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แนวทางที่ใช้ในการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ  

(พ.ศ. 2557) 

 

1. เอกสารประกอบการสอน มีค ำนิยำม รูปแบบ กำรเผยแพร่ ลักษณะคุณภำพ ค ำจ ำกัด

ควำมของเอกสำรประกอบกำรสอนตำมประกำศ ก.พ.อ. ก ำหนด (หลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้งบุคคล

ให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550) 

และตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประเมินผลกำรสอนและ

เอกสำรที่ใช้ประเมินผลกำรสอนของคณำจำรย์ เพื่อขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รอง

ศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ พ.ศ. 2557)  

เอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้น หมำยควำมว่ำ เอกสำรประกอบกำรสอนที่ผลิตขึ้น ตำม

ภำระงำนสอน ในกรณีที่ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรได้ท ำกำรสอนหลำยวิชำ หำกแต่ละวิชำนั้นมี

ผู้สอนร่วมกันหลำยคนจะต้องเสนอเอกสำรประกอบกำรสอนในทุกหัวข้อที่ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งเป็น

ผู้สอนซึ่งมีคุณภำพดีและใช้ประกอบมำแล้วอย่ำงน้อยหนึ่งภำคกำรศึกษำและรวมกันในแต่ละภำค

กำรศกึษำต้องไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยช่ัวโมง (เทียบได้ 1 หน่วยกิต) เอกสำรประกอบกำรสอนควรมี  2  

ส่วน  คอื 

1.1 ประมวลวิชา (Course Syllabus) เป็นเอกสำรแสดงลักษณะของวิชำหนึ่งซึ่งอำจจัดท ำ

โดยใช้แนวทำงที่ปรำกฏในคู่มอือำจำรย์ด้ำนกำรสอนของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่หรอืเสนอเป็น มคอ. 3 

รำยละเอียดของรำยวิชำ (Course Specification) ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศกึษำแหง่ชำติ 

(มคอ.) โดยมีสว่นประกอบที่ส ำคัญ ได้แก่ 

 (1) ชื่อและรหัสกระบวนวิชำพร้อมจ ำนวนหนว่ยกิต 

 (2) ค ำอธิบำยลักษณะวิชำ 

 (3) จุดประสงค์กำรเรียนกำรสอน 

 (4) ล ำดับหัวข้อเนื้อหำ พร้อมจ ำนวนช่ัวโมงที่ใชใ้นกำรเรียนกำรสอนส ำหรับแต่ละหัวข้อ 

 (5) กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนหลักๆ ที่ใชใ้นรำยวิชำนั้น (สรุปให้เห็นภำพรวม) 

 (6) วิธีและเกณฑก์ำรประเมนิผล 

 (7) รำยกำรแหล่งวิทยำกร ซึ่งรวมถึงเอกสำรค้นคว้ำและสื่อกำรเรียนกำรสอนประเภท

ต่ำงๆ “ประมวลวิชำ” นีใ้ห้ ผูจ้ัดท ำพิมพไ์ว้ในส่วนหนำ้ของเอกสำรประกอบกำรสอน (ก่อนหนำ้สำรบัญ) 

1.2 สาระค าบรรยายส าหรับแต่ละหัวข้อเน้ือหา เป็นกำรประมวลเนื้อหำค ำบรรยำยหรือ

ค ำอธิบำยในหัวข้อเนื้อหำ ตำมที่ปรำกฏในประมวลวิชำพอสังเขปพร้อมแสดงรำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง

หรือค้นคว้ำ วิธีกำรหรือกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน สื่อกำรเรียนกำรสอนที่อำจใช้ประกอบกำรเรียน

กำรสอนหัวขอ้นั้นๆ 
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 ดังนั้น  กำรจัดท ำรูปเล่มที่เหมำะสมของเอกสำรประกอบกำรสอน จึงควรมีลักษณะของ

ส่วนประกอบตำมล ำดับ ดังนี้ 

 (1) หน้าปก ควรปรำกฏข้อควำมดังนี ้

  (1.1) “เอกสำรประกอบกำรสอนกระบวนวิชำ  “(...................................................)” 

  (1.2) ช่ือผู้จัดท ำ ภำควิชำ หรอืหนว่ยงำนที่สังกัด 

  (1.3) ปี พ.ศ. ที่จัดท ำให้ผู้จัดท ำบรรจุปี พ.ศ. แสดงไว้ที่หนำ้ปกด้วย 

 (2) ค าน า แสดงเจตนำรมณแ์ละกำรจัดเตรยีมเอกสำรของผู้จัดท ำ 

 (3) ประมวลวิชา 

 (4) หน้าสารบัญ 

 (5) เน้ือหา 

   หัวข้อที่ 1 (บทที่ 1 หรอืตอนที่ 1) ...............................ระบุชื่อ............................... 

    (5.1) ประมวลเนือ้หำค ำบรรยำยหรอืค ำอธิบำย 

    (5.2) รำยกำรเอกสำรอ้ำงองิหรอืค้นคว้ำ 

    (5.3) วิธีหรอืกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เป็นหลักหรอือำจใช้เพื่อท ำให้ผู้เรียน

มีประสบกำรณเ์รียนรู้ที่ดีที่สุด 

    (5.4) รำยกำรสื่อกำรเรียนกำรสอนที่อำจใช้ประกอบและอำจรวมถึงตัวอย่ำง

สื่อกำรเรียนกำรสอน (ถ้ำมี) ตัวอย่ำงสื่อกำรเรียนกำรสอน ได้แก่แบบฝึกทักษะ ใบงำน รูปภำพ  

แผนภูมิ ซีดรีอม ฯลฯ 

   หัวข้อ 2 (บทที่ 2 หรอืตอนที่ 2) 

      มีสว่นประกอบเชน่เดียวกับ (5.1) ถึง (5.4) ในหัวข้อที่ 1 

   หัวข้อ 3 (บทที่ 3 หรอืตอนที่ 3) 

      มีสว่นประกอบเชน่เดียวกับ (5.1) ถึง (5.4) ในหัวข้อที่ 1 

นอกจำกนั้นเอกสำรประกอบกำรสอนยังมลีักษณะเพิ่มเติมดังนี้ 

(1) เอกสำรที่ใช้อ้ำงอิงในเอกสำรประกอบกำรสอน เช่น แผนภูมิ  รูปภำพ  จะต้องระบุ

แหลง่ที่มำของแผนภูม ิ รูปภำพ 

(2) เอกสำรประกอบกำรสอนให้แยกเสนอแต่ละรำยวิชำไม่ต้องเย็บเล่มรวมกัน 

(3) ในกำรเสนอเอกสำรประกอบกำรสอนวิชำใดวิชำหนึ่งหรือหลำยกระบวนวิชำที่

ก ำหนดให้มีช่ัวโมงสอน ควรมีจ ำนวนหนำ้อย่ำงนอ้ยชั่วโมงละ 2-3 หนำ้ 

(4) เอกสำรประกอบกำรสอนต้องไม่เป็นฉบับเดียวกันกับงำนแต่งเรียบเรียงต ำรำหรือ

หนังสือในกำรเสนอขอฯ 
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(5) เอกสำรประกอบกำรสอนที่เคยใช้สอนมำแล้ว ถึงแม้ว่ำในภำคเรียนที่ตัวเองไม่ได้สอนก็

สำมำรถน ำมำเสนอขอได้ แต่ว่ำกระบวนวิชำจะต้องไม่ถูกยกเลิก ทั้งนี้  เนื้อหำสำระยัง

มีควำมทันสมัยอยู่ 

 

1. เอกสารค าสอน มีค ำนิยำม รูปแบบ กำรเผยแพร่ ลักษณะคุณภำพ ค ำจ ำกัดควำมของเอกสำร

ค ำสอนประกำศ ก.พ.อ. ก ำหนด (หลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วย

ศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ ฉบับที่  2 พ.ศ. 2550 ตำมข้อบังคับ

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประเมินผลกำรสอนและเอกสำรที่ใช้

ประเมินผลกำรสอนของคณำจำรย์ เพื่อขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และ

ศำสตรำจำรย์ พ.ศ. 2557)  

“เอกสารค าสอนที่ผลิตขึ้น”  หมำยควำมว่ำ เอกสำรค ำสอนที่ผลิตขึ้น ตำมภำระงำนสอน ใน

กรณีที่ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรได้ท ำกำรสอนหลำยวิชำ ซึ่งแต่ละวิชำนั้น มีผู้สอนร่วมกันหลำย

คน จะต้องเสนอเอกสำรค ำสอน ในทุกหัวข้อที่ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งเป็นผู้สอน  ซึ่งมีคุณภำพดี และใช้

ประกอบมำแล้ว อย่ำงนอ้ยหนึ่งภำคกำรศกึษำ และรวมกันในแตล่ะภำคกำรศึกษำ  ต้องไม่น้อยกว่ำ 15 

หนว่ยชั่วโมง (เทียบได้ 1 หนว่ยกิต) 

ส่วนประกอบของเอกสารค าสอนที่ส าคัญ คือ 

 2.1 ประมวลวิชา (Course Syllabus) หรืออำจเสนอเป็น มคอ. 3 รำยละเอียดของรำยวิชำ 

(Course Specification) ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (มคอ.) (เช่นเดียวกับใน

เอกสำรประกอบกำรสอน) 

2.2 ค าบรรยายหรือเน้ือหาสาระส าหรับการเรียนการสอนโดยละเอียด  (ตำมหัวข้อ

เนือ้หำในประมวลวิชำ) 

2.3 รายการเอกสารอ้างอิงและ/หรอืค้นคว้า ส ำหรับแต่ละหัวข้อเนื้อหำ 

 เอกสำรค ำสอนอำจมีรำยละเอียดเช่นเดียวกับเอกสำรประกอบกำรสอน ข้อ (5.3) และ (5.4) 

ด้วยก็ได้  แต่มีเนื้อหำค ำบรรยำย (5.1) ที่สมบูรณ์กว่ำเอกสำรประกอบกำรสอน 

 

2. บทความทางวิชาการ มีค ำนิยำม รูปแบบ กำรเผยแพร่ ลักษณะคุณภำพ ตำมค ำจ ำกัดควำม

ของบทควำมทำงวิชำกำรตำมที่ก ำหนด 

 บทความทางวชิาการ มีลักษณะเพิ่มเติมดังนี ้

(1) ต้องมีเนื้อหำสำระทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เสนอขอ 

(2) กำรมสี่วนรว่ม ให้ระบุบทบำท หนำ้ทีแ่ละควำมรับผิดชอบพร้อมลำยมือชื่อของตัวเองและผู้

มีสว่นร่วมและแนบหลักฐำนกำรมสี่วนรว่มประกอบกำรพิจำรณำด้วย 

(3) กำรเผยแพรต่้องถูกต้องตำมหลกัเกณฑ์ทีก่ ำหนด 
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3. ต าราหรือหนังสือ มีค ำนิยำม รูปแบบ กำรเผยแพร่ ลักษณะคุณภำพ ตำมค ำจ ำกัดควำมของ

ต ำรำหรอืหนังสือตำมที่ก ำหนด 

ต ารา หรอืหนังสือ มีลักษณะเพิ่มเติมดังนี้ 

(1) ให้ระบุกำรน ำเสนอในแบบ ก.พ.อ. 03  ให้ชัดเจนว่ำ ในรูปแบบของ “ต ำรำ” หรือ ใน

รูปแบบของ “หนังสือ”  

(2) ต้องมีเนื้อหำสำระที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เสนอขอ 

(3) กรณีที่เคยใช้เสนอขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรมำแล้วแต่ได้มีกำรปรับปรุงเพิ่มเติมสำมำรถ

น ำมำเสนอขอต ำแหนง่ทำงวิชำกำรได้ ทั้งนี้  ตอ้งชี้แจงส่วนที่เพิ่มเติมปรับปรุง และจะคิดให้

น้ ำหนักส่วนเพิ่มเติมเท่ำน้ัน 

(4) ลักษณะของต ำรำหรอืหนังสือตอ้งมรีูปเล่มเช่นเดียวกับหนังสอืทำงวิชำกำรทั่วไป  ได้แก่ ค ำ

น ำ สำรบัญ เนื้อเรื่อง กำรอธิบำยหรือวิเครำะห์ กำรสรุป กำรอ้ำงอิงและบรรณำนุกรม 

ทั้งนี้อำจมีกำรอ้ำงอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ แหล่งพิมพ์ ปีที่พิมพ์  

รวมทั้งมกีำรจัดท ำดัชนี   

(5) ต ำรำหรือหนังสือที่มีผู้ร่วมจัดท ำหลำยคนและไม่ได้ระบุที่จัดท ำอย่ำงชัดเจนว่ำเป็นของผู้ใด 

จะต้องมีหลักฐำนกำรมีส่วนร่วม ให้ระบุบทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบพร้อมลำยมือ

ชื่อของผู้รว่มจัดท ำด้วย (แยกต่ำงหำกโดยไม่ต้องเย็บเล่ม)  

(6) กำรเผยแพร่ต ำรำหรือหนังสือ ต้องถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด หำกเป็นผลงำนที่มี

กำรจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มและจัดจ ำหน่ำยโดยทั่วไปแล้ว ยังจ ำเป็นจะต้องมีกำรเผยแพร่โดย

มอบให้สถำบันทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่ำ อีก 5  แห่ง  แต่ถ้ำหำกจัดพิมพ์และ

จ ำหนำ่ยโดยส ำนักพิมพ ์ซึ่งเป็นกำรพิมพเ์พื่อจัดจ ำหนำ่ย จะพิจำรณำอนุโลมไม่ต้องมอบให้

สถำบันทำงวชิำกำรที่เกี่ยวข้องตำมเกณฑท์ี่ก ำหนดไว้แต่อย่ำงใด 

(7) ต ำรำ: เผยแพร่ โดยต้องใชใ้นกำรเรียนกำรสอนมำแล้วไม่นอ้ยกว่ำหนึ่งภำคกำรศกึษำ 

หนังสือ: เผยแพร่มำแล้วไม่นอ้ยกว่ำ 4 เดือน 

(8) กรณีปรับปรุงต ำรำหรอืหนังสือใหเ้ผยแพร่ตำมเกณฑท์ี่ก ำหนดก่อนน ำเสนอขอเพิ่มเติม 

(9) กรณีที่จัดท ำร่วมกับผู้อื่น และไม่สำมำรถส่งหนังสือที่เป็นต้นฉบับมำได้ทั้ง 5 เล่ม ให้น ำ

ต้นฉบับมำพิจำรณำ 1 เล่ม และถ่ำยส ำเนำเอกสำรที่มีหน้ำปก ค ำน ำ สำรบัญ  

บรรณำนุกรม และเนือ้หำที่ตนเองรับผดิชอบอีก 4 ชุด ได้ 

 

4. ผลงานวิจัย มีค ำนิยำม รูปแบบ กำรเผยแพร่ ลักษณะคุณภำพ ตำมค ำจ ำกัดควำมของ

ผลงำนวิจัยตำมที่ก ำหนด 

 ผลงานวิจัย มีลักษณะเพิ่มเติมดังนี้ 
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(1) ต้องมีเนื้อหำสำระทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เสนอขอ 

(2) กำรเผยแพร่ต้องถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

(3) กรณีที่มีผู้ร่วมวิจัยหลำยคนต้องส่งหลักฐำนกำรมีส่วนร่วมประกอบกำรพิจำรณำโดยให้

ระบุบทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบพร้อมลำยมือชื่อของตัวเองและผู้มีส่วนร่วม  และ

จะต้องมีผลงำนวิจัยโดยรวมที่เกี่ยวเนื่อง สอดคล้องกัน อีกทั้งมีปริมำณและคุณภำพที่

แสดงควำมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในระดับนั้นๆ 

(4) กรณีที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชำกำร ให้ส่งหนังสือประมวลผลกำรประชุมทำงวิชำกำร 

(Proceeding) ของกำรประชุมทำงวิชำกำรระดับชำติหรือนำนำชำติมำประกอบกำร

พิจำรณำด้วย 

(5) วำรสำรที่เป็นเพียงบทคัดย่อ ให้น ำเสนองำนวิจัยฉบับสมบูรณ์มำประกอบกำรพิจำรณำ

ด้วย 

(6) กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำร จะต้องเผยแพร่ในวำรสำรตำมรำยชื่อของ

วำรสำรที่สภำมหำวิทยำลัยรับรอง 

 

5. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  มีค ำนิยำม รูปแบบ กำรเผยแพร่ ลักษณะคุณภำพ ตำม

ค ำจ ำกัดควำมของผลงำนทำงวชิำกำรในลักษณะอื่นตำมที่ก ำหนด  รวมถึงงำนแปลด้วย  

 5.1 งานแปลหนังสือหรอืต ารา มีลักษณะเพิ่มเติม ดังนี้ 

(1)  จะต้องส่งต้นฉบับมำประกอบกำรพิจำรณำ 

(2)  ต้องมีหลักฐำนกำรได้รับอนุญำตแปลจำกเจ้ำของลขิสิทธิ ์

(3)  เนื่องจำกกำรแปลเป็นเพียงกำรน ำเสนอเนื้อหำสำระในอีกภำษำหนึ่งตำมตน้ฉบับที่มไีว้    

   แล้ว   

 ดังนัน้  คณะกรรมกำรฯ จะถือว่ำมีน้ ำหนักเพียง 75% ของผลงำนเท่ำนั้น 

5.2 สิ่งประดิษฐ์ เครื่องทุ่นแรง สิทธิบัตร จะต้องส่งรำยละเอียดของกำรพัฒนำผลงำนให้

เห็นคุณค่ำของผลงำนประกอบด้วย บทวิเครำะห์ที่อธิบำยและชี้ให้เห็นว่ำงำนดังกล่ำว ท ำให้เกิด

ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรหรือเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ หรือให้วิธีกำรที่จะเป็นประโยชน์ และแสดงถึง

ควำมสำมำรถในกำรบุกเบิกในสำขำวิชำนั้น 

 

6. แบบฟอร์มในการเสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ในกำรเสนอขอแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ให้ใช้แบบเสนอขอแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง

ทำงวิชำกำร (แบบ ก.พ.อ. 03) ตำมแบบที่ก ำหนดและในกำรเสนอขอแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งทำง

วิชำกำรให้เสนอแบบเสนอขอฯ ตำมจ ำนวน ดังนี้ 

(1) ต ำแหนง่ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ โดยวิธีปกติ  10 ชุด 
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(2) ต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย์ และรองศำสตรำจำรย์ โดยวิธีพิเศษ      15 ชุด 

     และศำสตรำจำรย์ โดยวิธีที่ 2 

      

7. การส่งผลงานทางวิชาการ และการเก็บรักษาผลงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

ในกำรเสนอขอแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ผู้เสนอขอฯ จะต้องส่งผลงำนทำงวิชำกำร

มำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ  ดังนี้ 

(1) ผลงำนทำงวชิำกำรประเภทเอกสำรส่ง     5 ชุด 

ส ำหรับกำรเสนอขอโดยวิธีพิเศษ และเสนอขอศำสตรำจำรย์ วิธีที่ 2  7 ชุด 

(2) หลักฐำนกำรมสี่วนรว่มและหลักฐำนกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรส่ง 5 ชุด 

  

8. ก าหนดวันแต่งตั้ง 

  กำรเสนอเรื่องขอแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรให้คณบดี เสนอเรื่องไปยังมหำวิทยำลัยได้

ตลอดเวลำ และหำกสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำแล้วอนุมัติแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งฯ ได้ จะถือเอำวันที่

คณะรับเรื่องกำรเสนอขอแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งฯ เป็นเกณฑ์ในกำรแต่งตั้งฯ แต่ไม่ก่อนวันที่มี

คุณสมบัติและผลงำนทำงวชิำกำรครบถ้วนตำมเกณฑ ์ 

 

------------------ 


