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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
----------------------------------- 

 

 

 ตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในราชกิจจานุเบกษา  
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก าหนดหนึ่งปี นับตั้งแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับส าหรับคณาจารย์ 
เพ่ือให้สอดคล้อง เหมาะสมตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาวิชาการ
และแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมและประเทศ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) (๕) (๖) มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘  
และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  
ที่ สกอ. ๑๔๔๑/๒๕๕๙ ประกอบกับ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ 
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ 
มติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่........................ เมื่อ
วันที่ ..............................  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑” 
  

ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
  

ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 
๓.๑  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  ๓.๒  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งอื่นใด ในส่วนที่มิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 

หรือที่ได้ก าหนดไว้ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  

ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 

(ร่าง) 
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  “คณะ” หมายความรวมถึง วิทยาลัย สถาบัน และส่วนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ (๔) ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๐ที่มีภาระหน้าที่การสอน 
  “ภาควิชา” หมายความรวมถึง หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ในสังกัดคณะ 
   “สถาบันการศึกษาอื่น” หมายความว่า สถาบันสมทบ และสถาบันร่วมของมหาวิทยาลัย 
และให้หมายความรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน วิทยาลัยอ่ืน 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           

แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา  

“คณบดี” หมายความรวมถึง หัวหน้าส่วนงานที่เทียบเท่าคณะ 
“หัวหน้าภาควิชา” หมายความรวมถึง ประธานสาขาวิชา 
“การขอแต่งตั้ง” หมายความว่า การขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
“ผู้ขอ” หมายความว่า ผู้ขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการท่ีแต่งตั้ง

โดยสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่พิจารณาประเมินการขอแต่งตั้ง 
  “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการของคณะกรรมการ 

“คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการ
แต่งตั้งเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาและประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของ       
ผู้ขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

“ข้าราชการ” หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัย ผู้มีหน้าที่สอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานวิจัย หรือสอนในโรงเรียนสาธิต 
“พิบูลบ าเพ็ญ” 

“อาจารย์ประจ า” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยเต็มเวลา ต าแหน่งคณาจารย์ประจ า
และผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแล้ว มีหน้าที่สอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานวิจัย หรือ
สอนในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” 
  “อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยผู้มิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย ไม่ว่าสัญชาติใด และได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ท าหน้าที่สอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
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  “หลักสูตรของมหาวิทยาลัย” หมายความว่า หลักสูตรประจ าของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
สมทบ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และให้
หมายความรวมถึงหลักสูตรประจ าทางวิชาชีพตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าข้ึนไปที่ได้รับการรับรอง
จากสภาวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายที่สามารถน าไปปรับคุณวุฒิได้  
  “ผลงานทางวิชาการ” หมายความว่า ผลงานทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ 
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และอ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 

“ผลการสอน” หมายความว่า ผลการสอนตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และอ่ืนๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  

“เอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน” หมายความว่า เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน  
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และอ่ืนๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 
  “นิสิต” หมายความว่า นิสิตของมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีขึ้นไป และให้หมายความ
รวมถึง นิสิต นักศึกษา ในสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
  “หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี” หมายความว่า หน่วยงานภายในส านักงาน
อธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายตามประกาศมหาวิทยาลัย  
 

หมวด ๑ ประเภทของต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ข้อ ๕  ต าแหน่งทางวิชาการส าหรับข้าราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ           
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ และมีระดับตามล าดับจากระดับสูง 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  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ให้ใช้อักษรย่อภาษาไทย ผศ. ชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า Assistant 
Professor ให้ใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษ Assist. Prof. 

 

ข้อ ๖  ต าแหน่งทางวิชาการส าหรับอาจารย์ประจ าผู้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเต็มเวลา ให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ และมีระดับตามล าดับจากระดับสูง และ 
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ชื่อภาษาอังกฤษและอักษรย่อ 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  ต าแหน่งทางวิชาการส าหรับอาจารย์พิเศษ ผู้มิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตามที่ได้
บัญญัติในมาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มีชื่อต าแหน่ง 
และระดับตามล าดับจากระดับสูง 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  ให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน รวมถึงค าน าหน้านามและอักษรย่อ ตามที่
บัญญัตใินมาตรา ๕๕ วรรคสาม และมาตรา ๕๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 
๒๕๕๐  

ต าแหน่งทางวิชาการส าหรับบุคคลผู้มิได้มีสัญชาติไทย ได้รับเชิญมาสอนที่มหาวิทยาลัย
ชั่วคราว และมิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ให้มีชื่อต าแหน่งเรียกว่าศาสตราจารย์อาคันตุกะ ให้ใช้อักษร
ย่อภาษาไทย ศ. (อาคันตุกะ) ชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า Visiting Professor ให้ใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษ Vist. 
Prof.  

 

ข้อ ๙  ต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ  เพ่ือเป็นเกียรติส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์และ  
พ้นต าแหน่งจากมหาวิทยาลัยโดยไม่มีความผิด ให้ใช้อักษรย่อภาษาไทย ศ. (เกียรติคุณ) ชื่อภาษาอังกฤษ
เรียกว่า Emeritus Professor ให้ใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษ Emer. Prof.  
 

หมวด ๒ การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ข้อ ๑๐  การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ ให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับนี้ และเอกสารแนบท้าย 
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 การก าหนดสาขาวิชาส าหรับต าแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นไปตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด และอยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการ โดยต้องระบุสาขาวิชาของต าแหน่งทางวิชาการนั้นๆ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ โดยผู้เสนอขอแต่งตั้งต้องระบุสอดคล้องกับผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน 
 การพิจารณาแต่งตั้งในวรรคแรกกระท าได้ ๒ วิธี คือ การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ และการแต่งตั้ง              
โดยวิธีพิเศษ 
 

 ข้อ ๑๑  การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าผู้ใดให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติให้ด าเนินการดังนี้ 
  ๑๑.๑ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

๑๑.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้องด ารง

ต าแหน่งอาจารย์ และท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี หรือ  
ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้องด ารง

ต าแหน่งอาจารย์ และท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี หรือ  
ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้องด ารง

ต าแหน่งอาจารย์ และท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และพ้นระยะทดลองการปฏิบัติงาน 
ในกรณีที่ผู้ขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการเคยได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ 

ในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ. รับรอง และได้สอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสาม
หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพทีใ่ช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เสนอ ขอก าหนด
ต าแหน่งมาแล้ว อาจน าระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์พิเศษในภาคการศึกษาที่สอน หรือปฏิบัติงานด้าน
วิชาชีพนั้นมารวมค านวณเวลาในการสอนให้สามในสี่ส่วนของเวลาที่ท าการสอน 

ในกรณีท่ีอาจารย์ผู้ใดได้รับคุณวุฒิเพิ่ม ให้นับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ 
ในต าแหน่งอาจารย์ก่อนได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นและเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์หลังจากได้รับ
คุณวุฒิเพิ่มขึ้นรวมกัน เพ่ือขอแต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๑๑.๑.๒ ผลการสอน ต้องประเมินคุณภาพการสอนของผู้ขอทีค่รอบคลุมข้อมูลที่
จ าเป็นทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ และ
สามารถประเมินการเรียนรู้ได้ผลถูกต้องที่สุด 

ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมีความช านาญในการสอนจะต้อง
เสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ส าหรับกรณทีี่ ผู้ขอได้ท า
การสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ
ประเมินผลการสอน ในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อทีผู่้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสาม
หน่วยกิตระบบทวิภาค และมีคุณภาพดีมีการอ้างอิงแหล่งที่มาและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่าน
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การประเมินจากคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยใน
เอกสารแนบท้าย 

๑๑.๑.๓ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี และมีปริมาณ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง  หรือ 

 (๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  

      ๑ รายการ  หรือ 
 (๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ๑ เรื่อง หรือ 

 (๔) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และต าราหรือหนังสือ ๑ เล่ม  

 ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์นั้น ผู้ขออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือ
บทความทางวิชาการซ่ึงมีคุณภาพดีมาก แทนงานวิจัย ตาม (๒) – (๔) ได้ 

 การน างานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
เพ่ือรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้ 
จะกระท ามิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ท าการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม จน
ปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่
เพ่ิมข้ึนจากเดิมเท่านั้น 

 ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที ่ก.พ.อ. ก าหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบันตาม
เอกสารแนบท้าย 

๑๑.๑.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้เป็นไปตามข้อ ๓๖ ของข้อบังคับนี้ 

๑๑.๒ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์    
๑๑.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ผู้ขอต้องด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ

ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  

๑๑.๒.๒ ผลการสอน ให้น าความในข้อ ๑๑.๑.๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม                 
แต่ต้องมีความช านาญพิเศษในการสอน  

๑๑.๒.๓  ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการ ได้ ๒ วิธี ดังนี้  
วิธีที่ ๑  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี               

และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง   หรอื 
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(๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ  
หรือ 
(๓) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม ๑ เรื่อง    
และ 
(๔) ต ารา 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  
     และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งมีคุณภาพดี   หรือ  
(๓) ผลงานวิจัยซึ่งมีคณุภาพดีมาก อย่างน้อย ๒ เรื่อง  
     และผลงานวิชาการรับใช้สังคมซึ่งมีคุณภาพดี    

ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ โดยวิธีที่ ๒ นั้น  ผู้ขออาจใช้ต าราหรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมาก  
อย่างน้อย ๒ เล่ม และมีคุณภาพดี ๑ เล่ม แทนผลงานตาม (๑) – (๓) ได้  

การน างานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
เพ่ือรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้           
จะกระท ามิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ท าการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิมจน
ปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่
เพ่ิมข้ึนจากเดิมเท่านั้น  

ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับ 
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเดิม และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ตาม
เอกสารแนบท้าย   

๑๑.๒.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ ให้เป็นไปตามข้อ ๓๖ ของข้อบังคับนี้ 

๑๑.๓ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์   
๑๑.๓.๑  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผู้ขอต้องด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  
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๑๑.๓.๒  ผลการสอน ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาหนึ่งวิชาใดท่ีก าหนดไว้ใน
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา  

๑๑.๓.๓  ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้ 
วิธีที่ ๑  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมาก                

และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  
(๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซ่ึงต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ  
     ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด    หรือ 
(๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซ่ึงต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ  
     ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด และผลงาน 
     ทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซ่ึงต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  
     ตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมด  
     อย่างน้อย ๕ เรื่อง  
และ  
(๓) ต ารา หรือ หนังสือ ๑ เล่ม  

วิธีที่ ๒  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเด่น             
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  

(๑) ผลงานวิจัย ๕ เรื่อง ซ่ึงต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ  
     ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด    หรือ  
(๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซ่ึงต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ  
     ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด     
     และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่  
     ในระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือผลงานวิชาการ  
     รับใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย ๕ เรื่อง 

ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์นั้น ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้  

วิธีที่ ๑  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมาก                
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  

(๑) ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง ซ่ึงต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ  
     ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  
     หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑     หรือ  
(๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซ่ึงต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ  
     ทีอ่ยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือ 
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     ฐานข้อมลู TCI กลุ่ม ๑ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ 
     ผลงานวชิาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย ๒ เรื่อง  
และ  
(๓) ต ารา หรือ หนังสือ ๒ เล่ม  

วิธีที่ ๒  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเด่น                
และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  

(๑) ผลงานวิจัย ๓ เรื่อง ซ่ึงต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ   
     ทีอ่ยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือ 
     ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑  หรือ 

(๒) ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ซ่ึงต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ  
     ทีอ่ยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือ   
     ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ ต าราหรือหนังสือ ๑ เล่ม และผลงาน 
     ทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม     
     รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย ๓ เรื่อง    หรือ  
(๓) ต ารา หรือ หนังสือ ๓ เล่ม  

การน างานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้จะกระท ามิได้ 
เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ท าการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม จนปรากฏ
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพ่ิมขึ้น
จากเดิมเท่านั้น  

ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการเดิม และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการ
เผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบันตามเอกสารแนบท้าย   

๑๑.๓.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ให้เป็นไปตามข้อ ๓๖ ของขอ้บังคับนี้ 
 

 ข้อ ๑๒  วิธีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติให้ด าเนินการ ดังนี้ 

๑๒.๑ การแต่งตั้งให้ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์   
การด าเนินการพิจารณาข้าราชการฯ ตามข้อ ๕ ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.   

ผู้ขอ ตามข้อ ๖ ข้อ ๗ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด เป็นผู้เสนอต่อหัวหน้าภาควิชาหรือ
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ให้ด าเนินการดังนี้ 
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ส าหรับการผู้ขอ ตามข้อ ๘ ให้หัวหน้าภาควิชา หรือคณบดีกรณีไม่มีหัวหน้าภาควิชา เป็นผู้เสนอขอ
แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 

ให้หัวหน้าภาควิชาหรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้น แล้วแต่กรณี หรือคณบดีกรณีไม่มีหัวหน้าภาควิชา  
เป็นผู้เสนอขอแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนดให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 

การเสนอขอแต่งตั้ง ให้เสนอตามแบบค าขอรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
พร้อมผลงานและเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้ หรือตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด
แล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีผู้ขอมีความประสงค์ขอทราบชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้แจ้งความจ านงเป็นหนังสือ
ต่อประธานกรรมการ และให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้ที่ยินดีให้เปิดเผยชื่อ 

๑๒.๑.๑  อาจารย์ประจ าผู้ขอ ตามข้อ ๕  ข้อ ๖ ให้เสนอต่อหัวหน้าภาควิชา กรณีไม่มี
หัวหน้าภาควิชาให้เสนอต่อคณบดี อาจารย์พิเศษผู้ขอ ตามข้อ ๗ ให้เสนอต่อหัวหน้าภาควิชาของคณะ กรณี
ไม่มีหัวหน้าภาควิชา ให้เสนอต่อคณบดี การขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์อาคันตุกะ รวมทั้งการ
เสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้หัวหน้าภาควิชาหรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้น แล้วแต่
กรณี เสนอต่อคณบดี หากไม่มีหัวหน้าภาควิชาให้คณบดีด าเนินการ 

ให้หัวหน้าภาควิชาหรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือคณบดีหรือกรรมการที่คณบดีแต่งตั้งแล้วแต่กรณี   
กลั่นกรอง คุณสมบัติ จริยธรรมอาจารย์ ผลการปฏิบัติราชการหรือผลการปฏิบัติงาน ผลการสอน เอกสาร 
ที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบค า
ขอรับการพจิารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เสนอคณบดี เพื่อตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง แล้ว
คณบดีเสนอต่อคณะกรรมการ ณ หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี เพื่อลงบันทึกรับเรื่องและตรวจสอบ 
และให้ถือว่าวันที่หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดีรับเรื่อง เป็นวันที่มหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

ในกรณีที่มีการเสนอต ารา หรือหนังสือ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรืองานแปล ให้
คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ต ารา หนังสือ ตามเกณฑ์การเผยแพร่ 
ในเอกสารแนบท้ายข้อบังคับ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชานั้นในสังกัดคณะนั้นอย่างน้อยสองคนหรืออาจแต่งตั้งจากคณะอ่ืนก็ได้ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ 

ในกรณีที่มีการเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม คณบดีอาจแต่งตั้งหรือเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทางสังคมของผลงานวิชาการรับใช้สังคม ประกอบด้วยกรรมการ 
ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชานั้นในสังกัดคณะนั้นอย่างน้อยสองคนหรืออาจ
แต่งตั้งจากคณะอ่ืนก็ได้ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ 

ในกรณีที่ผู้ขอยังไม่สามารถน าหลักฐานที่แสดงว่าผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการได้รับ 
การตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ในวารสารตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ. และหรือตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ผู้ขอ
สามารถน าหนังสือรับรองของบรรณาธิการที่ตอบรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ ของวารสาร
ทางวิชาการดังกล่าวมาแสดงได้ 

การส่งเอกสารและผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติม ให้ด าเนินการตามวรรคแรก และวรรคสอง ทุกครั้ง 
โดยส่ง ณ หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี เพื่อลงบันทึกรับเรื่องทุกครั้ง 
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ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และเสนอแบบค าขอรับ
การพิจารณาขอแต่งตั้งและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองคุณสมบัติ ผลงานทางวิชาการ  
และให้ความเห็น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 

ส าหรับการขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์อาคันตุกะ และต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติ
คุณ ให้คณบดีเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาให้ความความเห็นชอบ  ก่อนส่งเรื่องให้สภา
วิชาการ ณ หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี  หลังจากสภาวิชาการกลั่นกรองและให้ความเห็นแล้ว  ให้
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง 

๑๒.๑.๒  ให้หัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าภาควิชาในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง หรือคณบดีใน
กรณีผู้ขอเป็นหัวหน้าภาควิชา หรือกรรมการที่คณบดีแต่งตั้ง หรืออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายใน
กรณีผู้ขอเป็นคณบดี แล้วแต่กรณี ด าเนินการประเมินผลการสอนในชั้นต้น  ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบเอกสารและพิจารณาความถูกต้องของ แผนการเรียนการสอน  เอกสารประกอบ        
การสอนหรือเอกสารค าสอน ว่าถูกต้องตามหลักการศึกษาและตามเกณฑ์ ก.พ.อ.หรือไม่ 

(๒) ประเมินการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  โดยเข้า
สังเกตการสอนในชั้นเรียน 

(๓) รวบรวม และประเมิน ผลการประเมินการสอนผู้ขอที่ประเมินโดยนิสิต 
(๔) พิจารณาความถูกต้องตามหลักการศึกษาของวิธีการวัดผลและการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ที่จัดท าโดยผู้ขอ 
(๕) พิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
(๖) รายงานผลต่อคณะกรรมการโดยส่งรายงาน ณ หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี     

การประเมินผลการสอนอาจกระท าล่วงหน้าก่อนการเสนอขอแต่งตั้งก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องกระท าหลัง
ระยะเวลาที่ก าหนดตาม ข้อ ๑๑.๑.๑ ข้อ ๑๑.๒.๑ และข้อ ๑๑.๓.๑ แล้วแต่กรณี และให้มีผลใช้ได้ไม่เกิน ๑ 
ปีนับตั้งแต่วันทีผู่้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาแล้วเสร็จจนถึงวันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่องการขอแต่งตัง้ 
 หลังจากได้รับรายงานผลการประเมินผลการสอนจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นแล้ว ให้ส่งให้
คณะกรรมการพิจารณา หรือคณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอนเองก็ได้ 

กรณีท่ีคณะกรรมการมีมติว่าผลการสอนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ให้คณะกรรมการเสนอผลการ
ประเมินผลการสอนต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณามีมติไม่ผ่านการพิจารณาการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

๑๒.๑.๓  ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ใน
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

 (๑) ประธานกรรมการ ซึ่งต้องแต่งตั้งจากกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามถึงห้าคน  
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนดส าหรับสาขาวิชาที่เสนอ
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ขอ หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับผลงานที่เสนอขอ โดยต้องเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่
เสนอขอ และก าหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  

ในกรณีท่ีมีเหตุผลหรือความจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชี
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนดได้ ให้ขอความเห็นชอบจากจาก ก.พ.อ. หรือสภามหาวิทยาลัยเป็น
รายๆ ไป 

กรณีท่ีมีเหตุผลหรือความจ าเป็นที่คณะกรรมการไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.
ก าหนด ส าหรับสาขาวิชานั้นๆ ได้ ให้คณะกรรมการขอความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาใกล้เคียงจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนดจาก ก.พ.อ. หรือสภามหาวิทยาลัยเป็นรายๆ ไป 

ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผู้
ที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน ที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ ท าหน้าที่เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคแรก เพิ่มเติมได้อีกสองคน กรณีผู้ขอเป็นข้าราชการจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.พ.อ. ก่อนด าเนินการแต่งตั้ง 

๑๒.๑.๔ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตามเกณฑ์ และด าเนินการตามข้อบังคับ
นี้และตามประกาศ ก.พ.อ. โดยอนุโลม 

การประชุมร่วมกันอาจใช้ระบบสื่อสารทางไกลก็ได้ 
๑๒.๑.๕ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีมติเป็นเอกฉันท์ในการประเมินผลงานทาง

วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์    
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ ว่าคุณภาพ
ของผลงานทางวิชาการของผู้ขออยู่ในเกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับนี้ หรือ ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด แล้วแต่กรณี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาจไม่ต้องประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณามีมติ และให้ถือเอา
ผลการประเมินดังกล่าวเป็นผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๒.๒ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต าแหน่งศาสตราจารย์ 
 ให้น าความในข้อ ๑๒.๑.๑ และ ๑๒.๑.๓ มาใช้บังคับกับการแต่งตั้งตามข้อนี้ด้วยโดย

อนุโลม แต่ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด  

๑๒.๓  เมื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้วเสร็จ ให้น าเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณามีมติ 

เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นประการใดและได้รับรองมตินั้นแล้ว ให้มหาวิทยาลัยแจ้งมติ
นั้นแก่ผู้ขอและคณะหรือสถาบันสมทบทราบ ภายใน สามสิบ วัน 
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๑๒.๔  การด าเนินการในการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการให้อยู่ในชั้นความลับทุกขั้นตอน 
 

 ข้อ ๑๓ การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 
  ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ รองศาสตราจารย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งที่ต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นก็ได้ เช่น การ
เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งยังไม่ครบระยะเวลาที่ก าหนดให้ด ารงต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ หรือการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์โดยที่ผู้นั้นมิได้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน 

การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ ให้ด าเนินการดังนี้ 
  ๑๓.๑ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ   

  ให้เสนอผลงานทางวิชาการและให้ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้ง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 
อย่างน้อยห้าคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของที่
ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  

  ๑๓.๒ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ 
ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ ๑ เท่านั้น และให้ด าเนินการตามวิธีการ

เช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อยห้าคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
โดยการตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการ ต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

  ๑๓.๓ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ 
ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ ๑ เท่านั้น และให้ด าเนินการตามวิธีการ

เช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อยห้าคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
โดยการตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียง  ทั้งนี ้ผลงานทางวิชาการต้องมี
คุณภาพอยู่ในระดับดีเด่น 
 

 ข้อ ๑๔  กรณีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับต าแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันกับที่ได้
เคยขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้ว หากมีการน าผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพ่ือพิจารณา
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาก่อน มาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยผู้ขอ
คนเดิมหรือผู้ขอคนใหม่ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละชิ้น
ที่ผ่านการพิจารณามาแล้วนั้น โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีก เว้นแต่คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ เห็นว่าเป็นผลงานที่ล้าสมัยหรือมีเหตุสมควรอ่ืนที่จะไม่ใช้ผลการพิจารณานั้นอีกต่อไป ใน
กรณีเช่นนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต้องระบุเหตุผลทางวิชาการโดยชัดแจ้งด้วย 
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 ข้อ ๑๕  หลักเกณฑ์การพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการส าหรับอาจารย์พิเศษ ตามข้อ ๗ ให้
ด าเนินการตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ หรือข้อ ๑๓ ตามต าแหน่งทางวิชาการที่เสนอขอ แล้วแต่กรณี 

  ให้น าจ านวนระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในฐานะอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยในแต่ละค าสั่ง
มหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานต่อเนื่องหรือไม่ แต่ต้องเป็นการปฏิบัติงานสอนในสาขาวิชาที่ขอ
แต่งตั้ง มารวมกันเป็นระยะเวลาปฏิบัติงานได้ 

 ส าหรับผู้เคยด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยหรืออาจารย์ประจ าใน
สถาบันการศึกษาอ่ืนหรือผู้เคยด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ และ
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ ของมหาวิทยาลัย
โดยวิธีเทียบ ให้น าระยะเวลาการด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่น ามาขอเทียบ มารวมเป็นระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการได้ 
 

ข้อ ๑๖  การขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์อาคันตุกะ  ให้เป็นไปดังนี้ 
๑๖.๑  คุณสมบัติเฉพาะ 

ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยให้มาท าหน้าที่สอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือ 
เทียบเท่า ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมีชั่วโมงสอนไม่ต่ ากว่า หนึ่ง หน่วยกิตบรรยายหรือเทียบเท่า 
ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ตามระบบทวิภาค 

 ๑๖.๒  คุณสมบัติทั่วไป 
  ๑๖.๒.๑  มิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

๑๖.๒.๒  เป็นชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานสอนและวิจัยในสถาบันการศึกษา 
  ๑๖.๓  ผลงานทางวิชาการ 
   มีผลงานทางวิชาการท่ีผ่านมาทั้งจ านวนและคุณภาพที่แสดงถึงความเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ได้รับเชิญให้มาสอนในมหาวิทยาลัย 

 ๑๖.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ให้เป็นไปตามข้อ ๓๖ ของข้อบังคับนี ้และตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 

ข้อ ๑๗  หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
 ๑๗.๑  คุณสมบัติเฉพาะ 
             พ้นต าแหน่งศาสตราจารย์ จากมหาวิทยาลัยโดยมิได้มีความผิด   
 ๑๗.๒  คุณสมบัติทั่วไป 

 มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งวิชาใดท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย  

           ๑๗.๓  เกณฑ ์
  อุทิศตนและอ านวยประโยชน์ในด้านวิชาการให้มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

 



 
 

- ๑๕ - 
 

หมวด ๓ การเทียบต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ข้อ ๑๘  ต าแหน่งศาสตราจารย์ และต าแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ เป็นต าแหน่งทางวิชาการใน
ระดับเดียวกัน 

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และต าแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ เป็นต าแหน่งทางวิชาการ
ในระดับเดียวกัน 

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เป็นต าแหน่งทาง
วิชาการในระดับเดียวกัน 

 

ข้อ ๑๙  ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์พิจารณาผลงานทางวิชาการตาม  
ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ หรือข้อ ๑๓ และพ้นต าแหน่งทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยโดยไม่มีความผิด หากได้รับ
การบรรจุให้เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอีก อาจได้รับการพิจารณาให้เทียบต าแหน่งทางวิชาการได้ ดังนี้ 

๑๙.๑  ผู้พ้นต าแหน่งศาสตราจารย์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากมหาวิทยาลัย โดยไม่มีความผิด หากบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเต็มเวลา 
ต าแหน่งอาจารย์ประจ า ท าหน้าที่สอนและวิจัย ในมหาวิทยาลัยอีก และเมื่อผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน
แล้ว มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่สูงกว่าระดับเดิม นับตั้งแต่วันบรรจุครั้งนี้ 

๑๙.๒  ผู้พ้นต าแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ จากมหาวิทยาลัยโดยไม่มีความผิด หากบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเต็มเวลา 
ต าแหน่งอาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามข้อ ๖ แต่ต้องไม่สูงกว่า
ระดับเดิม นับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติงานครบตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้  มีภาระงานสอนมาแล้วหนึ่งภาคการศึกษา
และมีจ านวนชั่วโมงสอนเท่ากับสามหน่วยกิตบรรยายหรือเทียบเท่าต่อภาคการศึกษาในระบบทวิภาค และ
ต้องผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแล้ว 
 

ข้อ ๒๐  พนักงานมหาวิทยาลัยเต็มเวลา ต าแหน่งอาจารย์ ที่เคยด ารงต าแหน่งอาจารย์ท าหน้าที่
สอนและวิจัยมาก่อนในสถาบันการศึกษาอ่ืน อาจขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการไม่สูงกว่าระดับต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีตนเคยด ารงต าแหน่ง  ทั้งนี้ต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาตามเกณฑ์
พิจารณาผลงานทางวิชาการตาม ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ หรือข้อ ๑๓ โดยมีเกณฑ์คุณสมบัติดังนี้ 

๒๐.๑  คุณสมบัติเฉพาะ 
 ๒๑.๑.๑  พ้นต าแหน่งทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาอ่ืนโดยไม่มีความผิด 

๒๑.๑.๒  ผ่านการทดลองการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยแล้ว 
  ๒๐.๒  คุณสมบัติทั่วไป 
   มีผลการปฏิบัติราชการหรือผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของคณาจารย์ของสถาบันการศึกษานั้นๆ และอาจมีผลงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึนหลังจากด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการที่จะขอเทียบ ระหว่างรับราชการหรือปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษานั้น 
 



 
 

- ๑๖ - 
 

ข้อ ๒๑  ผู้ขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการ เสนอแบบขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการ ต่อหัวหน้า
ภาควิชาหรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพ่ือกลั่นกรอง คุณสมบัติ ผลการปฏิบัติราชการหรือผลการปฏิบัติงาน 
หัวหน้าภาควิชาหรือผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เสนอคณบดีเพ่ือตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง แล้วเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย ณ หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดีเพ่ือตรวจสอบ 

ให้หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดีเสนอต่อสภาวิชาการเพื่อกลั่นกรองและให้ความเห็น              
แล้วเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 

แบบขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการ  ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้ 
 

ข้อ ๒๒  คณะกรรมการอาจให้มีการประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการของผู้ขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งอาจให้ผู้ขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการเสนอผลงาน
ทางวิชาการเพ่ิมเติม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการประเมินผลงานทางวิชาการจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้ โดยอาจแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการก็ได้ 

 

ข้อ ๒๓  ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาอ่ืนที่ได้รับการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเอกชนก าหนด ซึ่งเกณฑ์พิจารณาผลงานทางวิชาการดังกล่าวเป็นไปตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ 
หรือข้อ ๑๓  คณะกรรมการอาจพิจารณาให้เทียบต าแหน่งทางวิชาการได้หากผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อ ๒๐ ทั้งนี้อาจให้แต่งตั้งได้ตั้งแต่วันบรรจุ 

กรณีผลงานทางวิชาการดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อ ๑๑ ผู้ขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการสามารถยื่น
ผลงานทางวิชาการให้พิจารณาเพ่ิมเพ่ือให้เป็นไปตามข้อ ๑๑ และผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๒๐ 
คณะกรรมการอาจให้มีการประเมินผลการสอน และหรือผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ให้แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการนับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

 

ข้อ ๒๔  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณามีมติให้เทียบ
ต าแหน่งทางวิชาการได้ หรือไม่ให้เทียบ หรือให้เทียบได้ในระดับต่ ากว่าต าแหน่งทางวิชาการที่ขอเทียบ 

เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ด าเนินการตามข้อ ๒๕ 
 

หมวด ๔ กระบวนการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ข้อ ๒๕  ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้งผู้ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการหรือมีมติให้เทียบต าแหน่งทางวิชาการ ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   นับตั้งแต่วันที่สภา
มหาวิทยาลัยได้รับเรื่องหรือวันที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๙ หรือข้อ ๒๓ แล้วแต่กรณี 

ให้ถือวันที่หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดีได้รับเรื่องพร้อมทั้งแบบขอแต่งตั้งที่ถูกต้องและ
ผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่สมบูรณ์แล้วเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 



 
 

- ๑๗ - 
 

 ข้อ ๒๖  การแต่งตั้งต าแหน่งศาสตราจารย์ของผู้เป็นข้าราชการ ให้ด าเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. 
การแต่งตั้งต าแหน่งศาสตราจารย์ของอาจารย์ประจ าผู้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเต็มเวลา และต าแหน่ง
ศาสตราจารย์พิเศษ ให้มหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด าเนินการกราบบังคมทูล
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง 

กรณีผู้ได้รับเทียบให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์และเคยได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์พิเศษแล้ว ไม่ต้องด าเนินการเพ่ือ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอีก 
 

หมวด ๕  การทบทวนผลการพิจารณา 
 

ข้อ ๒๗  กรณีที่ผลการพิจารณาการประเมินผลการสอน  ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทาง
วิชาการไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้เสนอขอแต่งตั้งหรือขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการอาจเสนอขอ
ทบทวนผลการพิจารณาเป็นหนังสือต่อสภามหาวิทยาลัย ณ หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี เพื่อ
บันทึกรับเรื่อง และส่งให้คณะกรรมการพิจารณา 
 

ข้อ ๒๘  กรณีเป็นการขอทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการสอน ผู้ขอสามารถเสนอขอ
ทบทวนได้โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันทราบมติของสภามหาวิทยาลัย 
และให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 
 

ข้อ ๒๙  กรณีเปน็การขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ผู้ขอสามารถเสนอ 
ขอทบทวนได้ไม่เกินสองครั้ง โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุน และการขอทบทวนแต่ละครั้ง ให้ยื่น
เรื่องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับทราบมติของสภามหาวิทยาลัย 

การพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการครั้งที่หนึ่ง  และครั้งที่สอง ให้เป็นไปตาม
ประกาศ ก.พ.อ. 
 

ข้อ ๓๐  เมื่อได้ด าเนินการครบถ้วนตามข้อ ๒๙ แล้ว และคณะกรรมการมีความเห็นเป็นประการใด 
ให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย และให้ค าวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยเป็นที่สุด 

 
หมวด ๖ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

 
ข้อ ๓๑  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย 

๓๑.๑  ประธานกรรมการ แต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ต าแหน่งศาสตราจารย์หนึ่งคน 

๓๑.๒  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคัดสรรจากบัญชี 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด  ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน  
        ให้รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จ านวน หนึ่ง คน เป็นเลขานุการ และ
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามที่เลขานุการเสนอได้ตาม
ความเหมาะสมทั้งบุคคลและจ านวน 
 

ข้อ ๓๒  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
๓๒.๑  พิจารณาการแต่งตัง้ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า ได้แก่ ต าแหน่ง 

ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
๓๒.๒  พิจารณาการแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการส าหรับอาจารย์พิเศษ ได้แก่ ต าแหน่ง  

ศาสตราจารย์พิเศษ  รองศาสตราจารย์พิเศษ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ   
๓๒.๓  พิจารณาการแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออ่ืน   
๓๒.๔  พิจารณาการขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการ 
๓๒.๕  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และ 

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยท าเป็นค าสั่ง (ลับ) ของคณะกรรมการ 
๓๒.๖  พิจารณาผลการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยสภามหาวิทยาลัย 

หรือคณะกรรมการอาจประเมินเอง รวมทั้งอาจก าหนดแนวทางในการประเมินผลการสอนเพิ่มเติมจากท่ี
ก าหนดในข้อบังคับนี้ โดยต้องก าหนดให้ชัดเจนและประกาศให้เป็นที่ทราบทั่วกันก่อนการประเมิน 

๓๒.๗  พิจารณาการขอทบทวนผลการพิจารณาผลการประเมินผลการสอน  ผลงานทาง
วิชาการ และเม่ือคณะกรรมการมีความเห็นประการใด ให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย 

๓๒.๘  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท าหน้าที่ได้ตามความเหมาะสมตามขอบเขตแห่ง
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

๓๒.๙  ออกค าสั่ง  ประกาศ  คณะกรรมการ 
๓๒.๑๐  ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการตามที่สภามหาวิทยาลัย

มอบหมาย 
๓๒.๑๑  เสนอแนะสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการและการพิจารณา

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ข้อ ๓๓  คณะกรรมการด ารงต าแหน่งเป็นวาระ วาระละ ๓ ปี และเมื่อพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว  
สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นวาระใหม่อีกก็ได้ 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการ และกรรมการตามข้อ ๓๑ พ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 

๓๓.๑  ตาย 
๓๓.๒  ลาออก 
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๓๓.๓  เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓๓.๔  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
๓๓.๕  ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้ 

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๓๓.๖  ถูกถอดถอนจากต าแหน่งทางวิชาการ 

๓๓.๗  ขาดคุณสมบัติของประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๓๑.๑ หรือ ๓๑.๒ แลว้แต่
กรณี 
  ๓๓.๘  สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

การใดท่ีประธานหรือกรรมการได้กระท าในหน้าที่คณะกรรมการก่อนที่สภามหาวิทยาลัยจะรู้ถึงเหตุ
แห่งการพ้นต าแหน่งตามข้อ ๓๓.๓ ข้อ ๓๓.๔ ข้อ ๓๓.๕ และข้อ ๓๓.๖ ให้การนั้นมีผลบังคับใช้ได้จนกว่า
สภามหาวิทยาลัยจะรู้ถึงเหตุแห่งการพ้นต าแหน่งนั้น  
 

ข้อ ๓๔  เมื่อคณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และสภามหาวิทยาลัยยังมิได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า 
สภามหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นต าแหน่งตามวาระของการด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ         
ให้ประธานกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระของการด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระตามข้อ ๓๓ วรรคสอง               
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๓๑ เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ ขึ้นแทนต าแหน่ง           
ที่ว่างลง และให้อยู่ในต าแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนด ารงต าแหน่งแทน 
 

ข้อ ๓๕  ให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประชุมและวิธีการด าเนินงานของ               
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาใช้บังคับในการประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม  

 
หมวด ๗ มาตรการในการป้องกันการกระท าผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

อันเกี่ยวข้องกับการขอแต่งตั้ง และบทลงโทษ 
  
ข้อ ๓๖  ผู้ขอต้องค านึงถึงจริยธรรมทางวิชาการและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้ 
 ๓๖.๑  ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนไม่ว่า เอกสารแผนการเรียน

การสอน เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน สื่อการสอน หนังสือ ต ารา ผลงานทางวิชาการ 
โครงการวิจัย  หรือผลงานอื่นๆ มาเป็นผลงานของตน ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น แม้เพียงส่วนหนึ่งส่วนใด
โดยไม่มีการอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และไม่กระท าอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน
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อันกฎหมายระบุว่าเป็นความผิด รวมทั้งไม่น าผลงานทางวิชาการของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

 ๓๖.๒  ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานของ
ตนเองและแสดงหลักฐานในการค้นคว้า 

 ๓๖.๓  ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการหรือผลประโยชน์ส่วนตัวจนละเลยหรือ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนและสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสวัสดิภาพสัตว์ทดลอง 

 ๓๖.๔  ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติ 
มาเก่ียวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว 
หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจาก 
การตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

 ๓๖.๕  ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
 ๓๖.๖  หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอจะต้อง

ยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีการด าเนินการ 
 

ข้อ ๓๗  กรณีผู้ขอมีการกระท าผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลการสอน 
เอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ โครงการวิจัย หรือผลงานอื่นๆ หรือเป็นผู้ที่มีความ
ประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ หรือ กรณีท่ีได้รับการ
พิจารณาอนุมัติให้ด ารงต าแหน่ง แล้วหรือได้รับการแต่งตั้งแล้ว และปรากฎในภายหลังว่ามีพฤติกรรม
ดังกล่าวในการขอแต่งตั้ง ให้ประธานคณะกรรมการแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการสอบข้อเท็จจริง หรือ
อธิการบดีด าเนินการสอบข้อเท็จจริง แล้วแต่กรณี แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณามีมติ ดังนี้ 

กรณีหากตรวจพบว่าผู้ขอมีการกระท าดังนี้ 
 ๓๗.๑  กระท าการอันทุจริตในการแจ้งคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ๓๗.๒  ระบุการมีส่วนร่วมในเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนหรือผลงานทางวิชาการไม่

ตรงกับความเป็นจริง 
 ๓๗.๓  มีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น หรือน าผลงานของผู้อื่นไปใช้

โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน หรือ ผลงานทางวิชาการ หรือ
โครงการวิจัย หรือผลงานอ่ืนๆ 

 ๓๗.๔  มีการกระท าท่ีฝ่าฝืนข้อ ๓๖  
 ๓๗.๕  มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ให้สภามหาวิทยาลัยสั่งงดการพิจารณาการขอแต่งตั้งในครั้งนี้ กรณีท่ีได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ด ารง
ต าแหน่งแล้ว ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติให้อธิการบดีสั่งถอดถอน ยกเว้นต าแหน่งศาสตราจารย์และต าแหน่ง
ศาสตราจารย์พิเศษให้ด าเนินการถอดถอนตามประกาศ ก.พ.อ. โดยอนุโลม 

ให้สภามหาวิทยาลัยสั่งให้มหาวิทยาลัยด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่ง
การกระท าผิดกรณีผู้นั้นอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัย หรือแจ้งต้นสังกัดเพ่ือการพิจารณาด าเนินการทางวินัยกรณี



 
 

- ๒๑ - 
 

ผู้นั้นมิได้อยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัย และห้ามผู้กระท าผิดนั้นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลาไม่
น้อยกว่า ๕ ปี แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติหรือนับตั้งแต่วันที่อธิการบดีมีค าสั่งถอด
ถอน    
 ส าหรับผู้ขอเป็นข้าราชการ ให้ด าเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. และตามข้อบังคับนี้โดยอนุโลม 

ให้มหาวิทยาลัยเรียกเงินค่าใช้จ่ายในการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการจากผู้ขอนั้น คืนแก่
มหาวิทยาลัยหรือคณะ   
 

หมวด ๘ การพ้นต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ข้อ ๓๘  ผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
พ้นต าแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม หรือตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้วแต่กรณี 

ผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ และต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พ้นต าแหน่งเมื่อพ้นจากต าแหน่งอาจารย์พิเศษ 

ผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์อาคันตุกะ พ้นต าแหน่งเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๓๙  นอกจากการพ้นต าแหน่งตามข้อ ๓๘ แล้ว ผู้ผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต าแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ  
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ อาจถูกถอดถอนโดยมติของสภามหาวิทยาลัย ในกรณีดังนี้ 

 ๓๙.๑  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม 
 ๓๙.๒  ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย

ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
การใดท่ีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการได้กระท าในหน้าที่ตามต าแหน่งทางวิชาการนั้น ก่อนที่ 

สภามหาวิทยาลัยจะรู้ถึงเหตุแห่งการพ้นต าแหน่งตามข้อ ๓๙.๑ และข้อ ๓๙.๒ ให้การนั้นมีผลบังคับใช้ได้
จนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะรู้ถึงเหตุแห่งการพ้นต าแหน่งนั้น  
 

ข้อ ๔๐  สภามหาวิทยาลัยอาจถอดถอนบุคคลดังต่อไปนี้ จากต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ใน
กรณีดังนี้ 

 ๔๐.๑  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม 
 ๔๐.๒  ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย

ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 ๔๐.๓  ถูกถอดถอนตามข้อ ๓๗  
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ข้อ ๔๑  ภายใต้บังคับ มาตรา ๕๙ วรรคแรก และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ต าแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และ
ต าแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ให้มีสิทธิใช้ต าแหน่งทางวิชาการเป็นค าน าหน้านามเพ่ือแสดงวิทยฐานะได้
ตลอดไป ยกเว้นผู้ถูกถอดถอน 

ภายใต้บังคับ มาตรา ๕๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อ 
๘ และข้อ ๙ ของข้อบังคับนี้ ผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์อาคันตุกะ ให้มีสิทธิใช้ต าแหน่งทางวิชาการเป็น
ค าน าหน้านามเพ่ือแสดงวิทยฐานะได้จนกว่าจะพ้นการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ยกเว้นผู้ถูกถอดถอน 
 

ข้อ ๔๒  เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ เงินค่าตอบแทนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ส าหรับ
ข้าราชการ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ
และหรือเงินค่าตอบแทนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ส าหรับอาจารย์ประจ า  

เกณฑ์การพิจารณาให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ เงินค่าตอบแทนผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ก าหนดตาม 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีและตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและท าเป็นประกาศของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา 

อัตราเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ เงินค่าตอบแทนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยให้คณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินกลั่นกรองก่อนสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

ข้อ ๔๓   ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้ คณะกรรมการมีอ านาจวินิจฉัย ตีความ 
และสั่งการ และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ยกเว้นข้อ ๔๒ และข้อ ๔๔  

 

ข้อ ๔๔  การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับนี้ และการก าหนดการปฏิบัติใดใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
แก้ไขปรับปรุงหรือก าหนด และให้สภาวิชาการ และคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็น เพ่ือเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาและออกเป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

การแก้ไขแบบที่ปรากฎในเอกสารแนบท้ายข้อบังคับนี้หรือการก าหนดแบบที่ใช้ในการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมเติม ให้สภาวิชาการพิจารณาและจัดท าเป็นประกาศสภาวิชาการ 

การก าหนดแนวทางในการประเมินผลการสอนเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการก าหนด โดยต้องก าหนด 
ให้ชัดเจนและประกาศให้เป็นที่ทราบทั่วกันก่อนการประเมิน 
 

หมวด ๙ บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๔๕  ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย 
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ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ยังคงด ารงต าแหน่งต่อไปตามเดิมจนกว่าจะครบ
วาระการด ารงต าแหน่ง   

ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 
๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนแล้วเสร็จ 
 

ข้อ ๔๖  การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใดให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยได้รับเรื่องไว้แล้ว
ก่อนข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการตามข้อบังคับท่ีใช้บังคับในขณะนั้นต่อไปจนแล้วเสร็จ 
 

ข้อ ๔๗  ให้มีการผ่อนผันเฉพาะประเด็นของผลงานทางวิชาการทุกประเภททีต่้องเป็นผลงาน
หลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเดิมออกไปอีก ๓ ปี เป็นให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่            
๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ข้อ ๔๘  ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  
 

 ประกาศ ณ วันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
             (ลงชื่อ)          สมหวงั พิธิยานุวัฒน์ 
                  (ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์) 
            รองประธานกรรมการ 
     ท าหน้าที่แทนประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ส าเนาถูกต้อง 
    
     (นายวัชระ วงศ์เกิดสุข) 
        นักวิชาการศึกษา 



๑ 
 

(ร่าง) 
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วย ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หมายเลข ๑ 

ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ และประเภทของผลงานทางวิชาการ 

๑. ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
  ๑.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต้องเป็นงานที่ผู้ขอต้องเป็นเจ้าของและเป็น
ผู้ด าเนินการเอง     
  ๑.๒ ถ้าเป็นงานที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ต้องมีลักษณะดังนี้ 
   ๑.๒.๑. ผลงานทางวิชาการที่มิใช่ผลงานวิจัย ผู้ขอจะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และต้อง
เป็นผู้ด าเนินการหลักในเรื่องนั้น  
    ๑.๒.๒. ส าหรับการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  
              (๑) ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  
     (๒) ผู้ขอเป็นผู้ด าเนินการหลัก และมีผลงานวิจัยเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน ซึ่งแสดง
ปริมาณผลงานวิจัย รวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของผลงานวิจัย ๑ เรื่อง 
   (๓) ในกรณีผลงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ  Research  program  ผู้ขอจะต้องเป็น
ผู้ด าเนินการหลักในบางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) อย่างน้อย ๑ เรื่อง และมีปริมาณผลงาน รวมแล้วไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ 
     (๔) ในกรณีงานวิจัยที่ด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่องกัน ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ด าเนินการหลัก
และมีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
              ผู้ด าเนินการหลัก (Corresponding author) หมายถึง บุคคลที่มีบทบาท และ 
ความรับผิดชอบส าคัญในการออกแบบการวิจัย (Research design) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) และการสรุป
ผลการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะ (Research summary and Recommendation) รวมทั้ง  
เป็นผู้ด าเนินการหลักในการเผยแพร่ผลงานดังกล่าว 
   ทั้งนี้ ผลงานวิจัยแต่ละเรื่องควรมีผู้ด าเนินการหลัก (Corresponding author)  
ได้เพียงคนเดียว เว้นแต่กรณีอ่ืนตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
       ๑.๓ การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ หากมีการเสนอผลงานทางวิชาการ 
ที่มีผู้ร่วมงานหลายคนจะต้องให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรองว่า แต่ละคนมีส่วนร่วมในผลงานเรื่องนั้น 
ร้อยละเท่าใด รวมทั้งระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้น ทั้งนี้ หากไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานให้
ลงนามรับรองได้ครบทุกคนให้ด าเนินการดังนี้ 



๒ 
 

        (๑) กรณีท่ีไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานทุกคนให้ลงนามรับรองได้ ให้ระบุจ านวนผู้ร่วมงานทุกคน และให้ถือ
ว่าผู้ร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเท่าเทียมกัน   
        (๒) กรณีผู้ร่วมงานบางคนไม่สามารถลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการได้  
ให้มีการลงนามรับรองโดยหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดี และผู้ขอเป็นอย่างน้อย พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล 
ความจ าเป็นที่ผู้นั้นไม่สามารถลงนามได้ หรือเหตุผลที่ไม่สามารถระบุการมีส่วนร่วมของผู้นั้นให้ชัดเจน 
เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวชิาการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นผู้พิจารณาเหตุผลความจ าเป็นดังกล่าว 
         การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละเรื่อง เมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลี่ยนแปลง ไม่ได้ 
                หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกับความเป็นจริง จะถือว่าการ
กระท าของผู้นั้นเข้าข่ายผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ทางวิชาการ โดยให้
สถาบันอุดมศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงและด าเนินการทางวินัยต่อไป 
 ๑.๔ กรณีเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีการด าเนินงานเป็นหมู่คณะ หรือเป็นงานที่มีการบูรณาการ หลาย
สาขาวิชา ผู้ขอก าหนดต าแหน่งต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักในสาขาวิชาที่เสนอขอ โดยมีบทบาทในข้ันตอนการท างาน
อย่างน้อย ๓ ขั้นตอน คือ 

      ก. การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเริ่มกิจกรรมรับใช้สังคม 
      ข. การออกแบบหรือพัฒนาชิ้นงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม 
      ค. การประเมินผลลัพธ์และสรุปแนวทางในการน าไปขยายผลหรือปรับปรุง 
      ให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้นของผู้ร่วมงาน           

ทุกคนและบทบาทหน้าที่หลักของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง โดยให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรอง  
 ๑.๕ ผลงานทางวิชาการต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด โดยมีชื่อผู้ใด 
ระบุเป็นเจ้าของผลงานผู้มีชื่อที่ระบุทุกรายย่อมมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการนั้น มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ ข้อตกลง
ระหว่างผู้ร่วมงานในผลงานทางวิชาการนั้นๆ  

๑.๖ กรณีของผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เผยแพร่อันเป็นผลมาจากวิทยานิพนธ์ ของ
นักศึกษาที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานั้น ผู้นั้นต้องเป็นผู้ริเริ่ม ก ากับดูแล และมีบทบาท
ส าคัญในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัย โดยผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการอาจใช้ผลงาน ทางวิชาการดังกล่าวได้ใน
สัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๕๐ 
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๒. ประเภทของผลงานทางวิชาการ 

กลุ่ม ๑   งานวิจัย 

กลุ่ม ๒   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ๒.๑. ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
 ๒.๒ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
 ๒.๓  ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
 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 ต ารา 
 ๔.๒ หนังสือ 
 ๔.๓ บทความทางวิชาการ 
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๓. ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิชาการส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ สามารถจ าแนกได้ ๔ กลุ่ม ดังนี้ 

        ๓.๑ งานวิจัย  
 

๓.๑ งานวิจัย 
นิยาม  ผลงานวิชาการท่ีเป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่

ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีท่ีมาและวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลค าตอบ
หรือข้อสรุปรวม ที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ (งานวิจัยพื้นฐาน) หรือการน าวิชาการ
นั้นมาใช้ประโยชน์ (งานวิจัยประยุกต์) หรือการพัฒนาอุปกรณ์ หรือกระบวนการใหม่ที่เกิด
ประโยชน์ 

รูปแบบ อาจจัดได้เป็น ๓ รูปแบบ  ดังนี้ 
๑. รายงานการวิจัยที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย 

(Research process) อาทิ การก าหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์  การท าวรรณกรรม
ปริทัศน์ โจทย์หรือสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์โจทย์หรือสมมติฐาน        
การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ การอ้างอิง และอ่ืนๆ แสดงให้
เห็นว่าได้น าความรู้จากงานวิจัยมาตอบโจทย์และแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

๒. บทความวิจัยที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ให้มีความกระชับและ
สั้น ส าหรับการน าเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ  

๓. ในรูปของหนังสือ (Monograph) ซึ่งน างานวิจัยมาใช้ประกอบการเขียน 

การเผยแพร่ 
 

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ                 
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (Peer reviewer)  
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

๑. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัย  
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๓.๑  งานวิจัย (ต่อ) 
การเผยแพร่ 
(ต่อ) 
 

๓. น าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการที่เป็นฉบับเต็มของการประชุม
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความ
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการนั้นหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ท าหน้าที่คัดสรรกลั่นกรอง 
รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง การใช้ภาษา และแก้ไขถ้อยค าหรือรูปแบบการน าเสนอที่ถูกต้อง
ก่อนการเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ซึ่งอาจ
อยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ 
คณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความดังกล่าวจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวง
วิชาการสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากหลากหลายสถาบัน   

๔. เผยแพร่ในรูปของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยัง  
วงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวางตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษาก าหนด ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer) จะต้องไม่ใช่คณะกรรมการ
ตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานจ้างเพื่อให้งานวิจัยนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือข้อก าหนดของ
สัญญาจ้างเท่านั้น 

๕. เผยแพร่ในรูปของหนังสือ (Monograph) พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการ
และวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวางตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด  

    เมื่อได้เผยแพร่ “งานวิจัย” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การน า “งานวิจัย” นั้น มาแก้ไข
ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและ                   
ให้มีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระท าไม่ได้ 

ลักษณะ
คุณภาพ 

 

ระดับดี  เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัยซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
ระดับดีมาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 

๑. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และน าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างานเดิมที่เคยมีผู้
ศึกษาแล้ว 

๒. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย 
ระดับดีเด่น  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 

๑. เป็นงานบุกเบิกท่ีมีคุณค่ายิ่งและมีการสังเคราะห์อย่างลึกซึ้งจนท าให้เป็นการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ (Body of knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเกิด
การใช้ประโยชน์ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะมีผลกระทบ (Impact) อย่างชัดเจน 

๒. เป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพ                 
ที่เก่ียวข้องในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
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๓.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑๐ ประเภท ดังนี้  

    ๓.๒.๑. ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
 ๓.๒.๒ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
 ๓.๒.๓ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
 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 
 

ผลงานวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมที่มีห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ส่วนใหญ่อยู่
ภายในประเทศ เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาหรือ
การแก้ปัญหาของอุตสาหกรรม 

รูปแบบ 
 

จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบายอย่างชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่
ท าให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน และเกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการในประเด็นต่อไปนี้ 

 ข้อมูลของสถานการณ์ปัญหาก่อนการด าเนินการ 

 หลักฐานการมีส่วนร่วมและการยอมรับของผู้ใช้ 

 ค าอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม (Solution method) 

 ค าอธิบายถึงความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ และการน าเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ที่เก่ียวข้องมาใช้ 

 ค าอธิบายถึงความรู้หรือองค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัย 

 ค าอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อผู้ใช้ หรือต่อบางส่วนของห่วงโซ่ 
 คุณค่า (Value chain) ของอุตสาหกรรมนั้น หรือต่อทั้งวงการอุตสาหกรรมนั้น 

 ค าอธิบายถึงวิธี และคุณภาพ/ประสิทธิภาพ ในการน ากลับมาใช้ในการเรียนการสอน  
 เช่น การเขียนต ารา หรือการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาที่สอน หรือใช้เป็นหัวข้อ 
 วิทยานิพนธ์หรือปัญหาพิเศษของนักศึกษา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

๓.๒.๑ ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม (ต่อ) 
การเผยแพร่ 
 

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑. บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ หรือการประชุมวิชาการท่ี

มีหนังสือประมวลบทความ (Proceedings) และมีการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ บทความดังกล่าว
จะต้องมีผู้แต่งร่วมเป็นบุคลากรจากอุตสาหกรรม หรือหากไม่มี จะต้องมีเอกสารยืนยันการใช้
ประโยชน์จากงานวิจัยดังกล่าวโดยอุตสาหกรรม เช่น สัญญาร่วมทุนวิจัย หรือหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

๒. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีเนื้อหาหรือมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของ
ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม และมีการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากหลากหลายสถาบัน 

๓. เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานดังกล่าว เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing agreement) โดยมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหาตาม
รูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม  

๔. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผย โดยมีเนื้อหาหรือมีเอกสาร
ประกอบที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม และต้องมีหลักฐานแสดง
เหตุผลที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ แต่มีหลักฐานรับรองว่าได้น าไปใช้ประโยชน์แล้ว 

๕. รายงานการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดจากการวิจัยหรือ
กิจกรรมทางวิชาการท่ีเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยผู้เสนอต้องจัดท าเอกสารประกอบที่มี
เนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 

 
  



๙ 
 

 
๓.๒.๑ ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม (ต่อ) 

ลักษณะ
คุณภาพ 
 

ระดับดี  มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความต้องการโดย
การมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน หรือท าความเข้าใจสถานการณ์ จนมีแนวโน้มท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือมีแนวโน้มก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น 

ระดับดีมาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องสามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหา
หรือท าความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้น อย่างเป็นที่ประจักษ์ 
หรือก่อให้เกิดการพัฒนาให้กับอุตสาหกรรมอ่ืนได้ หรือก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย
ในวงกว้างในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับดีเด่น   ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมหรือ
แวดวงวิชาการอย่างกว้างขวางอย่างมีนัยส าคัญ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  
 

หมายเหตุ  แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการสู่ภาคอุตสาหกรรม 
ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 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 
ค านิยาม ผลงานวิชาการซึ่งอาจด าเนินงานในรูปการศึกษาหรือการวิจัยเชิงทดลองหรือการวิจัยและพัฒนา   

มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หรือแก้ไขปัญหาด้านการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน องค์ประกอบของผลงานประกอบด้วยค าอธิบายหรือข้อมูลหลักฐานส าคัญ ได้แก่  
(๑) สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน (๒) แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเหตุผล หรือ
ความเชื่อที่ผู้สอนใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ นวัตกรรมดังกล่าวอาจเป็นรูปแบบใหม่ของการสอนหรือเป็นการ
สอนแนวใหม่ หรือเป็นงานประดิษฐ์คิดค้นที่พัฒนาขึ้นใหมห่รือปรับประยุกต์จากของเดิมอย่างเห็น
ได้ชัด เช่น เป็นบทเรียนแบบใหม่ กิจกรรมใหม่ หรือเทคนิคใหม่ในการจัดการเรียนการสอน สื่อที่ใช้
ในการเรียนการสอน และ (๓) กระบวนการและผลลัพธ์ในการน านวัตกรรมนั้นไปทดลองใช้กับ
ผู้เรียนในสถานการณ์จริง แสดงผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีข้อมูล
หลักฐานรองรับว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในผู้เรียนในทิศทางที่พึงประสงค์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้ง
ในผู้เรียนและผู้สอน 

รูปแบบ ๑. ผลงานวิชาการในรูปของรายงานผลการศึกษา บทความวิจัย หรือ 
๒. ผลผลิตจากการศึกษาที่เป็นบทเรียน กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน โดยมีการอธิบายแนวคิดใน
การพัฒนาและผลการใช้กับผู้เรียนประกอบด้วย อาจจัดท าเป็นเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การเผยแพร่ 
 

๑. เผยแพร่เป็นรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และมีการประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ และ
มีหลักฐานการเผยแพร่ผลงานไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชา 
ที่เก่ียวข้อง 
๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนา 
การเรียนการสอน และมีการประเมินคุณภาพ  
๓. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้ 
วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
๔. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยต่อท่ีประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน 
๕. เผยแพร่ในรูปของผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเลคทรอนิกส์ โดยมีค าอธิบายแนวคิดการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน วิธีการใช้ และผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 



๑๑ 
 

 
 
 

๓.๒.๒ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ (ต่อ) 
ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี  
๑. แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนเป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่ปรับจากแนวคิดเดิม
หรือเป็นแนวคิดใหม่ 
๒. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาท่ีพัฒนาขึ้นน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ 
หรือคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ได้จริง  
 

ระดับดีมาก   
๑. มีคุณลักษณะเหมือนระดับดี และ 
๒. มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนาผู้เรียนกลุ่ม
อ่ืนได้  
๓. ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน 
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 หรือทางวิชาการด้านอ่ืน  
อันน าไปสู่ข้อเสนอนโยบายสาธารณะใหม่ หรือข้อเสนอแนะเชิงความคิดหรือเชิงประจักษ์
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะหรือการน านโยบายนั้นไปปฏิบัติ  เพ่ือให้ภาครัฐน าไปใช้ก าหนด
นโยบาย กฎหมาย แผน ค าสั่ง หรือมาตรการอื่นใด  
ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่หรือพัฒนาให้เกิดผลดีต่อสาธารณะไม่ว่าระดับชาติ ท้องถิ่น                  
หรือนานาชาติ 
 

รูปแบบ จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบายทางวิชาการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพ
ปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือด้านอ่ืนที่ต้องการแก้ไข  
โดยมีเหตุผลหลักฐานและข้อมูลสนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามหลักวิชาการ ทั้งนี้
โดยมีนโยบาย ร่างกฎหมาย ร่างกฎ แผน ค าสั่ง หรือมาตรการอ่ืนใด เป็นผลผลิต (Output) 
รวมทั้งมีการคาดการผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ต่อสังคมในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติด้วย 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
๑. ได้มีการน าเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน ค าสั่ง หรือมาตรการอ่ืนใด พร้อมค าอธิบายต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้นๆ ทั้งได้มีการน าไปสู่การ
พิจารณาหรือด าเนินการโดยผู้มีหน้าที่เก่ียวข้อง 
๒. ได้มีการเผยแพร่นโยบายสาธารณะนั้นไปยังผู้เกี่ยวข้อง 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี เป็นผลงานที่แสดงการวิเคราะห์สังเคราะห์ที่มีหลักฐานข้อมูลหรือเหตุผลสนับสนุน ซ่ึง
แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ 

ระดับดีมาก เป็นเกณฑ์เดียวกับระดับดีแต่ต้องเป็นข้อเสนอใหม่ที่ครอบคลุมการแก้ปัญหา หรือ
พัฒนาที่กว้างขวางกว่าข้อเสนอเดิม โดยต้องมีร่างกฎหมาย ร่างนโยบาย ร่างแผน ฯลฯ ที่มี
คุณภาพระดับดีมาก และมีการอ้างอิงโดยผู้เกี่ยวข้อง 

ระดับดีเด่น เป็นเกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องได้รับการอ้างอิง อภิปรายอย่างกว้างขวาง
ในสังคม หรือได้รับการน าไปใช้โดยผู้รับผิดชอบในนโยบายสาธารณะนั้น และเกิดประโยชน์ 



๑๓ 
 
 
 

๓.๒.๔ กรณีศึกษา (Case study) 
นิยาม     งานเขียนที่เกิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐบาล 

ฯลฯ) ศึกษาเหตุการณ์ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีท่ีเกิดข้ึนจริงมาจัดท าเป็นกรณีศึกษา
เพ่ือใช้ในการสอน (Teaching case study) ทั้งนี้ โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ตาม
หลักวิชาการถึงสาเหตุของปัญหาและปัจจัยอ่ืน ๆ น ามาประกอบ การตัดสินใจและก าหนด
ทางเลือกในการแก้ปัญหาตามหลักวิชา หรือท าข้อเสนอในการพัฒนาองค์กร หรือเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคคลหรือพฤติกรรมขององค์กรเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์
หาเหตุผลและแนวทางในการตัดสินใจตามหลักวิชาการ หรือเพ่ือวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและการ
ใช้ดุลพินิจตัดสินในคดีนั้น ๆ 
     จ านวนกรณีศึกษาท่ีจะน ามาแทนผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนให้เป็นไปตามท่ี ก.พ.อ. 
ก าหนด  

รูปแบบ     เอกสารที่ตีพิมพ์หรือเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคู่มือการสอน (Teaching 
notes) และใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้ว มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ บทน า เนื้อหา 
และบทส่งท้าย 

การเผยแพร่      เผยแพร่ในลักษณะของสิ่งตีพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินคุณภาพ หรือเผยแพร่ในหนังสือหรือแหล่งรวบรวม
กรณีศึกษาที่มีการบรรณาธิการโดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ  

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี 
๑. เป็นกรณีศึกษาที่มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ บทน า เนื้อหา บทส่งท้าย รายละเอียด

ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น ตาราง และรูปภาพ  
๒. เป็นกรณีศึกษาที่มีเนื้อหาและการน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน

ในระดับอุดมศึกษา 
ระดับดีมาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
      เป็นกรณีศึกษาที่มีการเสนอเนื้อหาและการวิเคราะห์ที่ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ  
เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแพร่หลาย 
ระดับดีเด่น  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 
    ๑. เป็นกรณีศึกษาที่บุกเบิกทางวิชาการ น าเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ไม่เคยมีผู้ศึกษามา
ก่อน มีการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง และสร้างความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ท าให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน 
    ๒. เป็นกรณีศึกษาท่ีกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าในวิชาการ หรือวิชาชีพ                 
ที่เก่ียวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ  



๑๔ 
 

๓.๒.๕ งานแปล 

นิยาม งานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ หรือ
วิทยาการสาขาอ่ืนบางสาขาท่ีมีความส าคัญและทรงคุณค่าในสาขานั้นๆ  
ซึ่งเมื่อน ามาแปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีประจักษ์ชัด  
เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือ
แปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง   

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (Peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบัน ดังนี้ 

๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ 
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม ฯลฯ 
การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชา

ต่างๆ ในหลักสูตร ซึ่งจ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจ
ใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน  

ทั้งนี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการขอสถาบันอุดมศึกษา
คณะและ/หรือสถาบันทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชน
มาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

กรณีท่ีอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณา หากคณะผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ปรับปรุงงานแปลซึ่ง
อยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้ ทั้งนี้ เมื่อได้แก้ไขปรับปรุงงานแปลดังกล่าว
เรียบร้อยแล้วให้เสนอคณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา โดยไม่ต้องน างานแปลดังกล่าวไปเผยแพร่ใหม่
อีกครั้งหนึ่ง     

กรณีท่ีได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของงานแปลแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
การน างานแปลนั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาในงานแปลเพื่อน ามาเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถกระท าได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพ 
งานแปลที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 
 

๓.๒.๕ งานแปล (ต่อ) 
ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี  เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาจากต้นฉบับเดิมได้สมบูรณ์พร้อมทั้งมีบทน าของผู้แปลที่ให้
ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับเอกสารที่แปล 

ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีการใช้ภาษาที่สละสลวย และอ่านเข้าใจง่าย  

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องมีบทน าเชิงวิเคราะห์ที่แสดงความรู้ความ
เข้าใจของผู้แปลในเรื่องนั้นๆ และเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีการค้นคว้าเพ่ิมเติมของผู้แปล 

ใส่ไว้ในบทน า หรือในเชิงอรรถ แล้วแต่กรณี 

           ส าหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้ใช้ลักษณะคุณภาพดังต่อไปนี้ 
ระดับดี เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวบทแบบแผนทางความคิดหรือ
วัฒนธรรมต้นก าเนิด และบ่งชี้ความสามารถในการสื่อความหมายได้อย่างดี มีการศึกษา
วิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัย              
มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆอันเหมาะสมทั้งในระดับจุลภาคและ              
มหภาค 

ระดับดีมาก เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซ้ึงในตัวบทแบบแผนทางความคิด
หรือวัฒนธรรมต้นก าเนิดและบ่งชี้ถึงความสามารถในการสื่อความหมายในระดับสูงมาก  

มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความท้ังตัวบทและบริบทของตัวงาน อย่างละเอียดลึกซ้ึงในลักษณะ
ที่เทียบได้กับงานวิจัยของผู้สันทัดกรณี  มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ  

อันเหมาะสมทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค 

ระดับดีเด่น ให้ข้อสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปล ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก               
โดยมีข้อก าหนดเพิ่มเติมดังนี้ 

๑. เป็นงานที่แปลมาจากต้นแบบที่มีความส าคัญในระดับที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางวิชาการ 

๒. เป็นงานที่แปลอยู่ในระดับที่พึงยึดถือเป็นแบบฉบับได้ 
๓. มีการให้ข้อสรุปของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเป็นการบุกเบิก                

ทางวิชาการ 
 

 



๑๖ 
 

 

๓.๒.๖ พจนานุกรม (Dictionary) สารานุกรม (Encyclopedia) นามานุกรม (Directory)  
     และงานวิชาการอื่นในลักษณะเดียวกัน 

นิยาม งานอ้างอิงที่อธิบาย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับค า หรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อย ในลักษณะอ่ืนๆ          
อันเป็นผลของการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ และมีหลักวิชา รวมทั้งแสดงสถานะล่าสุด ทาง
วิชาการ (State-of-the-art) ของสาขาวิชานั้น ๆ เป็นการรวบรวมค า หรือหัวข้อ  
หรือหน่วยย่อย จัดระบบอ้างอิง โดยเป็นงานของนักวิชาการคนเดียว มีค าน าที่ชี้แจงหลักการ 
หลักวิชา หรือทฤษฎีที่น ามาใช้ รวมทั้งอธิบายวิธีการใช้ และมีบรรณานุกรมรวม หรือ
บรรณานุกรมแยกส่วนตามหน่วยย่อย รวมทั้งดัชนีค้นค า ในกรณีท่ีจ าเป็น 

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน                 
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (Peer reviewer)  
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ 
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

        ทั้งนี้ ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน      
ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี  เป็นงานอ้างอิงที่ให้ความรู้พ้ืนฐานอันถูกต้องและทันสมัย ครอบคลุมเนื้อหา            
ที่กว้างขวางตามที่ยอมรับกันในวงวิชาการ 

ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีการให้ข้อมูลและทัศนะที่ชี้ให้เห็นถึง
วิวัฒนาการของศัพท์ หัวข้อ หรือหน่วยย่อยและ/หรือสาขาวิชานั้น ๆ  

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องมีการชี้ทางให้ผู้อ่าน หรือผู้ใช้เกิดความคิด
เชิงวิพากษ์และ/หรือ เกิดความสนใจ ที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไป 

 
 
 
  



๑๗ 
 

 

๓.๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ค านิยาม 
 

ผลงานวิชาการท่ีเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง ผลงานการสร้างสรรค์พืชหรือ
สัตว์พันธุ์ใหม่ หรือจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษส าหรับการใช้ประโยชน์เฉพาะ 
ด้าน วัคซีน ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม  
ซึ่งพัฒนาขึ้นจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
โดยวิธีวิทยาที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ  

รูปแบบ ผลงานสร้างสรรค์พร้อมด้วยสิ่งตีพิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการ ที่แสดงถึงแนวคิดในการ
วิจัยค้นคว้าและพัฒนางานนั้นๆ กระบวนการในการวิจัยและพัฒนา ผลการทดสอบคุณสมบัติ
ต่างๆ ทั้งท่ีเป็นคุณสมบัติพื้นฐานและคุณสมบัติพิเศษที่เป็นข้อเด่น ผลการทดสอบในสภาพของ
การน าไปใช้จริงในสภาพที่เหมาะสม และศักยภาพของผลกระทบจากการน าไปใช้ในแง่
เศรษฐกิจหรือสังคม 

การเผยแพร่ 
 

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน                 
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (Peer reviewer)  
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 

๑. การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ  
การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ  

๒. เอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์                          
ทั้งนี้ ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

ลักษณะ
คุณภาพ 
 

ระดับดี  เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการ            
มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้  และการน าผลงานนั้นไปใช้มีศักยภาพในการ
ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับปานกลาง 

ระดับดีมาก  เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้ 
เชิงวิชาการมากขึ้น  มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ และการน าผลงานนั้นไปใช้
มีศักยภาพในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง 

ระดับดีเด่น  เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้ 
เชิงวิชาการท่ีลึกซึ้ง  มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ ผลงานมีคุณสมบัติโดด
เด่น และมีศักยภาพสูงในการน าไปใช้ประโยชน์ หรือก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ 
ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ๆ ที่จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับสูง 

  



๑๘ 
 
 

๓.๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
นิยาม ผลงานหรือชุดของผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียะ ปรัชญา จริยธรรม 

หรือเป็นงานที่สะท้อนสังคม แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน  
มีการน าเสนอพร้อมค าอธิบายอันกอปรด้วยหลักวิชาที่เอ้ือต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจใน
ความหมายและคุณค่าของงาน เช่น ผลงานสร้างสรรค ์
ด้านวรรณกรรม ด้านศิลปะการแสดง ด้านดนตรี ด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบ จิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และศิลปะด้านอ่ืน ๆ   

รูปแบบ งานสร้างสรรค์ พร้อมบทวิเคราะห์ที่อธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือความคิด              
เชิงทฤษฎี รวมทั้งกระบวนการและ/หรือเทคนิคในการสร้างงาน  มีการให้ข้อมูลและ           
ข้อวินิจฉัยที่เอ้ือให้เกิดการตีความและการประเมินคุณค่าในหมู่ของผู้รับงาน                       

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน                 
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (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 การเขียนสร้างสรรค ์(Creative writing)และ
การศึกษาศิลปะ 

 
  



๑๙ 
 

 

๓.๒.๙ สิทธิบัตร (Patent) 
นิยาม สิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 

 

รูปแบบ อาจจัดท าได้หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรูปเล่ม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
    ๑. มีบทวิเคราะห์ที่อธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงาน
ที่ท าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด 
    ๒. ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดง              
ถึงคุณค่าของผลงานนั้นด้วย  

การเผยแพร่        มีหลักฐานการน าสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการ              
หรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี  เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการข้ึนทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปวิจัยหรือพัฒนา ต่อยอด  

ระดับดีมาก  เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ระดับชาติ 

ระดับดีเด่น  เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น าไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับนานาชาติ และมีหลักฐานว่าได้น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณประโยชน์
อย่างกว้างขวาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 
 
 
 

๓.๒.๑๐ ซอฟต์แวร์ (Software) 
นิยาม หมายความถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์                  

ซึ่งเป็นผลงานที่ได้จากการวิจัย หรือการประดิษฐ์คิดค้นใหม่หรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่มี
หลักวิชาอันสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน รวมถึงซอฟต์แวร์ที่เป็นการประยุกต์                
หลักวิชา เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในเชิงวิชาการ โดยต้องมีลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังนี้  
    ๑. การด าเนินงานโครงการที่มีลักษณะการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ระเบียบวิธี                 
เชิงตัวเลข (Numerical method)  หรือการด าเนินงานลักษณะ Engineering design  
ซึ่งเป็นการปรับปรุงกระบวนการออกแบบโดยตรง  
    ๒. งานที่มีลักษณะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาในระดับแฟ้มข้อมูลต้นฉบับ 
(Source code) เพ่ือพัฒนาระบบการท างานให้ดีขึ้น โดยมีการปรับปรุงระบบอย่างมีนัยส าคัญ  
    ๓. โครงการที่มีการเก็บข้อมูลเชิงประสิทธิภาพและประเมินผลเพ่ือให้สอดคล้องกับงานวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าหลังจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ซอฟต์แวร์มาใช้พัฒนาแล้วระบบการท างานดีขึ้นได้อย่างไร โดยต้องมีการปรับปรุงระบบหรือ
ส ารวจความต้องการ รวมถึงแสดงผลลัพธ์หรือตัวชี้วัดที่ชัดเจน ซึ่งมิได้น าเข้ามาเพ่ือทดแทน
ระบบเดิมเพียงอย่างเดียว  

ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องสอดคล้องลักษณะงานวิจัยและพัฒนา 
รูปแบบ อาจจัดท าได้หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรูปเล่ม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

    ๑. มีค าอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เช่น คู่มือที่อธิบายการใช้งาน 
หลักการของวิธีการท างานและหน้าที่ของซอฟต์แวร์ดังกล่าวอย่างละเอียดและชัดเจน   
เพ่ือชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ  
หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือหลายสาขาวิชา               
ได้อย่างไร ในแง่ใด 
    ๒. ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่าของ
ผลงานนั้นด้วย  

การเผยแพร่      มีหลักฐานการน าซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการ               
หรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

 



๒๑ 
 
 

๓.๒.๑๐ ซอฟต์แวร์ (Software) (ต่อ) 
ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี  เป็นงานที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน ถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบวิธีวิจัย            
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

ระดับดีมาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
๑. เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และน าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซ้ึงกว่างาน

เดิม ที่เคยมีผู้ศึกษามาแล้ว 
๒. เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถน าไปประยุกต์ได้           

อย่างแพร่หลาย 

ระดับดีเด่น  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องได้รับการอ้างอิงและใช้งาน               
อย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติ 

 
 

 
  



๒๒ 
 

 

๓.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  
นิยาม ผลงานวชิาการที่เป็นประโยชน์ตอ่สังคม ส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อ

สาธารณะ  
ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนทางด้านใด

ด้านหนึ่งหรือหลายด้านเกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่น าไปสู่การจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบอ่ืนที่สามารถแสดงได้ 
เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือ
สร้างการเปลี่ยนแปลงจากการตระหนักและการรับรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน 

รูปแบบ      จัดท าเป็นเอกสาร โดยมีค าอธิบาย/ ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ให้เห็นว่าเป็น
ผลงานที่ท าให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนและเกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่งหรือ
หลายสาขาวิชา และสามารถน าไปอ้างอิงได้ โดยต้องปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในประเด็นต่อไปนี้ 

 การวิเคราะห์สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

 การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 

 การออกแบบหรือพัฒนาหรือแนวคิดหรือกระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 

 ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 

 การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดข้ึนแล้ว 

 การประเมินผลลัพธ์โดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

 การสรุปแนวทางการธ ารงรักษาหรือการน าไปขยายผลหรือการปรับปรุงพัฒนา 

ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐานเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
เกี่ยวกับผลงาน  เช่น  รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน์ 
จดหมายยืนยันถึงผลประกอบการก าไรหรือความเอ้ืออ านวยจากหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  
หรือ ภาคประชาสังคม ที่ได้รับผลประโยชน์ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 

 
 
 
 
 



๒๓ 
 

๓.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม (ต่อ) 
การเผยแพร่ ให้มีการเผยแพร่โดยการจัดเวทีน าเสนอผลงานในพ้ืนที่หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพ้ืนที่และจะต้องมี

การเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สอดคล้อง กับผลงาน โดย
การเผยแพร่นั้นจะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ที่สามารถใช้อ้างอิง 
หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้ 

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี  มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความต้องการ          
โดยการมีส่วนร่วมของสังคมกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรภาครัฐ หรือบุคลากรภาคเอกชน มีการ
วิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือท าความเข้าใจสถานการณ์          
มีการถ่ายทอดผลงานทางวิชาการ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์  
หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน สังคม องค์กรภาครัฐ  หรือองค์กรภาคเอกชนนั้น 

ระดับดีมาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องสามารถน ามาใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหา
หรือท าความเข้าใจสถานการณ์  จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือ
ก่อให้เกิดการพัฒนาสังคม  องค์กรภาครัฐ  หรือองค์กรภาคเอกชนอื่นได้ หรือก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับดีเด่น  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก  และต้องส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวาง เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ เช่น UNESCO WHO UNICEF เป็นต้น 

หมายเหตุ  แนวทางการประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคม ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ      
ประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคมโดยใช้แนวทางในการประเมินดังต่อไปนี้ 

๑. ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน 
๒. ประเมินจากหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง หรือสารสนเทศ

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๓. นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ แล้ว อาจประเมิน            

จากการตรวจสอบสภาพจริงที่มีอยู่ในพ้ืนที่ร่วมด้วย ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ จะตรวจสอบด้วยตนเองหรือแต่งตั้งผู้แทนให้ไป
ตรวจสอบแทนก็ได้ 

ทั้งนี้ ให้เน้นถึงการมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 
 



๒๔ 
 

๓.๔.๑ ต ารา 

นิยาม     งานวิชาการท่ีใช้ส าหรับการเรียนการสอนทั้งวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา ซึ่งเกิดจากการน า
ข้อค้นพบจากทฤษฎี จากงานวิจัยของผู้ขอ หรือความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าศึกษามาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศน์ที่ผู้เขียนก าหนดให้เป็นแกนกลาง ซึ่งสัมพันธ์กับ
มโนทัศน์ย่อยอ่ืนอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพสัมพันธภาพและสารัตถภาพตามหลักการเขียนที่ดี ใช้
ภาษาท่ีเป็นมาตรฐานทางวิชาการ และให้ความรู้ใหม่อันเป็นความรู้ส าคัญท่ีมีผลให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงต่อวงการวิชาการนั้นๆ เนื้อหาสาระของต าราต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่
ผู้ขอยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ ผู้ขอก าหนดต าแหน่งจะต้องระบุวิชาที่
เกี่ยวข้องในหลักสูตรที่ใช้ต าราเล่มที่เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการด้วย 
    ผลงานทางวิชาการท่ีเป็น “ต ารา” นี้อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารค าสอนจนถึงระดับท่ี
มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอ่ืนที่มิใช่ผู้เรียนในวิชานั้น แต่สามารถอ่านและท า
ความเข้าใจในสาระของต ารานั้นด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้น หากผลงานทาง
วิชาการท่ีเคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนไปแล้ว จะน ามาเสนอเป็น
ต าราไม่ได้ เว้นแต่จะมีการพัฒนาจนเห็นได้ชัดว่าเป็นต ารา 

รูปแบบ      เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วยค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การสรุป              
การอ้างอิง บรรณานุกรม และดัชนีค้นค า ทั้งนี้ควรมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วน
สมบูรณ์ การอธิบายสาระส าคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษา
ประกอบจนผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ 

การเผยแพร่  เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน                 
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (Peer reviewer)  
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ 
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม, E-learning, 
Online learning  
๓. การเผยแพร่เป็น E-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
    การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชา
ต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่
อาจใช้ดัชนีอ่ืนวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 
    ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา คณะ
หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานัน้ 



๒๕ 
 

 
๓.๔.๑ ต ารา (ต่อ) 

การเผยแพร่ 
(ต่อ) 

กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของต าราแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด การ
น าต ารานั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาในต าราเพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการครั้งใหม่ สามารถกระท าได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพต ารา 
ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง    

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี  เป็นต าราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมีแนวคิดและ             
การน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 

ระดับดีมาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 
๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและ

เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียน ที่เป็นการ

แสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
๓. สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ 

ระดับดีเด่น  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 
๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้าง           

องค์ความรู้ใหม่ (Body of knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง 
๓. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
 

  



๒๖ 
 

๓.๔.๒ หนังสือ 

นิยาม      งานวิชาการท่ีเกิดจากการค้นคว้าศึกษาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างรอบด้านและลึกซ้ึง  
มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยมโนทัศน์หลัก ที่เป็น
แกนกลางและมโนทัศน์ย่อยที่สัมพันธ์กัน มีความละเอียดลึกซ้ึง ใช้ภาษาท่ีเป็นมาตรฐานทาง
วิชาการ ให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ
ให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง เนื้อหาของหนังสือ ไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องหรือ
เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่จ าเป็นต้องน าไปใช้
ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง      
      เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 
       หากผลงานทางวิชาการท่ีเคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนไปแล้ว 
จะน ามาเสนอเป็นหนังสือไม่ได้ 

รูปแบบ      เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย ค าน า สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิง
บรรณานุกรม และดัชนีค้นค า ที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยอาจมีข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง 
หรือกรณีศึกษาประกอบด้วยก็ได้ ตามรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 
     ๑. เป็นงานที่นักวิชาการเขียนทั้งเล่ม (Authored book)  คือเอกสารที่ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้น
ทั้งเล่มอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการท่ีมั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญา 
ความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ 

 ๒. เป็นงานวิชาการบางบทหรือส่วนหนึ่งในหนังสือที่มีผู้เขียนหลายคน (Book chapter) โดย
จะต้องมีความเป็นเอกภาพของเนื้อหาวิชาการ ซึ่งผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจ ในสาระส าคัญนั้น 
ได้โดยเบ็ดเสร็จในแต่ละบท และเป็นงานศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีวิทยาอันเป็นที่ยอมรับจนได้ข้อสรุปที่ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ กรณีที่ในแต่ละบทมีผู้เขียนหลายคนจะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนอย่าง
ชัดเจน   
         จ านวนบทที่จะน ามาแทนหนังสือ ๑ เล่ม ให้เป็นไปตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน                 
โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (Peer reviewer)  
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
๑. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์  
๒. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม                
๓. การเผยแพร่เป็น E-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 



๒๗ 
 

 
๓.๔.๒ หนังสือ (ต่อ) 

การเผยแพร่ 
(ต่อ) 

การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชา
ต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้   
แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 

กรณีที่ได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของหนังสือแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด การ
น าหนังสือนั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาในหนังสือเพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการครั้งใหม่ สามารถกระท าได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพหนังสือ 
ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง    

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี  เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมีแนวคิดและการ
น าเสนอท่ีชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

ระดับดีมาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 
๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็น

ประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยที่เป็นการแสดง 

ให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
๓. สามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ 

ระดับดีเด่น  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 
๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์ความรู้

ใหม่ (Body of knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง 
๓. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

๓.๔.๓ บทความทางวิชาการ 

นิยาม     งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการก าหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน 
ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีการส ารวจวรรณกรรมเพ่ือสนับสนุน
จนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการน าความรู้จากแหล่งต่างๆ มา
ประมวลร้อยเรียงเพ่ือวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้
อย่างชัดเจนด้วย 

รูปแบบ     ประกอบด้วยการน าความที่แสดงเหตุผลหรือท่ีมาของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์ 
กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรม 
ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์  

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (Peer reviewer) ที่มาจากหลากหลาย
สถาบัน ดังนี้ 
      ๑. เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
ทั้งนี้ วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
      ๒. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชานั้น ๆ (Peer reviewer) ประเมินคุณภาพ  
      เมื่อได้เผยแพร่ “บทความวิชาการ” ตามลักษณะข้างต้นแล้ว การน า “บทความวชิาการ” นั้น มา
แก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพ่ือน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและให้
มีการประเมินคุณภาพ “บทความวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่ง จะกระท าไม่ได้  

ลักษณะ
คุณภาพ 

ระดับดี  เป็นบทความทางวิชาการท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย             
มีแนวคิดและการน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

ระดับดีมาก  ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 
๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็น

ประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
๒. สามารถน าไปอ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ 

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 
๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้าง 

องค์ความรู้ใหม่ (Body of knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อถือและยอมรับ            

ในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 



๑ 
 

(ร่าง) 
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วย ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หมายเลข ๒ 
ค ำนิยำม เอกสำรที่ใช้ประเมินผลกำรสอน กำรลอกเลียนผลงำน เกณฑ์กำรประเมินผลกำรสอน   

และวิธีกำรประเมินผลกำรสอน 
ข้อ ๑ ค านิยาม 

“การสอน” หมายความว่า การจัดการให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ ได้แก่ งานสอนภาคบรรยาย งานสอน
ภาคปฏิบัติ  งานควบคุมภาคสนาม  งานควบคุมหรือที่ปรึกษาโครงงาน  งานควบคุมหรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ 
หรือดุษฏีนิพนธ์  งานควบคุมหรือที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  หรืองานลักษณะอ่ืนของรายวิชาที่ก าหนด
ไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 “เอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน” หมายความว่า เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน ทีผู่้ขอ
แต่งตั้งเป็นผู้สอนหรือมีส่วนร่วมในการสอน ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และผู้ขอแต่งตั้งเป็นผู้จัดท าหรือท า
ร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งนี้ต้องมิใช่การลอกเลียนผลงาน 
 “เอกสารประกอบการสอน” หมายความว่า เอกสารที่ได้ใช้ประกอบการสอนรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือส่วน
หนึ่งของรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  ที่สะท้อนให้เห็น เนื้อหาวิชาที่ทันสมัย ถูกต้อง และวิธีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยเอกสารแผนการเรียนการ
สอน และเอกสารเนื้อหาวิชา โดยมีการตีพิมพ์หรือถ่ายส าเนาเย็บเล่ม และผู้ขอแต่งตั้งเป็นผู้เขียนหรือเขียนร่วมกับ
ผู้อื่น ทั้งนี้ต้องมิใช่การลอกเลียนผลงาน จัดเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน    
 “เอกสารค าสอน” หมายความว่า เอกสารค าบรรยายที่ได้ใช้สอนรายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือส่วนหนึ่งของ
รายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่ทันสมัย ถูกต้อง และวิธีการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้และการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยเอกสารแผนการเรียนการสอน และ
เอกสารเนื้อหาวิชา มีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน และมีสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้น เช่น รายชื่อ
บทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เก่ียวเนื่อง แผนภูมิ (Chart) แถบเสียง (Tape) 
หรือภาพเลื่อน (Slide) ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาท่ีใช้ประกอบการอธิบาย ภาพ แบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการอ้างอิง
เพ่ือขยายความที่มาของสาระและข้อมูล และบรรณานุกรมที่ทันสมัย โดยมีการตีพิมพ์หรือถ่ายส าเนาเย็บเล่ม และ
ผู้ขอแต่งตั้งเป็นผู้เขียนหรือเขียนร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งนี้ต้องมิใช่การลอกเลียนผลงาน จัดเป็นเครื่องมือส าคัญของนิสิตที่
น าไปศึกษาด้วยตนเองหรือศึกษาเพ่ิมเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้นๆ    

 “เอกสารแผนการเรียนการสอน” หมายความว่า เอกสารประจ าชั่วโมงหรือคาบ ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ที่แสดงถึงการวางแผนในการจัดการเรียนรู้แก่นิสิตและการสอนของอาจารย์ อย่างเป็นระบบ  
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ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในชั่วโมงนั้นหรือคาบนั้น ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผู้สอนเป็นผู้จัด และ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและรายวิชา 

 “การลอกเลียนผลงาน” หมายความว่า การน าผลงานของผู้อื่นมาอ้างว่าเป็นผลงานของตนเองหรือการ
ลอกเลียน การคัดลอก ผลงานของผู้อ่ืนแม้แต่บางส่วน มาเป็นผลงานของตนเองโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ผลงานนั้นหรือมิได้มีการอ้างอิงตามหลักวิชาการและหลักจริยธรรม และการกระท าใดใดอันเป็นการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืนอันกฎหมายระบุว่าเป็นความผิด   
  
ข้อ ๒  ผู้ขอแต่งตั้ง ต้องมีภาระงานสอนตามข้อบังคับนี้ 
 
ข้อ ๓  รูปแบบและการเผยแพร่ 
 เอกสารประกอบการสอน อาจเป็นเอกสารที่จัดท าเป็นรูปเล่ม หรือถ่ายส าเนาเย็บเล่ม หรือจัดท าด้วยสื่อ
อ่ืนๆ ที่ได้รับการตรวจสอบถึงความถูกต้องและความเหมาะสมจากภาควิชาหรือสาขาวิชา และได้ใช้ประกอบการ
สอนมาแล้ว 
 เอกสารค าสอน  ต้องได้รับการจัดท าเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายส าเนาเย็บเล่ม หรือจัดท าด้วยสื่อ
อ่ืนๆ ที่ได้รับการตรวจสอบถึงความถูกต้องและความเหมาะสมจากภาควิชาหรือสาขาวิชา และได้ใช้เป็น “ค าสอน” 
ให้แก่นิสิตในรายวิชานั้นๆมาแล้ว 
 เอกสารแผนการเรียนการสอน  เป็นเอกสารที่อาจารย์ผู้สอนคนเดียวหรือหลายคนสร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็น
กรอบและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนประจ าชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงใดหรือคาบหนึ่งคาบใด ประกอบด้วยหัวข้อ
และสาระ ดังนี้ 

ชื่อเรื่องท่ีสอนในชั่วโมงนั้นหรือคาบเวลานั้น 
ภาคเรียน  ปีการศึกษา ที่ใช้จัดการเรียนการสอน 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และช่องทางการติดต่อ 
ชื่อรายวิชาและรหัส 
ชื่อหลักสูตร 
วันเดือนปีและ เวลา ที่สอน 
วัตถุประสงค์การศึกษา (วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม) ของเรื่องที่สอนใน 

ชั่วโมงนั้นหรือคาบเวลานั้น 
เนื้อหาของเรื่องที่สอน โดยสังเขป 
วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 
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โสตทัศนูปกรณ์ 
การประเมินผลการเรียนรู้  ได้แก่ เกณฑ์และวิธี วัดผล และตัดสินผล 
วันเดือนปีที่แก้ไขปรับปรุง(หากมี) 

 
ข้อ ๔  ผู้ขอแต่งตั้ง ต้องเสนอเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนที่ได้ใช้ประกอบการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
มาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษาตามภาระงานสอนวิชาใดวิชาหนึ่งหรือในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน 
แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค ดังนี้ 
 ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ให้เสนอ เอกสารประกอบการ
สอนวิชาใดวิชาหนึ่งหรือในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิ
ตระบบทวิภาค ที่ผู้ขอแต่งตั้งเป็นผู้สอน 
 ส าหรับต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ ให้เสนอ เอกสารค าสอนวิชาใดวิชา
หนึ่งหรือในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค 
ที่ผู้ขอแต่งตั้งเป็นผู้สอน 
 
ข้อ ๕ ให้ประเมินการสอนของผู้ขอแต่งตั้งโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และผู้บังคับบัญชาชั้นต้นส่งผลการประเมิน
โดยตรงต่อคณะกรรมการ ณ หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี เพ่ือพิจารณา และคณะกรรมการ อาจพิจารณา
ตามผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรืออาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนเพ่ือประเมินผล
การสอนหรือคณะกรรมการอาจประเมินผลการสอนเอง 
 ให้น าผลการประเมินของนิสิตต่อการสอนของอาจารย์มาเป็นส่วนประกอบในการประเมินผลการสอน  
ทั้งนี้วิธีการประเมินของนิสิตและสาระการประเมิน ตลอดจนเกณฑ์การประเมินผล ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 
ข้อ ๖ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ด าเนินการดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบเอกสารและพิจารณาความถูกต้องของ แผนการเรียนการสอน  เอกสาร
ประกอบการบรรยายหรือเอกสารค าสอน  ว่าถูกต้องตามหลักการศึกษาและตามเกณฑ์
หรือไม่ 

(๒) ประเมินการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  โดยเข้าสังเกตการ
สอนในชั้นเรียน 

(๓)  รวบรวม และประเมิน ผลการประเมินการสอนของผู้ขอแต่งตั้งที่ประเมินโดยนิสิต 
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(๔)  พิจารณาความถูกต้องตามหลักการศึกษาของวิธีการวัดผลและการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่
จัดท าโดยผู้ขอแต่งตั้ง 

(๕)  พิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
(๖) รายงานผลต่อคณะกรรมการโดยส่งรายงาน ณ หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี 
 การประเมินผลการสอนอาจกระท าล่วงหน้าก่อนการเสนอขอแต่งตั้งก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องกระท า 

หลังระยะเวลาที่ก าหนดตาม ข้อ ๑๑.๑.๑ ข้อ ๑๑.๒.๑ และข้อ ๑๑.๓.๑ แล้วแต่กรณี ของข้อบังคับนี้ และให้มีผล
ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปีนับตั้งแตว่ันที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาแล้วเสร็จจนถึงวันที่สภามหาวิทยาลัยรับเรื่องการขอ
แต่งตั้ง 

ในกรณีการขอแต่งตั้งในระดับต าแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันกับที่ได้เคยขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการมาแล้ว  ให้คณะกรรมการน าผลการประเมินผลการสอนในการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการคราวก่อน  
ที่เคยได้รับการประเมินว่ามีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ มาใช้ในการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการคราวนี้ได ้โดยไม่ต้อง
ประเมินผลการสอนใหม่อีก แต่ทั้งนี้ผลการประเมินการสอนดังกล่าวต้องอยู่ในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่
คณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการสอนหรือคณะกรรมการมีมติ แล้วแต่กรณี 

  
ข้อ ๗ เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

เอกสารประกอบการสอน 
ดี มีเอกสารแผนการเรียนการสอนที่ถูกต้องตามหลักการศึกษา  มีเอกสาร

เนื้อหาวิชาที่มีสาระถูกต้อง ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ มีการเรียบเรียง
ที่ถูกต้องตามหลักภาษา    ไม่มีการลอกเลียนผลงาน และได้เผยแพร่แล้วตาม
เกณฑ์ 

ไม่อยู่ในเกณฑ์ มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี 
 
เอกสารค าสอน 

ดี  มีเอกสารแผนการเรียนการสอนที่ถูกต้องตามหลักการศึกษา  มีเอกสาร 
เนื้อหาวิชาทีถู่กต้อง ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ แสดงถึงการ 
ประยุกต์ความรู้ให้เหมาะสมต่อสภาพสังคมไทย มีการเสนอแนะประเด็นที่ยัง 
ต้องการการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม  มีการเรียบเรียงที่ถูกต้องตามหลักภาษา   
มีรายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ  บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่
เกี่ยวเนื่อง  แผนภูมิ (Chart) แถบเสียง (Tape) หรือภาพเลื่อน (Slide)  
ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่ใช้ประกอบการอธิบาย ภาพ แบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้ง
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การอ้างอิงเพ่ือขยายความที่มาของสาระและข้อมูล และบรรณานุกรมที่ทันสมัย   
ไม่มีการลอกเลียนผลงาน และได้เผยแพร่แล้วตามเกณฑ์ 

ไม่อยู่ในเกณฑ์ มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี 
การสอน 

ดัชนี 
   ๑. มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 

๒. มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ในวิชาที่สอน 
๓. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความ 
สนใจ และติดตามการสอนตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย  ยกตัวอย่าง สอดแทรก
ประสบการณ์ ใช้ค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนคิด และ ค าถามให้เข้าใจได้ชัดเจน 
๔. มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืนที่ 
เกี่ยวข้อง 
๕. มีความสามารถให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งข้อมูลที่ค้นคว้าศึกษาเพ่ิมเติม 
๖. มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตาม  
ความเหมาะสม 
๗. มีความสามารถในการใช้สื่อการสอน และอุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสม 
๘. มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่ 
สอน  โดยต้องแสดงวิธีการวัดผลที่ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน 
แผนการสอน 
๙. มีความสามารถในการวิเคราะห์คุณภาพของวิธีวัดผลตามข้อ ๘ ทั้งก่อน 
 และหลังการน าไปใช้ 
๑๐. มีความสามารถในการพัฒนาแผนการเรียนการสอนตามข้อ ๑ 
๑๑. เป็นตัวอย่างในด้านคุณธรรมและจริยธรรม  เช่น ตรงต่อเวลา  แต่งกายสุภาพ  ใช้ 
วาจาสุภาพ 

ระดับคุณภาพ แบ่งเป็น ๔ ระดับคือ ช านาญ  ช านาญพิเศษ  เชี่ยวชาญ  และไม่อยู่ในเกณฑ์  
ตามเกณฑ์ดังนี้ 

ช ำนำญ จัดท าแผนการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่ถูกต้อง 
ครบถ้วนตามที่ก าหนด  จัดการเรียนการสอนได้ตามแผนการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต  
น าไปใช้และปรับปรุงแก้ไขได้อย่างมีคุณภาพ ร่วมพัฒนาการศึกษาของ



๖ 
 

ส่วนงาน    เป็นผู้ตรงต่อเวลา  มีความรับผิดชอบ  มีความสุภาพทั้ง
บุคลิก วาจา และการแต่งกาย    ส่งเกรดนิสิตได้ภายในเวลา ๒ 
สัปดาห์หลังจากสิ้นสุดการวัดผลรายวิชาที่รับผิดชอบ 

ช ำนำญพิเศษ จัดท าแผนการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่ถูกต้อง 
ครบถ้วนตามที่ก าหนด  จัดการเรียนการสอนได้ตามแผนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ     มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด 
วิเคราะห์ วิจารณ์   ใช้เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูง  
สร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต  น าไปใช้และปรับปรุงแก้ไขได้
อย่างมีคุณภาพสูง  พัฒนาแผนการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
ร่วมพัฒนาการศึกษาของส่วนงาน   เป็นผู้ตรงต่อเวลา มีความ
รับผิดชอบ มีความสุภาพทั้งบุคลิก วาจา และการแต่งกาย    ส่งเกรด
นิสิตได้ภายในเวลา ๒ สัปดาห์หลังจากสิ้นสุดการวัดผลรายวิชาที่
รับผิดชอบ 

เชี่ยวชำญ จัดท าแผนการเรียนสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่ถูกต้อง 
ครบถ้วนตามที่ก าหนด จัดการเรียนการสอนได้ตามแผนการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด 
วิเคราะห์ วิจารณ์   ใช้เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูง  
สร้างเครือ่งมือวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตได้อย่างมีคุณภาพสูงและ
ช่วยเหลืออาจารย์ผู้อื่นในการตรวจสอบคุณภาพข้อสอบและปรับปรุง
แก้ไข  พัฒนาแผนการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ ร่วมพัฒนา
และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการศึกษาของส่วนงาน เป็นผู้ตรงต่อ
เวลา มีความรับผิดชอบ มีความสุภาพทั้งบุคลิก วาจา และการแต่งกาย    
ส่งเกรดนิสิตได้ภายในเวลา ๒ สัปดาห์หลังจากสิ้นสุดการวัดผลรายวิชา
ที่รับผิดชอบ 

ไม่อยู่ในเกณฑ์  มีคุณภาพต่ ากว่าระดับช านาญ 
 
 
 
 
 



๗ 
 

ข้อ ๘  เกณฑ์การพิจารณา   
๘.๑ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ต้องมเีอกสารแผนการเรียนการสอน  

เอกสารประกอบการบรรยายวิชาใดวิชาหนึ่งหรือในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาคผู้ขอแต่งตั้งเป็นผู้สอน และเอกสารประกอบการสอนจ านวนอย่างน้อยหนึ่ง
ฉบับมีคุณภาพในระดับ ดี   และต้องมีผลการสอนในระดับ ช านาญ 

๘.๒ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ ต้องมีเอกสารค าสอนวิชาใดวิชาหนึ่งหรือ
ในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาคที่ผู้ขอ
แต่งตั้งเป็นผู้สอน และเอกสารค าสอนจ านวนอย่างน้อยหนึ่งฉบับมีคุณภาพในระดับ ดี และต้องมีผลการสอนในระดับ 
ช านาญพิเศษ 

๘.๓ ต าแหน่งศาสตราจารย์ ต าแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ ต าแหน่งศาสตราจารย์วิจัย ต าแหน่ง
ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ต าแหน่งศาสตราจารย์คลินิก ต้องมีผลการสอนในระดับ เชี่ยวชาญ 
 



(ร่าง) 
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วย ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

หมายเลข ๓ 
เกณฑ์การประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ วิธีการประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 
ข้อ ๑  เกณฑจ์ริยธรรมทางวชิาการ 

 ๑.๑  ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ  ไม่น าผลงานไม่ว่า เอกสารประกอบการสอน  เอกสารค าสอน  
เอกสารการสอน  สื่อการสอน  หนังสือ  ต ารา  โครงการวิจยั  ผลงานทางวิชาการ ของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน  ไม่ลอก
เลียนผลงานของผู้อื่น  แม้เพียงส่วนหนึ่งสว่นใดโดยไม่มีการอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ไม่กระท าการใดใดอันเป็น
ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  รวมทั้งไม่น าผลงานทางวชิาการของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่
ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ 

 ๑.๒  ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานของตนเองและแสดง
หลักฐานในการค้นคว้า 

 ๑.๓  ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการหรือผลประโยชนส์่วนตัวจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วน
บุคคลของผู้อื่นและสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสวสัดิภาพสัตว์ทดลอง 

 ๑.๔  ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง  
และเสนอผลงานตามความเป็นจริง  ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์สว่นตัว หรอืต้องการสร้างความ
เสียหายแก่ผู้อ่ืน เป็นต้น  และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไมข่ยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทาง
วิชาการ 

 ๑.๕  ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบดว้ยกฎหมาย 
๑.๖  ต้องไม่กระท าการอันทุจริตในการแจ้งคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ๑.๗  ต้องไม่ระบุการมีส่วนร่วมในเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอนหรือผลงานทางวิชาการไม่ตรงกับ 

ความเป็นจริง 
 ๑.๘  ต้องไมม่ีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น หรือน าผลงานของผู้อื่นไปใช้โดย 

อ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง  ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน หรือ ผลงานทางวชิาการ หรือโครงการวิจัย หรือ
ผลงานอ่ืนๆ 

๑.๙ ต้องมีความประพฤติเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ข้อ ๒ ผู้ขอแต่งตั้งต้องรับรองว่าตนมิได้กระท าการใดใดที่เป็นการฝ่าฝืนข้อ ๑ โดยลงนามรับรองด้านจริยธรรมและการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการในแบบเสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ข้อ ๓  ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และหัวหน้าส่วนงานพิจารณาและกลั่นกรอง ก่อนเสนอมหาวิทยาลัย 




