลบทความ (Proceedings) และมีการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ บทความดังกล่าว
จะต้องมีผู้แต่งร่วมเป็นบุคลากรจากอุตสาหกรรม หรือหากไม่มี จะต้องมีเอกสารยืนยันการใช้
ประโยชน์จากงานวิจัยดังกล่าวโดยอุตสาหกรรม เช่น สัญญาร่วมทุนวิจัย หรือหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
๒. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีเนื้อหาหรือมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของ
ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม และมีการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน
๓. เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานดังกล่าว เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing agreement) โดยมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตาม
รูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
๔. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผย โดยมีเนื้อหาหรือมีเอกสาร
ประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม และต้องมีหลักฐานแสดง
เหตุผลที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ แต่มีหลักฐานรับรองว่าได้นาไปใช้ประโยชน์แล้ว
๕. รายงานการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดจากการวิจัยหรือ
กิจกรรมทางวิชาการที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยผู้เสนอต้องจัดทาเอกสารประกอบที่มี
เนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

๙

๓.๒.๑ ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม (ต่อ)
ลักษณะ
ระดับดี มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความต้องการโดย
คุณภาพ
การมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือทาความเข้าใจสถานการณ์ จนมีแนวโน้มทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือมีแนวโน้มก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องสามารถนาไปใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหา
หรือทาความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น อย่างเป็นที่ประจักษ์
หรือก่อให้เกิดการพัฒนาให้กับอุตสาหกรรมอื่นได้ หรือก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย
ในวงกว้างในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมหรือ
แวดวงวิชาการอย่างกว้างขวางอย่างมีนัยสาคัญ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
หมายเหตุ แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการสู่ภาคอุตสาหกรรม
ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ประเมินผลงานทางวิชาการโดยใช้แนวทางในการประเมินดังต่อไปนี้
๑. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน
๒. ประเมินจากหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลจากอุตสาหกรรม การสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง หรือสารสนเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
๓. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว อาจประเมิน
จากการตรวจสอบสภาพจริงในอุตสาหกรรมร่วมด้วย ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จะตรวจสอบด้วยตนเองหรือแต่งตั้งผู้แทนให้ไปตรวจสอบแทนก็ได้

๑๐
๓.๒.๒ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
คานิยาม
ผลงานวิชาการซึ่งอาจดาเนินงานในรูปการศึกษาหรือการวิจัยเชิงทดลองหรือการวิจัยและพัฒนา
มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หรือแก้ไขปัญหาด้านการเรียนรู้
ของผู้เรียน องค์ประกอบของผลงานประกอบด้วยคาอธิบายหรือข้อมูลหลักฐานสาคัญ ได้แก่
(๑) สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน (๒) แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเหตุผล หรือ
ความเชื่อที่ผู้สอนใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ นวัตกรรมดังกล่าวอาจเป็นรูปแบบใหม่ของการสอนหรือเป็นการ
สอนแนวใหม่ หรือเป็นงานประดิษฐ์คิดค้นที่พัฒนาขึ้นใหม่หรือปรับประยุกต์จากของเดิมอย่างเห็น
ได้ชัด เช่น เป็นบทเรียนแบบใหม่ กิจกรรมใหม่ หรือเทคนิคใหม่ในการจัดการเรียนการสอน สื่อที่ใช้
ในการเรียนการสอน และ (๓) กระบวนการและผลลัพธ์ในการนานวัตกรรมนั้นไปทดลองใช้กับ
ผู้เรียนในสถานการณ์จริง แสดงผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีข้อมูล
หลักฐานรองรับว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในผู้เรียนในทิศทางที่พึงประสงค์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้ง
ในผู้เรียนและผู้สอน
รูปแบบ

๑. ผลงานวิชาการในรูปของรายงานผลการศึกษา บทความวิจัย หรือ
๒. ผลผลิตจากการศึกษาที่เป็นบทเรียน กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน โดยมีการอธิบายแนวคิดใน
การพัฒนาและผลการใช้กับผู้เรียนประกอบด้วย อาจจัดทาเป็นเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การเผยแพร่

๑. เผยแพร่เป็นรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และมีการประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ และ
มีหลักฐานการเผยแพร่ผลงานไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง
๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนา
การเรียนการสอน และมีการประเมินคุณภาพ
๓. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กาหนด ทั้งนี้
วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๔. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน
๕. เผยแพร่ในรูปของผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเลคทรอนิกส์ โดยมีคาอธิบายแนวคิดการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน วิธีการใช้ และผลที่เกิดกับผู้เรียน

๑๑

๓.๒.๒ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ (ต่อ)
ลักษณะ
ระดับดี
คุณภาพ
๑. แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนเป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่ปรับจากแนวคิดเดิม
หรือเป็นแนวคิดใหม่
๒. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาที่พัฒนาขึ้นนาไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้
หรือคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ได้จริง
ระดับดีมาก
๑. มีคุณลักษณะเหมือนระดับดี และ
๒. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาสามารถนาไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนาผู้เรียนกลุ่ม
อื่นได้
๓. ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน
ที่มี Impact factors
ระดับดีเด่น
๑. มีคุณลักษณะเหมือนระดับดีมาก และ
๒. ผลงานได้รับรางวัลหรือการยกย่องด้านการพัฒนาการเรียนการสอน/งานการศึกษา หรืองาน
ประดิษฐ์คิดค้น ในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ

๑๒
๓.๒.๓ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
นิยาม
เป็นผลงานที่เกิดจากการศึกษาวิจัย หรือ วิเคราะห์ สังเคราะห์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิชาการด้านอื่น
อันนาไปสู่ข้อเสนอนโยบายสาธารณะใหม่ หรือข้อเสนอแนะเชิงความคิดหรือเชิงประจักษ์
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะหรือการนานโยบายนั้นไปปฏิบัติ เพื่อให้ภาครัฐนาไปใช้กาหนด
นโยบาย กฎหมาย แผน คาสั่ง หรือมาตรการอื่นใด
ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่หรือพัฒนาให้เกิดผลดีต่อสาธารณะไม่ว่าระดับชาติ ท้องถิ่น
หรือนานาชาติ
รูปแบบ

การเผยแพร่

ลักษณะ
คุณภาพ

จัดทาเป็นเอกสาร โดยมีคาอธิบายทางวิชาการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพ
ปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือด้านอื่นที่ต้องการแก้ไข
โดยมีเหตุผลหลักฐานและข้อมูลสนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามหลักวิชาการ ทั้งนี้
โดยมีนโยบาย ร่างกฎหมาย ร่างกฎ แผน คาสั่ง หรือมาตรการอื่นใด เป็นผลผลิต (Output)
รวมทั้งมีการคาดการผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ต่อสังคมในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติด้วย
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
๑. ได้มีการนาเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน คาสั่ง หรือมาตรการอื่นใด พร้อมคาอธิบายต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้นๆ ทั้งได้มีการนาไปสู่การ
พิจารณาหรือดาเนินการโดยผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
๒. ได้มีการเผยแพร่นโยบายสาธารณะนั้นไปยังผู้เกี่ยวข้อง
ระดับดี เป็นผลงานที่แสดงการวิเคราะห์สังเคราะห์ที่มีหลักฐานข้อมูลหรือเหตุผลสนับสนุน ซึง่
แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ
ระดับดีมาก เป็นเกณฑ์เดียวกับระดับดีแต่ต้องเป็นข้อเสนอใหม่ที่ครอบคลุมการแก้ปัญหา หรือ
พัฒนาที่กว้างขวางกว่าข้อเสนอเดิม โดยต้องมีร่างกฎหมาย ร่างนโยบาย ร่างแผน ฯลฯ ที่มี
คุณภาพระดับดีมาก และมีการอ้างอิงโดยผู้เกี่ยวข้อง
ระดับดีเด่น เป็นเกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องได้รับการอ้างอิง อภิปรายอย่างกว้างขวาง
ในสังคม หรือได้รับการนาไปใช้โดยผู้รับผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้น และเกิดประโยชน์

๑๓

๓.๒.๔ กรณีศึกษา (Case study)
นิยาม
งานเขียนที่เกิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐบาล
ฯลฯ) ศึกษาเหตุการณ์ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีที่เกิดขึ้นจริงมาจัดทาเป็นกรณีศึกษา
เพื่อใช้ในการสอน (Teaching case study) ทั้งนี้ โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ตาม
หลักวิชาการถึงสาเหตุของปัญหาและปัจจัยอื่น ๆ นามาประกอบ การตัดสินใจและกาหนด
ทางเลือกในการแก้ปัญหาตามหลักวิชา หรือทาข้อเสนอในการพัฒนาองค์กร หรือเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคคลหรือพฤติกรรมขององค์กรเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์
หาเหตุผลและแนวทางในการตัดสินใจตามหลักวิชาการ หรือเพื่อวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและการ
ใช้ดุลพินิจตัดสินในคดีนั้น ๆ
จานวนกรณีศึกษาที่จะนามาแทนผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ.
กาหนด
รูปแบบ
เอกสารที่ตีพิมพ์หรือเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคู่มือการสอน (Teaching
notes) และใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้ว มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ บทนา เนื้อหา
และบทส่งท้าย
การเผยแพร่

ลักษณะ
คุณภาพ

เผยแพร่ในลักษณะของสิ่งตีพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินคุณภาพ หรือเผยแพร่ในหนังสือหรือแหล่งรวบรวม
กรณีศึกษาที่มีการบรรณาธิการโดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ
ระดับดี
๑. เป็นกรณีศึกษาที่มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ บทนา เนื้อหา บทส่งท้าย รายละเอียด
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น ตาราง และรูปภาพ
๒. เป็นกรณีศึกษาที่มีเนื้อหาและการนาเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
ในระดับอุดมศึกษา
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง
เป็นกรณีศึกษาที่มีการเสนอเนื้อหาและการวิเคราะห์ที่ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแพร่หลาย
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง
๑. เป็นกรณีศึกษาที่บุกเบิกทางวิชาการ นาเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ไม่เคยมีผู้ศึกษามา
ก่อน มีการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง และสร้างความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ทาให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน
๒. เป็นกรณีศึกษาที่กระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าในวิชาการ หรือวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ

๑๔
๓.๒.๕ งานแปล
นิยาม
งานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ หรือ
วิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสาคัญและทรงคุณค่าในสาขานั้นๆ
ซึ่งเมื่อนามาแปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์ชัด
เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือ
แปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง
การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบัน ดังนี้
๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ
การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชา
ต่างๆ ในหลักสูตร ซึ่งจานวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจ
ใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน
ทั้งนี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการขอสถาบันอุดมศึกษา
คณะและ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชน
มาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน
กรณีที่อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณา หากคณะผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ปรับปรุงงานแปลซึ่ง
อยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้ ทั้งนี้ เมื่อได้แก้ไขปรับปรุงงานแปลดังกล่าว
เรียบร้อยแล้วให้เสนอคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา โดยไม่ต้องนางานแปลดังกล่าวไปเผยแพร่ใหม่
อีกครั้งหนึ่ง
กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของงานแปลแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
การนางานแปลนั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในงานแปลเพื่อนามาเสนอขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถกระทาได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพ
งานแปลที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง

๑๕

๓.๒.๕ งานแปล (ต่อ)
ลักษณะ
ระดับดี เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาจากต้นฉบับเดิมได้สมบูรณ์พร้อมทั้งมีบทนาของผู้แปลที่ให้
คุณภาพ
ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับเอกสารที่แปล
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีการใช้ภาษาที่สละสลวย และอ่านเข้าใจง่าย
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องมีบทนาเชิงวิเคราะห์ที่แสดงความรู้ความ
เข้าใจของผู้แปลในเรื่องนั้นๆ และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีการค้นคว้าเพิ่มเติมของผู้แปล
ใส่ไว้ในบทนา หรือในเชิงอรรถ แล้วแต่กรณี
สาหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้ใช้ลักษณะคุณภาพดังต่อไปนี้
ระดับดี เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวบทแบบแผนทางความคิดหรือ
วัฒนธรรมต้นกาเนิด และบ่งชี้ความสามารถในการสื่อความหมายได้อย่างดี มีการศึกษา
วิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัย
มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆอันเหมาะสมทั้งในระดับจุลภาคและ
มหภาค
ระดับดีมาก เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งในตัวบทแบบแผนทางความคิด
หรือวัฒนธรรมต้นกาเนิดและบ่งชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมายในระดับสูงมาก
มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงาน อย่างละเอียดลึกซึ้งในลักษณะ
ที่เทียบได้กับงานวิจัยของผู้สันทัดกรณี มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ
อันเหมาะสมทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค
ระดับดีเด่น ให้ข้อสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปล ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก
โดยมีข้อกาหนดเพิ่มเติมดังนี้
๑. เป็นงานที่แปลมาจากต้นแบบที่มีความสาคัญในระดับที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางวิชาการ
๒. เป็นงานที่แปลอยู่ในระดับที่พึงยึดถือเป็นแบบฉบับได้
๓. มีการให้ข้อสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเป็นการบุกเบิก
ทางวิชาการ

๑๖
๓.๒.๖ พจนานุกรม (Dictionary) สารานุกรม (Encyclopedia) นามานุกรม (Directory)
และงานวิชาการอื่นในลักษณะเดียวกัน
นิยาม
งานอ้างอิงที่อธิบาย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับคา หรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อย ในลักษณะอื่นๆ
อันเป็นผลของการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ และมีหลักวิชา รวมทั้งแสดงสถานะล่าสุด ทาง
วิชาการ (State-of-the-art) ของสาขาวิชานั้น ๆ เป็นการรวบรวมคา หรือหัวข้อ
หรือหน่วยย่อย จัดระบบอ้างอิง โดยเป็นงานของนักวิชาการคนเดียว มีคานาที่ชี้แจงหลักการ
หลักวิชา หรือทฤษฎีที่นามาใช้ รวมทั้งอธิบายวิธีการใช้ และมีบรรณานุกรมรวม หรือ
บรรณานุกรมแยกส่วนตามหน่วยย่อย รวมทั้งดัชนีค้นคา ในกรณีที่จาเป็น
การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer reviewer)
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน
ลักษณะ
ระดับดี เป็นงานอ้างอิงที่ให้ความรู้พื้นฐานอันถูกต้องและทันสมัย ครอบคลุมเนื้อหา
คุณภาพ
ที่กว้างขวางตามที่ยอมรับกันในวงวิชาการ
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีการให้ข้อมูลและทัศนะที่ชี้ให้เห็นถึง
วิวัฒนาการของศัพท์ หัวข้อ หรือหน่วยย่อยและ/หรือสาขาวิชานั้น ๆ
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องมีการชี้ทางให้ผู้อ่าน หรือผู้ใช้เกิดความคิด
เชิงวิพากษ์และ/หรือ เกิดความสนใจ ที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไป

๑๗
๓.๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คานิยาม
ผลงานวิชาการที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง ผลงานการสร้างสรรค์พืชหรือ
สัตว์พันธุ์ใหม่ หรือจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษสาหรับการใช้ประโยชน์เฉพาะ
ด้าน วัคซีน ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งพัฒนาขึ้นจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยวิธีวิทยาที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ
รูปแบบ
ผลงานสร้างสรรค์พร้อมด้วยสิ่งตีพิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการ ที่แสดงถึงแนวคิดในการ
วิจัยค้นคว้าและพัฒนางานนั้นๆ กระบวนการในการวิจัยและพัฒนา ผลการทดสอบคุณสมบัติ
ต่างๆ ทั้งที่เป็นคุณสมบัติพื้นฐานและคุณสมบัติพิเศษที่เป็นข้อเด่น ผลการทดสอบในสภาพของ
การนาไปใช้จริงในสภาพที่เหมาะสม และศักยภาพของผลกระทบจากการนาไปใช้ในแง่
เศรษฐกิจหรือสังคม
การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer reviewer)
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ
การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ
๒. เอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน
ลักษณะ
ระดับดี เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการ
คุณภาพ
มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ และการนาผลงานนั้นไปใช้มีศักยภาพในการ
ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับปานกลาง
ระดับดีมาก เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้
เชิงวิชาการมากขึ้น มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ และการนาผลงานนั้นไปใช้
มีศักยภาพในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง
ระดับดีเด่น เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้
เชิงวิชาการที่ลึกซึ้ง มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ ผลงานมีคุณสมบัติโดด
เด่น และมีศักยภาพสูงในการนาไปใช้ประโยชน์ หรือก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์
ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ๆ ที่จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง

๑๘
๓.๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ
นิยาม
ผลงานหรือชุดของผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียะ ปรัชญา จริยธรรม
หรือเป็นงานที่สะท้อนสังคม แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน
มีการนาเสนอพร้อมคาอธิบายอันกอปรด้วยหลักวิชาที่เอื้อต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจใน
ความหมายและคุณค่าของงาน เช่น ผลงานสร้างสรรค์
ด้านวรรณกรรม ด้านศิลปะการแสดง ด้านดนตรี ด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบ จิตรกรรม
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และศิลปะด้านอื่น ๆ
รูปแบบ
งานสร้างสรรค์ พร้อมบทวิเคราะห์ที่อธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือความคิด
เชิงทฤษฎี รวมทั้งกระบวนการและ/หรือเทคนิคในการสร้างงาน มีการให้ข้อมูลและ
ข้อวินิจฉัยที่เอื้อให้เกิดการตีความและการประเมินคุณค่าในหมู่ของผู้รับงาน
การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer reviewer)
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. วรรณกรรมต้นแบบ และเอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดย
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ
การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ
ทั้งนี้ ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน
ลักษณะ
คุณภาพ

ระดับดี เป็นผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะ โดยที่ผู้ประพันธ์สามารถ อธิบายหลักการและ
กระบวนการสร้างสรรค์ที่สื่อความกับผู้รับได้เป็นอย่างดี
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และเป็นตัวอย่างอันดีที่ยังประโยชน์เด่นชัดต่อ
วรรณกรรมศึกษา วิชาการด้านการเขียนสร้างสรรค์ (Creative writing)
และการศึกษาศิลปะแขนงนั้น ๆ
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องเป็นงานที่สร้างมิติใหม่ในด้าน
การสร้างสรรค์ สุนทรียศาสตร์ วรรณกรรมศึกษา การเขียนสร้างสรรค์ (Creative writing)และ
การศึกษาศิลปะ

๑๙
๓.๒.๙ สิทธิบัตร (Patent)
นิยาม
สิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร
รูปแบบ

การเผยแพร่
ลักษณะ
คุณภาพ

อาจจัดทาได้หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรูปเล่ม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑. มีบทวิเคราะห์ที่อธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงาน
ที่ทาให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด
๒. ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดง
ถึงคุณค่าของผลงานนั้นด้วย
มีหลักฐานการนาสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน
ระดับดี เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้นาไปวิจัยหรือพัฒนา ต่อยอด
ระดับดีมาก เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้นาไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ระดับชาติ
ระดับดีเด่น เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้นาไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับนานาชาติ และมีหลักฐานว่าได้นาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณประโยชน์
อย่างกว้างขวาง

๒๐

๓.๒.๑๐ ซอฟต์แวร์ (Software)
นิยาม
หมายความถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์
ซึ่งเป็นผลงานที่ได้จากการวิจัย หรือการประดิษฐ์คิดค้นใหม่หรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่มี
หลักวิชาอันสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน รวมถึงซอฟต์แวร์ที่เป็นการประยุกต์
หลักวิชา เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในเชิงวิชาการ โดยต้องมีลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังนี้
๑. การดาเนินงานโครงการที่มีลักษณะการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ระเบียบวิธี
เชิงตัวเลข (Numerical method) หรือการดาเนินงานลักษณะ Engineering design
ซึ่งเป็นการปรับปรุงกระบวนการออกแบบโดยตรง
๒. งานที่มีลักษณะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาในระดับแฟ้มข้อมูลต้นฉบับ
(Source code) เพื่อพัฒนาระบบการทางานให้ดีขึ้น โดยมีการปรับปรุงระบบอย่างมีนัยสาคัญ
๓. โครงการที่มีการเก็บข้อมูลเชิงประสิทธิภาพและประเมินผลเพื่อให้สอดคล้องกับงานวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าหลังจากการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ซอฟต์แวร์มาใช้พัฒนาแล้วระบบการทางานดีขึ้นได้อย่างไร โดยต้องมีการปรับปรุงระบบหรือ
สารวจความต้องการ รวมถึงแสดงผลลัพธ์หรือตัวชี้วัดที่ชัดเจน ซึ่งมิได้นาเข้ามาเพื่อทดแทน
ระบบเดิมเพียงอย่างเดียว
ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องสอดคล้องลักษณะงานวิจัยและพัฒนา
รูปแบบ
อาจจัดทาได้หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรูปเล่ม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑. มีคาอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เช่น คู่มือที่อธิบายการใช้งาน
หลักการของวิธีการทางานและหน้าที่ของซอฟต์แวร์ดังกล่าวอย่างละเอียดและชัดเจน
เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ทาให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ
หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือหลายสาขาวิชา
ได้อย่างไร ในแง่ใด
๒. ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่าของ
ผลงานนั้นด้วย
การเผยแพร่
มีหลักฐานการนาซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน

๒๑
๓.๒.๑๐ ซอฟต์แวร์ (Software) (ต่อ)
ลักษณะ
ระดับดี เป็นงานที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน ถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบวิธีวิจัย
คุณภาพ
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือนาไปประยุกต์ใช้ได้
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง
๑. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และนาเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างาน
เดิม ที่เคยมีผู้ศึกษามาแล้ว
๒. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถนาไปประยุกต์ได้
อย่างแพร่หลาย
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องได้รับการอ้างอิงและใช้งาน
อย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ

๒๒
๓.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
นิยาม
ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ตอ่ สังคม ส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อ
สาธารณะ
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางด้านใด
ด้านหนึ่งหรือหลายด้านเกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ
การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่นาไปสู่การจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบอื่นที่สามารถแสดงได้
เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือ
สร้างการเปลี่ยนแปลงจากการตระหนักและการรับรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน
รูปแบบ
จัดทาเป็นเอกสาร โดยมีคาอธิบาย/ ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็น
ผลงานที่ทาให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่งหรือ
หลายสาขาวิชา และสามารถนาไปอ้างอิงได้ โดยต้องปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในประเด็นต่อไปนี้
 การวิเคราะห์สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย
 การออกแบบหรือพัฒนาหรือแนวคิดหรือกระบวนการที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น
 ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น
 การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว
 การประเมินผลลัพธ์โดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 การสรุปแนวทางการธารงรักษาหรือการนาไปขยายผลหรือการปรับปรุงพัฒนา
ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ
เกี่ยวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน์
จดหมายยืนยันถึงผลประกอบการกาไรหรือความเอื้ออานวยจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
หรือ ภาคประชาสังคม ที่ได้รับผลประโยชน์ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้

๒๓
๓.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม (ต่อ)
การเผยแพร่ ให้มีการเผยแพร่โดยการจัดเวทีนาเสนอผลงานในพื้นที่หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพื้นที่และจะต้องมี
การเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคล้อง กับผลงาน โดย
การเผยแพร่นั้นจะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ที่สามารถใช้อ้างอิง
หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้
ลักษณะ
ระดับดี มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความต้องการ
คุณภาพ
โดยการมีส่วนร่วมของสังคมกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรภาครัฐ หรือบุคลากรภาคเอกชน มีการ
วิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือทาความเข้าใจสถานการณ์
มีการถ่ายทอดผลงานทางวิชาการ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์
หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน สังคม องค์กรภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนนั้น
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องสามารถนามาใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหา
หรือทาความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือ
ก่อให้เกิดการพัฒนาสังคม องค์กรภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนอื่นได้ หรือก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวาง เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ เช่น UNESCO WHO UNICEF เป็นต้น
หมายเหตุ แนวทางการประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคม ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคมโดยใช้แนวทางในการประเมินดังต่อไปนี้
๑. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน
๒. ประเมินจากหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง หรือสารสนเทศ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ แล้ว อาจประเมิน
จากการตรวจสอบสภาพจริงที่มีอยู่ในพื้นที่ร่วมด้วย ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ จะตรวจสอบด้วยตนเองหรือแต่งตั้งผู้แทนให้ไป
ตรวจสอบแทนก็ได้
ทั้งนี้ ให้เน้นถึงการมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย

๒๔
๓.๔.๑ ตารา
นิยาม

รูปแบบ

การเผยแพร่

งานวิชาการที่ใช้สาหรับการเรียนการสอนทั้งวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา ซึ่งเกิดจากการนา
ข้อค้นพบจากทฤษฎี จากงานวิจัยของผู้ขอ หรือความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าศึกษามาวิเคราะห์
สังเคราะห์ รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศน์ที่ผู้เขียนกาหนดให้เป็นแกนกลาง ซึ่งสัมพันธ์กับ
มโนทัศน์ย่อยอื่นอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพสัมพันธภาพและสารัตถภาพตามหลักการเขียนที่ดี ใช้
ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการ และให้ความรู้ใหม่อันเป็นความรู้สาคัญที่มีผลให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงต่อวงการวิชาการนั้นๆ เนื้อหาสาระของตาราต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่
ผู้ขอยื่นเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ ผู้ขอกาหนดตาแหน่งจะต้องระบุวิชาที่
เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่ใช้ตาราเล่มที่เสนอขอตาแหน่งทางวิชาการด้วย
ผลงานทางวิชาการที่เป็น “ตารา” นี้อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารคาสอนจนถึงระดับที่
มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้เรียนในวิชานั้น แต่สามารถอ่านและทา
ความเข้าใจในสาระของตารานั้นด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้น หากผลงานทาง
วิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอนไปแล้ว จะนามาเสนอเป็น
ตาราไม่ได้ เว้นแต่จะมีการพัฒนาจนเห็นได้ชัดว่าเป็นตารา
เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วยคานา สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การสรุป
การอ้างอิง บรรณานุกรม และดัชนีค้นคา ทั้งนี้ควรมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วน
สมบูรณ์ การอธิบายสาระสาคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษา
ประกอบจนผู้อ่านสามารถทาความเข้าใจในสาระสาคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer reviewer)
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม, E-learning,
Online learning
๓. การเผยแพร่เป็น E-book โดยสานักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชา
ต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จานวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่
อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน
ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา คณะ
หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานัน้

๒๕

๓.๔.๑ ตารา (ต่อ)
การเผยแพร่
กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของตาราแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด การ
(ต่อ)
นาตารานั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในตาราเพื่อนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการครั้งใหม่ สามารถกระทาได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพตารา
ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ลักษณะ
ระดับดี เป็นตาราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมีแนวคิดและ
คุณภาพ
การนาเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง
๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและ
เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียน ที่เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
๓. สามารถนาไปใช้อ้างอิงหรือนาไปปฏิบัติได้
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง
๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้าง
องค์ความรู้ใหม่ (Body of knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง
๓. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ

๒๖
๓.๔.๒ หนังสือ
นิยาม
งานวิชาการที่เกิดจากการค้นคว้าศึกษาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง
มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยมโนทัศน์หลัก ที่เป็น
แกนกลางและมโนทัศน์ย่อยที่สัมพันธ์กัน มีความละเอียดลึกซึ้ง ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทาง
วิชาการ ให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ
ให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของหนังสือ ไม่จาเป็นต้องสอดคล้องหรือ
เป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่จาเป็นต้องนาไปใช้
ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง
เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ
หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอนไปแล้ว
จะนามาเสนอเป็นหนังสือไม่ได้
รูปแบบ
เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย คานา สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิง
บรรณานุกรม และดัชนีค้นคา ที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยอาจมีข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง
หรือกรณีศึกษาประกอบด้วยก็ได้ ตามรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
๑. เป็นงานที่นักวิชาการเขียนทั้งเล่ม (Authored book) คือเอกสารที่ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้น
ทั้งเล่มอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญา
ความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ
๒. เป็นงานวิชาการบางบทหรือส่วนหนึ่งในหนังสือที่มีผู้เขียนหลายคน (Book chapter) โดย
จะต้องมีความเป็นเอกภาพของเนื้อหาวิชาการ ซึ่งผู้อ่านสามารถทาความเข้าใจ ในสาระสาคัญนั้น
ได้โดยเบ็ดเสร็จในแต่ละบท และเป็นงานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีวิทยาอันเป็นที่ยอมรับจนได้ข้อสรุปที่ทาให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือนาไป
ประยุกต์ใช้ได้ กรณีที่ในแต่ละบทมีผู้เขียนหลายคนจะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนอย่าง
ชัดเจน
จานวนบทที่จะนามาแทนหนังสือ ๑ เล่ม ให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer reviewer)
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้
๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม
๓. การเผยแพร่เป็น E-book โดยสานักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ

๒๗

๓.๔.๒ หนังสือ (ต่อ)
การเผยแพร่
การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชา
(ต่อ)
ต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จานวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้
แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน
กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของหนังสือแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด การ
นาหนังสือนั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในหนังสือเพื่อนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถกระทาได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพหนังสือ
ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ลักษณะ
ระดับดี เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมีแนวคิดและการ
คุณภาพ
นาเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง
๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็น
ประโยชน์ต่อวงวิชาการ
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยที่เป็นการแสดง
ให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
๓. สามารถนาไปใช้อ้างอิงหรือนาไปปฏิบัติได้
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง
๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์ความรู้
ใหม่ (Body of knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง
๓. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ

๒๘
๓.๔.๓ บทความทางวิชาการ
นิยาม
งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกาหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน
ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีการสารวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุน
จนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนาความรู้จากแหล่งต่างๆ มา
ประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้
อย่างชัดเจนด้วย
รูปแบบ

ประกอบด้วยการนาความที่แสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์
กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรม
ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์

การเผยแพร่

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบัน ดังนี้
๑. เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กาหนด
ทั้งนี้ วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชานั้น ๆ (Peer reviewer) ประเมินคุณภาพ
เมื่อได้เผยแพร่ “บทความวิชาการ” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การนา “บทความวิชาการ” นั้น มา
แก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อนามาเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการและให้
มีการประเมินคุณภาพ “บทความวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่ง จะกระทาไม่ได้

ลักษณะ
คุณภาพ

ระดับดี เป็นบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย
มีแนวคิดและการนาเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง
๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็น
ประโยชน์ต่อวงวิชาการ
๒. สามารถนาไปอ้างอิงหรือนาไปปฏิบัติได้
ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง
๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้าง
องค์ความรู้ใหม่ (Body of knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับ
ในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ

๑
(ร่าง)
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วย ตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑
หมายเลข ๒
คำนิยำม เอกสำรที่ใช้ประเมินผลกำรสอน กำรลอกเลียนผลงำน เกณฑ์กำรประเมินผลกำรสอน
และวิธีกำรประเมินผลกำรสอน
ข้อ ๑ คานิยาม
“การสอน” หมายความว่า การจัดการให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ ได้แก่ งานสอนภาคบรรยาย งานสอน
ภาคปฏิบัติ งานควบคุมภาคสนาม งานควบคุมหรือที่ปรึกษาโครงงาน งานควบคุมหรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
หรือดุษฏีนิพนธ์ งานควบคุมหรือที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรืองานลักษณะอื่นของรายวิชาที่กาหนด
ไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
“เอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน” หมายความว่า เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน ทีผ่ ู้ขอ
แต่งตั้งเป็นผู้สอนหรือมีส่วนร่วมในการสอน ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และผู้ขอแต่งตั้งเป็นผู้จัดทาหรือทา
ร่วมกับผู้อื่น ทั้งนี้ต้องมิใช่การลอกเลียนผลงาน
“เอกสารประกอบการสอน” หมายความว่า เอกสารที่ได้ใช้ประกอบการสอนรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือส่วน
หนึ่งของรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่สะท้อนให้เห็น เนื้อหาวิชาที่ทันสมัย ถูกต้อง และวิธีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยเอกสารแผนการเรียนการ
สอน และเอกสารเนื้อหาวิชา โดยมีการตีพิมพ์หรือถ่ายสาเนาเย็บเล่ม และผู้ขอแต่งตั้งเป็นผู้เขียนหรือเขียนร่วมกับ
ผู้อื่น ทั้งนี้ต้องมิใช่การลอกเลียนผลงาน จัดเป็นเครื่องมือสาคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน
“เอกสารคาสอน” หมายความว่า เอกสารคาบรรยายที่ได้ใช้สอนรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือส่วนหนึ่งของ
รายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่ทันสมัย ถูกต้อง และวิธีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้และการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยเอกสารแผนการเรียนการสอน และ
เอกสารเนื้อหาวิชา มีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน และมีสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้น เช่น รายชื่อ
บทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (Chart) แถบเสียง (Tape)
หรือภาพเลื่อน (Slide) ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่ใช้ประกอบการอธิบาย ภาพ แบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการอ้างอิง
เพื่อขยายความที่มาของสาระและข้อมูล และบรรณานุกรมที่ทันสมัย โดยมีการตีพิมพ์หรือถ่ายสาเนาเย็บเล่ม และ
ผู้ขอแต่งตั้งเป็นผู้เขียนหรือเขียนร่วมกับผู้อื่น ทั้งนี้ต้องมิใช่การลอกเลียนผลงาน จัดเป็นเครื่องมือสาคัญของนิสิตที่
นาไปศึกษาด้วยตนเองหรือศึกษาเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้นๆ
“เอกสารแผนการเรียนการสอน” หมายความว่า เอกสารประจาชั่วโมงหรือคาบ ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ที่แสดงถึงการวางแผนในการจัดการเรียนรู้แก่นิสิตและการสอนของอาจารย์ อย่างเป็นระบบ

๒
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในชั่วโมงนั้นหรือคาบนั้น ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผู้สอนเป็นผู้จัด และ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและรายวิชา
“การลอกเลียนผลงาน” หมายความว่า การนาผลงานของผู้อื่นมาอ้างว่าเป็นผลงานของตนเองหรือการ
ลอกเลียน การคัดลอก ผลงานของผู้อื่นแม้แต่บางส่วน มาเป็นผลงานของตนเองโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ผลงานนั้นหรือมิได้มีการอ้างอิงตามหลักวิชาการและหลักจริยธรรม และการกระทาใดใดอันเป็นการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นอันกฎหมายระบุว่าเป็นความผิด
ข้อ ๒ ผู้ขอแต่งตั้ง ต้องมีภาระงานสอนตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๓ รูปแบบและการเผยแพร่
เอกสารประกอบการสอน อาจเป็นเอกสารที่จัดทาเป็นรูปเล่ม หรือถ่ายสาเนาเย็บเล่ม หรือจัดทาด้วยสื่อ
อื่นๆ ที่ได้รับการตรวจสอบถึงความถูกต้องและความเหมาะสมจากภาควิชาหรือสาขาวิชา และได้ใช้ประกอบการ
สอนมาแล้ว
เอกสารคาสอน ต้องได้รับการจัดทาเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายสาเนาเย็บเล่ม หรือจัดทาด้วยสื่อ
อื่นๆ ที่ได้รับการตรวจสอบถึงความถูกต้องและความเหมาะสมจากภาควิชาหรือสาขาวิชา และได้ใช้เป็น “คาสอน”
ให้แก่นิสิตในรายวิชานั้นๆมาแล้ว
เอกสารแผนการเรียนการสอน เป็นเอกสารที่อาจารย์ผู้สอนคนเดียวหรือหลายคนสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็น
กรอบและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนประจาชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงใดหรือคาบหนึ่งคาบใด ประกอบด้วยหัวข้อ
และสาระ ดังนี้
ชื่อเรื่องที่สอนในชั่วโมงนั้นหรือคาบเวลานั้น
ภาคเรียน ปีการศึกษา ที่ใช้จัดการเรียนการสอน
ชื่ออาจารย์ผู้สอน วุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ และช่องทางการติดต่อ
ชื่อรายวิชาและรหัส
ชื่อหลักสูตร
วันเดือนปีและ เวลา ที่สอน
วัตถุประสงค์การศึกษา (วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม) ของเรื่องที่สอนใน
ชั่วโมงนั้นหรือคาบเวลานั้น
เนื้อหาของเรื่องที่สอน โดยสังเขป
วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้

๓
โสตทัศนูปกรณ์
การประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ เกณฑ์และวิธี วัดผล และตัดสินผล
วันเดือนปีที่แก้ไขปรับปรุง(หากมี)
ข้อ ๔ ผู้ขอแต่งตั้ง ต้องเสนอเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนที่ได้ใช้ประกอบการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
มาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษาตามภาระงานสอนวิชาใดวิชาหนึ่งหรือในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน
แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค ดังนี้
สาหรับตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ให้เสนอ เอกสารประกอบการ
สอนวิชาใดวิชาหนึ่งหรือในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิ
ตระบบทวิภาค ที่ผู้ขอแต่งตั้งเป็นผู้สอน
สาหรับตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ ให้เสนอ เอกสารคาสอนวิชาใดวิชา
หนึ่งหรือในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค
ที่ผู้ขอแต่งตั้งเป็นผู้สอน
ข้อ ๕ ให้ประเมินการสอนของผู้ขอแต่งตั้งโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และผู้บังคับบัญชาชั้นต้นส่งผลการประเมิน
โดยตรงต่อคณะกรรมการ ณ หน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณา และคณะกรรมการ อาจพิจารณา
ตามผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรืออาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนเพื่อประเมินผล
การสอนหรือคณะกรรมการอาจประเมินผลการสอนเอง
ให้นาผลการประเมินของนิสิตต่อการสอนของอาจารย์มาเป็นส่วนประกอบในการประเมินผลการสอน
ทั้งนี้วิธีการประเมินของนิสิตและสาระการประเมิน ตลอดจนเกณฑ์การประเมินผล ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
ข้อ ๖ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ดาเนินการดังนี้
(๑) ตรวจสอบเอกสารและพิจารณาความถูกต้องของ แผนการเรียนการสอน เอกสาร
ประกอบการบรรยายหรือเอกสารคาสอน ว่าถูกต้องตามหลักการศึกษาและตามเกณฑ์
หรือไม่
(๒) ประเมินการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด โดยเข้าสังเกตการ
สอนในชั้นเรียน
(๓) รวบรวม และประเมิน ผลการประเมินการสอนของผู้ขอแต่งตั้งที่ประเมินโดยนิสิต

๔
(๔) พิจารณาความถูกต้องตามหลักการศึกษาของวิธีการวัดผลและการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่
จัดทาโดยผู้ขอแต่งตั้ง
(๕) พิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
(๖) รายงานผลต่อคณะกรรมการโดยส่งรายงาน ณ หน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี
การประเมินผลการสอนอาจกระทาล่วงหน้าก่อนการเสนอขอแต่งตั้งก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องกระทา
หลังระยะเวลาที่กาหนดตาม ข้อ ๑๑.๑.๑ ข้อ ๑๑.๒.๑ และข้อ ๑๑.๓.๑ แล้วแต่กรณี ของข้อบังคับนี้ และให้มีผล
ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปีนับตั้งแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาแล้วเสร็จจนถึงวันที่สภามหาวิทยาลัยรับเรื่องการขอ
แต่งตั้ง
ในกรณีการขอแต่งตั้งในระดับตาแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันกับที่ได้เคยขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการมาแล้ว ให้คณะกรรมการนาผลการประเมินผลการสอนในการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการคราวก่อน
ที่เคยได้รับการประเมินว่ามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ มาใช้ในการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการคราวนี้ได้ โดยไม่ต้อง
ประเมินผลการสอนใหม่อีก แต่ทั้งนี้ผลการประเมินการสอนดังกล่าวต้องอยู่ในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่
คณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการสอนหรือคณะกรรมการมีมติ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๗ เกณฑ์ระดับคุณภาพ
เอกสารประกอบการสอน
ดี
มีเอกสารแผนการเรียนการสอนที่ถูกต้องตามหลักการศึกษา มีเอกสาร
เนื้อหาวิชาที่มีสาระถูกต้อง ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ มีการเรียบเรียง
ที่ถูกต้องตามหลักภาษา ไม่มีการลอกเลียนผลงาน และได้เผยแพร่แล้วตาม
เกณฑ์
ไม่อยู่ในเกณฑ์ มีคุณภาพต่ากว่าระดับดี
เอกสารคาสอน
ดี

มีเอกสารแผนการเรียนการสอนที่ถูกต้องตามหลักการศึกษา มีเอกสาร
เนื้อหาวิชาทีถ่ ูกต้อง ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ แสดงถึงการ
ประยุกต์ความรู้ให้เหมาะสมต่อสภาพสังคมไทย มีการเสนอแนะประเด็นที่ยัง
ต้องการการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม มีการเรียบเรียงที่ถูกต้องตามหลักภาษา
มีรายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่
เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (Chart) แถบเสียง (Tape) หรือภาพเลื่อน (Slide)
ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่ใช้ประกอบการอธิบาย ภาพ แบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้ง

๕
การอ้างอิงเพื่อขยายความที่มาของสาระและข้อมูล และบรรณานุกรมที่ทันสมัย
ไม่มีการลอกเลียนผลงาน และได้เผยแพร่แล้วตามเกณฑ์
ไม่อยู่ในเกณฑ์ มีคุณภาพต่ากว่าระดับดี
การสอน
ดัชนี
๑. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้
๒. มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ในวิชาที่สอน
๓. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจ และติดตามการสอนตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่าง สอดแทรก
ประสบการณ์ ใช้คาถามเพื่อให้ผู้เรียนคิด และ คาถามให้เข้าใจได้ชัดเจน
๔. มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๕. มีความสามารถให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งข้อมูลที่ค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติม
๖. มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตาม
ความเหมาะสม
๗. มีความสามารถในการใช้สื่อการสอน และอุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสม
๘. มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่
สอน โดยต้องแสดงวิธีการวัดผลที่ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ใน
แผนการสอน
๙. มีความสามารถในการวิเคราะห์คุณภาพของวิธีวัดผลตามข้อ ๘ ทั้งก่อน
และหลังการนาไปใช้
๑๐. มีความสามารถในการพัฒนาแผนการเรียนการสอนตามข้อ ๑
๑๑. เป็นตัวอย่างในด้านคุณธรรมและจริยธรรม เช่น ตรงต่อเวลา แต่งกายสุภาพ ใช้
วาจาสุภาพ
ระดับคุณภาพ แบ่งเป็น ๔ ระดับคือ ชานาญ ชานาญพิเศษ เชี่ยวชาญ และไม่อยู่ในเกณฑ์
ตามเกณฑ์ดังนี้
ชำนำญ
จัดทาแผนการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กาหนด จัดการเรียนการสอนได้ตามแผนการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต
นาไปใช้และปรับปรุงแก้ไขได้อย่างมีคุณภาพ ร่วมพัฒนาการศึกษาของ

๖

ชำนำญพิเศษ

เชี่ยวชำญ

ไม่อยู่ในเกณฑ์

ส่วนงาน เป็นผู้ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีความสุภาพทั้ง
บุคลิก วาจา และการแต่งกาย ส่งเกรดนิสิตได้ภายในเวลา ๒
สัปดาห์หลังจากสิ้นสุดการวัดผลรายวิชาที่รับผิดชอบ
จัดทาแผนการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กาหนด จัดการเรียนการสอนได้ตามแผนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด
วิเคราะห์ วิจารณ์ ใช้เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูง
สร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต นาไปใช้และปรับปรุงแก้ไขได้
อย่างมีคุณภาพสูง พัฒนาแผนการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ร่วมพัฒนาการศึกษาของส่วนงาน เป็นผู้ตรงต่อเวลา มีความ
รับผิดชอบ มีความสุภาพทั้งบุคลิก วาจา และการแต่งกาย ส่งเกรด
นิสิตได้ภายในเวลา ๒ สัปดาห์หลังจากสิ้นสุดการวัดผลรายวิชาที่
รับผิดชอบ
จัดทาแผนการเรียนสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กาหนด จัดการเรียนการสอนได้ตามแผนการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด
วิเคราะห์ วิจารณ์ ใช้เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูง
สร้างเครือ่ งมือวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตได้อย่างมีคุณภาพสูงและ
ช่วยเหลืออาจารย์ผู้อื่นในการตรวจสอบคุณภาพข้อสอบและปรับปรุง
แก้ไข พัฒนาแผนการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ ร่วมพัฒนา
และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการศึกษาของส่วนงาน เป็นผู้ตรงต่อ
เวลา มีความรับผิดชอบ มีความสุภาพทั้งบุคลิก วาจา และการแต่งกาย
ส่งเกรดนิสิตได้ภายในเวลา ๒ สัปดาห์หลังจากสิ้นสุดการวัดผลรายวิชา
ที่รับผิดชอบ
มีคุณภาพต่ากว่าระดับชานาญ

๗
ข้อ ๘ เกณฑ์การพิจารณา
๘.๑ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ต้องมีเอกสารแผนการเรียนการสอน
เอกสารประกอบการบรรยายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาคผู้ขอแต่งตั้งเป็นผู้สอน และเอกสารประกอบการสอนจานวนอย่างน้อยหนึ่ง
ฉบับมีคุณภาพในระดับ ดี และต้องมีผลการสอนในระดับ ชานาญ
๘.๒ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ตาแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ ต้องมีเอกสารคาสอนวิชาใดวิชาหนึ่งหรือ
ในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาคที่ผู้ขอ
แต่งตั้งเป็นผู้สอน และเอกสารคาสอนจานวนอย่างน้อยหนึ่งฉบับมีคุณภาพในระดับ ดี และต้องมีผลการสอนในระดับ
ชานาญพิเศษ
๘.๓ ตาแหน่งศาสตราจารย์ ตาแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ ตาแหน่งศาสตราจารย์วิจัย ตาแหน่ง
ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ตาแหน่งศาสตราจารย์คลินิก ต้องมีผลการสอนในระดับ เชี่ยวชาญ

(ร่าง)
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วย ตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑
หมายเลข ๓
เกณฑ์การประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ วิธีการประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ข้อ ๑ เกณฑ์จริยธรรมทางวิชาการ
๑.๑ ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นาผลงานไม่ว่า เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน
เอกสารการสอน สื่อการสอน หนังสือ ตารา โครงการวิจยั ผลงานทางวิชาการ ของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน ไม่ลอก
เลียนผลงานของผู้อื่น แม้เพียงส่วนหนึ่งส่วนใดโดยไม่มีการอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่กระทาการใดใดอันเป็น
ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งไม่นาผลงานทางวิชาการของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่
ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ
๑.๒ ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ในผลงานของตนเองและแสดง
หลักฐานในการค้นคว้า
๑.๓ ต้องไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการหรือผลประโยชน์ส่วนตัวจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วน
บุคคลของผู้อื่นและสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสวัสดิภาพสัตว์ทดลอง
๑.๔ ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง
และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์สว่ นตัว หรือต้องการสร้างความ
เสียหายแก่ผู้อื่น เป็นต้น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทาง
วิชาการ
๑.๕ ต้องนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
๑.๖ ต้องไม่กระทาการอันทุจริตในการแจ้งคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑.๗ ต้องไม่ระบุการมีส่วนร่วมในเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนหรือผลงานทางวิชาการไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง
๑.๘ ต้องไม่มีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น หรือนาผลงานของผู้อื่นไปใช้โดย
อ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน หรือ ผลงานทางวิชาการ หรือโครงการวิจัย หรือ
ผลงานอื่นๆ
๑.๙ ต้องมีความประพฤติเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ข้อ ๒ ผู้ขอแต่งตั้งต้องรับรองว่าตนมิได้กระทาการใดใดที่เป็นการฝ่าฝืนข้อ ๑ โดยลงนามรับรองด้านจริยธรรมและการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการในแบบเสนอขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ข้อ ๓ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และหัวหน้าส่วนงานพิจารณาและกลั่นกรอง ก่อนเสนอมหาวิทยาลัย

