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อาจารย์อุดมศึกษากับการขอตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ในระดับอุดมศึกษามีหน้าที่ในการเรียน-การสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอกใน
มหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชนต่างมีบทบาทหน้าที่ที่เหมือนกันในการพัฒนาองค์ความรู้
และทักษะในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งการพัฒนาออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้
 การพัฒนาความรู้
อาจารย์อุด มศึก ษาต้องมีค วามมุ่งเน้นการเรีย น-การสอนนัก ศึก ษาให้มีความรู้เ พิ่มพูนและ
เหมาะสมกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะในด้านองค์ความรู้พื้นฐาน ทักษะในด้านวิชาชีพ
จาเพาะในสายวิชาชีพนั้น ทักษะทางด้านการทางานเป็นกลุ่ม รวมทั้งทักษะและความคิดในด้านจิตใจ
สาธารณะ
อาจารย์อุดมศึกษาต้องมีความมุ่งเน้นด้านความรู้ทางการวิจัยและนวัตกรรม โดยพัฒนาองค์
ความรู้พื้นฐานสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ที่มี หรือการคิดค้นและพัฒนา
องค์ความรูใ้ หม่จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
อาจารย์อุดมศึกษาต้องมุ่งเน้นการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่น ที่ต้องมี
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนโดยอาศัยองค์ความรูจ้ ากงานวิจัยและนวัตกรรมในการนามาใช้เพื่อการแก้ไข
ปัญหาชุมชนอย่างถูกต้อง และถ่ายทอดองค์ความรูท้ ี่มใี ห้กับชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถนาองค์ความรู้ที่
ได้รับไปพัฒนาต่อยอดเป็นชุมชนที่ยั่งยืนได้
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 การพัฒนาตนเอง
อาจารย์อุดมศึกษาต้องมีการพัฒนาความรู้ของตนเองอยู่เสมอจากการเข้าร่วมอบรมสัมมนา
หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูความรู้พื้นฐานเดิม และต่อยอด
หรือก้าวทันองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือมีความเฉพาะทางในด้านวิชาชีพ
มากขึ้น เป็นต้น
อาจารย์อุดมศึกษาต้องขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จากผลการเรียน-การสอนของ
อาจารย์ใ นอุ ด มศึก ษาและผลงานวิจัย และนวัต กรรมต่างๆ รวมทั้ งการให้บ ริก ารวิชาการแก่ชุ มชน
ทั้งหมดนี้ ส ามารถนาไปใช้เ พื่อ ขอก าหนดตาแหน่งทางวิชาการได้ และการขอก าหนดตาแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์อุดมศึกษายังเป็นตัวชีว้ ัดคุณภาพการศึกษาขององค์กร
 การพัฒนาองค์กร
อาจารย์อุดมศึกษาต้องมีการขับเคลื่อนพันธกิจหรือเป้าหมายขององค์กร และการขับเคลื่อนให้
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของประเทศที่มีการกาหนดขึ้น ซึ่งพันธกิจขององค์กรต้องมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน และถือเป็นบทบาทหน้าที่สาคัญอีกอย่าง
หนึ่งของอาจารย์อุดมศึกษา
ในกระบวนการพัฒนาตนเองของอาจารย์อุดมศึกษาในด้านการเรียน-การสอน การวิจัยและ
นวัตกรรม และการบริการวิชาการ ถูกกาหนดให้เกิดการบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อให้มีการเรียนรู้และ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ถึงกัน เพื่อให้สามารถนาความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้เพื่อการ
แก้ไขปัญหาแก่ชุมชน เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนให้เกิดความยั่งยืนของชุมชนขึ้น และผลจากความรู้
ทั้งหมดจะสามารถนามาถ่ายทอดในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาการเรียน-การสอนที่เกิดจากประสบการณ์
จริงและสามารถนามาพั ฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในชั้นเรีย นได้ ดังนั้น การขอก าหนดตาแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์อุดมศึกษาจึงเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพของอาจารย์ในอุดมศึกษาของสถาบันว่ามีการ
พัฒนาอย่างไร การขอก าหนดตาแหน่งทางวิชาการถือเป็นการพัฒนาตนเองด้านหนึ่งของอาจารย์
อุดมศึกษาที่มีการกาหนดเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนจากสานักงานการอุดมศึกษาถึงคุณสมบัติเฉพาะของ
อาจารย์ที่จะยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการในระดับต่างๆ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รอง
ศาสตราจารย์ (รศ.) และศาสตราจารย์ (ศ.)
การยื่ น ขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของอาจารย์ อุ ด มศึ ก ษาจ าเป็ น ต้ อ งมี ห ลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษ์ที่แสดงถึงคุณภาพของการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ได้แก่ การเรียน-การสอน ต้องมีการ
เตรียมเอกสารเพื่อการเรียน-การสอนที่มีคุณภาพ ทั้งเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคาสอน ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับ เกณฑ์ของสถาบันหรือหน่วยงานจะเป็นผู้กาหนดถึงคุณภาพที่เ หมาะสมกับคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้ยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการนั้น ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ต้องมีผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับ เช่น ฐานข้อมูล TCI, ISI และ Scopus
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เป็น ต้น นอกจากนี้ยังมีบ ทความวิชาการที่เ กิดจากการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม รวมทั้งการนาความรูจ้ ากองค์ความรูท้ ั้งหมดมาเขียนเป็นหนังสือและตารา
การกาหนดสาขาวิชาที่ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ในการขอก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของอาจารย์ อุ ด มศึ ก ษาจ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารก าหนด
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก
หลายปัจจัย ได้แก่
 ภาระงานสอน
มุ่งเน้นเกี่ยวกับรายวิชาหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเรียน-การสอน
ของอาจารย์อุดมศึกษาผูย้ ื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
 ผลงานทางวิชาการ มุ่งเน้นถึงผลงานทางวิชาการที่สอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่
ต้องการยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
จะเห็นได้ว่าการกาหนดสาขาวิชาของอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวุฒิการศึกษาหรือสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาเพียงอย่างเดียว แต่หากเกี่ยวข้องกับ
ความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ จากผลการเรียน-การสอนและผลงานวิชาการที่ปรากฏเป็นสาคัญ ดังนั้น
อาจารย์อุดมศึกษาผู้ที่จะยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการจะต้องพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญของ
ตนเอง โดยพิจารณาถึงสาขาหรือหัวข้อที่มีความเชี่ยวชาญในการเรียน-การสอน และความเชี่ยวชาญ
ในการท างานวิจัยที่มีผลงานวิจัย เชิงประจัก ษ์ โดยสาขาวิชาที่เ ป็นระบบสากลตามความเชี่ย วชาญ
สามารถพิจารณาได้ที่ International Standard Classification of Education (ISCED)
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การเตรียมเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคาสอนสานักวิชาสหเวชศาสตร์
เอกสารประกอบการสอน เป็นเอกสารหรือสื่ออื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องในรายวิชาที่สอนเป็น
สาคัญ ต้องประกอบไปด้วยแผนการสอนหรือ มคอ.3 หัวข้อบรรยายที่มีรายละเอียดพอสมควร ชื่อ
บทความ หนังสืออ่านประกอบการเรียนรู้ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน การใช้แผนภูมิ แถบเสียง หรือ
ภาพเลื่อนประกอบการเรียน-การสอน ถือว่าเป็นเอกสารประกอบการสอนได้ โดยสานักวิชาสหเวช
ศาสตร์ได้กาหนดให้เอกสารประกอบการสอนสามารถใช้เอกสาร PowerPoint ที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ใน
ชั้นเรียนเป็นเอกสารประกอบการสอนได้ นอกจากนี้ยังต้องมีแบบฝึกปฏิบัติหรือกรณีศึกษาในแต่ละ
บทเรียน โดยสานักวิชาสหเวชศาสตร์ได้กาหนดให้เอกสารคาสอนเป็นเอกสารที่มีการเตรียมในรูปแบบ
ของ Word ที่มลี ักษณะการบรรยายเป็นรูปแบบที่ชัดเจน
รูปเล่มของเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคาสอนต้องประกอบไปด้วย หน้าปกที่แสดง
ถึงรายวิชาและผู้สอนอย่างชัดเจน คานา สารบัญ แผนการสอนหรือ มคอ.3 ของรายวิชา เนื้อหาใน
ลั ก ษณะที่ แ ยกออกมาเป็ น บทพร้ อ มเอกสารอ้ า งอิ ง ทุ ก บท โดยส านั ก วิ ช าสหเวชศาสตร์ ไ ด้ มี ก าร
กาหนดการเตรียมเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคาสอนที่มีจานวนไม่ต่ากว่า 0.5 หน่วยวิชา
หรือเทียบเท่า 24 ชั่ว โมงบรรยาย ในกรณีที่มีชั่วโมงบรรยายไม่ถึง 24 ชั่วโมงสามารถใช้ชั่วโมง
ปฏิบัติก ารทดแทนได้แต่ต้องมีเ อกสารหรือคู่มือปฏิบัติก ารสาหรับ ชั่วโมงปฏิบัติก ารนั้น นอกจากนี้
รายวิชาที่เป็น problem based learning (PBL) สามารถใช้หัวข้อในกรณีศึกษาเป็นหัวข้อสาหรับการ
เตรียมเอกสารคาสอนได้เช่นเดียวกัน แต่จัดทาในรูปแบบของการบรรยายและเอกสารให้ความรู้ที่มี
ความเหมาะสมกับจานวนชั่วโมง PBL ในหัวข้อนั้นๆ
เกณฑ์การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์อุดมศึกษา
เกณฑ์การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์อุดมศึกษาปัจจุบันมี 2 เกณฑ์ ได้แก่
เกณฑ์เก่าที่สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และเกณฑ์ใหม่ที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน
2561 เป็นต้นไป ซึ่งสามารถแยกพิจารณาเป็นรายหัวข้อย่อย ดังนี้
 คุณสมบัติเบื้องต้น
เกณฑ์เดิม
เกณฑ์ใหม่
จบปริญญาโทไม่น้อยกว่า 5 ปี
จบปริญญาโทไม่น้อยกว่า 4 ปี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จบปริญญาเอกไม่น้อยกว่า 2 ปี
จบปริญญาเอกไม่น้อยกว่า 1 ปี
เป็น ผศ. ไม่น้อยกว่า 3 ปี
เป็น ผศ. ไม่น้อยกว่า 2 ปี
รองศาสตราจารย์
เป็น รศ. ไม่น้อยกว่า 2 ปี
เป็น รศ. ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ศาสตราจารย์
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 คุณภาพการสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์

เกณฑ์เดิม
มีความชานาญในการสอน
มีความชานาญพิเศษในการสอน
มีความเชี่ยวชาญในการสอน

 เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคาสอน
เกณฑ์เดิม
0.5 หน่วยวิชา / 24 ชั่วโมง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณภาพดี
0.5 หน่วยวิชา / 24 ชั่วโมง
รองศาสตราจารย์
คุณภาพดี
0.5 หน่วยวิชา / 24 ชั่วโมง
ศาสตราจารย์
คุณภาพดี

เกณฑ์ใหม่
มีความชานาญในการสอน
มีความชานาญพิเศษในการสอน
มีความเชี่ยวชาญในการสอน

เกณฑ์ใหม่
1 หน่วยวิชา / 48 ชั่วโมง
คุณภาพดี
1 หน่วยวิชา / 48 ชั่วโมง
คุณภาพดี
1 หน่วยวิชา / 48 ชั่วโมง
คุณภาพดี

การเสนอผลงานวิชาการสามารถเสนอขอได้ 2 แบบ ได้แก่
1. วิธีท่ี 1
การเสนอผลงานวิจัย ร่วมกับหนังสือหรือตาราหรือบทความวิชาการ
2. วิธีท่ี 2
การเสนอผลงานวิจัยเพียงอย่างเดียว
หมายเหตุ
ข้อกาหนดสาหรับเกณฑ์ใหม่
ผลงานวิชาการต้องเป็นผลงานหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการเดิม
และต้องมีการแสดงหลักฐานการประเมินผลงานวิชาการจาก peer reviewer ร่วมกับหลักฐานการผ่าน
การรับรองการขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานทุกคน
ให้ลงนามรับรองสามารถทาได้ ดังนี้ ให้ระบุจานวนผู้ร่วมในผลงานทุกคนและถือว่ามีสัดส่วนเท่ากัน
สามารถให้หัวหน้าภาควิชาหรือคณบดีและผู้ขอลงนามรับรองได้ โดยต้องมีการแสดงเหตุผล
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การเสนอผลงานเพื่อขอกาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิธีท่ี 1
รายละเอียดการเสนอผลงาน
เกณฑ์เดิม ผลงานวิจัยตั้งแต่ 1 เรื่องขึน้ ไปคุณภาพดี (เป็นผู้วจิ ัยหลักที่มสี ่วนร่วมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้น
ไปหรือเป็นเจ้าของผลงานที่มีสว่ นร่วมตัง้ แต่ร้อยละ 40 ขึน้ ไป)
และ
หนังสือหรือตาราหรือบทความวิชาการตั้งแต่ 1 เรื่องที่มีคุณภาพดี (มีส่วนร่วมตั้งแต่ร้อย
ละ 50 ขึน้ ไปหรือเป็นเจ้าของผลงานที่มสี ่วนร่วมตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึน้ ไป)
เกณฑ์ใหม่ ผลงานวิชาการตั้งแต่ 2 ชิ้นงานขึ้นไปที่มีคุณภาพดี สามารถเลือกเสนอผลงานได้ 2 แบบ
ได้แก่ ผลงานวิจัย 2 ชิน้ งานที่มคี ุณภาพดี หรือผลงานวิจัย 1 ชิ้นงานที่มีคุณภาพดีร่วมกับ
ผลงานวิชาการอื่นๆ ที่มคี ุณภาพดี (หนังสือหรือตารา)
วิธีท่ี 2
รายละเอียดการเสนอผลงาน
เกณฑ์เดิม ผลงานวิจัยมากกว่า 1 เรื่องขึ้นไปคุณภาพดี (เป็นผู้วิจัยหลักที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ร้อยละ 50
ขึน้ ไปหรือเป็นเจ้าของผลงานที่มีสว่ นร่วมตัง้ แต่ร้อยละ 40 ขึน้ ไป)
เกณฑ์ใหม่ ผลงานวิจัยตั้งแต่ 2 ชิ้นงานขึ้นไปที่มีคุณภาพดี สามารถเลือกเสนอผลงานได้ 2 แบบ
ได้แก่ ผลงานวิจัย 2 ชิน้ งานที่มคี ุณภาพดี หรือผลงานวิจัย 1 ชิ้นงานที่มีคุณภาพดีร่วมกับ
ผลงานวิชาการอื่นๆ ที่มคี ุณภาพดี (หนังสือหรือตารา)
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การเสนอผลงานเพื่อขอกาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์
วิธีท่ี 1
รายละเอียดการเสนอผลงาน
เกณฑ์เดิม ผลงานวิจัยตั้งแต่ 1 เรื่องขึน้ ไปคุณภาพดี (เป็นผู้วจิ ัยหลักที่มสี ่วนร่วมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้น
ไปหรือเป็นเจ้าของผลงานที่มีสว่ นร่วมตัง้ แต่ร้อยละ 40 ขึน้ ไป)
และ
หนังสือหรือตาราตั้งแต่ 1 เรื่องที่มีคุณภาพดี (มีส่วนร่วมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปหรือเป็น
เจ้าของผลงานที่มสี ่วนร่วมตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึน้ ไป)
เกณฑ์ใหม่ ผลงานวิชาการตั้งแต่ 2 ชิ้นงานขึ้นไปที่มีคุณภาพดี สามารถเลือกเสนอผลงานได้ 2 แบบ
ได้แก่ ผลงานวิจัย 2 ชิ้นงานที่มีคุณภาพดี หรือผลงานวิจัย 1 ชิ้นงานที่มีคุณภาพดี
ร่วมกับผลงานวิชาการอื่นๆ ที่มคี ุณภาพดี
และ
หนังสือหรือตารา 1 เรื่องที่มีคุณภาพดี (มีส่วนร่วมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปหรือเป็น
เจ้าของผลงานที่มสี ่วนร่วมตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึน้ ไป)
วิธีท่ี 2
รายละเอียดการเสนอผลงาน
เกณฑ์เดิม ผลงานวิจัยมากกว่า 1 เรื่องขึน้ ไปคุณภาพดีมาก (เป็นผู้วจิ ัยหลักที่มสี ่วนร่วมตั้งแต่ร้อยละ
50 ขึน้ ไปหรือเป็นเจ้าของผลงานที่มีสว่ นร่วมตัง้ แต่ร้อยละ 40 ขึน้ ไป)
เกณฑ์ใหม่ ผลงานวิจัยตั้งแต่ 3 ชิ้นงานขึ้นไปที่มีคุณภาพดีมากอย่างน้อย 2 ชิ้นงาน หรือผลงานวิจัย
2 ชิน้ งานคุณภาพดีมากร่วมกับผลงานวิชาการอื่นๆ คุณภาพดี (หนังสือหรือตารา)
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การเสนอผลงานเพื่อขอกาหนดตาแหน่งศาสตราจารย์
วิธีท่ี 1
รายละเอียดการเสนอผลงาน
เกณฑ์เดิม ผลงานวิจัยตั้งแต่ 1 เรื่องขึ้นไปคุณภาพดีมาก (เป็นผู้วิจัยหลักที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ร้อยละ
50 ขึน้ ไปหรือเป็นเจ้าของผลงานที่มีสว่ นร่วมตัง้ แต่ร้อยละ 40 ขึน้ ไป)
และ
หนังสือหรือตาราตั้งแต่ 1 เรื่องที่มีคุณภาพดี (มีส่วนร่วมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปหรือเป็น
เจ้าของผลงานที่มสี ่วนร่วมตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึน้ ไป)
เกณฑ์ใหม่ ผลงานวิชาการตั้งแต่ 5 ชิ้นงานขึ้นไปที่มีคุณภาพดีมาก สามารถเลือกเสนอผลงานได้ 2
แบบ ได้แก่ ผลงานวิจัย ตั้งแต่ 5 ชิ้นงานขึ้นไปคุณภาพดีมาก หรือผลงานวิจัย 1 ชิ้นงาน
คุณภาพดีมากร่วมกับผลงานวิชาการอื่นๆ คุณภาพดีมาก
และ
หนังสือหรือตารา 1 เรื่องที่มีคุณภาพดีมาก (มีส่วนร่วมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปหรือเป็น
เจ้าของผลงานที่มสี ่วนร่วมตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึน้ ไป)
วิธีท่ี 2
รายละเอียดการเสนอผลงาน
เกณฑ์เดิม ผลงานวิจัยมากกว่า 1 เรื่องขึน้ ไปคุณภาพดีเด่น (เป็นผู้วิจัยหลักที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ร้อยละ
50 ขึน้ ไปหรือเป็นเจ้าของผลงานที่มีสว่ นร่วมตัง้ แต่ร้อยละ 40 ขึน้ ไป) หรือผลงานวิชาการ
ลักษณะอื่นๆ หรือหนังสือหรือตาราคุณภาพดีเด่น
เกณฑ์ใหม่ ผลงานวิจัยตั้งแต่ 5 ชิ้นงานขึ้นไปที่มีคุณภาพดีเด่น หรือผลงานวิจัย 1 ชิ้นงานคุณภาพ
ดีเด่นร่วมกับผลงานวิชาการอื่นๆ คุณภาพดีเด่น (หนังสือหรือตารา)
ขั้นตอนการยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
 การประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอน และการประเมินการสอน
อาจารย์ผู้ยื่นเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการต้องพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น จากนั้ น
เตรียมเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอน (จานวน 3 ชุด) และผลประเมินคุณภาพการสอน
(เอกสารประเมินจากศูนย์บริการการศึกษา โดยเลือกผลการประเมินคุณภาพการสอนที่ดีที่สุด) และ
ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความขอประเมินเพื่อเสนอคณะกรรมการประจาสานักวิชาฯ ในการกาหนด
ผูท้ รงคุณวุฒิประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอนจานวน 3 ท่าน หลังจากมีการแก้ไข
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เอกสารตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ให้นาส่งเพื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจา
สานักวิชาฯ
 การส่งผลงานเพื่อยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ผู้ยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการจัดทาเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคา
สอนจานวน 1 ชุดพร้อมผลการประเมิน 1 ชุด และเอกสารเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการจานวน 9
ชุด (ตัวจริง 1 ชุดและสาเนา 8 ชุด) เพื่อส่งให้คณะกรรมการประจาสานักวิชาฯ พิจารณาความถูกต้อง
ของเอกสารและนาส่งฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และองค์กรในการดาเนินการจัดส่ง reviewers จานวน 3
ท่านและรอผลการประเมิน หากมีแก้ไขและปรับ ปรุงตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้วฝ่ายทรัพยากร
มนุ ษ ย์แ ละองค์ ก รจะเสนอสภาวิ ชาการของมหาวิท ยาลั ย เพื่อ รั บ รอง ต่ อ ด้ วยการรั บ รองจากสภา
มหาวิทยาลัย จากนั้นตาแหน่งรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์จะถูกลงนามโดยอธิการบดี
แต่ตาแหน่งศาสตราจารย์จะผ่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนาความกราบบังคมทูลโปรดเกล้า และ
ดาเนินการประกาศอย่างเป็นทางการ
ประเด็นอื่นๆ
มีก ารแลกเปลี่ย นเรีย นรู้จากอาจารย์ผู้มีป ระสบการณ์และผู้ที่เ พิ่งได้ รับการแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งการหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ของสานักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยหลังจากมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการและ
วิธีการเตรียมเอกสารและการยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้มีคณาจารย์จากสาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์และกายภาพบาบัดได้ยื่นเพื่อขอประเมินเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคาสอน และ
ประเมินผลการสอนเป็นจานวนมาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
ผู้บันทึกข้อมูล
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