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แนวทางที่ใช้ในการพิจารณาการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
(พ.ศ. 2557)
1. เอกสารประกอบการสอน มีคำนิยำม รูปแบบ กำรเผยแพร่ ลักษณะคุณภำพ คำจำกัด
ควำมของเอกสำรประกอบกำรสอนตำมประกำศ ก.พ.อ. กำหนด (หลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้งบุคคล
ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550)
และตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประเมินผลกำรสอนและ
เอกสำรที่ใ ช้ป ระเมิน ผลกำรสอนของคณำจำรย์ เพื่ อขอก ำหนดตำแหน่งผู้ ช่ว ยศำสตรำจำรย์ รอง
ศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ พ.ศ. 2557)
เอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้น หมำยควำมว่ำ เอกสำรประกอบกำรสอนที่ผลิตขึ้น ตำม
ภำระงำนสอน ในกรณีที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำรได้ทำกำรสอนหลำยวิชำ หำกแต่ละวิชำนั้นมี
ผู้สอนร่วมกันหลำยคนจะต้องเสนอเอกสำรประกอบกำรสอนในทุกหัวข้อ ที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งเป็น
ผู้ส อนซึ่งมีคุ ณภำพดี และใช้ป ระกอบมำแล้วอย่ำงน้อยหนึ่งภำคกำรศึก ษำและรวมกั นในแต่ละภำค
กำรศึกษำต้องไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยชั่วโมง (เทียบได้ 1 หน่วยกิต) เอกสำรประกอบกำรสอนควรมี 2
ส่วน คือ
1.1 ประมวลวิชา (Course Syllabus) เป็นเอกสำรแสดงลักษณะของวิชำหนึ่งซึ่งอำจจัดทำ
โดยใช้แนวทำงที่ปรำกฏในคู่มอื อำจำรย์ด้ำนกำรสอนของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่หรือเสนอเป็น มคอ. 3
รำยละเอียดของรำยวิชำ (Course Specification) ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
(มคอ.) โดยมีสว่ นประกอบที่สำคัญ ได้แก่
(1) ชื่อและรหัสกระบวนวิชำพร้อมจำนวนหน่วยกิต
(2) คำอธิบำยลักษณะวิชำ
(3) จุดประสงค์กำรเรียนกำรสอน
(4) ลำดับหัวข้อเนื้อหำ พร้อมจำนวนชั่วโมงที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนสำหรับแต่ละหัวข้อ
(5) กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนหลักๆ ที่ใช้ในรำยวิชำนั้น (สรุปให้เห็นภำพรวม)
(6) วิธีและเกณฑ์กำรประเมินผล
(7) รำยกำรแหล่งวิทยำกร ซึ่งรวมถึง เอกสำรค้นคว้ำและสื่อกำรเรียนกำรสอนประเภท
ต่ำงๆ “ประมวลวิชำ” นีใ้ ห้ ผูจ้ ัดทำพิมพ์ไว้ในส่วนหน้ำของเอกสำรประกอบกำรสอน (ก่อนหน้ำสำรบัญ)
1.2 สาระคาบรรยายสาหรับแต่ละหัวข้อเนื้อหา เป็นกำรประมวลเนื้อหำคำบรรยำยหรือ
คำอธิบำยในหัวข้อเนื้อหำ ตำมที่ปรำกฏในประมวลวิชำพอสัง เขปพร้อมแสดงรำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง
หรือค้นคว้ำ วิธีกำรหรือกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน สื่อกำรเรียนกำรสอนที่อำจใช้ประกอบกำรเรียน
กำรสอนหัวข้อนั้นๆ
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ดั ง นั้ น กำรจั ด ท ำรูป เล่ม ที่ เ หมำะสมของเอกสำรประกอบกำรสอน จึ ง ควรมี ลัก ษณะของ
ส่วนประกอบตำมลำดับ ดังนี้
(1) หน้าปก ควรปรำกฏข้อควำมดังนี้
(1.1) “เอกสำรประกอบกำรสอนกระบวนวิชำ “(...................................................)”
(1.2) ชื่อผู้จัดทำ ภำควิชำ หรือหน่วยงำนที่สังกัด
(1.3) ปี พ.ศ. ที่จัดทำให้ผู้จัดทำบรรจุปี พ.ศ. แสดงไว้ที่หน้ำปกด้วย
(2) คานา แสดงเจตนำรมณ์และกำรจัดเตรียมเอกสำรของผู้จัดทำ
(3) ประมวลวิชา
(4) หน้าสารบัญ
(5) เนื้อหา
หัวข้อที่ 1 (บทที่ 1 หรือตอนที่ 1) ...............................ระบุชื่อ...............................
(5.1) ประมวลเนือ้ หำคำบรรยำยหรือคำอธิบำย
(5.2) รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิงหรือค้นคว้ำ
(5.3) วิธีหรือกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เป็นหลักหรืออำจใช้เพื่อทำให้ผู้เรียน
มีประสบกำรณ์เรียนรู้ที่ดีที่สุด
(5.4) รำยกำรสื่อกำรเรียนกำรสอนที่อำจใช้ประกอบและอำจรวมถึงตัวอย่ำง
สื่อ กำรเรี ย นกำรสอน (ถ้ ำ มี ) ตั ว อย่ ำ งสื่ อ กำรเรีย นกำรสอน ได้ แ ก่ แ บบฝึ ก ทั ก ษะ ใบงำน รู ป ภำพ
แผนภูมิ ซีดรี อม ฯลฯ
หัวข้อ 2 (บทที่ 2 หรือตอนที่ 2)
มีสว่ นประกอบเช่นเดียวกับ (5.1) ถึง (5.4) ในหัวข้อที่ 1
หัวข้อ 3 (บทที่ 3 หรือตอนที่ 3)
มีสว่ นประกอบเช่นเดียวกับ (5.1) ถึง (5.4) ในหัวข้อที่ 1
นอกจำกนั้นเอกสำรประกอบกำรสอนยังมีลักษณะเพิ่มเติมดังนี้
(1) เอกสำรที่ใช้อ้ำงอิงในเอกสำรประกอบกำรสอน เช่น แผนภูมิ รูปภำพ จะต้องระบุ
แหล่งที่มำของแผนภูมิ รูปภำพ
(2) เอกสำรประกอบกำรสอนให้แยกเสนอแต่ละรำยวิชำไม่ต้องเย็บเล่มรวมกัน
(3) ในกำรเสนอเอกสำรประกอบกำรสอนวิ ช ำใดวิ ช ำหนึ่ ง หรื อ หลำยกระบวนวิ ช ำที่
กำหนดให้มีชั่วโมงสอน ควรมีจำนวนหน้ำอย่ำงน้อยชั่วโมงละ 2-3 หน้ำ
(4) เอกสำรประกอบกำรสอนต้องไม่เ ป็นฉบับเดีย วกั นกับ งำนแต่งเรีย บเรียงตำรำหรือ
หนังสือในกำรเสนอขอฯ
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(5) เอกสำรประกอบกำรสอนที่เคยใช้สอนมำแล้ว ถึงแม้ว่ำในภำคเรียนที่ตัวเองไม่ได้สอนก็
สำมำรถนำมำเสนอขอได้ แต่ว่ำกระบวนวิชำจะต้องไม่ถูกยกเลิก ทั้งนี้ เนื้อหำสำระยัง
มีควำมทันสมัยอยู่
1. เอกสารคาสอน มีคำนิยำม รูปแบบ กำรเผยแพร่ ลักษณะคุณภำพ คำจำกัดควำมของเอกสำร
คำสอนประกำศ ก.พ.อ. ก ำหนด (หลัก เกณฑ์และวิธีก ำรแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2550 ตำมข้ อ บั ง คั บ
มหำวิ ท ยำลั ย เชี ย งใหม่ (คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ำรประเมิ น ผลกำรสอนและเอกสำรที่ ใ ช้
ประเมินผลกำรสอนของคณำจำรย์ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และ
ศำสตรำจำรย์ พ.ศ. 2557)
“เอกสารคาสอนที่ผลิตขึ้น” หมำยควำมว่ำ เอกสำรคำสอนที่ผลิตขึ้น ตำมภำระงำนสอน ใน
กรณีที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทำงวิชำกำรได้ทำกำรสอนหลำยวิชำ ซึ่งแต่ละวิชำนั้น มีผู้สอนร่วมกันหลำย
คน จะต้องเสนอเอกสำรคำสอน ในทุกหัวข้อที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้สอน ซึ่งมีคุณภำพดี และใช้
ประกอบมำแล้ว อย่ำงน้อยหนึ่งภำคกำรศึกษำ และรวมกันในแต่ละภำคกำรศึกษำ ต้องไม่น้อยกว่ำ 15
หน่วยชั่วโมง (เทียบได้ 1 หน่วยกิต)
ส่วนประกอบของเอกสารคาสอนที่สาคัญ คือ
2.1 ประมวลวิชา (Course Syllabus) หรืออำจเสนอเป็น มคอ. 3 รำยละเอียดของรำยวิชำ
(Course Specification) ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (มคอ.) (เช่นเดียวกับใน
เอกสำรประกอบกำรสอน)
2.2 คาบรรยายหรือเนื้อหาสาระสาหรับการเรียนการสอนโดยละเอียด (ตำมหัวข้อ
เนือ้ หำในประมวลวิชำ)
2.3 รายการเอกสารอ้างอิงและ/หรือค้นคว้า สำหรับแต่ละหัวข้อเนื้อหำ
เอกสำรคำสอนอำจมีรำยละเอียดเช่นเดียวกับเอกสำรประกอบกำรสอน ข้อ (5.3) และ (5.4)
ด้วยก็ได้ แต่มีเนื้อหำคำบรรยำย (5.1) ที่สมบูรณ์กว่ำเอกสำรประกอบกำรสอน
2. บทความทางวิชาการ มีคำนิยำม รูปแบบ กำรเผยแพร่ ลักษณะคุณภำพ ตำมคำจำกัดควำม
ของบทควำมทำงวิชำกำรตำมที่กำหนด
บทความทางวิชาการ มีลักษณะเพิ่มเติมดังนี้
(1) ต้องมีเนื้อหำสำระทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เสนอขอ
(2) กำรมีส่วนร่วม ให้ระบุบทบำท หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบพร้อมลำยมือชื่อของตัวเองและผู้
มีสว่ นร่วมและแนบหลักฐำนกำรมีส่วนร่วมประกอบกำรพิจำรณำด้วย
(3) กำรเผยแพร่ต้องถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ทีก่ ำหนด
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3. ตาราหรือหนังสือ มีคำนิยำม รูปแบบ กำรเผยแพร่ ลักษณะคุณภำพ ตำมคำจำกัดควำมของ
ตำรำหรือหนังสือตำมที่กำหนด
ตารา หรือหนังสือ มีลักษณะเพิ่มเติมดังนี้
(1) ให้ระบุก ำรนำเสนอในแบบ ก.พ.อ. 03 ให้ชัดเจนว่ำ ในรูป แบบของ “ตำรำ” หรือ ใน
รูปแบบของ “หนังสือ”
(2) ต้องมีเนื้อหำสำระที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เสนอขอ
(3) กรณีที่เ คยใช้เ สนอขอตำแหน่งทำงวิชำกำรมำแล้วแต่ได้มีกำรปรับปรุงเพิ่มเติมสำมำรถ
นำมำเสนอขอตำแหน่งทำงวิชำกำรได้ ทั้งนี้ ต้องชี้แจงส่วนที่เพิ่มเติมปรับปรุง และจะคิดให้
น้ำหนักส่วนเพิ่มเติมเท่ำนั้น
(4) ลักษณะของตำรำหรือหนังสือต้องมีรูปเล่มเช่นเดียวกับหนังสือทำงวิชำกำรทั่วไป ได้แก่ คำ
นำ สำรบัญ เนื้อเรื่อง กำรอธิบำยหรือวิเครำะห์ กำรสรุป กำรอ้ำงอิงและบรรณำนุกรม
ทั้งนี้อำจมีก ำรอ้ำงอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัย และครบถ้วนสมบูรณ์ แหล่งพิมพ์ ปีที่พิมพ์
รวมทั้งมีกำรจัดทำดัชนี
(5) ตำรำหรือหนังสือที่มีผู้ร่วมจัดทำหลำยคนและไม่ได้ระบุที่จัดทำอย่ำงชัดเจนว่ำเป็นของผู้ใด
จะต้องมีหลักฐำนกำรมีส่วนร่วม ให้ระบุบทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบพร้อมลำยมือ
ชื่อของผู้รว่ มจัดทำด้วย (แยกต่ำงหำกโดยไม่ต้องเย็บเล่ม)
(6) กำรเผยแพร่ตำรำหรือหนังสือ ต้องถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ ที่กำหนด หำกเป็นผลงำนที่มี
กำรจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มและจัดจำหน่ำยโดยทั่วไปแล้ว ยังจำเป็นจะต้องมีกำรเผยแพร่โดย
มอบให้สถำบันทำงวิชำกำรที่เ กี่ยวข้องไม่น้อยกว่ำ อีก 5 แห่ง แต่ถ้ำหำกจัดพิมพ์และ
จำหน่ำยโดยสำนักพิมพ์ ซึ่งเป็นกำรพิมพ์เพื่อจัดจำหน่ำย จะพิจำรณำอนุโลมไม่ต้องมอบให้
สถำบันทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องตำมเกณฑ์ที่กำหนดไว้แต่อย่ำงใด
(7) ตำรำ: เผยแพร่ โดยต้องใช้ในกำรเรียนกำรสอนมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งภำคกำรศึกษำ
หนังสือ: เผยแพร่มำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 4 เดือน
(8) กรณีปรับปรุงตำรำหรือหนังสือให้เผยแพร่ตำมเกณฑ์ที่กำหนดก่อนนำเสนอขอเพิ่มเติม
(9) กรณีที่จัดทำร่วมกับผู้ อื่น และไม่สำมำรถส่งหนังสือที่เป็นต้นฉบับมำได้ทั้ง 5 เล่ม ให้นำ
ต้ น ฉบั บ มำพิ จ ำรณำ 1 เล่ ม และถ่ ำ ยส ำเนำเอกสำรที่ มี ห น้ ำ ปก ค ำน ำ สำรบั ญ
บรรณำนุกรม และเนือ้ หำที่ตนเองรับผิดชอบอีก 4 ชุด ได้
4. ผลงานวิจัย มีคำนิยำม รูป แบบ กำรเผยแพร่ ลักษณะคุณภำพ ตำมคำจำกัดควำมของ
ผลงำนวิจัยตำมที่กำหนด
ผลงานวิจัย มีลักษณะเพิ่มเติมดังนี้
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(1) ต้องมีเนื้อหำสำระทำงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เสนอขอ
(2) กำรเผยแพร่ต้องถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
(3) กรณีที่มีผู้ร่วมวิจัยหลำยคนต้องส่งหลักฐำนกำรมีส่วนร่วมประกอบกำรพิจำรณำโดยให้
ระบุบทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบพร้อมลำยมือชื่อของตัวเองและผู้มีส่วนร่วม และ
จะต้องมีผลงำนวิจัย โดยรวมที่เกี่ย วเนื่อง สอดคล้องกั น อีกทั้งมีปริมำณและคุณภำพที่
แสดงควำมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในระดับนั้นๆ
(4) กรณี ที่ เ ผยแพร่ ใ นที่ป ระชุ ม วิ ชำกำร ให้ ส่ ง หนั ง สือ ประมวลผลกำรประชุ ม ทำงวิ ช ำกำร
(Proceeding) ของกำรประชุ ม ทำงวิ ช ำกำรระดั บ ชำติ ห รื อ นำนำชำติ ม ำประกอบกำร
พิจำรณำด้วย
(5) วำรสำรที่เป็นเพียงบทคัดย่อ ให้นำเสนองำนวิจัยฉบับสมบูรณ์มำประกอบกำรพิจำรณำ
ด้วย
(6) กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำร จะต้องเผยแพร่ในวำรสำรตำมรำยชื่อของ
วำรสำรที่สภำมหำวิทยำลัยรับรอง
5. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น มีคำนิยำม รูปแบบ กำรเผยแพร่ ลักษณะคุณภำพ ตำม
คำจำกัดควำมของผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่นตำมที่กำหนด รวมถึงงำนแปลด้วย
5.1 งานแปลหนังสือหรือตารา มีลักษณะเพิ่มเติม ดังนี้
(1) จะต้องส่งต้นฉบับมำประกอบกำรพิจำรณำ
(2) ต้องมีหลักฐำนกำรได้รับอนุญำตแปลจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์
(3) เนื่องจำกกำรแปลเป็นเพียงกำรนำเสนอเนื้อหำสำระในอีกภำษำหนึ่งตำมต้นฉบับที่มไี ว้
แล้ว
ดังนัน้ คณะกรรมกำรฯ จะถือว่ำมีน้ำหนักเพียง 75% ของผลงำนเท่ำนั้น
5.2 สิ่งประดิษฐ์ เครื่องทุ่นแรง สิทธิบัตร จะต้องส่งรำยละเอียดของกำรพัฒนำผลงำนให้
เห็ นคุ ณ ค่ำ ของผลงำนประกอบด้ ว ย บทวิเ ครำะห์ที่ อ ธิบ ำยและชี้ ใ ห้ เ ห็น ว่ ำงำนดั งกล่ ำว ท ำให้เ กิ ด
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรหรือเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ หรือให้วิธีกำรที่จะเป็นประโยชน์ และแสดงถึง
ควำมสำมำรถในกำรบุกเบิกในสำขำวิชำนั้น
6. แบบฟอร์มในการเสนอขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ในกำรเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร ให้ใช้แบบเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร (แบบ ก.พ.อ. 03) ตำมแบบที่ก ำหนดและในกำรเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทำง
วิชำกำรให้เสนอแบบเสนอขอฯ ตำมจำนวน ดังนี้
(1) ตำแหน่งผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ โดยวิธีปกติ 10 ชุด
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(2) ตำแหน่งผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ และรองศำสตรำจำรย์ โดยวิธีพิเศษ
และศำสตรำจำรย์ โดยวิธีที่ 2

15 ชุด

7. การส่ ง ผลงานทางวิ ช าการ และการเก็ บ รัก ษาผลงานทางวิช าการของผู้ ท่ีไ ด้ รับ การ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ในกำรเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร ผู้เสนอขอฯ จะต้องส่งผลงำนทำงวิชำกำร
มำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้
(1) ผลงำนทำงวิชำกำรประเภทเอกสำรส่ง
5 ชุด
สำหรับกำรเสนอขอโดยวิธีพิเศษ และเสนอขอศำสตรำจำรย์ วิธีที่ 2
7 ชุด
(2) หลักฐำนกำรมีส่วนร่วมและหลักฐำนกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรส่ง
5 ชุด
8. กาหนดวันแต่งตั้ง
กำรเสนอเรื่องขอแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรให้คณบดี เสนอเรื่องไปยังมหำวิทยำลัยได้
ตลอดเวลำ และหำกสภำมหำวิทยำลัย พิจำรณำแล้วอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ ได้ จะถือเอำวันที่
คณะรั บ เรื่ อ งกำรเสนอขอแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ำรงต ำแหน่ ง ฯ เป็ น เกณฑ์ ใ นกำรแต่ ง ตั้ ง ฯ แต่ ไ ม่ ก่ อ นวั น ที่ มี
คุณสมบัติและผลงำนทำงวิชำกำรครบถ้วนตำมเกณฑ์
------------------

