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อาจารย์อุดมศกึษากับการขอต าแหน่งทางวชิาการ 

 อาจารย์ในระดับอุดมศึกษามีหน้าที่ในการเรียน-การสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอกใน

มหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชนต่างมีบทบาทหน้าที่ที่เหมือนกันในการพัฒนาองค์ความรู้

และทักษะในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งการพัฒนาออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 

 การพัฒนาความรู้   

อาจารย์อุดมศึกษาต้องมีความมุ่งเน้นการเรียน-การสอนนักศึกษาให้มีความรู้เพิ่มพูนและ

เหมาะสมกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะในด้านองค์ความรู้พื้นฐาน ทักษะในด้านวิชาชีพ

จ าเพาะในสายวิชาชีพนั้น ทักษะทางด้านการท างานเป็นกลุ่ม รวมทั้งทักษะและความคิดในด้านจิตใจ

สาธารณะ 

อาจารย์อุดมศึกษาต้องมีความมุ่งเน้นด้านความรู้ทางการวิจัยและนวัตกรรม โดยพัฒนาองค์

ความรู้พื้นฐานสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ที่มี หรือการคิดค้นและพัฒนา

องค์ความรูใ้หม่จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

อาจารย์อุดมศกึษาต้องมุ่งเน้นการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่น ที่ต้องมี

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนโดยอาศัยองคค์วามรูจ้ากงานวจิัยและนวัตกรรมในการน ามาใช้เพื่อการแก้ไข

ปัญหาชุมชนอย่างถูกต้อง และถ่ายทอดองค์ความรูท้ี่มใีห้กับชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถน าองค์ความรู้ที่

ได้รับไปพัฒนาต่อยอดเป็นชุมชนที่ยั่งยืนได้ 
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 การพัฒนาตนเอง 

อาจารย์อุดมศึกษาต้องมีการพัฒนาความรู้ของตนเองอยู่เสมอจากการเข้าร่วมอบรมสัมมนา 

หรอืการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูความรู้พื้นฐานเดิม และต่อยอด

หรือก้าวทันองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือมีความเฉพาะทางในด้านวิชาชีพ

มากขึ้น เป็นต้น 

อาจารย์อุดมศกึษาต้องขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จากผลการเรียน-การสอนของ

อาจารย์ในอุดมศึกษาและผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ รวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 

ทั้งหมดนี้สามารถน าไปใช้เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ และการขอก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการของอาจารย์อุดมศกึษายังเป็นตัวชีว้ัดคุณภาพการศกึษาขององค์กร 

 การพัฒนาองค์กร 

อาจารย์อุดมศกึษาต้องมีการขับเคลื่อนพันธกิจหรือเป้าหมายขององค์กร และการขับเคลื่อนให้

เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของประเทศที่มีการก าหนดขึ้น ซึ่งพันธกิจขององค์กรต้องมีความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน และถือเป็นบทบาทหน้าที่ส าคัญอีกอย่าง

หนึ่งของอาจารย์อุดมศกึษา 

 

 ในกระบวนการพัฒนาตนเองของอาจารย์อุดมศึกษาในด้านการเรียน-การสอน การวิจัยและ

นวัตกรรม และการบริการวิชาการ ถูกก าหนดให้เกิดการบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อให้มีการเรียนรู้และ

การถ่ายทอดองค์ความรู้ถึงกัน เพื่อให้สามารถน าความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้เพื่อการ

แก้ไขปัญหาแก่ชุมชน เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนให้เกิดความยั่งยืนของชุมชนขึ้น และผลจากความรู้

ทั้งหมดจะสามารถน ามาถ่ายทอดในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาการเรียน-การสอนที่เกิดจากประสบการณ์

จริงและสามารถน ามาพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในช้ันเรียนได้ ดังนั้น การขอก าหนดต าแหน่งทาง

วชิาการของอาจารย์อุดมศึกษาจึงเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพของอาจารย์ในอุดมศึกษาของสถาบันว่ามีการ

พัฒนาอย่างไร การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการถือเป็นการพัฒนาตนเองด้านหนึ่งของอาจารย์

อุดมศึกษาที่มีการก าหนดเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนจากส านักงานการอุดมศึกษาถึงคุณสมบัติเฉพาะของ

อาจารย์ที่จะยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับต่างๆ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รอง

ศาสตราจารย์ (รศ.) และศาสตราจารย์ (ศ.) 

 การยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์อุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีหลักฐานเชิง

ประจักษ์ที่แสดงถึงคุณภาพของการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ได้แก่ การเรียน-การสอน ต้องมีการ

เตรียมเอกสารเพื่อการเรียน-การสอนที่มีคุณภาพ ทั้งเอกสารประกอบการสอนและเอกสารค าสอน ซึ่ง

ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของสถาบันหรือหน่วยงานจะเป็นผู้ก าหนดถึงคุณภาพที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของ

อาจารย์ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการนั้น ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ต้องมีผลงานวิจัยที่ได้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับ เช่น ฐานข้อมูล TCI, ISI และ Scopus  
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เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบทความวิชาการที่เกิดจากการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สิ่งประดิษฐ์และ

นวัตกรรม รวมทั้งการน าความรูจ้ากองค์ความรูท้ั้งหมดมาเขียนเป็นหนังสือและต ารา 

 

การก าหนดสาขาวิชาที่ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์อุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการก าหนด

สาขาวิชาที่เช่ียวชาญที่สอดคล้องกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก

หลายปัจจัย ได้แก่ 

 ภาระงานสอน  มุ่งเน้นเกี่ยวกับรายวิชาหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเรียน-การสอน

ของอาจารย์อุดมศกึษาผูย้ื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 ผลงานทางวชิาการ มุ่งเน้นถึงผลงานทางวิชาการที่สอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่

ต้องการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 

 

จะเห็นได้ว่าการก าหนดสาขาวิชาของอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวุฒิการศึกษาหรือสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาเพียงอย่างเดียว แต่หากเกี่ยวข้องกับ

ความเช่ียวชาญในสาขานั้นๆ จากผลการเรียน-การสอนและผลงานวิชาการที่ปรากฏเป็นส าคัญ ดังนั้น 

อาจารย์อุดมศึกษาผู้ที่จะยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจะต้องพิจารณาถึงความเช่ียวชาญของ

ตนเอง โดยพิจารณาถึงสาขาหรือหัวข้อที่มีความเช่ียวชาญในการเรียน-การสอน และความเช่ียวชาญ

ในการท างานวิจัยที่มีผลงานวิจัยเชิงประจักษ์ โดยสาขาวิชาที่เป็นระบบสากลตามความเช่ียวชาญ

สามารถพิจารณาได้ที่ International Standard Classification of Education (ISCED) 
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การเตรยีมเอกสารประกอบการสอนและเอกสารค าสอนส านักวิชาสหเวชศาสตร์ 

 เอกสารประกอบการสอน เป็นเอกสารหรือสื่ออื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องในรายวิชาที่สอนเป็น

ส าคัญ ต้องประกอบไปด้วยแผนการสอนหรือ มคอ.3 หัวข้อบรรยายที่มีรายละเอียดพอสมควร ชื่อ

บทความ หนังสืออา่นประกอบการเรียนรู ้เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน การใช้แผนภูม ิแถบเสียง หรือ

ภาพเลื่อนประกอบการเรียน-การสอน ถือว่าเป็นเอกสารประกอบการสอนได้ โดยส านักวิชาสหเวช

ศาสตร์ได้ก าหนดให้เอกสารประกอบการสอนสามารถใช้เอกสาร PowerPoint ที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ใน

ช้ันเรียนเป็นเอกสารประกอบการสอนได้ นอกจากนี้ยังต้องมีแบบฝึกปฏิบัติหรือกรณีศึกษาในแต่ละ

บทเรียน โดยส านักวิชาสหเวชศาสตร์ได้ก าหนดให้เอกสารค าสอนเป็นเอกสารที่มีการเตรียมในรูปแบบ

ของ Word ที่มลีักษณะการบรรยายเป็นรูปแบบที่ชัดเจน 

 รูปเล่มของเอกสารประกอบการสอนและเอกสารค าสอนต้องประกอบไปด้วย หน้าปกที่แสดง

ถึงรายวิชาและผู้สอนอย่างชัดเจน ค าน า สารบัญ แผนการสอนหรือ มคอ.3 ของรายวิชา เนื้อหาใน

ลักษณะที่แยกออกมาเป็นบทพร้อมเอกสารอ้างอิงทุกบท โดยส านักวิชาสหเวชศาสตร์ได้มีการ

ก าหนดการเตรียมเอกสารประกอบการสอนและเอกสารค าสอนที่มีจ านวนไม่ต่ ากว่า 0.5 หน่วยวิชา

หรือเทียบเท่า 24 ช่ัวโมงบรรยาย ในกรณีที่มีช่ัวโมงบรรยายไม่ถึง 24 ช่ัวโมงสามารถใช้ช่ัวโมง

ปฏิบัติการทดแทนได้แต่ต้องมีเอกสารหรือคู่มือปฏิบัติการส าหรับช่ัวโมงปฏิบัติการนั้น นอกจากนี้

รายวิชาที่เป็น problem based learning (PBL) สามารถใช้หัวข้อในกรณีศึกษาเป็นหัวข้อส าหรับการ

เตรียมเอกสารค าสอนได้เช่นเดียวกัน แต่จัดท าในรูปแบบของการบรรยายและเอกสารให้ความรู้ที่มี

ความเหมาะสมกับจ านวนช่ัวโมง PBL ในหัวข้อนั้นๆ 

 

เกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์อุดมศึกษา 

 เกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์อุดมศึกษาปัจจุบันมี 2 เกณฑ์ ได้แก่ 

เกณฑ์เก่าที่สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และเกณฑ์ใหม่ที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 

2561 เป็นต้นไป ซึ่งสามารถแยกพิจารณาเป็นรายหัวข้อย่อย ดังนี้ 

 คุณสมบัติเบื้องต้น 

 เกณฑ์เดิม เกณฑ์ใหม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จบปริญญาโทไม่น้อยกว่า 5 ปี 

จบปริญญาเอกไม่น้อยกว่า 2 ปี 

จบปริญญาโทไม่น้อยกว่า 4 ปี 

จบปริญญาเอกไม่น้อยกว่า 1 ปี 

รองศาสตราจารย์ เป็น ผศ. ไม่น้อยกว่า 3 ป ี เป็น ผศ. ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ศาสตราจารย์ เป็น รศ. ไม่น้อยกว่า 2 ปี เป็น รศ. ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
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 คุณภาพการสอน 

 เกณฑ์เดิม เกณฑ์ใหม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีความช านาญในการสอน มีความช านาญในการสอน 

รองศาสตราจารย์ มีความช านาญพิเศษในการสอน มีความช านาญพิเศษในการสอน 

ศาสตราจารย์ มีความเชี่ยวชาญในการสอน มีความเชี่ยวชาญในการสอน 

 

 เอกสารประกอบการสอนและเอกสารค าสอน 

 เกณฑ์เดิม เกณฑ์ใหม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
0.5 หนว่ยวิชา / 24 ช่ัวโมง 

คุณภาพดี 

1 หนว่ยวิชา / 48 ช่ัวโมง 

คุณภาพดี 

รองศาสตราจารย์ 
0.5 หนว่ยวิชา / 24 ช่ัวโมง 

คุณภาพดี 

1 หนว่ยวิชา / 48 ช่ัวโมง 

คุณภาพดี 

ศาสตราจารย์ 
0.5 หนว่ยวิชา / 24 ช่ัวโมง 

คุณภาพดี 

1 หนว่ยวิชา / 48 ช่ัวโมง 

คุณภาพดี 

 

 การเสนอผลงานวิชาการสามารถเสนอขอได้ 2 แบบ ได้แก่ 

1. วิธีที่ 1 การเสนอผลงานวิจัย ร่วมกับหนังสือหรอืต าราหรอืบทความวชิาการ 

2. วิธีที่ 2 การเสนอผลงานวิจัยเพียงอย่างเดียว 

 

หมายเหตุ 

ข้อก าหนดส าหรับเกณฑ์ใหม่ 

 ผลงานวิชาการต้องเป็นผลงานหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเดิม 

และต้องมีการแสดงหลักฐานการประเมินผลงานวิชาการจาก peer reviewer ร่วมกับหลักฐานการผ่าน

การรับรองการขอจริยธรรมวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ทดลอง ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานทุกคน

ให้ลงนามรับรองสามารถท าได้ ดังนี้ ให้ระบุจ านวนผู้ร่วมในผลงานทุกคนและถือว่ามีสัดส่วนเท่ากัน 

สามารถใหห้ัวหนา้ภาควิชาหรือคณบดีและผู้ขอลงนามรับรองได้ โดยต้องมกีารแสดงเหตุผล 
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การเสนอผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วิธีที่ 1 

 รายละเอียดการเสนอผลงาน 

เกณฑ์เดิม ผลงานวิจัยตั้งแต่ 1 เรื่องขึน้ไปคุณภาพดี (เป็นผู้วจิัยหลักที่มสี่วนรว่มตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้น

ไปหรอืเป็นเจ้าของผลงานที่มีสว่นร่วมตัง้แต่ร้อยละ 40 ขึน้ไป) 

และ 

หนังสือหรอืต าราหรือบทความวิชาการตั้งแต่ 1 เรื่องที่มีคุณภาพดี (มีส่วนร่วมตั้งแต่ร้อย

ละ 50 ขึน้ไปหรอืเป็นเจ้าของผลงานที่มสี่วนรว่มตั้งแตร่้อยละ 40 ขึน้ไป) 

เกณฑ์ใหม่ ผลงานวิชาการตั้งแต่ 2 ชิ้นงานขึ้นไปที่มีคุณภาพดี สามารถเลือกเสนอผลงานได้ 2 แบบ 

ได้แก่ ผลงานวิจัย 2 ชิน้งานที่มคีุณภาพดี หรือผลงานวิจัย 1 ชิ้นงานที่มีคุณภาพดีร่วมกับ

ผลงานวิชาการอื่นๆ ที่มคีุณภาพดี (หนังสือหรอืต ารา) 

 

วิธีที่ 2 

 รายละเอียดการเสนอผลงาน 

เกณฑ์เดิม ผลงานวิจัยมากกว่า 1 เรื่องขึ้นไปคุณภาพดี (เป็นผู้วิจัยหลักที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ร้อยละ 50 

ขึน้ไปหรอืเป็นเจ้าของผลงานที่มีสว่นร่วมตัง้แต่ร้อยละ 40 ขึน้ไป) 

เกณฑ์ใหม่ ผลงานวิจัยตั้งแต่ 2 ชิ้นงานขึ้นไปที่มีคุณภาพดี สามารถเลือกเสนอผลงานได้ 2 แบบ 

ได้แก่ ผลงานวิจัย 2 ชิน้งานที่มคีุณภาพดี หรือผลงานวิจัย 1 ชิ้นงานที่มีคุณภาพดีร่วมกับ

ผลงานวิชาการอื่นๆ ที่มคีุณภาพดี (หนังสือหรอืต ารา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

การเสนอผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

วิธีที่ 1 

 รายละเอียดการเสนอผลงาน 

เกณฑ์เดิม ผลงานวิจัยตั้งแต่ 1 เรื่องขึน้ไปคุณภาพดี (เป็นผู้วจิัยหลักที่มสี่วนรว่มตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้น

ไปหรอืเป็นเจ้าของผลงานที่มีสว่นร่วมตัง้แต่ร้อยละ 40 ขึน้ไป) 

และ 

หนังสือหรือต าราตั้งแต่ 1 เรื่องที่มีคุณภาพดี (มีส่วนร่วมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปหรือเป็น

เจ้าของผลงานที่มสี่วนรว่มตั้งแตร่้อยละ 40 ขึน้ไป) 

เกณฑ์ใหม่ ผลงานวิชาการตั้งแต่ 2 ชิ้นงานขึ้นไปที่มีคุณภาพดี สามารถเลือกเสนอผลงานได้ 2 แบบ 

ได้แก่ ผลงานวิจัย 2 ชิ้นงานที่มีคุณภาพดี หรือผลงานวิจัย 1 ชิ้นงานที่มีคุณภาพดี 

ร่วมกับผลงานวิชาการอื่นๆ ที่มคีุณภาพดี 

และ 

หนังสือหรือต ารา 1 เรื่องที่มีคุณภาพดี (มีส่วนร่วมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปหรือเป็น

เจ้าของผลงานที่มสี่วนรว่มตั้งแตร่้อยละ 40 ขึน้ไป) 

 

วิธีที่ 2 

 รายละเอียดการเสนอผลงาน 

เกณฑ์เดิม ผลงานวิจัยมากกว่า 1 เรื่องขึน้ไปคุณภาพดีมาก (เป็นผู้วจิัยหลักที่มสี่วนร่วมตั้งแต่ร้อยละ 

50 ขึน้ไปหรอืเป็นเจ้าของผลงานที่มีสว่นร่วมตัง้แต่ร้อยละ 40 ขึน้ไป) 

เกณฑ์ใหม่ ผลงานวิจัยตั้งแต่ 3 ชิ้นงานขึ้นไปที่มีคุณภาพดีมากอย่างน้อย 2 ชิ้นงาน หรือผลงานวิจัย 

2 ชิน้งานคุณภาพดีมากร่วมกับผลงานวิชาการอื่นๆ คุณภาพดี (หนังสือหรอืต ารา) 
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การเสนอผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ 

วิธีที่ 1 

 รายละเอียดการเสนอผลงาน 

เกณฑ์เดิม ผลงานวิจัยตั้งแต่ 1 เรื่องขึ้นไปคุณภาพดีมาก (เป็นผู้วิจัยหลักที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ร้อยละ 

50 ขึน้ไปหรอืเป็นเจ้าของผลงานที่มีสว่นร่วมตัง้แต่ร้อยละ 40 ขึน้ไป) 

และ 

หนังสือหรือต าราตั้งแต่ 1 เรื่องที่มีคุณภาพดี (มีส่วนร่วมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปหรือเป็น

เจ้าของผลงานที่มสี่วนรว่มตั้งแตร่้อยละ 40 ขึน้ไป) 

เกณฑ์ใหม่ ผลงานวิชาการตั้งแต่ 5 ชิ้นงานขึ้นไปที่มีคุณภาพดีมาก สามารถเลือกเสนอผลงานได้ 2 

แบบ ได้แก่ ผลงานวิจัยตั้งแต่ 5 ชิ้นงานขึ้นไปคุณภาพดีมาก หรือผลงานวิจัย 1 ชิ้นงาน

คุณภาพดีมากร่วมกับผลงานวิชาการอื่นๆ คุณภาพดีมาก 

และ 

หนังสือหรือต ารา 1 เรื่องที่มีคุณภาพดีมาก (มีส่วนร่วมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปหรือเป็น

เจ้าของผลงานที่มสี่วนรว่มตั้งแตร่้อยละ 40 ขึน้ไป) 

 

วิธีที่ 2 

 รายละเอียดการเสนอผลงาน 

เกณฑ์เดิม ผลงานวิจัยมากกว่า 1 เรื่องขึน้ไปคุณภาพดีเด่น (เป็นผู้วิจัยหลักที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ร้อยละ 

50 ขึน้ไปหรอืเป็นเจ้าของผลงานที่มีสว่นร่วมตัง้แต่ร้อยละ 40 ขึน้ไป) หรือผลงานวิชาการ

ลักษณะอื่นๆ หรอืหนังสือหรอืต าราคุณภาพดีเด่น 

เกณฑ์ใหม่ ผลงานวิจัยตั้งแต่ 5 ชิ้นงานขึ้นไปที่มีคุณภาพดีเด่น หรือผลงานวิจัย 1 ชิ้นงานคุณภาพ

ดเีด่นร่วมกับผลงานวิชาการอื่นๆ คุณภาพดีเด่น (หนังสือหรอืต ารา) 

 

ขั้นตอนการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 การประเมินเอกสารประกอบการสอนหรอืเอกสารค าสอน และการประเมินการสอน 

อาจารย์ผู้ยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต้องพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น จากนั้ น

เตรียมเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอน (จ านวน 3 ชุด) และผลประเมินคุณภาพการสอน 

(เอกสารประเมินจากศูนย์บริการการศึกษา โดยเลือกผลการประเมินคุณภาพการสอนที่ดีที่สุด) และ

ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความขอประเมินเพื่อเสนอคณะกรรมการประจ าส านักวิชาฯ ในการก าหนด

ผูท้รงคณุวุฒิประเมนิเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนจ านวน 3 ท่าน หลังจากมีการแก้ไข
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เอกสารตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ให้น าส่งเพื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า

ส านักวิชาฯ  

 การส่งผลงานเพื่อยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ 

อาจารย์ผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจัดท าเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค า

สอนจ านวน 1 ชุดพร้อมผลการประเมิน 1 ชุด และเอกสารเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 9 

ชุด (ตัวจริง 1 ชุดและส าเนา 8 ชุด) เพื่อส่งให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาฯ พิจารณาความถูกต้อง

ของเอกสารและน าส่งฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และองค์กรในการด าเนินการจัดส่ง reviewers จ านวน 3 

ท่านและรอผลการประเมิน หากมีแก้ไขและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้วฝ่ายทรัพยากร

มนุษย์และองค์กรจะเสนอสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อรับรอง ต่อด้วยการรับรองจากสภา

มหาวิทยาลัย จากนั้นต าแหน่งรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์จะถูกลงนามโดยอธิการบดี 

แตต่ าแหน่งศาสตราจารย์จะผ่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการน าความกราบบังคมทูลโปรดเกล้า และ

ด าเนนิการประกาศอย่างเป็นทางการ 

 

 ประเด็นอื่นๆ 

 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์และผู้ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งการหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ

ของส านักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยหลังจากมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการและ

วิธีการเตรียมเอกสารและการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้มีคณาจารย์จากสาขาวิชาเทคนิค

การแพทย์และกายภาพบ าบัดได้ยื่นเพื่อขอประเมินเอกสารประกอบการสอนและเอกสารค าสอน และ

ประเมินผลการสอนเป็นจ านวนมาก 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ 

ผู้บันทึกข้อมูล 


