แนวทางที่ใชในการพิจารณาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
1. เอกสารประกอบการสอน มีคํานิยาม รูปแบบ การเผยแพร ลักษณะคุณภาพ ตามคําจํากัดความของ
เอกสารประกอบการสอนที่ประกาศ ก.พ.อ. กําหนด และ “เอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้น” หมายความ
วา เอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้น ตามภาระงานสอน ในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทํา
การสอนหลายวิชา ซึ่งแตละวิชานั้น มีผูสอนรวมกันหลายคน จะตองเสนอเอกสารประกอบการสอน ในทุก
หัวขอที่ผูขอกําหนดตําแหนงเปนผูสอน ซึ่งมีคุณภาพดี และใชประกอบมาแลว อยางนอยหนึ่งภาคการศึกษา
และรวมกันในแตละภาคการศึกษา ตองไมนอยกวา 30 หนวยชั่วโมง ( เทียบได 2 หนวยกิต)
เอกสารประกอบการสอน ควรมี 2 สวน คือ
1.1 ประมวลวิชา (Course Syllabus) เปนเอกสารแสดงลักษณะของวิชาหนึ่ง ซึ่งอาจจัดทําโดยใช
แนวทางที่ ปรากฏในคู มืออาจารย ด านการสอน ของมหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม ส ว นประกอบที่สําคั ญของ
ประมวลวิชา ไดแก
(1) ชื่อและรหัสกระบวนวิชา พรอมจํานวนหนวยกิต
(2) คําอธิบายลักษณะวิชา
(3) จุดประสงคการเรียนการสอน
(4) ลําดับหัวขอเนื้อหา พรอมจํานวนชั่วโมงที่ใชในการเรียนการสอนสําหรับแตละหัวขอ
(5) กิจกรรมการเรียนการสอนหลักๆ ที่ใชในรายวิชานั้น (สรุปใหเห็นภาพรวม)
(6) วิธีและเกณฑการประเมินผล
(7) รายการแหลงวิทยากร ซึ่งรวมถึงเอกสารคนควาและสื่อการเรียนการสอนประเภทตางๆ
“ประมวลวิชา “ นี้ให ผูจัดทําพิมพไวในสวนหนาของเอกสารประกอบการสอน (กอนหนาสารบัญ)
1.2 สาระคําบรรยายสําหรับแตละหัวขอเนื้อหา เปนการประมวลเนื้อหาคําบรรยายหรือคําอธิบาย
ในหัวขอเนื้อหา ตามที่ปรากฏในประมวลวิชา พอสังเขป พรอมแสดงรายการเอกสารอางอิงหรือคนควา
วิธีการหรือกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนที่อาจใชประกอบการเรียนการสอนหัวขอนั้นๆ
ดั ง นั้ น การจั ด ทํ า รู ป เล ม ที่ เ หมาะสมของเอกสารประกอบการสอน จึ ง ควรมี ลั ก ษณะของ
สวนประกอบตามลําดับ ดังนี้
(1) หนาปก ควรปรากฏขอความดังนี้
(1.1) “เอกสารประกอบการสอนกระบวนวิชา (.................................................................)”
(1.2) ชื่อผูจัดทํา ภาควิชา หรือหนวยงานที่สังกัด
(1.3) ป พ.ศ.ที่จัดทําใหผูจัดทําบรรจุป พ.ศ. แสดงไวที่หนาปกดวย
(2) คํานํา แสดงเจตนารมยและการจัดเตรียมเอกสารของผูจัดทํา
(3) ประมวลวิชา
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(4) หนาสารบัญ
(5) เนื้อหา
หัวขอที่ 1 (บทที่ 1 หรือตอนที่ 1) ...............................ระบุชื่อ...............................
(5.1) ประมวลเนื้อหาคําบรรยายหรือคําอธิบาย
(5.2) รายการเอกสารอางอิงหรือคนควา
(5.3) วิธีหรือกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปนหลักหรืออาจใชเพื่อทําใหผูเรียนมี
ประสบการณเรียนรูที่ดีที่สุด
(5.4) รายการสื่อการเรียนการสอนที่อาจใชประกอบและอาจรวมถึงตัวอยางสื่อ
การเรียนการสอน (ถามี) ตัวอยางสื่อการเรียนการสอน ไดแกแบบฝกทักษะ ใบงาน รูปภาพ แผนภูมิ
ซีดีรอม ฯลฯ
หัวขอ 2 (บทที่ 2 หรือตอนที่ 2)
มีสวนประกอบเชนเดียวกับ (5.1) ถึง (5.4) ในหัวขอที่ 1
หัวขอ 3 (บทที่ 3 หรือตอนที่ 3)
มีสวนประกอบเชนเดียวกับ (5.1) ถึง (5.4) ในหัวขอที่ 1
นอกจากนั้นเอกสารประกอบการสอนยังมีลักษณะเพิ่มเติมดังนี้
(1) เอกสารที่ ใ ช อ า งอิ ง ในเอกสารประกอบการสอน เช น แผนภู มิ รู ป ภาพ จะต อ งระบุ
แหลงที่มาของแผนภูมิ รูปภาพ
(2) เอกสารปะรกอบการสอนใหแยกเสนอแตละรายวิชาไมตองเย็บเลมรวมกัน
(3) ในการเสนอเอกสารประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายกระบวนวิชาที่กําหนดให
มีชั่วโมงสอน ควรมีจํานวนหนาอยางนอยชั่วโมงละ 2-3 หนา
(4) เอกสารประกอบการสอนตองไมเปนฉบับเดียวกันกับงานแตงเรียบเรียงตําราหรือหนังสือ
ในการเสนอขอฯ
(5) เอกสารประกอบการสอนที่เคยใชสอนมาแลว ถึงแมวาในภาคเรียนที่ตัวเองไมไดสอนก็
สามารถนํามาเสนอขอได แตวากระบวนวิชาจะตองไมถูกยกเลิก ทั้งนี้ เนื้อหาสาระยังมี
ความทันสมัยอยู
2. เอกสารคําสอน มีคํานิยาม รูปแบบ การเผยแพร ลักษณะคุณภาพ ตามคําจํากัดความของเอกสาร
คําสอนที่ประกาศ ก.พ.อ. กําหนด และ “เอกสารคําสอนที่ผลิตขึ้น” หมายความวา เอกสารคําสอนที่ผลิตขึน้
ตามภาระงานสอน ในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทําการสอนหลายวิชา ซึ่งแตละวิชานั้น มี
ผูสอนรวมกันหลายคน จะตองเสนอเอกสารคําสอน ในทุกหัวขอที่ผูขอกําหนดตําแหนงเปนผูสอน ซึ่งมี
คุณภาพดี และใชประกอบมาแลว อยางนอยหนึ่งภาคการศึกษา และรวมกันในแตละภาคการศึกษา ตอง
ไมนอยกวา 30 หนวยชั่วโมง ( เทียบได 2 หนวยกิต)
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สวนประกอบของเอกสารคําสอนที่สําคัญ คือ
2.1 ประมวลวิชา (Course Syllabus) (เชนเดียวกับในเอกสารประกอบการสอน)
2.2 คําบรรยายหรือเนื้อหาสาระสําหรับการเรียนการสอนโดยละเอียด (ตามหัวขอเนื้อหาใน
ประมวลวิชา)
2.3 รายการเอกสารอางอิงและ/หรือคนควา สําหรับแตละหัวขอเนื้อหา
2.4 เอกสารคําสอน ควรมี ISBN
เอกสารคําสอนอาจมีรายละเอียดเชนเดียวกับเอกสารประกอบการสอน ขอ (5.3) และ (5.4) ดวยก็ได
แตมีเนื้อหาคําบรรยาย (5.1) ที่สมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน
3. บทความทางวิชาการ
มีคํานิยาม รูปแบบ การเผยแพร ลักษณะคุณภาพ ตามคําจํากัดความของ
บทความทางวิชาการที่ประกาศ ก.พ.อ. กําหนด
บทความทางวิชาการ มีลักษณะเพิ่มเติมดังนี้
(1) ตองมีเนื้อหาสาระทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เสนอขอ
(2) การมีสวนรวมจะตองแนบหลักฐานการมีสวนรวม
(3) การเผยแพรตองถูกตองตามหลักเกณฑ ที่ ก.พ.อ. กําหนด
4. ตําราหรือหนังสือ มีคํานิยาม รูปแบบ การเผยแพร ลักษณะคุณภาพ ตามคําจํากัดความของเอกสาร
ประกอบการสอนที่ประกาศ ก.พ.อ. กําหนด
ตํารา หรือหนังสือ มีลักษณะเพิ่มเติมดังนี้
(1) ตองมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เสนอขอ
(2) กรณีที่เคยใชเสนอขอตําแหนงทางวิชาการมาแลวแตไดมีการปรับปรุงเพิ่มเติมสามารถนํามา
เสนอขอตําแหนงทางวิชาการได ทั้งนี้ ตองชี้แจงสวนที่เพิ่มเติมปรับปรุง และจะคิดใหน้ําหนัก
สวนเพิ่มเติมเทานั้น
(3) ลักษณะของตําราหรือหนังสือตองมีรูปเลมเชนเดียวกับหนังสือทางวิชาการทั่วไป ไดแก คํานํา
สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือวิเคราะห การสรุป การอางอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้อาจมี
การอางอิงแหลงขอมูลที่ทันสมัยและครบถวนสมบูรณ แหลงพิมพ ปที่พิมพ รวมทั้งมีการ
จัดทําดัชนี และมี ISBN
(4) ตําราหรือหนังสือที่มีผูรวมจัดทําหลายคนและไมไดระบุที่จัดทําอยางชัดเจนวาเปนของผูใด
จะตองมีหลักฐานการมีสวนรวม ที่ระบุสัดสวนพรอมลายมือชื่อของผูรวมจัดทําดวย (แยก
ตางหากโดยไมตองเย็บเลม)
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(4) การเผยแพรตําราหรือหนังสือ ตองถูกตองตามหลักเกณฑ ที่ ก.พ.อ.กําหนด หากเปนผลงานที่มี
การจัดพิมพเปนรูปเลมและจัดจําหนายโดยทั่วไปแลว ยังจําเปนจะตองมีการเผยแพรโดยมอบ
ใหสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของไมนอยกวา อีก 5 แหง แตถาหากจัดพิมพและจําหนายโดย
สํานักพิมพ ซึ่งเปนการพิมพเพื่อจัดจําหนาย จะพิจารณาอนุโลมไมตองมอบใหสถาบันทาง
วิชาการที่เกี่ยวของตามเกณฑที่กําหนดไวแตอยางใด
(5) กรณีที่ จัด ทํารว มกั บผู อื่น และไมสามารถสง หนังสือที่เ ปน ตน ฉบั บมาไดทั้ง 5 เลม ใหนํา
ตนฉบับมาพิจารณา 1 เลม และถายสําเนาเอกสารที่มีหนาปก คํานํา สารบัญ บรรณานุกรม
และเนื้อหาที่ตนเองรับผิดชอบอีก 4 ชุด ได
5. ผลงานวิจัย
มีคํานิยาม รูปแบบ การเผยแพร ลักษณะคุณภาพ ตามคําจํากัดความของเอกสาร
ประกอบการสอนที่ประกาศ ก.พ.อ. กําหนด
ผลงานวิจัย มีลักษณะเพิ่มเติมดังนี้
(1) ตองมีเนื้อหาสาระทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เสนอขอ
(2) การเผยแพรตองถูกตองตามหลักเกณฑ ที่ ก.พ.อ. กําหนด
(3) กรณีที่มีผูรวมวิจัยหลายคนตองสงหลักฐานสัดสวนการมีสวนรวม
(4) กรณีที่เผยแพรในที่ประชุมวิชาการ หรือในวารสารที่เปนเพียงบทคัดยอก็ใหนําเสนองานวิจัย
ฉบับสมบูรณมาประกอบการพิจารณาดวย
6. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น มีคํานิยาม รูปแบบ การเผยแพร ลักษณะคุณภาพ ตามคําจํากัด
ความของเอกสารประกอบการสอนที่ประกาศ ก.พ.อ. กําหนด รวมถึงงานแปลดวย
7. งานแปลหนังสือหรือตํารา มีลักษณะเพิ่มเติม ดังนี้
(1) จะตองสงตนฉบับมาประกอบการพิจารณา
(2) ตองมีหลักฐานการไดรับอนุญาตแปลจากเจาของลิขสิทธิ์
(3) เนื่องจากการแปลเปนเพียงการนําเสนอเนื้อหาสาระในอีกภาษาหนึ่งตามตนฉบับที่มีไวแลว
ดังนั้น คณะกรรมการฯ จะถือวามีน้ําหนักเพียง 75% ของผลงานเทานั้น
8. แบบฟอรมในการเสนอขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ในการเสนอขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ใหใชแบบเสนอขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ (แบบ ก.พ.อ.03) ตามแบบที่ ก.พ.อ.กําหนด และในการเสนอขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการใหเสนอแบบเสนอขอฯ ตามจํานวน ดังนี้
(1) ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย โดยวิธีปกติ 10
ชุด
(2) ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และ รองศาสตราจารย โดยวิธีพิเศษ
15
ชุด
และศาสตราจารย โดยวิธีที่ 2
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9. การสงผลงานทางวิชาการ และการเก็บรักษาผลงานทางวิชาการของผูที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ
ในการเสนอขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ผูเสนอขอฯ จะตองสงผลงานทางวิชาการมา
เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
(1) ผลงานทางวิชาการประเภทเอกสารสง
5
ชุด
สําหรับการเสนอขอโดยวิธีพิเศษ และเสนอขอศาสตราจารย วิธีที่ 2
7
ชุด
(2) ผลงานทางวิชาการประเภทอื่นๆ ที่มิใชเอกสารสง
1
ชุด
(3) หลักฐานการเผยแพรผลงานทางวิชาการสง
1
ชุด
10. กําหนดวันแตงตั้ง
การเสนอเรื่ อ งขอแต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการให ค ณบดี เสนอเรื่ อ งไปยั ง สํ า นั ก งาน
อธิการบดีไดตลอดเวลา และหาก สภามหาวิทยาลัย พิจารณาแลวอนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงฯ ได จะ
ถือเอาวันที่คณะรับเรื่องการเสนอขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงฯ เปนเกณฑในการแตงตั้งฯ แตไมกอนวันที่มี
คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการครบถวนตามเกณฑ

