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แนวทางปฏิบัติตามข้อบงัคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวธิีการพิจารณาแต่งตั้ง  

ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์    
และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

พ.ศ. ๒๕๖๑  

1. เอกสารประกอบการสอน หมายความว่า ผลงานทางวิชาการที่เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบในการประเมิน 
ผลการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ
จัดเป็นเครื่องมือสําคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน โดยมีรูปแบบ เป็นเอกสารหรือสื่ออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
วิชาที่ตนสอน ประกอบด้วยแผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้เพ่ิมขึ้นอีกก็ได้เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง 
แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video) ภาพเลื่อน (slide) หรือสื่อการสอนออนไลน์อ่ืน ๆ  
ซึ่งมีการอ้างอิง แหล่งที่มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การเผยแพร่อาจเป็นเอกสารที่จัดทําเป็นรูปเล่มหรือถ่ายสําเนา
เย็บเล่มหรือเป็นสื่ออ่ืน ๆ อาทิ ซีดีรอม ที่ได้ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
มาแล้ว เอกสารประกอบการสอนควรมี  2  ส่วน  คือ 

1.1 ประมวลวิชา (Course Syllabus) เป็นเอกสารแสดงลักษณะของวิชาหนึ่งซึ่งอาจจัดทําโดยใช้
แนวทางที่ปรากฏในคู่มืออาจารย์ด้านการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือเสนอเป็น มคอ. 3 รายละเอียดของ
รายวิชา (Course Specification) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) โดยมีส่วนประกอบ
ที่สําคัญ ได้แก่ 
 (1) ชื่อและรหัสกระบวนวิชาพร้อมจํานวนหน่วยกิต 
 (2) คําอธิบายลักษณะวิชา 
 (3) จุดประสงค์การเรียนการสอน 
 (4) ลําดับหัวข้อเนื้อหา พร้อมจํานวนชั่วโมงท่ีใช้ในการเรียนการสอนสําหรับแต่ละหัวข้อ 
 (5) กิจกรรมการเรียนการสอนหลักๆ ที่ใช้ในรายวิชานั้น (สรุปให้เห็นภาพรวม) 
 (6) วิธีและเกณฑ์การประเมินผล 
 (7) รายการแหล่งวิทยากร ซึ่งรวมถึงเอกสารค้นคว้าและสื่อการเรียนการสอนประเภทต่างๆ “ประมวล
วิชา” นี้ให้ ผู้จัดทําพิมพ์ไว้ในส่วนหน้าของเอกสารประกอบการสอน (ก่อนหน้าสารบัญ) 

1.2 สาระค าบรรยายส าหรับแต่ละหัวข้อเนื้อหา เป็นการประมวลเนื้อหาคําบรรยายหรือคําอธิบาย 
ในหัวข้อเนื้อหา ตามที่ปรากฏในประมวลวิชาพอสังเขปพร้อมแสดงรายการเอกสารอ้างอิงหรือค้นคว้า วิธีการหรือ
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนที่อาจใช้ประกอบการเรียนการสอนหัวข้อนั้นๆ 
 ดังนั้น  การจัดทํารูปเล่มที่เหมาะสมของเอกสารประกอบการสอน จึงควรมีลักษณะของส่วนประกอบ
ตามลําดับ ดังนี้ 
 (1) หน้าปก ควรปรากฏข้อความดังนี้ 
  (1.1) “เอกสารประกอบการสอนกระบวนวิชา  “(...................................................)” 
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  (1.2) ชื่อผู้จัดทํา ภาควิชา หรือหน่วยงานที่สังกัด 
  (1.3) ปี พ.ศ. ที่จัดทํา ให้ผู้จัดทําบรรจุปี พ.ศ. แสดงไว้ที่หน้าปกด้วย 
 (2) ค าน า แสดงเจตนารมณ์และการจัดเตรียมเอกสารของผู้จัดทํา 
 (3) ประมวลวิชา 
 (4) หน้าสารบัญ 
 (5) เนื้อหา 
   หัวข้อที่ 1 (บทท่ี 1 หรือตอนที่ 1) ...............................ระบชุื่อ............................... 
    (5.1) ประมวลเนื้อหาคําบรรยายหรือคําอธิบาย 
    (5.2) รายการเอกสารอ้างอิงหรือค้นคว้า 
    (5.3) วิธีหรือกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เป็นหลักหรืออาจใช้เ พ่ือทําให้ผู้ เรียน 
มีประสบการณ์เรียนรู้ที่ดีที่สุด 
    (5.4) รายการสื่อการเรียนการสอนที่อาจใช้ประกอบและอาจรวมถึงตัวอย่างสื่อการเรียน 
การสอน (ถ้ามี) ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน ได้แก่แบบฝึกทักษะ ใบงาน รูปภาพ  แผนภูมิ ซีดีรอม ฯลฯ 
   หัวข้อ 2 (บทท่ี 2 หรือตอนที่ 2) 
      มีส่วนประกอบเช่นเดียวกับ (5.1) ถึง (5.4) ในหัวข้อที่ 1 
   หัวข้อ 3 (บทท่ี 3 หรือตอนที่ 3) 
      มีส่วนประกอบเช่นเดียวกับ (5.1) ถึง (5.4) ในหัวข้อที่ 1 
นอกจากนั้นเอกสารประกอบการสอนยังมีลักษณะเพ่ิมเติมดังนี้ 

(1) เอกสารที่ใช้อ้างอิงในเอกสารประกอบการสอน เช่น แผนภูมิ  รูปภาพ  จะต้องระบุแหล่งที่มาของ
แผนภูมิ  รูปภาพ 

(2) เอกสารประกอบการสอนให้แยกเสนอแต่ละรายวิชาไม่ต้องเย็บเล่มรวมกัน 
(3) ในการเสนอเอกสารประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายกระบวนวิชาที่กําหนดให้มีชั่วโมง

สอน ควรมีจํานวนหน้าอย่างน้อยชั่วโมงละ 2-3 หน้า 
(4) เอกสารประกอบการสอนต้องไม่เป็นฉบับเดียวกันกับงานแต่งเรียบเรียงตําราหรือหนังสือใน  

การเสนอขอฯ 
(5) เอกสารประกอบการสอนที่เคยใช้สอนมาแล้ว ถึงแม้ว่าในภาคเรียนที่ตัวเองไม่ได้สอนก็สามารถ

นํามาเสนอขอได้ แต่ว่ากระบวนวิชาจะต้องไม่ถูกยกเลิก ทั้งนี้  เนื้อหาสาระยังมีความทันสมัยอยู ่

2. เอกสารค าสอน  หมายความว่า ผลงานทางวิชาการที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่สอนและวิธีการสอน อย่างเป็นระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสาร
ประกอบการสอน จนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน จัดเป็นเครื่องมือสําคัญของผู้เรียนที่นําไปศึกษา
ด้วยตนเองหรือเพ่ิมเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้น ๆ โดยมีรูปแบบ เป็นเอกสารรูปเล่มหรือสื่ออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่งต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้เพ่ิมขึ้น เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบบทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่องแผนภูมิ 
(chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video) ภาพเลื่อน (slide) ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่ใช้ประกอบ 
การอธิบายภาพแบบฝึกปฏิบัติรวมทั้งการอ้างอิง เพ่ือขยายความที่มาของสาระและข้อมูลและบรรณานุกรม 
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ที่ทันสมัยและถูกต้องตามกฎหมาย การเผยแพร่ต้องได้รับการจัดทําเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์หรือถ่ายสําเนาเย็บเล่ม 
หรือสื่ออ่ืน ๆ ที่แสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่โดยใช้เป็น “คําสอน” ให้แก่ผู้เรียนในวิชานั้น ๆ มาแล้ว ส่วนประกอบ
ของเอกสารคําสอนที่สําคัญ ดังนี้ 
 (1) ประมวลวิชา (Course Syllabus) หรืออาจเสนอเป็น มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา (Course 
Specification) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)  (เช่นเดียวกับในเอกสารประกอบ 
การสอน) 

(2) คําบรรยายหรือเนื้อหาสาระสําหรับการเรียนการสอนโดยละเอียด (ตามหัวข้อเนื้อหาในประมวลวิชา) 
(3) รายการเอกสารอ้างอิงและ/หรือค้นคว้า สําหรับแต่ละหัวข้อเนื้อหา 

 เอกสารคําสอนอาจมีรายละเอียดเช่นเดียวกับเอกสารประกอบการสอน ข้อ (5.3) และ (5.4) ด้วยก็ได้  
แต่มีเนื้อหาคําบรรยาย (5.1) ที่สมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน 

3. ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
     1. ผู้ดําเนินการหลัก (Corresponding author) หมายถึง 
บุคคลที่มีบทบาท และความรับผิดชอบสําคัญในการออกแบบ
การวิจัย  (Research Design) การวิ เคราะห์ข้อมูล (Data 
Analysis) และการสรุปผลการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะ 
(Research Summary and Recommendation) รวมทั้งเป็น
ผู้ดําเนินการหลักในการเผยแพร่ผลงานดังกล่าว 

ทั้งนี้ผลงานวิจัยแต่ละเรื่องควรมีผู้ดําเนินการหลัก 
(Corresponding author) ได้เพียงคนเดียว เว้นแต่กรณีอ่ืน
ตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
 

     1. ผู้ดําเนินการวิจัยหลัก หมายถึง บุคคลที่มี
บทบาทและความรับผิดชอบสําคัญในการออกแบบ
งานวิจัย การดําเนินงานวิจัย การวิ เคราะห์และ
สั ง เคราะห์ ข้ อมูล  การสรุปผลงานวิ จั ยและให้
ข้อเสนอแนะ 

      2. ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณา
ต้องเป็นงานที่ผู้ขอต้องเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดําเนินการเอง ผู้
ขอจะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และต้องเป็น
ผู้ดําเนินการหลักในเรื่องนั้น 
    สําหรับการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัย ต้องมีลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้  
     (๑) ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
     (๒) ผู้ขอเป็นผู้ดําเนินการหลัก และมีผลงานวิจัยเรื่องอ่ืนที่
เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน ซึ่งแสดงปริมาณผลงานวิจัย รวมกัน
แล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของผลงานวิจัย ๑ เรื่อง 
     (๓) ในกรณีผลงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ RESEARCH 
PROGRAM ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักในบางโครงการ 
(ของชุดโครงการนั้น) อย่างน้อย ๑ เรื่อง และมีปริมาณผลงาน 
รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

     2. ผลงานวิจัยที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณา
ต้องเป็นงานที่ผู้ขอเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดําเนินการเอง 
โดยจะเป็นผู้ดําเนินการหลักหรือเป็นผู้มีส่วนร่วมใน
ผลงานก็ได้  
      ถ้าเป็นงานที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยนั้น ๆ 
แต่ไม่ใช่ผู้ดําเนินการวิจัยหลัก ผู้ขอจะต้องแสดง
บทบาทและหน้าที่ในผลงานวิจัยชิ้นนั้น ๆ โดยจะต้อง
มีผลงานวิจัยโดยรวมที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน อีกทั้ง
มีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในระดับนั้นๆ 
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ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
    (๔) ในกรณีงานวิจัยที่ดําเนินการเป็นชุดต่อเนื่องกัน ผู้ขอ
จะต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักและมีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
     ๓. การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
หากมีการเสนอผลงานทางวิชาการที่มีผู้ร่วมงานหลายคน
จะต้องให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรองว่า แต่ละคนมีส่วนร่วม
ในผลงานเรื่องนั้น ร้อยละเท่าใด รวมทั้งระบุบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในผลงานนั้น  

การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละเรื่อง 
เมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้หากตรวจสอบ
พบภายหลังว่าผู้ขอกําหนดตําแหน่งระบุการมีส่วนร่วมไม่ตรง
กับความเป็นจริง จะถือว่าการกระทําของผู้นั้นเข้าข่ายผิด
จริยธรรมไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ โดยให้มหาวิทยาลัยสอบหาข้อเท็จจริง
และดําเนินการทางวินัยต่อไป 

     3. การเสนอผลงานวิจัยที่มีผู้ร่วมงานหลายคน 
จะต้องให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรองบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบในผลงานนั้น  หากปรากฏ
ภายหลังว่าผู้ขอกําหนดตําแหน่งระบุการมีส่วนร่วมไม่
ตรงกับความเป็นจริง จะถือว่าการกระทําของผู้นั้นเข้า
ข่ายผิดจริยธรรมไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณา
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ โดยให้สภา
มหาวิทยาลัยสอบหาข้อเท็จจริงและดําเนินการทาง
วินัยต่อไป 

     4. การนํางานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ทําเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพ่ือสําเร็จ
การศึกษา มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ จะกระทําไมไ่ด้ เว้น
แต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ทําการศึกษาหรือวิจัยเพ่ิมเติม
ขยายผลต่อจากเรื่องเดิม จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการ
อย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษา
หรือวิจัยที่เพ่ิมข้ึนจากเดิมเท่านั้น 

     4. งานวิจัยที่ใช้ประกอบการพิจารณากําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการต้องไม่เป็นงานวิจัยที่ทําเป็นส่วน
ห นึ่ ง ข อ ง ก า ร ศึ ก ษ า เ พ่ื อ รั บ ป ริ ญ ญ า ห รื อ
ประกาศนียบัตรใดๆ เว้นแต่ผู้เสนอขอกําหนดจะได้
ทําการศึกษาวิจัยขยายผลต่อจากเรื่องเดิมอย่าง
ต่อเนื่องจนปรากฏผลความก้าวหน้าทางวิชาการอย่าง
เห็นได้ชัดและจะพิจารณาเฉพาะส่วนที่ศึกษาเพ่ิมเติม
จากเดมิเท่านั้น 

     5. กรณีของผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เผยแพร่อันเป็นผลมาจากวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาที่ผู้ขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานั้น ผู้นั้น
ต้องเป็นผู้ริเริ่ม กํากับดูแล และมีบทบาทสําคัญในการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ผลการวิจัย โดยผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการอาจใช้
ผลงานทางวิชาการดังกล่าวได้ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๕๐ 

     5. กรณีของผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เผยแพร่อันเป็นผลมาจากวิทยานิพนธ์ 
ของนักศึกษาที่ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษานั้น ผู้นั้นต้องเป็นผู้ริเริ่ม กํากับดูแล 
และมีบทบาทสําคัญในการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ผลการวิจัย โดยผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการอาจใช้
ผลงานทางวิชาการดังกล่าวได้โดยไม่เป็นผู้วิจัยหลัก 
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4. การจัดเตรียมผลงานทางวิชาการ และการส่งผลงานทางวิชาการ ของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

การเสนอขอแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ให้ใช้แบบเสนอขอแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (แบบ 
ก.พ.อ. 03) ตามแบบที่กําหนดและในการเสนอขอแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการให้เสนอแบบเสนอขอฯ ตาม
จํานวน ดังนี้ 
(1) ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย ์โดยวิธีปกติ   จํานวน 8 ชุด 
(2) ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ จํานวน 10 ชุด   

การเสนอขอแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ผู้เสนอขอฯ จะต้องส่งผลงานทางวิชาการมาเพ่ือประกอบ 
การพิจารณาดังนี้ 
(1) ผลงานทางวิชาการสําหรับการเสนอขอโดยวิธีปกติ จํานวน 5 ชุด 

ผลงานทางวิชาการสําหรับการเสนอขอโดยวิธีพิเศษ จํานวน 7 ชุด 
(2) หลักฐานการมีส่วนร่วมและหลักฐานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแนบตามผลงานทางวิชาการ 
(3) ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการต้องสรุปความเชี่ยวชาญ ให้มีความสอดคล้องกับเอกสารประกอบการสอนหรือ
เอกสารคําสอน และผลงานทางวิชาการท่ีเสนอ โดยส่งใบสรุปความเชี่ยวชาญตามจํานวนชุดผลงานทางวิชาการ 
(4) เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน และหนังสือตัวอย่าง จํานวน 1 ชุด 
(5) วิธีการจัดเรียงรูปเล่มผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย 
 - หน้าปก 
 - สารบัญผลงาน 
 - ใบคั่นหน้า 
 - หลักฐานการมีส่วนร่วม 

- หลักฐานการเผยแพร่ 
 - ผลงานทางวิชาการเรื่องนั้นๆ 
(6) การบรรจุผลงานทางวิชาการ ควรบรรจุลงในกล่อง หรือซองเอกสารสีน้ําตาล(ในกรณีที่เอกสารมีจํานวนน้อย) 
ติดข้อมูลของผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่ง บริเวณด้านข้างกล่องหรือด้านหน้าซอง 

5. ก าหนดวันแต่งตั้ง 
การออกคําสั่งแต่งตั้งตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ให้มีผลตั้งแต่วันที่หัวหน้าส่วนงาน

ลงนามรับรอง  ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่มีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนด 

การแต่งตั้งตําแหน่งศาสตราจารย์ เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแล้วให้เสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 


