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ตารางเปรียบเทยีบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาแต่งตั้ง 

พนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

และถอดถอนพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์กับ

ประกาศ ก.พ.อ. 

ประกาศ ก.พ.อ. ข้อบังคับฯว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการฯ 

ข้อ 3.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ต้องเป็น

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคัดสรรจาก

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการ

จัดการเรยีนการสอนในมหาวิทยาลัย จ านวน

ไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินสิบคน 

ข้อ ๗  ให้มคีณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งแต่งตั้งโดย

สภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผูด้ ารงต าแหน่งดังนี้ 

(1) ประธานกรรมการ มาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  

(2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

โดยคัดสรรจากบัญชรีายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่ง

ครอบคลุมส่วนงานหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน

มหาวิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่าหา้คนแตไ่ม่เกินสิบห้าคน                                                                                  

 ให้รองอธิการบดีตามที่อธิการบดีมอบหมายเป็นเลขานุการและให้

ผูอ้ านวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราว

ละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่สภา

มหาวิทยาลัยยังมิได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติ

หนา้ที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแตง่ตัง้ขึ้นใหม่  

ไม่ได้ระบุ ข้อ ๘  ให้คณะกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ ไขข้อบั งคับนี้  แก่สภา

มหาวิทยาลัย 

(2) พิจารณากลั่นกรองการก าหนดต าแหน่งหรือถอดถอน

พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์  รอง

ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

(3) พิจารณากลั่นกรองการวินิจฉัยทบทวนเกี่ยวกับการขอ

ก าหนดต าแหน่งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ

ศาสตราจารย์ 

(4) ออกประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดใน

ข้อบังคับนี ้  

(5) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการ หรือ

คณะท างาน เพื่อด าเนินการอันอยู่ในอ านาจของคณะกรรมการตาม

ข้อบังคับนี ้

(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ไม่ได้ระบุ ข้อ ๙  การประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอน และเอกสาร
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ค าสอนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย                  

ไม่ได้ระบุ ข้อ ๑๐หลักเกณฑ์และวิธีการนับเวลาด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่

ต าแหน่งทางวิชาการ นอกจากที่ก าหนดในข้อบังคับนี้ ให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการก าหนด โดยจัดท าเป็นประกาศคณะกรรมการ   

ไม่ได้ระบุ ข้อ 11 ในกรณีที่ได้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการไปแล้วก่อนที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่

ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ และให้ถือระยะเวลาการด ารงต าแหน่งและ

ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวเป็นระยะเวลาการด ารงต าแหน่งและ

ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับนี้ 

ไม่ได้ระบุ ข้อ 12 ผลงานประกอบด้วย ผลงานทางการสอน และผลงานทาง

วิชาการ 

ผลงานทางการสอนแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 

(1) เอกสารประกอบการสอน 

(2) เอกสารค าสอน 

ผลงานทางวิชาการแบ่งเป็น ๖ ประเภท ได้แก่ 

(1) บทความทางวิชาการ 

(2) ต ารา 

(3) หนังสือ 

(4) งานวิจัย 

(5) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

(6) ผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น 

 ลักษณะของผลงานทางการสอนและผลงานทางวิชาการแต่ละ

ประเภทตามวรรคสองและวรรคสาม ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ

ก าหนด โดยจัดท าเป็นประกาศคณะกรรมการ 

ไม่ได้ระบุ ข้อ 13  ผลงานทางวชิาการที่น ามาใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้

นั้นต้องมีลักษณะ ดังนี้ 

(1) เป็นงานที่จัดท าขึน้โดยผูข้อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

(2) เป็นงานในสาขาวิชาเดียวกันหรือที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือเป็น

งานในสาขาวิชาบูรณาการกับสาขาวิชาที่เช่ียวชาญ    

(3) ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

 หลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้เป็นไป
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ตามที่คณะกรรมการก าหนด โดยจัดท าเป็นประกาศคณะกรรมการ   

ไม่ได้ระบุ ข้อ 14ผลงานทางวิชาการที่จัดท าขึ้นโดยบุคคลหลายคน สามารถ

น ามาใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ ตามหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการก าหนด โดยจัดท าเป็นประกาศคณะกรรมการ 

ไม่ได้ระบุ ข้อ 15  ผลงานทางวชิาการที่น ามาใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้

นั้นต้องไม่มลีักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 

(1) เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ

ประกาศนยีบัตรใด ๆของผูข้อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

(2) เป็นผลงานที่ผิดจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางวิชาการ 

ตามข้อ 34 

ไม่ได้ระบุ ข้อ 16  ผลงานทางวิชาการที่น ามาใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้

นั้นต้องมีระดับคุณภาพ ดังนี ้  

(1) ดี  

(2) ดีมาก 

(3) ดีเด่น 

 คุณลักษณะคุณภาพผลงานทางวิชาการแต่ละระดับ ให้เป็นไป

ตามที่คณะกรรมการก าหนด โดยจัดท าเป็นประกาศคณะกรรมการ   

ข้อ 6.1.3 ใ ห้ คณะก ร รม ก า รพิ จ า รณ า

ต า แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร  แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่

ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม

และจรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา

นั้นๆ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

 (1)  ประธานกรรมการแต่งตั้ ง

จากกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

 (2) ก ร ร ม ก า ร ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ 

จ านวนสามถึงหา้คน 

 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ต้อง

คัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ 

ก.พ.อ. ก าหนด ส าหรับสาขาวิชานั้นๆ โดย

ต้องเป็นบุคคลภายนอกสถาบันที่ผู้ขอสังกัด 

และมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่ง

ข้อ 28  การพิจารณาก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ 

รองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ ให้ด าเนินการดังนี้ 

(1) ให้ ส่ ว น ง าน เสนอ ชื่ อผู้ มี คุณสมบั ติ ตามหลั ก เ กณฑ์ต่ อ
คณะกรรมการ ตามแบบค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ พร้อมด้วย
ผลงานทางวชิาการ 

(2) ให้คณะกรรมการประเมินผลการสอนโดยอาจแต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม 

(3) ให้คณะกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท า
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ ในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

ก. ประธานกรรมการแต่งตั้งจากกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ข. กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ จ านวนสามถึงหา้คน 
 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ให้แต่งตั้งจาก 
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยตามบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สภา
มหาวิทยาลัยก าหนด และเป็นผู้มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ต าแหน่งที่ เสนอขอในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง และ
ก าหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
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ที่เสนอขอ และก าหนดให้ต้องมีการประชุม

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่

ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม

และจร รยาบร รณทาง วิ ช ากา ร  โ ดยมี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด และให้

การด าเนินการอยู่ช้ันความลับทุกขั้นตอน 

     ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นที่
สถ าบั นอุ ดมศึกษา ไม่ สามารถแต่ งตั้ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้ ให้ขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. เป็น
รายๆ ไป 
     การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผู้ที่
ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน ที่มีความรู้หรือ
ความเช่ียวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอ
ขอ ท าหน้าที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม
วรรคแรก เพิ่มได้อีก 2 คน ในกรณีที่ผู้ขอ
เสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมโดยจะต้อง
ได้ รั บความเห็นชอบจาก ก .พ .อ .ก่ อน
ด าเนนิการแต่งตั้ง 
 เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการต้อง
มีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น การตัดสินของ
ที่ประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก 

โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด และให้ด าเนินการอยู่ช้ันความลับทุกขั้นตอน  
 เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพที่
แสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น การตัดสินของที่ประชุมให้
ถือเสียงข้างมากในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์  ที่มีผลการ
ประเมินเป็นเอกฉันท์ว่าคุณภาพของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง อยู่ใน
เกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัย จะ
ถือ เอาผลการประเมินดั งกล่ าว เป็นผลการพิจารณาขอ ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการ โดยไม่ต้องจัดให้มีการประชุมก็ได้ 
 ทั้งน้ี ให้นับการร่วมประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกลเป็นองค์
ประชุมได้ 
 ในกรณีที่ ผู้ ขอเสนอผลงานวิชาการรับ ใ ช้สั งคม  ให้แต่งตั้ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน ที่มีความรู้หรือ
ความเช่ียวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ ท าหน้าที่เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคแรก เพิ่มได้อีกไม่เกินสองคน โดยคัดสรรจาก
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒทิี่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 

ข้อ 6.1.4 เมื่ อคณะกรรมการพิจารณา

ต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็นของ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 6.1.3 

แล้ว ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา

อนุมัติ และให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง 

และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบ

วัน นับแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้งพร้อมส าเนา

ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ

ท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ

จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และ

แบบค าขอฯ 

 ค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการต้องระบุสาขาวิชาเช่ียวชาญของ

ข้อ 30   เมื่อคณะกรรมการพิจารณาความเห็นของ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ

รองศาสตราจารย์ ตามข้อ 28 หรือข้อ 29 แล้ว ให้น าเสนอต่อสภา

วิชาการเพื่อให้ความเห็นก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

อนุมัตแิละให้อธิการบดีออกค าสั่งแตง่ตัง้ 

 ค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต้องระบุสาขาวิชา

เชี่ยวชาญของต าแหน่งทางวิชาการที่สั่งแตง่ตั้งนัน้ด้วย 
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ต าแหน่งทางวิชาการที่สั่งแต่งตั้งนัน้ด้วย 

ข้อ 9 กรณีการขอก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการในระดับต าแหน่งและสาขาวิชา

เดียวกันกับที่ได้เคยขอก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการมาแล้ว หากมีการน าผลงานทาง

วิชาการเดิมที่เคยเสนอเพื่อพิจารณาก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการคราวก่อน มาเสนอขอ

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ใช้ผลการ

พิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละชิ้นที่

ผ่านการพิจารณามาแล้วนั้น โดยไม่ต้อง

พิจารณาผลงานทางวชิาการนัน้ใหม่อีก 

 

ไม่ระบุ 

ข้อ 5.1.4, 5.2.4, 5.3.4 

 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

ก า รพิ จ า รณาก า หนดต า แ หน่ ง ผู้ ช่ ว ย

ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ

ศาสตราจารย์ ต้องค านึงถึงจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวชิาการ ดังนี้ 

(1) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่

น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนและ

ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่นรวมทั้งไม่น า

ผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่

ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ ใน

ลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผดิว่าเป็นผลงานใหม่ 

(2) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือ

แหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทาง

วิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของ

การค้นคว้า 

(3) ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทาง

วิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

ของผู้อื่นและสิทธิมนุษยชน 

(4) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจาก

การศกึษา โดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ไม่มี

ข้อ 34  การประเมินผลงานทางวิชาการที่น ามาใช้ในการขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการให้พิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้  

(1) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมา

เป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่นรวมทั้งไม่น าผลงาน

ของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่ง

ฉบับ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ยกเว้นการ

ตีพิมพ์แบบเร่งด่วน (Rapid communication หรือ Letter to the 

Editor) กับการตีพมิพ์ฉบับเต็มในหัวข้อเดียวกัน 

(2) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่

น ามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการ

ค้นคว้า 

(3) ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิด

สิทธิสว่นบุคคลของผูอ้ื่นและสิทธิมนุษยชน 

(4) ผลงานทางวชิาการตอ้งได้มาจากการศึกษา โดยใช้หลักวิชาการ

เป็นเกณฑ์ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่

จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการ

สร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยาย

ข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวชิาการ 

(5) ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วย

กฎหมาย 
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อคติมาเกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความ

เป็นจรงิ ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวัง

ผลประโยชน์สว่นตัว หรือต้องการสร้างความ

เสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความ

เป็นจรงิ ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการ

ตรวจสอบยืนยันในทางวชิาการ 

ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ

ธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 

ข้อ 5 

ฯลฯ 

“ผลงานทางวิชาการส าหรับการเสนอ

ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทุกต าแหน่ง

ต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือ

วิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี

ตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา

ดังตอ่ไปนี้ 

1) สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากร

ขอ ง แ ต่ ล ะพื้ น ที่  เ พื่ อ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด

ประโยชน์และการพัฒนาประเทศใน

ด้านต่างๆ 

2) เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

ของบริบทโลก 

3) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 

4) พัฒนาและสง่เสริมชุมชนหรือสังคมให้

มีความเข้มแข็ง 

5) ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อวงวชิาการ” 

ไม่ระบุ 

ข้อ 11/1  

 (2) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่สอง 

(ก)  ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งไม่

มีเหตุผลทางวิชาการหรือมิได้ชี้แจงข้อโต้แย้ง

โดยมีเหตุผลเพิ่มเติมจากครั้งที่หนึ่ง จะมีมติ

ไม่รับพิจารณาก็ได้ 

(ข) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้ง

ข้อ 38  การทบทวนผลการพิจารณา ให้คณะกรรมการด าเนนิการ ดังนี้ 

 (๒)  การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่สอง 

 ก. ในกรณีที่เห็นว่าค าช้ีแจงขอ้โต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการหรือ

มิได้ชี้แจงข้อโต้แย้งโดยมีเหตุผลเพิ่มเติมจากครั้งที่หนึ่ง จะมีมติไม่รับ

พิจารณาก็ได้ 

 ข. ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการ

และได้ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมจากการทบทวนครั้งที่หน่ึง ให้แต่งตั้ง
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มีเหตุผลทางวิชาการและได้ชี้แจงเหตุผล

เพิ่มเติมจากการทบทวนครั้งที่หน่ึง ให้

แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท า

หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

เพิ่มเติม เพื่อพิจารณาค าชี้แจงข้อโต้แย้ง

และผลงานทางวิชาการของผู้ขอก าหนด

ต าแหน่ง ทั้งน้ี ให้ประธานคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงาน

ท า ง วิ ช า ก า ร แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ

จรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมท าหน้าที่

เป็นประธาน 

คณะกร รมกา รผู้ ท ร ง คุณวุ ฒิ ชุ ด ใ หม่  ทั้ ง น้ี  ใ ห้ ป ร ะ ธ าน

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒชิุดเดิมท าหน้าที่เป็นประธาน 

ไม่ได้ระบุ หมวด 7 

การเทยีบต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๔0ต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานที่จะขอเทียบ ได้แก่ต าแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ต าแหน่งศาสตราจารย์ 

และต้องเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เคยได้รับ

การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการน้ัน ๆ 

 

ไม่ได้ระบุ ข้อ ๔1 วิธีการเทียบต าแหน่งทางวิชาการให้เทียบได้ไม่เกินต าแหน่งทาง

วิชาการที่เคยได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการนัน้ ๆ 

 ให้ส่วนงานที่เสนอขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการ ส่งค าสั่งที่ผู้

เสนอขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการที่เคยได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการ แบบประวัติส่วนตัว และผลงานทางวิชาการ และ/หรือ 

ผลงานอื่น ประกอบการพิจารณา 

ไม่ได้ระบุ ข้อ ๔2วิธีการเสนอ ให้ด าเนินการดังนี้ 

(1) ให้ส่วนงานพิจารณากลั่นกรองแล้วเสนอเรื่องขอเทียบต าแหน่ง

ทางวิชาการพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อมหาวิทยาลัย 

(2) ให้มหาวิทยาลัยเสนอเอกสารหลักฐานต่อคณะกรรมการ

พิจารณา คณะกรรมการอาจให้ผู้ขอเทียบต าแหน่งเสนอผลงาน

เพิ่ ม เติ มหรื อท าก ารประ เมิ นผลงานทางวิ ช าการ โดย

ผูท้รงคุณวุฒิอกีก็ได้ 
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(3) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเทียบต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ให้

มหาวิทยาลัยน าเสนอสภาวิชาการก่อนน าเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัยในการพิจารณาต่อไป 

(4) เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติการเทียบต าแหน่งทางวิชาการเป็น

ประการใดแล้วให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการที่ได้รับเทียบต าแหน่ง 

ไม่ได้ระบุ ข้อ ๔3วันแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ได้รับการเทียบต าแหน่ง

ได้ตัง้แต่วันที่บรรจุ แตไ่ม่ก่อนวันที่มคีุณสมบัติครบตามเกณฑ์ 

ไม่ได้ระบุ ข้อ ๔4กรณีหากตรวจพบว่าผู้ขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการมี

พฤติการณ์ส่อว่ามีการกระท าการทุจริตในการขอเทียบต าแหน่งทาง

วิชาการนี้ ให้ด าเนินการถอดถอนจากต าแหน่งทางวิชาการ ตาม

ข้อบังคับนี ้

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

 

3. ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทาง

วิชาการ 

3.1 ผลงานทางวิชาการที่ เสนอเพื่อ

ประกอบการพิจารณาต้องเป็นงานที่ผู้ขอต้อง

เป็นเจ้าของและเป็นผูด้ าเนนิการเอง 

3.2 ถ้า เป็นงานที่ผู้ ขอมีส่วนร่วมใน

ผลงานทางวิชาการ ผู้ขอจะต้องมีส่วนร่วมไม่

น้ อ ย ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ  5 0  แ ล ะ ต้ อ ง เ ป็ น

ผูด้ าเนนิการหลักในเรื่องนัน้ 

3.3 ส า ห รั บ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น

ผลงานวิจัย ผู้ขอต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 หรือผู้ขอต้องเป็นผู้ด าเนินการ

หลักในผลงานวิจัย เรื่ องนั้น  และต้องมี

ผลงานวิจั ยอีกหลายเรื่ องที่ เ กี่ ย ว เนื่ อ ง

สอดคล้องกัน ซึ่งแสดงปริมาณผลงานวิจัย

รวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ของผลงานวิจัยเรื่องหนึ่ง 

3.4 ในกรณีงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ 

RESEARCH PROGRAM ผู้ขอจะต้องเป็น

ผู้ด า เนินการในบางโครงการ (ของ ชุด

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับฯ 

 

1.ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย 
1.1 ผลงานวิจัยที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต้องเป็นงานที่ผู้ขอ

เป็นเจ้าของและเป็นผู้ด าเนินการเองโดยจะเป็นผู้ด าเนินการหลักหรือ
เป็นผู้มสี่วนรว่มในผลงานก็ได้ 

1.2 ผู้ด าเนินการวิจัยหลัก หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทและความ
รับผิดชอบส าคัญในการออกแบบงานวิจัย การด าเนินงานวิจัย การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลงานวิจัยและให้ข้อเสนอแนะ
และเป็นชื่อแรก (First Author) หรือเป็นผู้ติดต่อ (Corresponding Author)
ในผลงานตีพมิพ์ 

1.3 ถ้าเป็นงานที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยนั้น ๆ แต่ไม่ใ ช่
ผูด้ าเนนิการวิจัยหลัก ผู้ขอจะต้องแสดงบทบาทและหน้าที่ในผลงานวิจัย
ชิน้นั้น ๆ โดยจะต้องมีผลงานวิจัยโดยรวมที่เกี่ยวเนื่อง สอดคล้องกัน อีก
ทั้งมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเป็นผูท้รงคุณวุฒิในระดับนั้นๆ 

1.4 การเสนอผลงานวิจัยที่มผีูร้่วมงานหลายคน จะต้องให้ผู้ร่วมงาน
ทุกคนลงนามรับรองบทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบในผลงานนั้น 
 หากปรากฏภายหลังว่าผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบุการมีส่วนร่วม
ไม่ตรงกับความเป็นจริง จะถือว่าการกระท าของผู้นั้นเข้าข่ายผิด
จริยธรรมไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ โดยใหส้ถาบันอุดมศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงและด าเนินการ
ทางวินัยต่อไป 
 การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละชิ้น เมื่อได้ลง
นามรับรองแลว้จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 

1.5 งานวิจัยที่ใชป้ระกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ต้องไม่เป็นงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ
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โครงการนั้น) อย่างน้อย 1 เรื่อง และมี

ปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 

50 

3.5 ในกรณีงานวิจัยทีด าเนินการเป็นชุด

ต่อเนื่องกัน ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ด าเนินการหลัก

และมีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 

 ผู้ด าเนินการวิจัยหลัก หมายถึง 

บุคคลที่มบีทบาทและความรับผิดชอบส าคัญ

ในการออกแบบการวิจัย (research Design) 

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และการ

สรุ ป ผลการ วิ จั ย แล ะ ใ ห้ ข้ อ เ สนอแนะ 

(Research Summary and Recommendation)  

3.6 แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการลงนาม

รับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

ว่า หากมีการเสนอผลงานทางวิชาการที่มี

ผู้ร่วมงานหลายคน จะต้องให้ผู้ร่วมงานทุก

คนลงนามรับรองว่า แต่ละคนมีส่วนร่วมใน

ผลงานเรื่องนั้นร้อยละเท่าใด รวมทั้งระบุ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงาน

นั้น 

หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ขอ

ก าหนดต าแหน่งระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรงกับ

ความเป็นจริง จะถือว่าการกระท าของผู้นั้น

เข้าข่ายผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมที่จะได้รับ

การพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาสอบหา

ข้อเท็จจริงและด าเนนิการทางวินัยต่อไป 

การลงนามรบัรองการมีส่วนร่วมใน

ผลงานแต่ละชื้น เมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะ

เปลี่ยนแปลงไม่ได้ 

3.7 แนวปฏิบั ติ เ กี่ ย วกั บการ เสนอ

ผลงานวิจัยที่ ใ ช้ประกอบการพิจารณา

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการว่าต้องไม่เป็น

ประกาศนียบัตรใดๆ เว้นแต่ผู้เสนอขอก าหนดจะได้ท าการศึกษาวิจั ย
ขยายผลต่อจากเรื่องเดิมอย่างต่อเนื่องจนปรากฏผลความก้าวหน้าทาง
วิชาการอย่างเห็นได้ชัดและจะพิจารณาเฉพาะส่วนที่ศึกษาเพิ่มเติมจาก
เดิมเท่านั้น 

1.6 ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ โดยมีชื่อผู้ใดระบุเป็นเจ้าของ

ผลงาน ผู้มีชื่อที่ระบุทุกรายย่อมมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยนั้นอันรวมถึง

ผลงานวิจัยที่เป็นผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา ในกรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นที่ปรึกษาหรือ

อาจารย์ที่ปรึกษาของการวจิัยหรอืวิทยานิพนธ์นั้น ทั้งนี้เป็นที่เข้าใจว่า ที่

ปรึกษาหรอือาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รเิริ่ม ก ากับดูแลและมีบทบาทส าคัญ

ในการวิเคราะหแ์ละสังเคราะหผ์ลการวิจัยนั้น 
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งานวิจัยที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ

รั บปริญญาหรื อปร ะกาศนี ยบั ต ร ใดๆ 

หมายความถึงห้ามมิให้ผู้เสนอขอก าหนด

ต าแหน่งน าผลงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของ

ก า ร ศึ ก ษ า เ พื่ อ รั บ ป ริ ญ ญ า ห รื อ

ประกาศนียบัตรใดๆ ของผู้ก าหนดต าแหน่ง

มาเป็นผลงานเพื่อเสนอขอต าแหน่งทาง

วิชาการ เว้นแต่ผู้ เสนอขอก าหนดจะได้

ท าการศึกษาวิจัยขยายผลต่อจากเรื่องเดิม

อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง จ น เ ป็ น ป ร า ก ฏ ผ ล

ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด

และจะพิจารณาเฉพาะส่วนที่ศึกษาเพิ่มเติม

จากเดิมเท่าน้ัน 

3.8 ผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการ

เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

โดยมีชื่อผู้ใดระบุเป็นเจ้าของผลงาน ผู้มีชื่อที่

ระบุทุกรายย่อมมีส่วนร่วมในผลงานทาง

วิชาการนั้น มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับข้อตกลง

ระหว่างผู้ร่วมงานในผลงานทางวิชาการนั้นๆ 

อันรวมถึงผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ในรูป

ของผลงานวิ จั ยหรื อ วิ ท ย านิ พนธ์ ขอ ง

นักศึกษาเพื่อรับปริญญาในกรณีที่ผู้ ขอ

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นที่ปรึกษา

หรืออาจารย์ที่ปรึกษาของการวิจัยหรือ

วิทยานิพนธ์นั้น ทั้งนี้เป็นที่เข้าใจว่า ที่ปรึกษา

หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ริเริ่ม ก ากับดูแล 

และมีบทบาทส าคัญในการวิเคราะห์และ

สังเคราะหผ์ลการวิจัยนัน้ 

 


