
 

 

 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563  

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

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 

และวิธีการแต่งตั ้ง ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามประกาศ ก.พ.อ.  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2563 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 และสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่  

31 ตุลาคม 2563 จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี ้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 

และวิธีการแต่งตั้งผูช้่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563” 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี ้ให้ใช้บ ังคับกับการยื ่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตั ้งแต่  

24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ

แต่งตั้งผูช้่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 

ข้อ 4 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี ้ให้ใชข้้อบังคับนีแ้ทน 

ข้อ 5 ในข้อบังคับนี ้

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

“มหาวทิยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลยัพะเยา 

“ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา 

“คณะ” หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา 7(3) และ 7(4) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ที่มีการจัดการเรียนการสอน 

“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนและ

เอกสารหลักฐานที่ใชใ้นการประเมินผลการสอน 

ข้อ 6 ใหส้ภา...
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ข้อ 6 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

(1) ประธานกรรมการ ซึ่งต้องเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

ที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย ์ 

(2) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยคัดสรร

จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ ก.พ.อ. กำหนด ซึ่งครอบคลุมคณะหรือ

สาขาวิชาที่มกีารจัดการเรยีนการสอนในมหาวทิยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่าหกคน 

(3) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็น เลขานุการ 

(4) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหนา้ที่ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 

ทั้งนี้ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ

สองปี หรอือาจได้รับเลือกใหม่อีกได้ หรอืพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน 

(4) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวชิานัน้ 

(5) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 

(6) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(7) เป็นคนไร้ความสามารถ หรอืคนเสมือนไร้ความสามารถ 

ในกรณีที่ตําแหนงประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวางลงไมวาดวยเหตุใด 

และยังไม่ไดดําเนินการใหไดมาซึ่งประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง  

ให้คณะกรรมการพิจารณาประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเทาที่มอียู 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ 

และได้แต่งตั้งหรือไดมีการเลือกผูดํารงตําแหนงแทนแลว ใหผูซึ ่งได้แตงตั้งหรือไดรับเลือกใหดํารง 

ตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน แตถาวาระการดํารงตําแหนง 

เหลืออยูนอยกวาเกาสบิวันจะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได 

ในกรณีที ่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งตามวาระ  

แต่ย ังไม ่ได ้แต่งต ั ้งหร ือย ังไม ่ได ้เล ือกประธานกรรมการหรือกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิข ึ ้นใหม่  

ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผูท้รงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนจนกว่า

จะได้รับแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการผูท้รงคุณวุฒิขึน้ใหม่แล้ว 

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที ่ตามข้อบังคับนี้ และอาจมอบอำนาจหน้าที ่นั ้นได้ 

โดยทำเป็นประกาศของคณะกรรมการ 

การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัยได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ให้ดำเนนิการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 7 และข้อ 8 ตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 9 ถึงข้อ 13 

ข้อ 7 การ...
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ข้อ 7 การพิจารณาแต่งตั ้งพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้พิจารณาจากคุณสมบติเฉพาะตำแหน่ง  

ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามที่กำหนดในข้อบังคับนี ้

การพิจารณาแต่งตั้งในวรรคหนึ่งกระทำได้ 2 วิธี คือ การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ และการแต่งตั้ง

โดยวิธีพิเศษ 

ในกรณีที ่ ก.พ.อ. เปลี ่ยนแปลงหลักเกณฑ์ ว ิธ ีการแต่งตั ้งผู ้ช ่วยศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และข้อบังคับนี้ยังไม่ได้ปรับแก้ไข ก็ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ

แต่งต้ังตามที่ ก.พ.อ. กำหนดโดยอนุโลม 

ข้อ 8 การแต่งตั้งพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  

โดยวิธีปกติให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ ์ดังนี ้

(1) การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(1.1) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้องดำรง

ตำแหน่งอาจารย ์และทำการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกป ีหรอื 

ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ผู้นั ้นต้องดำรง

ตำแหน่งอาจารย ์และทำการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี หรอื  

ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ผู้นั ้นต้องดำรง

ตำแหน่งอาจารย์ และทำการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และพ้นระยะทดลองการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย

กำหนด  

ในกรณีที่ผู้ขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการเคยได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ

ในสถาบ ันอ ุดมศ ึกษาท ี่  ก.พ.อ. ร ับรอง และได ้สอนประจำว ิชาใดว ิชาหน ึ ่ ง  ซ ึ ่ ง เท ียบค ่าได้  

ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพที ่ใช้ความรู ้ความเชี ่ยวชาญ 

ในสาขาวิชาที ่ เสนอขอกำหนดตำแหน่งมาแล้ว อาจนำระยะเวลาระหว่างเป ็นอาจารย์พ ิ เศษ  

ในภาคการศึกษาที่สอน หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพนั้นมารวมคำนวณเวลาในการสอนให้สามในสี่ส่วน

ของเวลาทีท่ำการสอน 

ในกรณีที่อาจารย์ผู้ใดได้รับวุฒิเพิ่ม ให้นับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ 

ในตำแหน่งอาจารย์ก่อนได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นและเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์หลังจากได้รับ 

วุฒิเพิ่มขึ้นรวมกัน เพื่อขอแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่กำหนด 

ไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

(1.2) ผลการสอน ต้องประเมินคุณภาพการสอนของผู้ขอที่ครอบคลุมข้อมูลที่จำเป็น

ทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้สามารถ

ประเมินการเรียนรู ้ได้ผลถูกต้องที่สุด และสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู ้ที ่คาดหวัง ทั้งในระดับ 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์หรอืรองศาสตราจารย ์ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ผูข้อต้อง...
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ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมีความชำนาญในการสอน

จะต้องเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึน้ตามภาระงานสอน สำหรับกรณีที่ผูข้อได้ทำการสอนหลายวิชา

หรือสอนวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารประกอบการสอน ในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อ 

ที ่ผู ้ขอเป็นผู ้สอน แล้วแต่กรณีซึ ่งรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมีคุณภาพ 

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีการอ้างอิงแหล่งที่มาและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมิน

จากคณะกรรมการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา  

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยตามข้อ 5 แนวทางการประเมิน 

ผลการสอน หรือผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยกำหนด 

(1.3) ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพระดับ B และมีปริมาณ

อย่างน้อย ดังต่อไปนี ้ 

(๑.3.1) งานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ  

(1.3.๒) งานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๑ รายการ หรือ 

(1.3.๓) งานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใชส้ังคม ๑ เรื่อง หรือ  

(1.3.4) งานวิจัย ๑ เรื่อง และตำราหรือหนังสือ ๑ เล่ม  

โดยที่งานวิจัยตาม (๑.3.1) - (1.3.๔) อย่างน้อย ๑ เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น

ผูป้ระพันธ์อันดับแรก (First author) หรอืผูป้ระพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) ทั้งนี ้ตามลักษณะ

การมสี่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์นั้น ผู้ขออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม  

ที่ได้รับการประเมินให้มีคุณภาพระดับ B หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการประเมินให้มีคุณภาพ

ระดับ B+ แทนงานวิจัยตาม (1.3.๒) - (1.3.๔) ได้ โดยที่ผลงานอย่างน้อย ๑ เรื่อง ผู้ขอต้องเป็น

ผูป้ระพันธ์อันดับแรก (First author) ทั้งนี ้ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

การนำงานว ิจ ั ยหร ืองานใด ๆ  ท ี่ทำ เป ็นส ่ วนหน ึ ่ งของการศ ึกษา 

เพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสำเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้ 

จะกระทำมิได ้เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าไดท้ำการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม

จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษา 

หรอืวิจัยที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น 

ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์

ท ี่  ก .พ.อ.  กำหนด พร ้อมแสดงหล ักฐานว ่าการเผยแพร ่น ั ้นได ้ผ ่ านการประเม ินค ุณภาพ  

โดยคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั ้น ๆ หรือสาขาวิชาที ่เก ี ่ยวข ้อง (peer reviewer) 

ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 

(1.4) จริยธรรม...
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(1.4) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากำหนดตำแหน่ง

ผูช้่วยศาสตราจารย์ตอ้งคำนึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี ้

(๑.4.1) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นำผลงานของผู ้อื ่นมาเป็น 
ผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่นำผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ 

ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไม่อ้างอิง

ผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี ้ในลักษณะที่จะทำใหเ้ข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม ่
(๑.4.๒) ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที ่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในผลงาน 

ทางวิชาการของตนเองเพื่อแสดงหลักฐานของการค้นคว้า  

(๑.4.๓) ต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลของผูอ้ื่นหรือสทิธิมนุษยชน  

(๑.4.๔) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการ 

เป็นเกณฑ์ ปราศจากอคติ และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัย  
โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง

ไม่ขยายข้อค้นพบ โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

(๑.4.๕) ต้องนำผลงานทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ในทางที ่ชอบธรรม 
และชอบด้วยกฎหมาย 

(๑.4.๖) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข ้อมูลจากการทำการวิจัย 

ในคนหรือสัตว์ ผู ้ขอจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
ของสถาบัน ที่มีการดำเนินการ 

(2) การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์  

(2.1) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้ขอต้องดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  

(2.2) ผลการสอน ต้องประเมินคุณภาพการสอนของผู้ขอที่ครอบคลุมข้อมูลที่จำเป็น

ทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้สามารถ
ประเมินการเรียนรู ้ได้ผลถูกต้องที่สุด และสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู ้ที ่คาดหวัง ทั้งในระดับ 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์หรอืรองศาสตราจารย ์ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมีความชำนาญพิเศษในการสอน

จะต้องเสนอเอกสารคำสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน สำหรับกรณีที่ผู้ขอได้ทำการสอนหลายวิชา

หรือสอนวิชาที ่ม ีผ ู ้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารคำสอนในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อ 
ที ่ผู ้ขอเป็นผู ้สอน แล้วแต่กรณีซึ ่งรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมีคุณภาพ 

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีการอ้างอิงแหล่งที่มาและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมิน

จากคณะกรรมการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยตามข้อ 5 แนวทางการประเมิน 

ผลการสอน หรือผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยกำหนด 

(2.3) ผลงาน...
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(2.3) ผลงานทางวิชาการ ผูข้ออาจเสนอผลงานทางวิชาการ ได้ ๓ วิธี ดังนี ้

วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพระดับ B+ 

และมีปริมาณอย่างนอ้ย ดังต่อไปนี ้

(๑) งานวิจัย ๒ เรื่อง หรอื 

(๒) งานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๑ รายการ 

หรอื  

(๓) งานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใชส้ังคม ๑ เรื่อง  

และ 

(๔) ตำรา หรอื หนังสอื ๑ เล่ม 

โดยที่งานวิจัยตาม (๑) - (๓) ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ ่ม ๑ และอย่างน้อย ๑ เรื ่อง  

ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) และ

ตำราหรือหนังสือ อย่างนอ้ย ๑ เล่ม ผูข้อต้องเป็นผูป้ระพันธ์อันดับแรก (First author) ทั้งนี้ ตามลักษณะ

การมสี่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพและมีปริมาณ 

ดังต่อไปนี ้ 

(๑) งานวิจัย อย่างน้อย ๓ เรื ่อง มีคุณภาพระดับ A อย่างน้อย  

๒ เรื่อง และมีคุณภาพระดับ B+ อย่างนอ้ย ๑ เรื่อง หรอื 

(๒) งานวิจัย อย่างน้อย ๒ เรื ่อง มีคุณภาพระดับ A และผลงาน 

ทางวิชาการในลักษณะอื่น อย่างนอ้ย ๑ เรื่อง มีคุณภาพระดับ B+ หรอื  

(๓) งานวิจัย อย่างน้อย ๒ เรื ่อง มีคุณภาพระดับ A และผลงาน

วิชาการรับใชส้ังคม อย่างนอ้ย ๑ เรื่อง มีคุณภาพระดับ B+  

โดยที่งานวิจัยตาม (๑) - (๓) ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ และอย่างน้อย ๒ เรื ่อง  

ที ่มีคุณภาพระดับ A ผู ้ขอต้องเป็นผู ้ประพันธ์อ ันดับแรก (First author) หรือผู ้ประพันธ์บรรณกิจ 

(Corresponding author) ทั้งนี ้ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์ โดยวิธีที่ ๒ นั้น ผู้ขออาจใช้ตำราหรือหนังสือ อย่างน้อย ๒ เล่ม ที่มีคุณภาพระดับ A 

ซึ่งผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) และอย่างน้อย ๑ เล่ม ที่มีคุณภาพระดับ B+ แทน

ผลงานตาม (๑) - (๓) ได้ ทั้งนี ้ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

การนำงานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ทำเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสำเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้จะกระทำมิได้  

เว ้นแต่ผ ู ้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได ้ทำการศึกษาหร ือว ิจ ัยเพิ ่มเต ิมขยายผลต่อจากเร ื ่องเด ิม  

จนปรากฏ...
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จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษา 

หรอืวิจัยที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น  

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้

ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดิม และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. กำหนด พร้อมแสดง

หลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ 

หรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน  

ทั ้งนี้ อนุโลมให้ใช้ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ 

ก.พ.อ. กำหนด ไม่เกินห้าปีก่อนวันที่ไดร้ับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ใน ๓ 

ของผลงานที่นำมาเสนอขอกำหนดตำแหน่ง โดยผลการตัดสินจะต้องมีผลงานใหม่หลังจากที่ได้รับ 

การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมนิจำนวนอย่างน้อย ๒ เรื่องดว้ย  

วิธีที่ ๓ สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิชา 

ทางวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์แพทยศาสตร ์และสาขาวิชาอื่น ๆ ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด 

ผูข้อต้องเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี ้

(๑) งานวิจัยอย่างน้อย ๑๐ เรื่อง ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่

ในฐานข้อมูล Quartile1 และ Quartile2 ของ Scopus หลังจากที ่ได้รับการแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่ง 

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ โดยอย่างน้อย ๕ เรื ่อง ผู ้ขอต้องเป็นผู ้ประพันธ ์อ ันดับแรก (First author)  

หรอืเป็นผูป้ระพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) และ 

(๒) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (Life-time 

Citation) อย่างนอ้ย ๕๐๐ รายการ โดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง และ 

(๓) มคี่า Life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า ๘ และ 

(๔) เป็นหัวหนา้โครงการวิจัย (Principal investigator) ที่ได้รับทุนจาก

แหล่งทุนภายนอกสถาบัน อย่างนอ้ย ๕ โครงการ (Life-time) 

สำหร ับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางว ิชาการสาขาว ิชา 

ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด ผู้ขอต้องเสนอเอกสาร 

หลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี ้

(๑) งานวิจัยอย่างน้อย ๕ เรื่อง ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่

ในฐานข้อมูล Scopus หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยอย่างน้อย  

๓ เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding 

author) และ 

(๒) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (Life-time 

Citation) อย่างนอ้ย ๑๕๐ รายการ โดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง และ 

(๓) มคี่า Life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า ๔ และ 

(๔) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (Principal investigator) ที ่ได้รับทุน 

จากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน อย่างนอ้ย ๕ โครงการ (Life-time)  

ทั้งนี ้หาก...
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ทั้งนี ้หากคณะกรรมการ พิจารณาเห็นว่าจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

เป็นไปตามที ่กำหนดไว้ในข้อ 8 (1.4) และผลงานทางวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดแล้ว  

ให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยไม่ต้องแต่งตั ้งคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ 

เพื่อทำหนา้ที่ประเมนิผลงานทางวิชาการ  

(2.4) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากำหนดตำแหน่ง 

รองศาสตราจารย์ตอ้งคำนึงถึงจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8 (1.4) 

(3) การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์  

(3.1) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู ้ขอต้องดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 

และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  

(3.2) ผลการสอน ผู ้ขอต้องมีชั ่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ ่งที ่กำหนดไว้  

ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  

(3.3) ผลงานทางวิชาการ ผูข้ออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๓ วิธี ดังนี ้

วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพระดับ A 

และมีปริมาณ ดังต่อไปนี ้

(๑ )  งานว ิจ ั ย  อย ่ างน ้อย ๕ เร ื ่ อง  ต ้องได ้ ร ับการเผยแพร่  

ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานขอ้มูลระดับนานาชาตติามที่ ก.พ.อ. กำหนด หรอื 

(๒)  งานว ิจ ั ย  อย ่ างน ้อย ๑ เร ื ่ อง  ต ้องได ้ ร ับการเผยแพร่  

ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนด และผลงานทางวิชาการ 

ในลักษณะอื่นที่ต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนด หรือผลงานวิชาการ 

รับใชส้ังคม รวมกันทั้งหมด อย่างนอ้ย ๕ เรื่อง  

และ 

(๓) ตำรา หรอื หนังสอื อย่างนอ้ย ๑ เล่ม  

โดยที่ผลงานตาม (๑) - (๒) อย่างน้อย ๒ เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์

อันดับแรก (First author) หรือผูป้ระพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) และตำราหรือหนังสือ อย่างน้อย 

๑ เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) ทั้งนี้ ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงาน 

ทางวิชาการ 

วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพและมีปริมาณ 

ดังต่อไปนี ้

(๑ )  งานว ิจ ั ย  อย ่ างน ้อย ๕ เร ื ่ อง  ต ้องได ้ ร ับการเผยแพร่  

ในวารสารวิชาการที ่อยู ่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนด ที ่มีคุณภาพระดับ A+  

อย่างน้อย ๒ เรื่อง และมีคุณภาพระดับ A อย่างนอ้ย ๓ เรื่อง หรอื  

(๒) งานวิจัย...
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(๒)  งานว ิจ ั ย  อย ่ างน ้อย ๑ เร ื ่ อง  ต ้องได ้ ร ับการเผยแพร่  

ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนด และผลงานทางวิชาการ 

ในลักษณะอื่นที่ต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนด หรือผลงานวิชาการ 

รับใช้ส ังคม รวมกันทั ้งหมด อย่างน้อย ๕ เรื ่อง โดยที ่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื ่อง  

ต้องมีคุณภาพระดับ A+ และอีกอย่างนอ้ย ๓ เรื่อง มีคุณภาพระดับ A 

(๓) งานว ิจ ัย อย ่างน ้อย ๑๐ เร ื ่อง ต ้องได ้ร ับการเผยแพร่  

ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานขอ้มูลระดับนานาชาตติามที่ ก.พ.อ. กำหนด ที่มีคุณภาพระดับ A หรอื 

โดยที ่ผลงานตาม (๑) - (๒) อย่างน้อย ๒ เรื ่อง ที ่ม ีค ุณภาพระดับ A+  

และอย่างน้อย ๑ เรื ่อง ที ่ม ีค ุณภาพระดับ A ผู ้ขอต้องเป ็นผู ้ประพันธ์อ ันดับแรก (First author)  

หร ือผ ู ้ประพ ันธ ์บรรณกิจ (Corresponding author) สำหร ับผลงานตาม (๓) อย ่างน ้อย ๖ เร ื ่อง  

ที ่มีคุณภาพระดับ A ผู ้ขอต้องเป็นผู ้ประพันธ์อ ันดับแรก (First author) หรือผู ้ประพันธ์บรรณกิจ 

(Corresponding author) ทั้งนี ้ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์นั้น ผูข้ออาจเสนอผลงานทางวิชาการได ้ดังนี ้ 

วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพระดับ A 

และมีปริมาณ ดังต่อไปนี ้ 

(๑ )  งานว ิจ ั ย  อย ่ างน ้อย ๓ เร ื ่ อง  ต ้องได ้ ร ับการเผยแพร่   

ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานขอ้มูลระดับนานาชาตติามที่ ก.พ.อ. กำหนด หรอื  

(๒)  งานว ิจ ั ย  อย ่ างน ้อย ๑ เร ื ่ อง  ต ้องได ้ ร ับการเผยแพร่   

ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนด และผลงานทางวิชาการ 

ในลักษณะอื่น หรอืผลงานวชิาการรับใชส้ังคม รวมกันทั้งหมด อย่างนอ้ย ๓ เรื่อง  

และ 

(๓) ตำรา หรอื หนังสอื อย่างนอ้ย ๒ เล่ม  

โดยที่ผลงานตาม (๑) - (๒) อย่างน้อย ๒ เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์

อันดับแรก (First author) หรือผูป้ระพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) และตำราหรือหนังสือ อย่างน้อย 

๑ เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First author) ทั้งนี้ ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงาน 

ทางวิชาการ 

วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ และมีปริมาณ 

ดังต่อไปนี ้ 

(๑ )  งานว ิจ ั ย  อย ่ างน ้อย ๕ เร ื ่ อง  ต ้องได ้ ร ับการเผยแพร่   

ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนด โดยที่ผลงานวิจัยอย่างน้อย  

๒ เรื่อง ต้องมีคุณภาพระดับ A+ และอีกอย่างนอ้ย ๓ เรื่อง มีคุณภาพระดับ A หรอื 

(๒) งานวิจัย...
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(๒)  งานว ิจ ั ย  อย ่ างน ้อย ๑ เร ื ่ อง  ต ้องได ้ ร ับการเผยแพร่  

ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนด และผลงานทางวิชาการ 

ในลักษณะอื ่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั ้งหมด อย่างน้อย ๕ เรื ่อง โดยที่ผลงาน 

ทางวิชาการอย่างน้อย ๒ เรื่อง ต้องมีคุณภาพระดับ A+ และผลงานทางวิชาการอีกอย่างน้อย ๓ เรื่อง  

มีคุณภาพระดับ A หรอื  

(๓) ตำรา หรือ หนังสือ อย่างน้อย ๓ เล่ม ต้องมีคุณภาพระดับ A+ 

อย่างนอ้ย ๑ เล่ม และอีกอย่างนอ้ย ๒ เล่ม มีคุณภาพระดับ A  

โดยที ่ผลงานตาม (๑) - (๒) มีค ุณภาพระดับ A+ อย่างน้อย ๒ เร ื ่อง  

และมีค ุณภาพระด ับ A อย ่างน ้อย ๑ เร ื ่อง ผ ู ้ขอต ้องเป ็นผ ู ้ประพ ันธ ์อ ันด ับแรก (First author)  

หรือผู ้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) สำหรับตำราหรือหนังสือ มีค ุณภาพระดับ A+  

อย่างน้อย ๑ เล่ม และมีคุณภาพระดับ A อย่างน้อย ๒ เล่ม ผู ้ขอต้องเป็นผู ้ประพันธ์อันดับแรก  

(First author) ทั้งนี ้ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

การนำงานวิจัยหรืองานใด ๆ ที ่ทำเป็นส่วนหนึ ่งของการศึกษาเพื ่อรับปริญญา 

ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสำเร็จการศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้จะกระทำมิได้  

เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ทำการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม จนปรากฏ

ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพิ่มขึ้น

จากเดิมเท่านั้น  

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป ็นผลงานหลังจากได้ร ับการแต่งต ั ้ ง 

ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดิม และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด  

พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   

ในสาขาวชิานั้น ๆ หรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 

ทั ้งนี ้ อนุโลมให้ใช ้ผลงานทางวิชาการที ่ได ้ร ับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 

ที่ ก.พ.อ. กำหนด ไม่เกินห้าปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ใน ๓ 

ของผลงานที่นำมาเสนอขอกำหนดตำแหน่ง โดยผลการตัดสินจะต้องมีผลงานใหม่หลังจากที่ได้รับ 

การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมนิจำนวนอย่างน้อย ๓ เรื่องดว้ย 

วิธีที่ ๓ สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิชา 

ทางวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ์แพทยศาสตร ์และสาขาวิชาอื่น ๆ ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด 

ผูข้อต้องเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี ้

(๑ )  งานว ิ จ ั ยอย ่ างน ้อย  ๑๐ เร ื ่ อ ง  ท ี ่ ไ ด ้ ร ั บการ เผยแพร่  

ในวารสารที ่อยู ่ในฐานข้อมูล Quartile1 และ Quartile2 ของ Scopus หลังจากที ่ได้ร ับการแต่งต ั ้ง 

ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยผู ้ขอต้องเป็นผู ้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือเป็น

ผูป้ระพันธ์บรรณกิจ (Corresponding author) และ 

(๒) มงีาน...
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(๒) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (Life-time 

Citation) อย่างนอ้ย ๑,๐๐๐ รายการ โดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง และ 

(๓) มีค่า Life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า ๑๘ และ 

(๔) เป็นหัวหนา้โครงการวิจัย (Principal investigator) ที่ได้รับทุนจาก

แหล่งทุนภายนอกสถาบัน อย่างนอ้ย ๑๐ โครงการ (Life-time)  

สำหร ับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางว ิชาการสาขาว ิชา 

ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด ผู้ขอต้องเสนอเอกสาร

หลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี ้

(๑ )  งานว ิ จ ั ยอย ่ างน ้อย  ๑๐ เร ื ่ อ ง  ท ี ่ ไ ด ้ ร ั บการ เผยแพร่  

ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์  

โดยผู ้ขอต้องเป็นผู ้ประพันธ์อันดับแรก (First author) หรือเป็นผู ้ประพันธ์บรรณกิจ (Corresponding 

author) และ 

(๒) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (Life-time 

Citation) ซึ่งไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง ดังต่อไปนี ้

ก) สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ อย่างน้อย ๕๐๐ รายการ  

ข) สาขาวิชาทางเศรษฐศาสตร ์อย่างน้อย ๒๐๐ รายการ 

และ 

(๓) มคี่า Life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า ๘ และ 

(๔) เป็นหัวหนา้โครงการวิจัย (Principal investigator) ที่ได้รับทุนจาก

แหล่งทุนภายนอกสถาบัน อย่างนอ้ย ๑๐ โครงการ (Life-time) 

ทั ้งนี ้ หากคณะกรรมการ พิจารณาเห็นว่าจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ทางวิชาการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8 (1.4) และผลงานทางวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

กำหนดแล้ว ให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยไม่ต้องแต่งตั ้งคณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทำหนา้ที่ประเมนิผลงานทางวิชาการ 

(3.4) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากำหนดตำแหน่ง

ศาสตราจารย์ตอ้งคำนึงถึงจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8 (1.4)  

ข้อ 9 ว ิธ ีการแต่งต ั ้งพน ักงานสายว ิชาการของมหาว ิทยาล ัยให้ดำรงตำแหน่ง 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย ์โดยวิธีปกติให้ดำเนินการ ดังนี ้

(1) การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย ์ 

(1.1) ให้คณะวิชาเสนอชื ่อผู ้ม ีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการ 

ตามแบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่ ก.พ.อ. กำหนด พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการ  

(1.2) ให้คณะกรรมการ ประเมินผลการสอนโดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

เพื่อประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม  

(1.3) ให้คณะ...
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(1.3) ให้คณะกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมิน 

ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี ้

(1.3.๑) ประธานกรรมการ ซึ่งต้องแต่งตั้งจากกรรมการพิจารณาตำแหน่ง 
ทางวิชาการ  

(1.3.๒) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ จำนวนสามถึงห้าคน  

(1.3.3) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็น เลขานุการ 
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนด 

สำหรับสาขาวิชาที่เสนอขอ หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาและผลงานที่เสนอขอ 
โดยต้องไม่ใช่บุคลากรและไม่เคยเป็นบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ รวมทั้งมีตำแหน่ง 

ทางวิชาการไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่เสนอขอ และกำหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการ
ผู ้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ ่งหนึ ่งของจำนวนกรรมการทั ้งหมด และให้การดำเนินการ  

อยู่ในชัน้ความลับทุกขั้นตอน  

ในกรณ ีท ี ่ ผ ู ้ ข อ เสนอผลงานว ิ ชาการร ั บ ใ ช ้ ส ั งคม  สภามหาว ิ ทยาลั ย 
อาจกำหนดไว้ในข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผู้ที ่ปฏิบัติงาน

ร่วมกับชุมชนที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ ทำหน้าที่เป็นกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิตามวรรคแรก เพิ่มเติมได้ไม่เกินสองคน 
ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจำเป็นต้องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยเป็นบุคลากร 

ในสังก ัดมหาวิทยาลัยนั ้น ให้แต่งต ั ้งได ้ไม ่เก ิน ๑ คน และแจ้งรายละเอียดเหตุผลความจำเป็น  

ให ้ก.พ.อ. ทราบ เมื่อรายงานผลการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง หรือเสนอขอให้นำความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง แล้วแต่กรณี เพื่อประกอบการพิจารณาของ 

ก.พ.อ. เป็นราย ๆ ไป  

ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจำเป็นที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบัญชรีายชื่อผูท้รงคุณวุฒิที ่ก.พ.อ. กำหนดได้ ให้ขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเป็นราย ๆ ไป 

ทั ้งนี ้ การแต่งตั ้งคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.  

เรื ่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  
และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ท ั ้ งน ี ้  เกณฑ์การต ัดส ิน ผลงานทางว ิชาการต ้องม ีปร ิมาณและค ุณภาพ 
ที่แสดงความเป็นผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวชิานั้น การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 

ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ 

เพื ่อทำหน้าที ่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตำแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ที่มีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่าคุณภาพของผลงาน 

ทางว ิชาการของผู ้ขอกำหนดตำแหน่งอยู ่ ในเกณฑ์หรือไม่อย ู ่ ในเกณฑ์ท ี่  ก.พ.อ. กำหนดนั ้น  

สภามหาวิทยาลัย...
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สภามหาวิทยาลัยให้ยกเว้นการประชุม โดยให้ถือเอาผลการประเมินดังกล่าวเป็นผลการพิจารณา 

ของคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิเพ ื ่อทำหน้าที ่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ 
(1.4) เมื ่อคณะกรรมการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ 

ตามข้อ 9 (1.3) แล้ว ให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัต ิ

ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินให้ผ่าน ให้อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้ง 

และในกรณีที ่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินไม่ผ่าน ให้อธิการบดีแจ้งผลการประเมิน 

ให้ผูข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการทราบ 

คำสั ่งแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการต้องระบุสาขาวิชาของตำแหน่งทาง

วิชาการที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผูข้อด้วย 

(1.5) วันที่แต่งตัง้ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

(1.5.1) กรณีท ี ่ค ุณสมบัต ิและผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์  

ตั้งแต่วันที่กองการเจา้หน้าที่รับเรื่อง ใหแ้ต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่กองการเจา้หน้าที่ได้รับเรื่อง 

(1.5.2) กรณีที่มีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ (ยกเว้นผลงานวิจัยและ

บทความทางวิชาการจะนำมาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้) ให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่

กองการเจ้าหน้าที่ได้รับผลงานทางวิชาการฉบับปรับปรุงสมบูรณ์ 

(1.5.3) กรณีที่มีการส่งผลงานทางวิชาการ หลักฐานความเป็นแหล่งอ้างอิง 

ทางวิชาการ และหลักฐานความเป็นที ่ยอมรับนับถือในวงวิชาการเพิ ่มเติม ให้แต่งตั ้งได้ไม่ก่อนวันที่ 

กองการเจ้าหน้าที่ได้รับผลงานทางวิชาการ หลักฐานความเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ และหลักฐาน

ความเป็นที่ยอมรับนับถือในวงวิชาการเพิ่มเติมนัน้ ๆ 

(1.5.4) กรณีผลงานวิจ ัยหร ือบทความทางวิชาการท ี ่ม ีหนังส ือจาก

บรรณาธิการวารสารทางวิชาการรับรองว่าจะเผยแพร่ให้ได้เมื่อใด ในวารสารฉบับใด และกองการเจ้าหน้าที่

ได้รับเรื่องไว้พิจารณาก่อน หากผลงานวิจัยหรอืบทความทางวิชาการเรื่องนั้นได้รับการประเมินคุณภาพ

อยู่ในเกณฑ์ที ่กำหนด ให้แต่งตั ้งได้ไม่ก่อนวันที่มีหลักฐานว่าผลงานนั้นได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด หรอืวันที่กองการเจา้หน้าที่ได้รับผลงานฉบับเผยแพร่แลว้ 

(1.5.5) กรณีผู ้ขอรับการพิจารณาแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ยื่นเรื่องเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไว้แล้ว และต่อมาได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม 

หรือประเภทอื่น ๆ (ลาคลอด ลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ) หากได้รับการพิจารณาว่าคุณสมบัติ

และผลงานทางวิชาการอยู่ในเกณฑ์ที ่ ก.พ.อ. กำหนด โดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไข จะแต่งตั ้งให้ 

ดำรงตำแหน่งได้ไม่ก่อนวันที่กองการเจา้หน้าที่ได้รับเรื่อง และไม่ก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ลา 

ทั ้งนี ้ หากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ หรือส่งผลงานเพิ ่มเติม 

ในระหว่างการลา จะแต่งต้ังใหด้ำรงตำแหน่งได้ไม่ก่อนวันที่ผู้ขอฯ กลับมาปฏิบัติงานตามปกติ 

(1.5.6) กรณี...
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(1.5.6) กรณีผู ้ขอรับการพิจารณาแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ยื่นเรื่องเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและกองการเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องไว้พิจารณาก่อนวันที่

เกษียณอายุงาน ลาออก โอนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น หรือถึงแก่กรรม หากบุคคลนั้นได้รับ 

การพิจารณาว่ามีคุณสมบัติและคุณภาพของผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่ 

ก.พ.อ. กำหนด ให้แต่งตั้งใหด้ำรงตำแหน่งได้ไม่ก่อนวันที่กองการเจ้าหน้าทีไ่ด้รับเรื่อง หรือได้รับผลงาน 

ทางวิชาการฉบับปรับปรุงสมบูรณ์ หรือได้รับผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม หรือได้รับผลงานวิจัย 

หรือบทความทางวิชาการฉบับเผยแพร่แล้วแต่กรณี ทั ้งนี ้ วันที ่แต่งตั้งดังกล่าวต้องเป็นวันที่ผู ้นั ้น 

ยังมีสถานภาพเป็นพนักงานของมหาวทิยาลัย 

(๒) การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ 

(2.1) ให้นำความในข้อ 9 (1.1) และ 9 (1.3) มาใช้บังคับกับการแต่งตั ้ง 
ตามข้อนี้ด้วยโดยอนุโลม แต่ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมิน 

ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุม 

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด  
(2.2) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 

ให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัต ิ 

(2.3) เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็น 
เพื่อเสนอรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. กำหนด  

(2.4) ให้นำความในข้อ 9 (1.5) มาใช้บังคับกับวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ ข้อนี้โดยอนุโลม 

ข้อ 10 การแต่งตั้งพนักงานสายวิชาการของมหาวทิยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

โดยวิธีพิเศษ 
มหาวิทยาลัยอาจเสนอแต่งตั ้งผู ้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ 

รองศาสตราจารย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ต่างไปจากที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด

ตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ ้นก็ได้ เช่น การเสนอแต่งตั ้งผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ซึ ่งปฏิบัติหน้าที่ 
ในตำแหน่งยังไม่ครบระยะเวลาที่กำหนดให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือการเสนอแต่งตั ้ง

พนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์โดยที่ผู้นั้นมิได้ดำรงตำแหน่ง

ผูช้่วยศาสตราจารย์มาก่อน หรอืการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในศาสตร์ที่แตกต่างจากเดิม  

การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ ให้ดำเนนิการ ดังนี ้

(1) การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ  

ให้เสนอผลงานทางวิชาการและให้ดำเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั ้ง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนอย่างน้อย

สามคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสิน 

ของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี ้ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ B+ 

(2) การแต่งตั้ง...
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(2) การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ  

ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ ๑ เท่านั้น และให้ดำเนินการตามวิธีการ

เช่นเดียวกับการแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั ้ง

กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิจำนวนอย่างน้อยสามคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 

และจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของที ่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  

ทั้งนี ้ผลงานทางวิชาการ ต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ A  

(3) การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ  

ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ ๑ เท่านั้น และให้ดำเนินการตามวิธีการ

เช่นเดียวกับการแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธ ีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั ้ง 

กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิจำนวนอย่างน้อยสามคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 

และจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของที ่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  

ทั้งนี ้ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ A+ 

ข้อ 11 แบบคำขอฯ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) แบบเสนอแต่งต ั ้งฯ (แบบ ก.พ.อ. ๐๔)  

แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ แนวทางในการประเมินผลการสอน 

ของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ คำจำกัดความ 

ของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่จำแนกตามระดับคุณภาพ  

และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. กำหนด  

ข้อ 12 กรณีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาเดียวกันและในระดับ

ตำแหน่งเดียวกันหรือระดับที่ต่ำกว่าตำแหน่งที่ได้เคยขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมาแล้ว หากมีการนำ

ผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพื่อพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการมาก่อน มาเสนอขอกำหนด

ตำแหน่งทางวิชาการอีกครั ้งหนึ่ง จะต้องดำเนินการภายในห้าปีนับตั ้งแต่วันที ่สภามหาวิทยาลัย 

มีมติเห็นชอบให้ผลงานดังกล่าวมีคุณภาพอยู่/ไม่อยู่ในเกณฑ ์ทั้งนี ้ไม่ว่าโดยผูข้อคนเดิมหรือผู้ขอคนใหม่  

ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละช้ินที่ผ่านการพิจารณา

มาแล้วนั้น โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีก เว้นแต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  

เห็นว่าผลงานทางวิชาการเดิมที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์นั้นเป็นผลงานที่ล้าสมัยหรือมีเหตุสมควรอื่น 

ที่จะไม่ใช้ผลการพิจารณานั้นอีกต่อไป ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต้องระบุเหตุผล 

ทางวิชาการโดยชัดแจ้งด้วย หรือในกรณีที่ผลงานทางวิชาการเดิมมีคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ หากมีข้อ

พิสูจน์ภายหลังว่าผลงานนั้นได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์หรือถูกอ้างอิงอย่างแพร่หลาย ผู้ขอสามารถนำ

ผลงานทางวิชาการนั ้นมาเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครั ้งใหม่ได้ แต่คณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิฯ จะต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อกีครั้งหนึ่ง 

ข้อ ๑3 ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณากำหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษ  

ผู้ขอกำหนดตำแหน่งอันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้ที่กระทำผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับ

ผลงานทางวิชาการและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่ง 

ทางวิชาการ ดังต่อไปนี ้

(๑) กรณีที่...
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(๑) กรณีที ่ตรวจพบว่าผู ้ขอระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือ 

มีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือนำผลงานทางวิชาการของผู้อื่นไปใช้

ในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการโดยอ้างว่าเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง หรือนำผลงาน 

ของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ หรือคัดลอกข้อความใด ๆ  

จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี ้ในลักษณะที่จะทำให้เข้าใจผิดว่า

เป็นผลงานใหม่ หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู ้อื ่นหรือสิทธิมนุษยชน เพื่อก่อให้เกิด 

ความเสียหายแก่ผู ้อื ่น และกระทำการใด ๆ ที ่เบี ่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอผลงาน 

ตามความเป็นจริง ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติให้งดการพิจารณาการขอตำแหน่งทางวิชาการในครั้งนั้น 

และดำเน ินการทางว ิน ัยตามข ้อเท ็จจร ิงและความร ้ายแรงแห่งการกระทำผ ิดเป ็นกรณี ๆ ไป  

และห้ามผู้กระทำผิดนั้นเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการมีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสิบปี  

นับตั้งแต่วันทีส่ภามหาวิทยาลัยมีมต ิ

(๒) กรณีท ี ่ ได ้ร ับการพ ิจารณาอน ุม ัต ิ ให ้ดำรงตำแหน ่งทางว ิชาการไปแล ้ว  

หากภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบว่าผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ  

ครั้งนั้น เป็นการลอกเลียนผลงานของผู ้อื่นหรือนำเอาผลงานของผู้อื่นไปใช้ โดยอ้างว่าเป็นผลงาน 

ของตนเอง หรือนำผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ  

หรือคัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี ้  

ในลักษณะที่จะทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู ้อื่น 

หรือสิทธิมนุษยชน เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และกระทำการใด ๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษา 

หรือว ิจ ัยและไม่เสนอผลงานตามความเป็นจริง ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติถอดถอนตำแหน่ง 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ สำหรับตำแหน่งศาสตราจารย์ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

เสนอความเห็นต่อ ก.พ.อ. เพื ่อนำความกราบบังคมทูลเพื ่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน  

และดำเนินการทางวิน ัยตามข้อเท ็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระทำผิดเป็นกรณี ๆ ไป  

และห้ามผู้กระทำผิดนั้นเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการมีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสิบปี 

นับตั้งแต่วันทีส่ภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน หรอืนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน

แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑4 กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 

กำหนด ผู้ขออาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย และสามารถเสนอขอทบทวน 

ผลการพิจารณาได้ไม่เกินสองครั้ง โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุน และการขอทบทวนดังกล่าว 

แต่ละครั้งใหย้ื่นเรื่องได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับทราบมติ  

ภายใต ้บ ั งค ับข ้อ 9.๑.๔ เม ื ่อสภามหาว ิทยาล ัยได ้ร ับ เร ื ่ องการขอทบทวน 

ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการแล้ว ให้ส่งคณะกรรมการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการมีความเห็น

ประการใดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย และให้คำวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยเป็นที่สุด  

 

ข้อ ๑5 ให้คณะ...



- ๑๗ - 

 

ข้อ ๑5 ให้คณะกรรมการดำเนินการ ดังนี ้ 

(๑) การทบทวนผลการพิจารณาครัง้ที่หนึ่ง  

(ก) ในกรณีที่เห็นว่าคำชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มเีหตุผลทางวิชาการ จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้ 

(ข) ในกรณีที่เห็นว่าคำชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการ ให้มีมติรับไว้พิจารณา  

โดยมอบคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิเพื ่อทำหน้าที ่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 

และจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมพิจารณาคำชี้แจงข้อโต้แย้งนัน้ 

(๒) การทบทวนผลการพิจารณาครัง้ที่สอง 

(ก) ในกรณีที ่เห็นว่าคำชี ้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการหรือมิได้ช ี ้แจง  

ข้อโต้แยง้โดยมีเหตุผลเพิ่มเติมจากครั้งที่หนึ่ง จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้ 

(ข) ในกรณีที่เห็นว่าคำชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการและได้ชี้แจงเหตุผล

เพิ่มเติมจากการขอทบทวนครั้งที่หนึ่ง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงาน

ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม จากที่แต่งตั้งไว้เดิมจำนวนสองถึงสามคน

เพื่อพิจารณาคำชี้แจง ข้อโต้แย้งและผลงานทางวิชาการของผู ้ขอ ทั้งนี้ ให้ประธานคณะกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

ชุดเดิมทำหนา้ที่เป็นประธาน 

ข้อ ๑6 กรณีมีการแต่งตั ้งกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิเพื ่อทำหน้าที ่ประเมินผลงาน 

ทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม ให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินสมนาคุณ

กรรมการสำหรับการทบทวนผลการพจิารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการที่แต่งตัง้เพิ่มนั้นดว้ย  

ข้อ ๑7 สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเฉพาะคำชี้แจงข้อโต้แย้งของผลงานทางวิชาการ 

ที่ยื่นไว้เดิมทุกประเภทที่คุณภาพไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ หากผู้ขอมีผลงาน

ทางวิชาการใหม่เพิ่มเติม หรือมีการแก้ไขผลงานเดิม กรณีนี้จะต้องดำเนินการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง

ทางวิชาการใหม่ และให้ถือว่าวันที ่ยื ่นผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมหรือวันที่ยื ่นขอแก้ไขผลงานเดิม 

เป็นวันเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการใหม ่

ภายใต้บังคับข้อ 9.๑.๔. กรณีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามหมวดนี ้ให้สภามหาวิทยาลัย

เป็นผูว้ินิจฉัยชี้ขาดและใหค้ำวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยเป็นที่สุด 

ข้อ ๑8 ให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา  

มีอำนาจออกประกาศ กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวทิยาลัยพะเยา  

 

 

 

บทเฉพาะกาล...



 




