
มติท่ีประชุมคณะวุฒยาจารย� 
การประเมินการสอน 

• เอกสารคําสอนเป�นเรื่องของการประเมินผลการสอนไม�ใช�ผลงานทางวิชาการ   เพราะฉะนั้นผู!เสนอ
ขอสามารถยื่นเอกสารคําสอนในวิชาเดียวกับตําราได!  แต�ตําราต!องมีการเสนอเนื้อหาตามท่ีคํานิยามกําหนด   

• ผู!เสนอขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการท่ีไม�มีวิชาท่ีสอนคนเดียวเต็มวิชา  สามารถนํารายวิชาท่ีสอน
ร�วมกับคนอ่ืนมารวมกันเพ่ือให!ได! 1 รายวิชา 2 หน�วยกิต (32 ชั่วโมง)  แล!วให!เสนอเอกสารประกอบการสอน
หรือเอกสารคําสอนเฉพาะส�วนท่ีสอน 
 

การจัดประชุมคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ 
• หากผลการประเมินของคณะกรรมการผู!ทรงคุณวุฒิฯ เป�นเอกฉันท5จะไม�ประชุมก็ได!  แต�กรรมการ

แต�ละท�านต!องส�งผลการประเมินเป�นลายลักษณ5อักษรให!ประธานคณะอนุวุฒยาจารย5  นอกจากนี้จะต!องมี
สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการผู!ทรงคุณวุฒิซ่ึงได!รับความเห็นชอบจากทุกท�านด!วย 

• คณะกรรมการผู!ทรงคุณวุฒิฯ ต!องมาประชุมทุกครั้งและนําผลการประเมินมาในวันประชุม  และ
เพ่ือให!การพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการเร็วข้ึนให!ฝ<ายเลขานุการแจ!งกําหนดระยะเวลาประเมินภายใน 2 
เดือนให!ชัดเจน พร!อมนัดวันประชุมล�วงหน!า และให!ฝ<ายเลขานุการส�งบันทึกเตือนก�อนครบเวลาท่ีกําหนด
พร!อมยืนยันวันประชุม และประชุมทันทีท่ีครบกําหนดการประเมินผลงาน  

 ในการจัดประชุมฝ<ายเลขานุการต!องดําเนินการดังนี้ 

 1.  เตรียมงบประมาณ ค�าเดินทาง ค�าเบ้ียเลี้ยงสําหรับผู!ทรงคุณวุฒิท่ีอยู�ต�างจังหวัด 

 2.  หากผู!ทรงคุณวุฒิบางคนไม�สามารถมาประชุมได! ในวันท่ีประชุมให!ประธานติดต�อกับผู!ทรงคุณวุฒิ 

           ท�านนั้นทางโทรศัพท5หรือทาง internet  ท้ังนี้ต!องบันทึกไว!ในรายงานการประชุมด!วย 

• เม่ือโทรศัพท5ทาบทามผู!ทรงคุณวุฒิ ต!องแจ!งให!ทราบว�าจะมีการประชุมสรุปผลการประเมินพร!อมท้ังแจ!ง
ผู!ทรงคุณวุฒิว�าผู!เสนอขอประสงค5จะทราบรายชื่อกรรมการหรือไม� เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู!ทรงคุณวุฒิ 

การปรับปรุงผลงานวิชาการ (ตํารา/หนังสือ) 

• การให!ปรับปรุงตํารา/หนังสือ ให!ประธานอนุวุฒยาจารย5ซ่ึงเป�นประธานคณะกรรมการผู!ทรงคุณวุฒิ
ทําหน!าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  เป�นผู!ลงนามในบันทึกถึงผู!
เสนอขอตําแหน�งกรณีท่ีให!ปรับปรุงผลงาน (เฉพาะตําราและหนังสือ ไม�ใช�งานวิจัย)    

       ในการให!ปรับปรุงคณะกรรมการผู!ทรงคุณวุฒิพึงพิจารณาว�าต!องอยู�ในวิสัยท่ีปรับปรุงได!ภายใน 3 เดือน   
นอกจากนี้ควรมีการสรุปให!ชัดเจนว�าจะให!ปรับปรุงประเด็นใดบ!างเพ่ือประโยชน5แก�ผู!เสนอขอในการปรับปรุงแก!ไข 
หากผู!เสนอขอมีข!อสงสัยให!ติดต�อสอบถามกับประธานคณะกรรมการผู!ทรงคุณวุฒิฯ     

• คณะกรรมการผู!ทรงคุณวุฒิฯ อาจขอให!ผู!เสนอขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการปรับปรุงผลงาน   
ทางวิชาการ ได!แก� งานเรียบเรียง ได!ภายในเวลา 3 เดือนนับแต�วันท่ีรับทราบมติ และอาจพิจารณาให!ขยาย
ระยะเวลาส�งผลงานท่ีปรับปรุงได!อีก 3 เดือน และให!ถือว�ายังอยู�ในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู!ทรงคุณวุฒิฯ 
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กระบวนการในการพิจารณากําหนดตําแหน+งทางวิชาการของผู�ทรงคุณวุฒิ 

• คณะกรรมการผู!ทรงคุณวุฒิฯ ต!องมาประชุมทุกครั้งและนําผลการประเมินมาในวันประชุม  และ
เพ่ือให!การพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการเร็วข้ึนให!ฝ<ายเลขานุการแจ!งกําหนดระยะเวลาประเมินภายใน 2 
เดือนให!ชัดเจน พร!อมนัดวันประชุมล�วงหน!า และให!ฝ<ายเลขานุการส�งบันทึกเตือนก�อนครบเวลาท่ีกําหนด
พร!อมยืนยันวันประชุม และประชุมทันทีท่ีครบกําหนดการประเมินผลงาน  
 ในการจัดประชุมฝ<ายเลขานุการต!องดําเนินการดังนี้ 
       1.  เตรียมงบประมาณ ค�าเดินทาง ค�าเบ้ียเลี้ยงสําหรับผู!ทรงคุณวุฒิท่ีอยู�ต�างจังหวัด 
       2.  หากผู!ทรงคุณวุฒิบางคนไม�สามารถมาประชุมได! ในวันท่ีประชุมให!ประธานติดต�อกับผู!ทรงคุณวุฒิ 
         ท�านนั้นทางโทรศัพท5หรือทาง internet  ท้ังนี้ต!องบันทึกไว!ในรายงานการประชุมด!วย 

• ให!คณะกรรมการผู!ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณาผลงานแต�ละรายการเพราะผลการพิจารณาจะต!องใช!
สําหรับผู!ร�วมทํางานวิชาการทุกคน   

การแต+งตั้งคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิฯ 

• ในการแต�งต้ังคณะกรรมการผู!ทรงคุณวุฒิฯ ขอให!แต�งต้ังผู!ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยอ่ืนหาก
จําเป�นต!องแต�งต้ังผู!ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัยให!แต�งต้ังได!ไม�เกิน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ 

• การแต�งต้ังผู!ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยอ่ืนนั้นหากเป�นไปได!ควรมีการกระจายไปตามมหาวิทยาลัยต�าง ๆ 
มหาวิทยาลัยละ 1 คน   

• แนวปฏิบัติในการแต�งต้ังคณะอนุวุฒยาจารย5มีดังนี้ 
1. รายชื่อผู!ทรงคุณวุฒิต!องเป�นรายชื่อท่ีคณบดีพิจารณาร�วมกับคณะกรรมการบริหารคณะ/ส�วนงาน 

และประธาน อนุวุฒยาจารย5ประจําคณะ/ส�วนงาน 
2. ผู!ทรงคุณวุฒิท่ีเสนอไม�ควรสังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกันท้ังหมด 
3. ผู!ทรงคุณวุฒิท่ีเสนอต!องดํารงตําแหน�งศาสตราจารย5 และไม�ใช�ตําแหน�งศาสตราจารย5พิเศษท้ังหมด 
ให!คณะอนุวุฒยาจารย5ชุดเดิมทําหน!าท่ีต�อจนกว�าจะมีการแต�งต้ังชุดใหม� 

• การแต�งต้ังคณะกรรมการผู!ทรงคุณวุฒิฯ หากมีเหตุผลต!องแต�งต้ังศาสตราจารย5พิเศษเป�นกรรมการก็
ไม�ควรเกิน 1 คน  ยกเว!นสาขาวิชาท่ีขาดแคลนผู!ทรงคุณวุฒิตําแหน�งศาสตราจารย5หรือผู!ทรงคุณวุฒิตําแหน�ง
ศาสตราจารย5ปฏิเสธไม�ขอรับเป�นผู!อ�านเลยก็อาจแต�งต้ังศาสตราจารย5พิเศษเป�นกรรมการเกิน 1 คนได!  ท้ังนี้
ข้ึนอยู�กับสาขาวิชาท่ีเสนอขอ 

การดํารงตําแหน+งของอนุวุฒยาจารย� 

• กรณีท่ีอนุวุฒยาจารย5บางท�านขอลาออกจากตําแหน�ง  หากกรรมการท่ีมีอยู�เพียงพอแล!วไม�ต!อง
แต�งต้ังกรรมการเพ่ิมเติม 
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ผลงานวิชาการท่ีใช�ขอกําหนดตําแหน+ง 

• ให!คณะ/ส�วนงานตรวจสอบงานของผู!ขอกําหนดตําแหน�งให!เป�นไปตามเกณฑ5ของสภามหาวิทยาลัยอย�าง
เคร�งครัด 

• การขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการผลงานทางวิชาการท่ีเสนอมาควรต!องตรงและแสดงความเชี่ยวชาญ
สอดคล!องกับสาขาวิชาท่ีเสนอขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการ 

• การนับวันท่ีหนังสือตีพิมพ5เผยแพร�ครบ 4 เดือนตามเกณฑ5 ก.พ.อ. ให!นับต้ังแต�วันท่ีตีพิมพ5หนังสือซ่ึง
ปรากฏในหนังสือ  หากโรงพิมพ5หรือสํานักพิมพ5ไม�ได!ระบุวันท่ีตีพิมพ5ไว! ให!นับจากวัน เดือน ปM พ.ศ. ท่ีระบุไว!ใน
คํานํา  แต�หากกรณีท่ีคํานําไม�ได!ระบุวัน เดือน ปMไว!ให!สอบถามจากโรงพิมพ5หรือสํานักพิมพ5โดยให!โรงพิมพ5หรือ
สํานักพิมพ5แจ!งเป�นลายลักษณ5อักษรว�าหนังสือได!รับการตีพิมพ5เม่ือใด 

• ผู!เสนอขอควรส�งผลงานท่ีคิดว�ามีคุณภาพในปริมาณท่ีเหมาะสมไม�มากชิ้นหรือน!อยชิ้นเกินไปควร
พิจารณาเลือกผลงานท่ีเห็นว�ามีคุณภาพในระดับดีและควรจัดผลงานท่ีเก่ียวเนื่องกันไว!เป�นกลุ�มเดียวกันโดยเฉพาะ
หากงานแต�ละชิ้นมีสัดส�วนไม�ถึง  50% ในระดับศาสตราจารย5ควรพิจารณาว�ามีผลงานระดับดีมากมากกว�า 1 ชิ้น
หรือหากพิจารณาว�าผลงานมีคุณภาพดีเด�นอาจส�ง 1 ชิ้นก็ได!แต�ท้ังนี้ต!องมีสัดส�วนการทํางานไม�น!อยกว�า 50% 

• ผู! เสนอขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการไม�สามารถส�งผลงานอ่ืนเพ่ิมเติมได!ในระหว�างอยู�ใน 
 กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการผู!ทรงคุณวุฒิฯ  

• กรณีการขอกําหนดตําแหน�งผู!ช�วยศาสตราจารย5 (เฉพาะข!าราชการ) หรือศาสตราจารย5 (ขอโดยวิธีท่ี 2 
ท้ังข!าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย) ท่ีหลักเกณฑ5กําหนดให!ผู!เสนอขอเลือกเสนอผลงานทางวิชาการด!วย
ผลงานข!อใดข!อหนึ่งจาก  4 ข!อดังนี้ 

      1.  ผลงานวิจัย หรือ 
      2.  ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือ 
      3.  ผลงานวิชาการรับใช!สังคม หรือ 
      4.  ตํารา หนังสือ หรือบทความวิชาการ 
ผู!เสนอขอจะต!องส�งผลงานทางวิชาการมาให!ตรงประเภทท่ีผู!เสนอขอกําหนดโดยเป�นผลงานเพียงประเภทเดียว
เท�านั้น  ไม�เสนอผลงานท่ีอยู�ในประเภทอ่ืนมาด!วยเพราะผู!เสนอขอควรต!องเลือกเสนองานวิชาการท่ีต!องการให!
ผู!ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินมิใช�ให!ผู!ทรงคุณวุฒิเลือกประเมิน 

• กรณีท่ีผู!เสนอขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการเสนอขอกําหนดตําแหน�งโดยเลือกวิธีและแบบในการ
เสนอขอแล!ว  เม่ือปรากฏผลการพิจารณาเป�นอย�างใด  ผู!เสนอขอกําหนดตําแหน�งไม+อาจนําผลการพิจารณา
นั้นมาใช!ในการขอกําหนดตําแหน�งเดิมครั้งใหม�ในวิธีและแบบท่ีต�างออกไปได!  เนื่องจากการพิจารณากําหนด
ระดับคุณภาพของผลงานแต�ละครั้งข้ึนกับวิธีและแบบท่ีใช!เสนอขอซ่ึงมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกต�างกัน 

• เกณฑ5การขอกําหนดตําแหน�งผู!ช�วยศาสตราจารย5 หรือรองศาสตราจารย5 โดยวิธีท่ี 2 แบบท่ี 2.1 
กําหนดว�าให!ผู!เสนอขอเสนอผลงานวิจัยอย�างเดียวคุณภาพดีอย�างน!อย 2 เรื่อง  กรณีนี้ผลงานวิจัยต!องมี
ปริมาณงานไม�ต่ํากว�า 50%   ท้ัง 2 เรื่อง  หากผู!ขอเสนองานในลักษณะกลุ+มท่ีเก่ียวเนื่องกันแต+งานในกลุ+มต่ํา
กว+า 50% ทุกเรื่อง ให!ถือว�างานกลุ�มนี้เป�นงานวิจัยเพียง 1 เรื่อง จะต!องส�งงานวิจัยเพ่ิมอีก 1 เรื่อง เพ่ือให!ได!
คุณภาพดีท้ัง 2 เรื่องจึงจะเป�นไปตามเกณฑ5ท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
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การตรวจสอบผลงานทางวิชาการ 

• กรณีผลงานชิ้นหนึ่งมีผู!ทํางานร�วมกันหลายคน  แต�ผลประเมินในการขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการ
ต�างกันเนื่องจากมีผู!ทรงคุณวุฒิทําหน!าท่ีประเมินฯเป�นคนละชุด  ปQญหาผลการประเมินจะเกิดข้ึนเม่ือผู!ร�วมงาน
คนอ่ืนเสนอขอตําแหน�งทางวิชาการ เพ่ือปRองกันปQญหาดังกล�าวเจ!าหน!าท่ีของคณะและฝ<ายเลขานุการ           
คณะอนุวุฒยาจารย5และวุฒยาจารย5 ต!องเพ่ิมกระบวนการตรวจสอบข!อมูลนี้ให!ผลงานชิ้นหนึ่งมีผลการประเมิน
ทุกครั้งตรงกัน 

• กรณีผลงานท่ีไม�ใช�งานวิจัย (เช�น  ตํารา  หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ) ผู!เสนอขอต!องมีส�วน
ร�วมไม�น!อยกว�าร!อยละ 50 และต!องเป�นผู!ดําเนินการหลัก 
กรณีผลงานท่ีเป�นงานวิจัย  ผู!เสนอขอต!องมีส�วนร�วมดังนี้ 
       -  ผู!เสนอขอต!องมีส�วนร�วม (ในงานวิจัยเรื่องเดียว) ไม�น!อยกว�าร!อยละ 50  หรือ 
       -  ผู!เสนอขอมีส�วนร�วมในผลงานวิจัยหลายเรื่องท่ีเก่ียวเนื่องสอดคล!องกันซ่ึงปริมาณ 
         งานรวมกันได!ไม�น!อยกว�าร!อยละ 50 และต!องเป�นผู!วิจัยหลักอย�างน!อย 1 เรื่อง  

• ผลงานทางวิชาการท่ีใช!เสนอขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต!องอยู�ในระดับอุดมศึกษา
เท�านั้น  

คุณสมบัติ / ลักษณะของตํารา / หนังสือ ท่ีใช�ขอกําหนดตําแหน+งทางวิชาการ 

• วิธีการเผยแพร�หนังสือในคํานิยามของ ก.พ.อ.ท่ีระบุว�าต!องเผยแพร�สู�สาธารณชนมาแล!วไม�น!อยกว�า  
4  เดือนนั้น  ให!นับต้ังแต�วันท่ีตีพิมพ5หนังสือซ่ึงปรากฏในหนังสือ 

• ปกในของผลงานประเภทตําราและหนังสือควรกําหนดให!มีข!อมูลทางบรรณานุกรมเพ่ือเป�นข!อมูลใน
การพิจารณาการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการและวันท่ีแต�งต้ังให!ดํารงตําแหน�งทางวิชาการดังต�อไปนี้ 
    1.  ชื่อเรื่อง  ตํารา  หนังสอื 
    2.  ชื่อผู!แต�ง 
    3.  ครั้งท่ีพิมพ5 
    4.  จํานวนท่ีพิมพ5ในแต�ละครั้ง 
    5.  เดือน  ปMท่ีพิมพ5 
    6.  โรงพิมพ5  สํานักพิมพ5 
    7.  สถานท่ีพิมพ5 
    8.  เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ ISBN (ถ!ามี) 

• วารสารท่ีลงพิมพ5ผลงานต!องเป�นวารสารท่ีเป�นท่ียอมรับของสาขาวิชานั้น ๆ และเป�นวารสารในฐานข!อมูล
ระดับนานาชาติ หรือ TCI  หรืออยู�ในรายการท่ีสภามหาวิทยาลัยให!ความเห็นชอบในกรณีสุดท!ายให!ใช!ได!ถึงวันท่ี 
31 ธันวาคม 2557 เท�านั้น  
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หน+วยงานท่ีดูแลการกําหนดตําแหน+งทางวิชาการ 

• คณะควรต้ังหน�วยงานเล็ก ๆ ซ่ึงมีเจ!าหน!าท่ีท่ีทํางานด!านการขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการมานาน
และสามารถจะให!คําแนะนํากับอาจารย5ในส�วนงานเก่ียวกับหลักเกณฑ5วิธีการขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการได!
เป�นผู!ประสานงาน  

เง่ือนไขและวันท่ีได�รับการแต+งตั้งให�ดํารงตําแหน+ง 

• ให!ประธานคณะอนุวุฒยาจารย5พิจารณาตรวจสอบความถูกต!องของแบบสรุปผลการประเมินขอ
กําหนดตําแหน�งทางวิชาการให!เรียบร!อยก�อนนําเสนอคณะวุฒยาจารย5 

• วันท่ีแต�งต้ังให!ดํารงตําแหน�งทางวิชาการต!องเป�นวันท่ีผู!เสนอขอมีคุณสมบัติและมีเอกสารถูกต!อง
ครบถ!วนตามท่ีกําหนดในข!อบังคับ 

• บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีอยู�ระหว�างการลงพิมพ5ในวารสารให!ยื่นเสนอขอได!แต�ต!องมี
หนังสือท่ีบรรณาธิการตอบรับชัดเจนว�าจะตีพิมพ5ในวารสารฉบับใด ปMใด แล!วเท�านั้น และให!ถือเอาวันท่ี
บรรณาธิการมีหนังสือตอบรับเป�นวันแต�งต้ังให!ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ โดยถือว�าได!ผ�าน peer review จาก
กองบรรณาธิการแล!ว แต�จะดําเนินการออกคําสั่งแต�งต้ังได!ต�อเม่ือฝ<ายเลขานุการได!รับวารสารฉบับท่ีลง
บทความนั้นแล!วและให!ใช!มตินี้กับการเสนอบทความวิจัย หรือบทความวิชาการท่ีลงตีพิมพ5ในหนังสือรวม
บทความด!วย 

การนับระยะเวลาของวุฒิการศึกษา 

• การนับระยะเวลาของวุฒิการศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึนให!เริ่มนับต้ังแต�วันท่ีบุคลากรผู!นั้นสําเร็จการศึกษาคือวันท่ี  
ระบุในปริญญาบัตร หากกรณีท่ีปริญญาบัตรไม�ได!มีการระบุวันท่ีไว!ให!เสนอคณะวุฒยาจารย5พิจารณาเป�นรายๆ ไป 

 


