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คู่มือการขอพิจารณาดารงตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ
ตาแหน่งทางวิชาการ เป็นการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพสาหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งเป็นตัวชี้วัดคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาในระบบประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของสถาบันและผลักดันให้สถาบันก้าวสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีมาตรฐาน
ในระดับประเทศและนานาชาติ ในการขอกาหนดตาแหน่งเพื่อสู่การดารงตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ยื่นขอตาแหน่ง
ทางวิชาการควรศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ระเบียบ ประกาศ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการขอดารงตาแหน่งทางวิชาการ
1.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย การพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.
2558
1.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย การพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพายัพ ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2560
1.3 ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
1.4 ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
1.5 ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การกาหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562
2. องค์ประกอบในการพิจารณาการขอดารงตาแหน่งทางวิชาการ
องค์ประกอบในการขอยื่นขอดารงตาแหน่งทางวิชาการมี 3 องค์ประกอบคือ
2.1 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.2 ผลการสอน
2.3 ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ส่วนการขอตาแหน่งทางวิชาการมี 2 วิธีคือ วิธีปกติ และวิธีพิเศษ กรณีการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ หรือการแต่งคณาจารย์พิเศษให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดไว้
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3. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ผู้ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการศึกษาและตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง และเตรียมเอกสารประกอบที่
เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน และให้คณะฯ/วิทยาลัย ทาการรับรองคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณสมบัติของผู้ขอดารงตาแหน่ง
หมายเหตุ
(หลักฐาน
ประกอบ)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1. ดารงตาแหน่งอาจารย์และปฏิบัติหน้าที่ไม่
คาสั่งแต่งแต่งตั้ง
น้อยกว่า
คณาจารย์ใน
- 6 ปี กรณีจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
สถาบันอุดมศึกษา
- 4 ปี กรณีจบปริญญาโทหรือเทียบเท่า
- 1 ปี กรณีจบปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และพ้นระยะทดลองงาน
2. หากเคยเป็นอาจารย์ที่สอนประจาใน
สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนอาจ
นามานับรวมได้
2. รองศาสตราจารย์
- ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และปฏิบัติ คาสั่งแต่งแต่งตั้ง
หน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
3. ศาสตราจารย์
- ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์และปฏิบัติ
คาสั่งแต่งแต่งตั้ง
หน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ตาแหน่งรอง
ศาสตราจารย์
4. ผลการสอน
4.1 วิธีการประเมินผลการสอน
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้กาหนดให้แต่ละคณะวิชา/
วิทยาลัยประเมินผลการสอนของผู้ยื่นขอดารงตาแหน่งทางวิชาการในแนวทางดังนี้
4.1.1 การประเมินคุณภาพการสอนของผู้ ยื่นขอดารงตาแหน่งฯ ต้องครอบคลุมข้อมูลที่จาเป็นในทุกๆ
ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ และ
สามารถประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
4.1.2 ผู้ยื่นขอดารงตาแหน่งฯ จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนในวิชาใดวิชา
หนึ่งในหมวดวิชาเฉพาะ ในสาขาวิชาที่ขอแต่งตั้งตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
พายัพ ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิต สาหรับกรณีที่ผู้ ยื่นขอดารงตาแหน่งฯ ได้ทาการ
สอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องนาเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ใน
การประเมินผลการสอนในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอนแล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อย
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กว่าสามหน่วยกิต โดยเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสอนต้องมีคุณภาพดี มีการอ้างอิงแหล่งที่มา
และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
4.1.3 ลั กษณะรู ป แบบ นิ ย าม การเผยแพร่ และลั กษณะคุณภาพของเอกสารหลั ก ฐานที่ใช้ในการ
ประเมินผลการสอนให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาฯ
1) เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนแบบที่ 1 เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบ
ในการประเมินผลการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลั ย
กาหนด สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ จัดเป็นเครื่องมือสาคัญของ
ผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน
รูปแบบ เป็นเอกสารหรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย แผนการสอน
หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้นอีกก็ได้
เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ
(chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video) ภาพเลื่อน (slide) หรือสื่อการสอนออนไลน์
อื่น ๆ ซึ่งมีการอ้างอิง แหล่งที่มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้การเผยแพร่ อาจเป็นเอกสารที่
จัดทาเป็นรูปเล่มหรือถ่ายสาเนาเย็บเล่มหรือเป็นสื่ออื่นๆ อาทิ ซีดีรอม ที่ได้ใช้ประกอบการสอน
วิชาใดวิชาหนึ่ง ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาแล้ว
2)
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนแบบที่ 2 เป็นเอกสารที่ใช้ส อนวิช า
ใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชา
ที่สอนและวิธีการสอน อย่างเป็นระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้ นจากเอกสารประกอบการสอน จนมี
ความสมบูรณ์กว่าเอกสารแบบที่ 1 จัดเป็นเครื่องมือสาคัญของผู้เรียนที่นาไปศึกษาด้วยตนเอง
หรือเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียน ในวิชานั้น ๆ
รูปแบบ เป็ น เอกสารรูปเล่มหรือสื่ ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในวิช าที่ตนสอน ประกอบด้วย
แผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
เพิ่มขึ้น เช่น รายชื่อบทความ หรือหนังสืออ่านประกอบบทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง
แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video) ภาพเลื่อน (slide) ตัวอย่างหรือ
กรณีศึกษาที่ใช้ประกอบการอธิ บายภาพ แบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการอ้างอิงเพื่อขยายความที่มา
ของสาระและข้อมูล และบรรณานุกรมที่ทันสมัยและถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้การเผยแพร่ ต้อง
ได้รับการจัดทาเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายสาเนาเย็บเล่ม หรือสื่ออื่น ๆ ที่แสดงหลักฐานว่า
ได้เผยแพร่โดยใช้เป็น “คาสอน” ให้แก่ผู้เรียนในวิชานั้น ๆ มาแล้ว
4.1.4 คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนจะทาการประเมินผลการสอนจะโดยวิธีการดังต่อไปนี้
1) การร่วมสังเกตการณ์วิธีการสอนในชั้นเรียน หรือมีการศึกษาวิธีการสอนจากสื่อ เช่น
วีดีโอหรือสื่อ IT ในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น
2) การประชุมปรึกษาหารือ
3) การประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
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4.1.5 การดาเนินการเพื่อประเมินผลการสอนสามารถดาเนินการก่อนยื่นเสนอขอพิจารณาตาแหน่งทาง
วิ ช าการได้ โดยให้ ผ ลการประเมิ น มี อ ายุ ไ ม่ เ กิ น 3 ปี ก ารศึ ก ษานั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ป ระธาน
คณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการประจ ามหาวิ ท ยาลั ย พายั พ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
4.2 คุณภาพการสอน
ในการขอดารงตาแหน่งระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ การประเมินผลการ
สอนจะประเมิ น ทั้ ง การสอนและเอกสาร/หลั ก ฐานที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ผลการสอน ส่ ว นในระดั บ
ศาสตราจารย์ จะประเมินเฉพาะคุณภาพการสอน ทั้งนี้ระดับการคุณภาพประเมินผลการสอนให้เป็นไป
ตามระเบี ย บของคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (กกอ.)/ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป. อว.) กาหนดไว้
ตาแหน่งทางวิชาการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณภาพการสอน
ต้องไม่ต่ากว่าระดับ
ชานาญ

2. รองศาสตราจารย์

ชานาญพิเศษ

3. ศาสตราจารย์

เอกสาร/หลักฐาน
1. แบบ กสอ. 01 ส่วนที่ 3
2. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผล
การสอน /แบบประเมินผลการสอน
3. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
1. แบบ กสอ. 01 ส่วนที่ 3
2. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผล
การสอน/ แบบประเมินผลการสอน
3. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
1. แบบ กสอ. 01 ส่วนที่ 3
2. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผล
การสอน/ แบบประเมินผลการสอน

เชี่ยวชาญ

5. ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
5.1 ผลงานทางวิชาการที่ยื่น พร้อมขอพิจารณาดารงตาแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นไปตามระเบีย บของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสามารถจาแนกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ
5.1.1 งานวิจัย
5.1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 10 ประเภท คือ 1) ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 2) ผลงาน
วิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนและการเรี ย นรู้ 3) ผลงานวิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นานโยบาย
สาธารณะ 4) กรณีศึกษา 5) งานแปล 6) กลุ่มพจนานุกรมหรือผลงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน
7) ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8) ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ-ศิลปะ 9)
สิทธิบัตร และ 10) ซอฟต์แวร์
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5.1.3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
5.1.4 ตารา หนังสือ หรือบทความวิชาการ
5.2 ผลงานทางวิชาการที่ยื่นขอพร้อมแบบขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการทุกประเภท ผู้ขอต้องมีส่วนร่วมใน
การทางานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ยกเว้น งานวิจัย หากเป็นงานวิจัยหลายเรื่องที่ เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน
สามารถนาปริมาณงานที่ผู้ยื่นขอตาแหน่งฯ ทามารวมกัน เพื่อให้มีสัดส่วนการมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 และถือเป็นงานวิจัย 1 เรื่อง
5.3 กรณีผลงานทางวิชาการที่ผู้ยื่นขอตาแหน่งฯ มิได้ทาเพียงผู้เดียว ต้องแนบแบบแสดงหลักฐานการมีส่วน
ร่วมในผลงานนั้นทุกคน โดยต้องระบุชื่อผู้ร่วมงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และร้อยละการมีส่วนร่วมเป็น
รายบุ ค คล พร้ อ มลงนามรั บ รองให้ ค รบทุ ก คน เมื่ อ ได้ รั บ รองการมี ส่ ว นร่ ว มในผลงานแต่ ล ะชิ้ น แล้ ว
เปลี่ยนแปลงไม่ได้
5.4 ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
โดยผลงานทางวิชาการที่ยื่นขอตาแหน่งต้องได้รับการเผยแพร่ไปแล้ว พร้อมแสดงหลักฐานการเผยแพร่
5.5 ผลงานทางวิชาการต้องคานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ประกอบด้วย มีความซื่อสัตย์
ทางวิชาการ มีการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นามาใช้ ไม่คานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจน
ละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นและสิทธิมนุษยชน ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการใช้หลัก
วิชาการเป็นเกณฑ์และเสนอผลงานตามจริง นาผลงานไปใช้ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
5.6 ผลงานทางวิชาการที่มีการใช้ข้อมูลจากการทาการวิจัยในคนหรือสัตว์ ต้องแสดงหลักฐานการอนุญาตจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการดาเนินการ
5.7 การนางานวิจัยหรืองานใดๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตรหรือเพื่อสาเร็จ
การศึกษามาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการจะกระทามิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ทาการศึกษา
หรือวิจัยเพิ่มเติมจากเรื่องเดิมจนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด
ผลงานทางวิชาการและเกณฑ์คุณภาพของผลงานฯในการยื่นขอเพื่อดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่งทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1) ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ
2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และ ผลงาน
วิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ
หรือ
3) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และ ผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง หรือ
4) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และ ตาราหรือ
หนังสือ 1 เล่ม
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เกณฑ์
เงื่อนไขอื่น
คุณภาพ
สาหรับสาขาวิชาทาง
ดี

สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ อาจใช้
ผลงานวิชาการในลักษณะ
อื่น หรือผลงานวิชาการรับ
ใช้สังคม ที่มีคุณภาพดีหรือ
บทความวิชาการที่มี
คุณภาพดีมาก แทน
งานวิจยั ตามข้อ 2) – 4) ได้
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ตาแหน่งทางวิชาการ
2.รองศาสตราจารย์

3. ศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ

เกณฑ์
คุณภาพ
ดี

วิธีที่ 1
1) ผลงานวิจัย 2 เรื่อง และ ตาราหรือ
หนังสือ 1 เล่ม หรือ
2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และ ผลงาน
วิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ
และ ตาราหรือหนังสือ 1 เล่ม หรือ
3) ผลงานวิจัย 1 เรื่องและผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง และ
ตาราหรือหนังสือ 1 เล่ม
วิธีที่ 2
ดีมาก 2
1) ผลงานวิจัยอย่างน้อย 3 เรื่อง
เรือ่ ง
หรือ
และ
ดี 1
เรื่อง
2) ผลงานวิจัยอย่างน้อย 2 เรื่อง และ วิจัย: ดี
ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น 1
มาก
รายการ
งานอื่น
หรือ
ฯ: ดี
3) ผลงานวิจัยอย่างน้อย 2 เรื่อง และ วิจัย: ดี
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง มาก
รับใช้
สังคม :
ดี
วิธีที่ 1 ผลงานวิชาการดังต่อไปนี้เป็น
ดีมาก
อย่างน้อย
1) (ผลงานวิจัย 5 เรื่อง และ ตารา
หรือหนังสือ 1 เล่ม) หรือ
2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และ ผลงาน ดีมาก
วิชาการอื่นหรือผลงานวิชาการรับ
ใช้สังคม รวมอย่างน้อย 5 เรื่อง
และตาราหรือหนังสือ 1 เล่ม
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เงื่อนไขอื่น

สาหรับสาขาวิชาทาง
สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ โดยวิธีที่ 2
อาจใช้ตาราหรือหนังสือมี
คุณภาพดีมากอย่างน้อย
2 เล่มและคุณภาพดี 1
เล่ม แทนงาน 1) -3) ได้

วิจัยเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ
วิจัยและผลงานวิชาการ
อื่นเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ
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ตาแหน่งทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

เกณฑ์
เงื่อนไขอื่น
คุณภาพ
ดีเด่น
วิจัยและผลงานวิชาการ
อื่นเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ

วิธีที่ 2 ผลงานวิชาการดังต่อไปนี้เป็น
อย่างน้อย
1) ผลงานวิจัย 5 เรื่อง
หรือ
2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และ ผลงาน
วิชาการอื่นหรือผลงานวิชาการรับ
ใช้สังคม รวมอย่างน้อย 5 เรื่อง
กรณีสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาจทาได้อีก 2 วิธีดังนี้
วิธีที่ 1
ดีมาก วิจัยเผยแพร่นานาชาติ
1) (ผลงานวิจัย 2 เรื่อง และ ตารา
หรือหนังสือ 2 เล่ม) หรือ
2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และ ผลงาน ดีมาก วิจัยเผยแพร่นานาชาติ
วิชาการอื่นหรือผลงานวิชาการรับ
หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ใช้สังคม รวมอย่างน้อย 2 เรื่อง
1
และ หนังสือหรือตารา 2 เล่ม
วิธีที่ 2
ดีเด่น
วิจัยเผยแพร่นานาชาติ
1) ผลงานวิจัย 3 เรื่อง หรือ
หรือฐานข้อมูลTCI กลุ่ม1
2) (ผลงานวิจัย 1 เรื่อง หรือ หนังสือ ดีเด่น
วิจัยเผยแพร่นานาชาติ
หรือตารา 1 เล่ม) และ (ผลงาน
หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
วิชาการอื่นหรือผลงานวิชาการรับ
1
ใช้สังคม รวมอย่างน้อย 3 เรื่อง)
3) ตาราหรือหนังสือ 3 เล่ม
ดีเด่น
หมายเหตุ ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากการได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการเดิม
6. ขัน้ ตอนการขอดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ในการขอพิจารณาเพื่อขอดารงตาแหน่งทางวิชาการมีขั้นตอนที่สาคัญ 2 ขั้นตอนคือ
 ขั้นตอนการประเมินผลการสอน
 ขั้นตอนการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ผู้ยื่นขอตาแหน่งฯ สามารถทาทั้งสองขั้นตอนพร้อมๆกัน หรือ ขอประเมินการผลการสอนไว้ก่อนได้
โดยผลการประเมินผลการมีอายุไม่เกิน 3 ปีการศึกษาฯ
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ขั้นตอนการประเมินผลการสอน/หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1. การขอประเมินผลการสอน
ผู้ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ
1.1 ศึกษาและตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1.2 ศึกษาเกณฑ์ในเรื่องคุณภาพและเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณาฯ
1.3 ศึกษาข้อมูลการจัดทาเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินการสอน แบบที่ 1 หรือแบบที่ 2
1.4 จัดทาเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน (แล้วแต่กรณี) ตามรูปแบบที่คณะวิชา/วิทยาลัย
กาหนด
1.5 ยื่นเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนพร้อมตารางสอนต่อคณะวิชา/วิทยาลัย เพื่อขอ
ประเมินผล โดยเอกสารหลักฐานฯ นี้ต้องได้รับการเผยแพร่มาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา (จานวน
เล่ม ตามที่คณะวิชา/วิทยาลัยกาหนด)
2 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
การคณะวิชา/วิทยาลัย
2.1 พิจารณากลั่นกรองหลักฐานเอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ตามแนวปฏิบัติหรือขั้นตอนของ
คณะวิชา/วิทยาลัย
2.2 ทาบันทึกข้อความเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนให้งานตาแหน่งทางวิชาการ ฝ่าย
วิชาการและวิจัย
(คณะอนุกรรมการประกอบด้วย คณบดี เป็นประธาน รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีที่ได้รับมอบหมาย
งานด้านวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับสาขาที่ขอ
ดารงตาแหน่งภายในหรือนอกมหาวิทยาลัย จานวนไม่เกิน 3 คน เป็นอนุกรรมการ และตัวแทนฝ่าย
วิชาการและวิจัย จานวน 1 คนเป็นอนุกรรมการ)
งานตาแหน่งทางวิชาการ
2.3 ตรวจสอบรายชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและนาเสนอรายชื่อต่อประธานคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจามหาวิทยาลัยพายัพเพื่อมีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผล
การสอน ภายใน 1 สัปดาห์หลังได้รับเอกสารในข้อ 2.2
2.4 จัดทาสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ส่งให้ คณะวิชา/วิทยาลัย
3 การประเมินผลการสอน
คณะวิชา/วิทยาลัย
3.1 ประสานกับผู้ยื่นขอตาแหน่งฯและคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนเพื่อประเมินผลการสอนภายใน
30 วันหลังนับตั้งแต่มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
3.2 จัดส่งเอกสารการประเมินผลการสอนให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ก่อนการประเมินผลการ
สอนไม่น้อยกว่า 10 วันทาการ ดังนี้
- สาเนาคาสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการฯ
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ขั้นตอนการประเมินผลการสอน/หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน (แล้วแต่กรณี) + แผนการสอน
- แบบประเมินผลการสอน + แบบประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
3.3 ดาเนินการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
3.4 ประชุมสรุปผลการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
3.4.1 กรณีไม่มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขปรับปรุง เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ให้
เลขานุการคณะอนุกรรมการประเมินการสอนจัดทารายงานการประเมินผลการสอนและแบบ
สรุ ป ผลการประเมิ น (กสอ. 01 ส่ ว นที่ 3) พร้ อ มเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ให้ ป ระธาน
คณะอนุกรรมการประเมินผลฯ ลงนามและระบุวันที่ลงนาม และส่งต้นฉบับให้งานตาแหน่ง
วิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ภายใน 15 วันทาการนับตั้งแต่วันที่ทาการประเมินการสอน
(จัดทาสาเนาไว้ที่คณะวิชา/วิทยาลัย)
3.4.2 กรณีมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
1) ให้เลขานุการคณะอนุกรรมการประเมิน ผลการสอน จัดทาแบบสรุปผลการประเมินพร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ ยื่นขอตาแหน่งฯ ดาเนินการปรับปรุงเอกสารหลักฐานที่ใช้ใน
การประเมินผลการสอนตามข้อเสนอแนะ (แจ้งผู้ยื่นขอตาแหน่งฯ ภายใน 3 วันทาการ
นับตั้งแต่วันประเมินการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน)
2) ก าหนดให้ ผู้ ยื่ น ขอต าแหน่ ง ฯ ส่ ง เอกสารที่ แ ก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง กลั บ มายั ง เลขานุ ก าร
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนภายในระยะเวลา 30 วันทาการ หลังจากได้รับแจ้ง
ผลการประเมินฯ
3) หลังจากได้รับเอกสารฯ ที่แก้ไขจากผู้ยื่นขอตาแหน่งฯ แล้ว ให้เลขานุการคณะอนุกรรมการ
รายงานการประเมินผลการสอนและแบบสรุปผลการประเมิน (กสอ. 01 ส่วนที่ 3) พร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลฯ ลงนามและระบุวันที่ลงนาม
ส่งต้นฉบับ พร้อมกับเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนฉบับแก้ไขแล้ว ให้
งานตาแหน่งวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วันทาการได้รับ
เอกสารที่ทาการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
หมายเหตุ
1. กรณีทผี่ ู้ยื่นขอตาแหน่งฯไม่สามารถส่งเอกสารได้ตามกาหนดเวลา ให้ผู้ยื่นขอตาแหน่งฯ ทาการขอขยาย
เวลาได้อีกไม่เกิน 30 วันทาการ ทั้งนี้ต้องทาเรื่องเสนอขอขยายเวลาเพี่อรับการพิจารณาอนุมัติจาก
ประธานคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ ประจามหาวิทยาลัยพายัพ ล่วงหน้าก่อนครบ
กาหนดอย่างน้อย 5 วันทาการ
2. เอกสารหลักฐานที่ใช้ป ระเมินผลการสอนฉบับที่แก้ไขแล้ว ให้ ทาสาเนาส่งงานตาแหน่งทางวิช าการ
จานวน 10 ชุด
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ขั้นตอนการประเมินผลการสอน/หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4 การจัดเก็บผลประเมินการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
งานตาแหน่งทางวิชาการ
4.1 รับรายงานการประเมินการสอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากเลขานุการคณะอนุกรรมการประเมินผลการ
สอนมาดาเนินการตามกรณี
6.2.1 ในกรณี ที่ ยั ง ไม่ มี ผ ลงานทางวิ ช าการ ให้ ง านต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ จั ด เก็ บ ต้ น ฉบั บ รายงาน
ประเมินผลการสอน แบบสรุปผลประเมินผลการสอน (กสอ. 01 ส่วนที่ 3) และเอกสารหลักฐาน
ที่ใช้ในการประเมินผลการสอน จานวน 10 ชุด เพื่อรอดาเนินการในการพิจารณาเพื่อ ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการต่อไป
6.2.2 ในกรณีที่มีผลงานทางวิชาการพร้อมหลักฐานการเผยแพร่ที่ครบถ้วนตามเกณฑ์ ให้งานตาแหน่ง
ทางวิ ช าการด าเนิ น การเสนอรั บ เรื่ อ งการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการและน าเสนอเข้ า สู่
กระบวนการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการต่อไป
หมายเหตุ
หากผู้ยื่นขอตาแหน่งฯ ไม่สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงเอกสารฯได้ตามรายละเอียดในขั้นตอนที่ 3 ได้ตาม
เวลาที่กาหนด ถือว่ากระบวนการประเมินผลการสอนสิ้นสุดและหากต้องการเข้าสู่การพิจารณาการขอตาแหน่ง
ทางวิชาการใหม่ จะต้องเริ่มกระบวนการประเมินผลการสอนใหม่
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ขั้นตอนการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ/
หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1. การยื่นขอพิจารณาเพื่อดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ
1.1 ตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วน (คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ)
1.2 เขียนแบบคาขอรับการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ (กสอ. 01 ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2
โดยตัดส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออก)
1.3 เตรียมเอกสารประกอบการขอดารงตาแหน่งทางวิชาการ
1.3.1 คาสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่องการแต่งตั้งคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีชื่อผู้ขอ
ดารงตาแหน่ง
1.3.2 ผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการขอดารงตาแหน่งทางวิชาการ
1.4 เตรียมแบบฟอร์มอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.4.1 แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
1.4.2 แบบรับรองหรือหลักฐานแสดงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
1.4.3 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
1.4.4 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ
1.4.5 แบบฟอร์มอื่นๆ ที่เป็นหลักฐานทางวิชาการ
1.5 ยื่นเอกสาร 1.2- 1.4 ต่อสานักงานของคณะวิชา/วิทยาลัย
คณะวิชา / วิทยาลัย
1.6 คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการของคณะวิชา/วิทยาลัย(หรือชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น) ทา
การพิจารณา/ตรวจสอบเอกสารที่ใช้ประกอบการขอดารงตาแหน่งทางวิชาการ และ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้ขอดารงตาแหน่งทางวิชาการตามระเบียบของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
1.7 เสนอเอกสารที่ผ่านการพิจารณา และ ตรวจสอบแล้วในข้อ 1.6 เสนอต่อคณบดี เพื่อลงนาม ใน
แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา (แบบ กสอ. 01 ส่วนที่ 2) ภายใน 5 วันทาการ หลังจาก
ได้รับเอกสารในข้อ 1.5
1.8 ให้ผ้ยู ื่นขอดารงตาแหน่งทางวิชาการนาเอกสารในข้อ 1.7 ที่คณบดีลงนามแล้ว ส่งให้งาน
ตาแหน่งทางวิชาการฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย
งานตาแหน่งทางวิชาการฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย
1.9 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร
1.9.1 กรณีเอกสารไม่ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ให้ส่งกลับให้ผู้ยื่นขอตาแหน่งฯ แก้ไข
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ขั้นตอนการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ/
หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1.9.2 กรณีเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ แจ้งผู้ยื่นขอตาแหน่งฯ ทาสาเนาเอกสารทั้งหมด
จานวน 10 ชุดส่งให้งานตาแหน่งทางวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย
1.10 ทาการรับเรื่องขอดารงตาแหน่งทางวิชาการ และให้ผ้ยู ื่นขอตาแหน่งทางฯ ลงชื่อและวันที่ ใน
การส่งเอกสาร พร้อมทั้งลงชื่อรับทราบ แนวทางการดาเนินงานตามที่ คณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการประจามหาวิทยาลัยพายัพกาหนด
1.11 นาเอกสารที่ผู้ยื่นขอตาแหน่งฯ เสนอในข้อ 1.9 ทั้งหมด เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจามหาวิทยาลัยพายัพ (ทั้งนี้กรรมการจะต้องมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม)
หมายเหตุ หากผู้ยื่นขอดารงตาแหน่งยังไม่มีผลการประเมินการสอน หรือยังไม่ได้รับการประเมินการสอน จะ
ถือว่าเอกสารการขอดารงตาแหน่งยังไม่ครบถ้วน งานตาแหน่งทางวิชาการจะรับเอกสารอื่นไว้ก่อน โดยจะนับ
วันที่งานตาแหน่งทางวิชาการได้รับเอกสารครบถ้วน คือวันที่ได้รับผลการประเมินการสอนจากเลขาอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนมาแสดงอย่างครบถ้วน แล้วจึงจะนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการประจามหาวิทยาลัยพายัพ
2. การพิจารณาผลงานทางวิชาการและการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจามหาวิทยาลัยพายัพ (กพว.)
2.1 พิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสาร (หากไม่ ครบถ้วน สมบูรณ์ หรือ
ถูกต้อง ให้ส่งกลับให้ผู้ขอดารงตาแหน่งทางวิชาการแก้ไข/เพิ่มเติม)
2.2 พิจารณาเลือกประธานและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยเลือกรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ จากบัญชีรายชื่อฯ ของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (พิจารณาจากสาขาวิชาที่ขอดารงตาแหน่งและผลงานทางวิชาการ)
งานตาแหน่งทางวิชาการ
2.3 ติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ ตาม ข้อ 2.2 (ทั้งนี้ระยะเวลาในการดาเนินการขึ้นอยู่กับการติดต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ)
2.4 ทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ โดยให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการประจามหาวิทยาลัยพายัพเป็นผู้ลงนาม ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากได้รับการตอบรับจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิครบตามเกณฑ์ (ประกอบด้วยประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 1 คน และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 คน)
2.5 จัดส่งคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผลงานทางวิชาการของผู้ยื่นขอดารงตาแหน่ง แบบ
ประเมินผลงานทางวิชาการฯ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ไปยังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากมีคาสั่งแต่งตั้งฯ ในข้อ 2.4
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ขั้นตอนการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ/
หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. การประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานวิชาการฯ
3.1 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประเมินผลงานวิชาการจากเอกสารในข้อ 2.5 ภายใน 45 วันทาการ
และจัดส่งแบบประเมินผลงานทางวิชาการฯ กลับมายังงานตาแหน่งทางวิชาการ (หากยังไม่ได้รับ
ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตามเวลาที่กาหนด งานตาแหน่งทางวิชาการต้องดาเนินการ
ติดตามผลการประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน และหากยังไม่ได้รับผลการประเมินฯ ให้งาน
ตาแหน่งทางวิชาการฯ รายงานประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อพิจารณาดาเนินการขั้น
ต่อไป)
3.2 การพิจารณาผลการประเมิน
3.2.1 กรณีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์จัดประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ (กรณีผลไม่เป็นเอกฉันท์) หรือแจ้งผลการประเมิน (ผลเอกฉันท์) เพื่อให้
การรับรองผลการประเมินฯ แล้วแต่กรณี
3.2.2 กรณีตาแหน่งศาสตราจารย์ให้จัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ โดยมีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เพื่อให้การรับรองผลการประเมินฯ
3.3 สรุปผลการประเมินจากข้อ 6.2 โดยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจา
มหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อนาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ประจามหาวิทยาลัยพายัพ
4. การพิจารณารับรองผลการประเมินการขอดารงตาแหน่งทางวิชาการ
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจามหาวิทยาลัยพายัพ (กพว.)
4.1 จัดประชุมรับรองผลการประเมินฯ ตามข้อ 6.3 เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพายัพ
4.2 พิจารณาเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ข้อทบทวน ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน และอื่นๆ ตามบทบาทหน้าที่
4.3 เสนอขออนุมัติผลการพิจารณาการขอดารงตาแหน่งทางวิชาการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพายัพ
5. การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอดารงตาแหน่งทางวิชาการ
สภามหาวิทยาลัยพายัพ
5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ผลการพิจารณารายชื่อผู้ขอดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามที่ ที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจามหาวิทยาลัยพายัพเสนอ
กรณีมีมติเห็นชอบให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ให้ดาเนินการดังนี้
5.1.1 ในการขอดารงตาแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ให้อธิการบดี
มหาวิทยาลัยพายัพ ทาคาสั่งแต่งตั้งการดารงตาแหน่งทางวิชาการโดยต้องระบุสาขาวิชา
ของตาแหน่งทางวิชาการที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญของงผู้ขอดารงตาแหน่ง
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ขั้นตอนการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ/
หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
5.1.2 ในการขอดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ ให้สภาสถาบันอนุมัติแล้วให้งานตาแหน่งทาง
วิชาการฯ ดาเนินเรื่องเพื่อเสนอ สป. อว.ให้ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีฯ นาเสนอ
นายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
6. การติดตามและการดาเนินการตามผลการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
งานตาแหน่งทางวิชาการ
6.1 ติดตามการมติการพิจารณาอนุมัติตาแหน่งทางวิชาการจากสภามหาวิทยาลัย พายัพ เพื่อนาเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจามหาวิทยาลัยพายัพ
6.2 นาข้อมูลของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ เข้าสู่ทาเนียบของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ
(nap.mua.go.th)
6.3 ทาเอกสารที่เกี่ยวกับการขอแต่งตั้งการดารงตาแหน่งทางวิชาการฯ ของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
เพื่อเสนอให้ สป. อว.รับทราบฯ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยออกคาสั่งแต่งตั้งฯ
6.4 ทาบันทึกข้อความถึงสานักอธิการบดี เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินค่าดารงตาแหน่งทางวิชาการ
6.5 ดาเนินการแจ้งผลการรับทราบฯ จาก สป.อว ต่อที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิช าการประจ ามหาวิทยาลั ย พายัพและแจ้ง ผลการรับทราบฯ ต่ อ ผู้ ดารงตาแหน่งทางวิช าการ
รวมถึงแจ้งผลการพิจาณาการดารงตาแหน่งทางวิชาการและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต่อผู้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
6.6 หลังได้รับจดหมาย รับทราบการดารงตาแหน่งฯ จาก สป. อว. ผ่านงานตาแหน่งวิชาการแล้ว ให้
ดาเนินการดังนี้
6.6.1 มารับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอดารงตาแหน่งทางวิชาการจากงานตาแหน่งทางวิชาการ
(งานตาแหน่งฯ จัดเก็บเอกสารไว้ 1 ชุด)
6.6.2 จัดทารายงานภาระงานและแบบรายงานภารกิจของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการตาม
ระเบียบภาระงานสาหรับผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ

7. เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ขอดารงตาแหน่ง จัดทาเอกสารดังต่อไปนี้จานวน 10 ชุด
7.1 แบบคาขอรับการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ (แบบกสอ. 01 ส่วนที่ 1 แบบประวัติส่วนตัวและ
ผลงานทางวิชาการ และ ส่วนที่ 2 แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา)
7.2 เอกสารประกอบการขอดารงตาแหน่งทางวิชาการ
7.2.1 คาสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่องการแต่งตั้งคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีชื่อผู้ขอดารง
ตาแหน่ง และ/หรือ คาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการเดิม
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7.2.2 ผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการขอดารงตาแหน่งทางวิชาการ
7.2.3 เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน* (รายละเอียดตามขั้นตอนการประเมินผลการ
สอน)
7.3 แบบฟอร์มอื่นที่เกี่ยวข้อง
7.3.1 แบบรับรองหรือหลักฐานแสดงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการอดมศึกษากาหนด
7.3.2 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
7.3.3 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ
7.3.4 แบบฟอร์มอื่นๆ ที่เป็นหลักฐานทางวิชาการ
หมายเหตุ ในการจัดเตรียมเอกสาร ในแบบฟอร์มที่กาหนดให้ ขอใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16
8. การกาหนดวันแต่งตั้งการดารงตาแหน่งทางวิชาการ
วันที่แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พิจารณาจากกรณีดังต่อไปนี้
กรณีที่
วันที่แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งคือ
1) ผู้เสนอขอมีคุณสมบัติครบถ้วนและ
วันที่งานตาแหน่งทางวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผลงานทางวิชาการได้รับการประเมิน ได้รับแบบแบบคาขอรับการพิจารณากาหนด
คุณภาพในเกณฑ์ที่กาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ พร้อมเอกสาร/หลักฐานที่ระบุ
ไว้ในหัวข้อที่ 7 ครบถ้วน
2) ผู้ขอฯส่งผลงานเพิ่มก่อนการพิจารณา วันที่งานตาแหน่งทางวิชาการฯ ได้รับผลงานเพิ่ม
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3) ผู้ขอฯต้องปรับปรุงผลงานตาม
วันที่งานตาแหน่งทางวิชาการฯ ได้รับผลงานที่
ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์
(ยกเว้นผลงานวิจัยและบทความทาง
วิชาการจะนามาปรับปรุงหรือแก้ไข
ส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้)
4) มีการส่งผลงานทางวิชาการ หลักฐาน วันที่งานตาแหน่งทางวิชาการฯ ได้รับผลงานเพิ่มเติม
อ้างอิงทางวิชาการ และหลักฐานความ
เป็นที่ยอมรับนับถือในวงวิชาการ
เพิ่มเติม
5) กรณีผู้เสนอขอตารงตาแหน่งทาง
- หากได้รับการพิจารณาว่าคุณสมบัติและ
วิชาการยื่นเรื่องไว้และได้รับการอนุมัติ ผลงานทางวิชาการอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดโดยไม่มี
ให้ลาศึกษาต่อ หรือลาในประเภทอื่นๆ การปรับปรุงแก้ไข ผู้ขอดารงตาแหน่งจะได้รับการ
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กรณีที่

วันที่แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งคือ
แต่งตั้ง วันที่งานตาแหน่งทางวิชาการฯ ได้รับเรื่อง
ทั้งนี้หากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการหรือ
ส่งผลงานเพิ่มเติมระหว่างลา ผู้ขอดารงตาแหน่งจะ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่
ก่อนวันที่ที่ผู้ขอกลับมาทางานปกติ
หากมีกรณีนอกเหนือจากนี้ให้ถือผลการตัดสินของสภามหาวิทยาลัยพายัพ เป็นที่สิ้นสุด
9. ข้อควรทราบ
9.1

9.2

9.3

9.4

ขั้นตอนแรกที่ผู้ประสงค์ขอดารงตาแหน่งทางวิชาการควรพิจารณา คือ การศึกษาคาจากัดความของ
ผลงานวิชาการทั้ง 4 ประเภท ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อ
เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทาผลงานวิชาการได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และได้คุณภาพตาม
กาหนด
ทาความเข้าใจเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการเพื่อหลีกเลี่ยงการ
กระทาผิดโดยไม่เจตนา ตัวอย่างเช่น ระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริง มีพฤติกรรม
ที่ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น การเผยแพร่ผลงานเรื่องเดียวกันมากกว่า 1 ฉบับ
ในลักษณะที่จะทาให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ ฯลฯ
กรณีผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ สามารถขอทบทวนได้ไม่เกิน 2
ครั้ง แต่ละครั้งให้ยื่นเรื่องได้ภายใน 90 วันนับจากวันที่ทราบผล โดยการขอทบทวนผลต้องชี้แจงข้อ
โต้แย้งที่มีเหตุผลทางวิชาการที่ชัดเจน
กรณีผู้ยื่นขอตาแหน่งฯ สามารถนาผลงานวิชาการเดิม ที่เคยเสนอคราวก่อนมาเสนอใหม่อีกครั้ง โดย
ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการในระดับตาแหน่งเดิมและสาขาวิช าเดียวกันกับที่เคยขอมาแล้ว นั้น ให้
ดาเนินการตามระเบียบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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รายการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอดารงตาแหน่งทางวิชาการ
1. แบบคาขอรับการพิจารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ (กสอ. 01)
ส่วนที่ 1 แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
ส่วนที่ 2 แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา
ส่วนที่ 3 แบบประเมินผลการสอน
ส่วนที่ 4 แบบประเมินผลงานทางวิชาการ
ส่วนที่ 5 มติสภาสถาบัน
2. แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเบื้องต้น
3. การประเมินผลการการสอน
3_1 แบบประเมินผลการสอน
3_2 แบบประเมินคุณภาพเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
4. การประเมินผลงานทางวิชาการ
4_1 แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
4_2 แบบประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
4_3 แบบประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคม
4_4_1ประเมินคุณภาพตารา
4_4_2แบบประเมินคุณภาพหนังสือ
4_4_3แบบประเมินคุณภาพบทความทางวิชาการ
5. แบบสรุปผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการโดยผู้ประเมิน
6. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
7. แบบรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทางวิชาการ
8. หนังสือแจ้งความประสงค์รับรู้ข้อมูล

รายละเอียด ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถสืบค้นเพิ่มเติมจาก
สานักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม http://www.basd.mua.go.th/
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ขั้นตอนการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน
ผู้ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ
ส่งเอกสารผ่านต้นสังกัด (คณะวิชา/วิทยาลัย)

คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
(คณะวิชา/วิทยาลัย) ดาเนินการพิจารณาฯ
รับเรื่อง/ส่งเรื่อง

ต้นสังกัด (คณะ/วิทยาลัย)
รับเรื่อง/ส่งเรื่อง

ต้นสังกัด (คณะวิชา/วิทยาลัย)
เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน

งานตาแหน่งทางวิชาการ รับเรื่อง/ส่งเรื่อง เสนอประธานคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการประจามหาวิทยาลัยพายัพ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
ทาการประเมินผลการสอน

ผ่านการประเมินผลการสอน
แบบมีเงื่อนไข

ผ่านการประเมินผลการสอน

คณะอนุกรรมการประเมินผลฯ รายงาน
ผลการประเมินมายังงานตาแหน่งฯ
ต้นฉบับเก็บเข้าแฟ้มข้อมูล
คณะ/วิทยาลัย เก็บสาเนา
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กรณีเอกสารหลักฐานในการสอน
ไม่ผา่ นการประเมิน/ต้องปรับปรุง
แก้ไขให้แก้ไขภายใน 30 วัน *
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ขั้นตอนการขอพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ (ประเมินผลงานวิชาการฯ)
ผู้ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ
ส่งเอกสารผ่านต้นสังกัด (คณะวิชา/วิทยาลัย)

คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
(คณะวิชา/วิทยาลัย) ดาเนินการพิจารณาฯ
รับเรื่อง/ส่งเรื่อง

ต้นสังกัด (คณะ/วิทยาลัย)
รับเรื่อง/ส่งเรื่อง

งานตาแหน่งทางวิชาการตรวจรับเอกสาร
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการ

แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน
ทางวิชาการฯ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและส่งผลงานกลับ

มติไม่เอกฉันท์

มติเอกฉันท์

จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
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