


ข้อบังคับและประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ

สำาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัย

และบุคลากรภายนอก

   หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย

จัดพิมพ์เผยแพร่ 

พ.ศ. ๒๕๖๔



ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ส าหรับอาจารย์ของมหาวทิยาลัยและบุคลากรภายนอก 

 
พิมพ์ครั้งที่ ๑ :  มกราคม ๒๕๖๔ จ านวน ๑,๐๐๐ เล่ม 
จ านวนหน้า : ๑๕๘ หน้า 
จัดพิมพ์โดย :  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย 
ที่ปรึกษา :  พระเมธีธรรมาจารย์, รศ. ดร. พระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ. ดร. 
  พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ. ดร.  พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ. ดร. 
  ศ. ดร.บุญทัน ดอกไธสง  ศ. ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ ์
  รศ. ดร.ประณต นันทิยกุล รศ. ดร.สมาน งามสนิท 
  รศ. ดร.พรรษา พฤฒยางกูร รศ. ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ 
  รศ. ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช รศ. ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง 
บรรณาธิการ :  รศ. ดร.สุรพล  สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
กองบรรณาธิการ  | พระอุดมสิทธินายก, ผศ. ดร. | รศ. ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง | 
  | พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ. ดร. | ผศ. ดร.ยุทธนา ปราณีต | 

| ผศ. ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี | ผศ. ดร.สรุยิา รักษาเมือง | ผศ. ดร.อนุวัต กระสังข์ | 
| พระสมนึก ธรีปญฺโ | พระนุชิต นาคเสโน | ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ |  
| ดร.กรกต ชาบัณฑติ | อ.สุมาลี บญุเรือง | นายพลวัฒน์ สีทา |  

  | นายชัยณรงค์ ธรรมธีรภรณ์ | นายสุกิจจ์ บุตรเคน | น.ส.พัชรี หาลาง | 
  | น.ส.กาญจนา บุญเรือง | 
พิมพ์ที่ :  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๗๕ หมู่ ๑ ต าบลล าไทร  
  อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรอียุธยา ๑๓๑๗๐ 
  โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๕๕๕-๖ โทรสาร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๕๔๕ 
ศิลปกรรม : ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง 
 
 

(สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย) 



ก

ค าน า 
 

 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ ๖/
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้อนุมัติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 ข้อบังคับฉบับดังกล่าวข้างต้นนี้ ได้ก าหนดให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ออกประกาศมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย ภาระงาน
สอน การประเมินผลการสอน เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน การ
เทียบต าแหน่งทางวิชาการ การนับเวลาการด ารงต าแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งทางวิชาการ การเทียบวุฒิการศึกษา การก าหนดสาขาวิชาของผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ขั้นตอนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ การเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการและการแบ่งสัดส่วนผลงานทางวิชาการ ซึ่งคณะท างานของคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการได้ยกร่างเสนอ ก.พ.ว. เรียบร้อยแล้ว 
 คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ได้ให้ความเห็นชอบประกาศ
ทั้ง ๘ ฉบับนั้นแล้วและอธิการบดีได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงมีผลท าให้ขณะนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มี
กฎเกณฑ์รองรับในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่บุคลากรฝ่ายวิชาการ สามารถ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ตามทีเ่คยปฏิบัติมา 
 ต่อมาสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้อนุมัติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รอง
ศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมแบบแนบท้ายข้อบังคับ 
ซึ่งได้ปรากฏในเอกสารนี้ด้วยเช่นกัน 



ข

 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ พิจารณาเห็น
ว่าขณะนี้บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยมีความประสงค์ที่ต้องการจะทราบ 
กฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเรื่องการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ดังนั้น จึงได้ขออนุมัติ
มหาวิทยาลัยเพ่ือจัดพิมพ์ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว
เผยแพร่ให้ผู้ที่ประสงค์รับทราบข้อมูลสารสนเทศนี้ต่อไป 
 หวังว่า การจัดพิมพ์เอกสารเล่มนี้ คงจะเอ้ืออ านวยประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่จะน าไปเป็นคู่มือในการพัฒนางานทาง
วิชาการของตนเอง และน าไปสู่การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ อันเป็นการท าให้
เกิดผลของการประกันคุณภาพทางการศึกษาท่ีดีขึ้นของมหาวิทยาลัยสืบไป 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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บัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เดือนมกราคม ๒๕๖๔ 
  



ค

สารบัญ 
 

เรื่อง  หน้า 
ค าน า  ก 
สารบัญ  ค 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 

๑ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ  
และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแบบแนบท้ายข้อบังคับฯ ๑๕ 
ประกาศมหาวิทยาลัย และแบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ๒๔ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับภาระงานสอน การประเมินผล 
การสอน และเอกสารในการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

๒๓ 
 แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

(แบบ มจร กพอ. ๐๓) ๓๐ 
 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  (แบบ มจร จรธ.) ๔๙ 
 แบบประเมินผลการสอน (แบบ มจร ปผ. ๑) ๕๒ 
 แบบประเมินผลการสอน (แบบ มจร ปผ. ๒) ๕๔ 
 แบบประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  

(แบบ มจร ปอส. ๑) 
 

๕๕ 
 แบบประเมินเอกสารรวมของคณะอนุกรรมการ (แบบ มจร ปอส. ๒) ๕๘ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๕๙ 
 แบบค าขอเทียบต าแหน่งทางวิชาการ (แบบ มจร คขท.) ๖๓ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนับเวลาการค ารงต าแหน่งและการปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
๗๐ 



ง

สารบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง  หน้า 
 แบบค าขอนับเวลาการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  (แบบ มจร คขน.) ๗๔ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบวุฒิการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ๗๙ 
เรื่อง ก าหนดสาขาวิชาของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๘๑ 
เรื่อง ขั้นตอนการขอก าหนดต าแหน่งทางทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๘๓ 

 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ๘๗ 
เรื่อง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๘๘ 

 แบบตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
(แบบ มจร กผพ.) ๑๑๙ 

 แบบประเมินต ารา (ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) (แบบ มจร ปตร.) ๑๒๘ 
 แบบประเมินหนังสือ (ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) (แบบ มจร ปนส.) ๑๓๒ 
 แบบประเมินเอกสารประกอบการสอน (ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) 

(แบบ มจร ปอป.) ๑๓๖ 
 แบบประเมิน เอกสารค าสอน (ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) (แบบ มจร ปอค.) ๑๓๙ 

เรื่อง ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๔๒ 
 แบบแสดงหลักฐานการแบ่งสัดส่วนผลงานวิชาการ (แบบ มจร สสส.) ๑๔๖ 
ภาคผนวก ๑๔๗ 
 สรุปแผนผังการเสนอผลงานทางวิชาการท่ีขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ๑๔๘ 
 ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ หรือ ก.พ.ว. 

 
๑๕๓ 

  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ หรือ ก.พ.ว. 
(เพ่ิมเติม) ๑๕๔ 

  เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  ๑๕๕ 
  เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  ๑๕๖ 
  เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ๑๕๘ 





ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2



การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  สำาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก 3
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แบบประวัติโดยสังเขป 

 
ประวัติโดยสังเขป 

เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ 
 

สังกัดส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย / คณะ / วิทยาลัย......................................................................... 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

ชื่อ ฉายา/ นามสกุล  
วัน/ เดือน/ ปีเกิด    
ปัจจุบันอาย/ุ พรรษา อายุ                       ป ี พรรษา 
ที่อยู่ปัจจุบัน 
 

 

วุฒิการศึกษา 
 
 

 

ต าแหน่ง/ หน้าที่ในปัจจุบัน  

เสนอให้สอนในสาขาวิชา  แก่นิสิตชั้นปี 
รายวิชา  
มติที่ประชุมส่วนงานต้นสังกัด
การประชุมคณะกรรมการ
ประจ า 

 

ในการประชุมครั้งที่  เมื่อวันที่ 
 

รับรองตามนี้ 

 
(................................................................................)  

(เจ้าของประวัติ) 

สแกนรูปภาพ 
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แบบ มจร บจพ. 
แบบค ารับรองของส่วนงานต้นสังกัด 

เพื่อเสนอขอรับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นอาจารย์พิเศษ 
 
 

ส่วนงาน  บัณฑิตวิทยาลัย / คณะ / วิทยาลัย.................................................................................. 
บุคคลภายนอกที่เสนอเป็นอาจารย์พิเศษชื่อ................................ฉายา/นามสกุล........................... 
 ได้เสนอขอรับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยให้เป็นอาจารย์พิเศษ ตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 
 ๑. ระดับสาขาวิชา หรือภาควิชา ได้พิจารณาในที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือ
ภาควิชา หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เมื่อวันที่................................................................... 
โดยเสนอให้สอนหรือบรรยายในรายวิชา..................................................... .................................... 
ปีการศึกษา..............................ภาคการศึกษาที.่.................. 
 ๒. ระดับ บัณฑิตวิทยาลัย / คณะ / วิทยาลัย ได้เสนอคณะกรรมการประจ าของส่วนงาน
เมือ่การประชุมครั้งท่ี.................../..........................เมือ่วันวันที่....................................................... 
โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบให้น าเสนอสภาวิชาการ 
 ทั้งนี้ ส่วนงานได้พิจารณาตามความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทุกประการแล้ว และได้แนบค า
ขอรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งปวงมาพร้อมแล้วนี้ 
 

............................................................... 
(                                               ) 

                        ต าแหน่ง................................................................. 
วันท่ี................เดือน.................................พ.ศ. ...................... 

(เฉพาะหัวหน้าส่วนงานระดับ บัณฑิตวิทยาลัย / คณะ / วิทยาลัย) 
 

เอกสารแนบจากส่วนงานต้นสังกัด 
 ๑. บันทึกรายงายการประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือการประชุมของภาควิชา 
หรือการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (แล้วแต่กรณี) 
 ๒. บันทึกรายงานการประชุมประจ าเดือนของคณะกรรมการประจ าของบัณฑิตวิทยาลัย
หรือคณะ หรือวิทยาลัย 
 ๓. เอกสารการลงลายมือชื่อผู้เข้าประชุมทั้งข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ข้างต้น 



ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย20

แบบ มจร อจพ. 
 

แบบค ำร้องขอรับกำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็นอำจำรย์พิเศษ 
คณะ/บัณฑิตวิทยำลัย/วิทยำลัย ………………………………………………………………….……………… 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
 

ส่วนที่ ๑ แบบประวัติส่วนตัวและผลงำนทำงวิชำกำร 
๑. ประวัติส่วนตัว 
 ๑.๑ ชื่อ...................................................ฉายา/นามสกุล.................................................. 
 ๑.๒ วัน/เดือน/ปีเกิด............../................/.................อายุ................ปี พรรษา....... .......... 
 ๑.๓ ที่อยู่/สังกัดวัด..................................................................... ...................................... 
............................................................................................................................. ...........................
............................................................................................................................. ........................... 
 ๑.๔ หมายเลขโทรศัพท์.............................................................. ....................................... 
 ๑.๕ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อคุณวุฒิเต็มพร้อมสาขาวิชา โดยเรียงจาก
คุณวุฒิสูงสุดตามล าดับ และกรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
     คุณวุฒ ิ  ปี พ.ศ. ที่จบ        ชื่อสถำนศึกษำ 

๑.๕.๑ .................................................. ...................... ......................................... 
๑.๕.๒ .................................................. ...................... ......................................... 
๑.๕.๓ .................................................. ...................... ......................................... 
๑.๕.๔ .................................................. ...................... ......................................... 
๑.๕.๕ .................................................. ...................... ......................................... 

 ๑.๖ หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/งานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา หรือ
ขอรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรนั้นๆ ด้วย (ปริญญาเอกหรือปริญญาโทตามวุฒิที่ประกอบ) 
.................................................................................................................................. ......................
............................................................................................................. ........................................... 
 

๒. ประวัติกำรท ำงำน (ต าแหน่ง/หน้าที่ที่ส าคัญ) 
 ๒.๑ พ.ศ....................เคยด ารงต าแหน่ง............................................................................ 
 ๒.๒ พ.ศ....................เคยด ารงต าแหน่ง............................................................................ 
 ๒.๓ พ.ศ....................เคยด ารงต าแหน่ง............................................................................ 
 ๒.๔ พ.ศ....................เคยด ารงต าแหน่ง............................................................................ 
 ๒.๕ พ.ศ....................เคยด ารงต าแหน่ง............................................................................ 
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๓. ประวัติกำรสอนหรือบรรยำย 
 ๓.๑ พ.ศ............................เคยสอนหรอืบรรยายท่ี............................................................ 
ในรายวิชาหรือหัวข้อเรื่อง.................................................................................................... ........... 
 ๓.๒ พ.ศ............................เคยสอนหรอืบรรยายท่ี............................................................ 
ในรายวิชาหรือหัวข้อเรื่อง.................................................................................................... ........... 
 ๓.๓ พ.ศ............................เคยสอนหรือบรรยายที่............................... ............................. 
ในรายวิชาหรือหัวข้อเรื่อง.................................................................................................... ........... 
 
๔. ผลงำนทำงวิชำกำร 
 ๔.๑ บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย  

๔.๑.๑ เรื่อง.........................................................................................................  
รายละเอียดของการตีพิมพ์เผยแพร่............................................................................................... .. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๔.๑.๒ เรื่อง............................................................... .......................................... 
รายละเอียดของการตีพิมพ์เผยแพร่............................................................................................... .. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๔.๑.๓ เรื่อง.........................................................................................................  
รายละเอียดของการตีพิมพ์เผยแพร่............................................................................................... .. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๔.๒ เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอนชื่อเรื่อง................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ตีพิมพ์ที่..................................................................................................................................... ...... 
เมื่อวันที่............................................................มีความยาว .....................หน้า 
 ๔.๓ หนังสือชื่อ...................................................... ............................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ตีพิมพ์ที่...................................................................... ................................................. .................... 
เมื่อวันที่............................................................มีความยาว.....................หน้า  

๔.๔ งานวิจัยชื่อ............................................................................................................ .....  
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
โดยมีส่วนงานที่ก ากับดูแลงานวิจัยคือ....................................................................... ...................... 
และได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารชื่อ................................................................................................. 
............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................ ....................(ระบุรายละเอียด) 
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ข้าพเจ้าผู้เป็นเจ้าของประวัติ และผลงานทางวิชาการ ขอรับรองว่า 

 ๑. ประวัติและผลงานทางวิชาการดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ และมีความ
ยินยอมให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตรวจสอบประวัติ และความถูกต้องของ
คุณวุฒิการศึกษา และผลงานทางวิชาการตามที่น าเสนอ 
 ๒. ผู้ที่ขอรับการพิจารณาเป็นอาจารย์พิเศษขอยืนยันถึงความที่ตนเอง เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถและความประพฤติใดๆ ที่มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการ ที่จะถ่ายทอดความรู้ ให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้ง 
 

ลงชื่อ..............................................................เจ้าของประวัติ 
                                                  (                                              ) 

วันที่.................เดือน...................................พ.ศ.....................  
 

เอกสำรที่แนบมีดังนี้ 
 ๑. เอกสารคุณวุฒิการศึกษา………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................... 
............................................................................................................................. ...........................  

๒. ผลงานทางวิชาการ………………………………………………………………………………………….. 
........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................... 
............................................................................................................................. ........................... 
............................................................................................ ............................................................
........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................... 
............................................................................................................................. ...........................  

๓. ประวัติผู้เสนอ..............................................................................................................  
.................................................................................. ......................................................................
 ๔. เอกสารอ่ืนๆ (โปรดระบุ)..............................................................................................  
............................................................................................................................. ........................... 
................................................................................. ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...........................  



1หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับภาระงานสอน การประเมินผลการสอน และเอกสาร

ในการเสนอขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓

 เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยคณุสมบติั หลกัเกณฑ์และวธิกีารแต่งตัง้ผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๐ และมตคิณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวชิาการ ในคราวประชมุ

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ

เกีย่วกบัภาระงานสอน การประเมนิผลการสอนและเอกสารในการเสนอขอก�าหนดต�าแหน่งทางวชิาการ

ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการเก่ียวกบัภาระงานสอน การประเมนิผลการสอน และเอกสารในการเสนอขอก�าหนดต�าแหน่ง

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓” 

 ข้อ ๒  ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

 ข้อ ๓  บรรดา ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้

แทน

 ข้อ ๔  ในประกาศนี้

   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวชิาการ หรือ ก.พ.ว. 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   “อาจารย์” หมายความว่า บุคคลทีม่หาวทิยาลยับรรจแุละแต่งต้ัง หรอืแต่งตัง้ให้เข้าท�างาน

ในต�าแหน่งอาจารย์ ซึ่งท�าหน้าที่สอน วิจัย บริการวิชาการ และทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
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1หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับภาระงานสอน การประเมินผลการสอน และเอกสาร

ในการเสนอขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓

 เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยคณุสมบติั หลกัเกณฑ์และวธิกีารแต่งตัง้ผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๐ และมตคิณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวชิาการ ในคราวประชมุ

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ

เกีย่วกบัภาระงานสอน การประเมนิผลการสอนและเอกสารในการเสนอขอก�าหนดต�าแหน่งทางวชิาการ

ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการเก่ียวกบัภาระงานสอน การประเมนิผลการสอน และเอกสารในการเสนอขอก�าหนดต�าแหน่ง

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓” 

 ข้อ ๒  ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

 ข้อ ๓  บรรดา ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้

แทน

 ข้อ ๔  ในประกาศนี้

   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวชิาการ หรือ ก.พ.ว. 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   “อาจารย์” หมายความว่า บุคคลทีม่หาวทิยาลยับรรจแุละแต่งต้ัง หรอืแต่งตัง้ให้เข้าท�างาน

ในต�าแหน่งอาจารย์ ซึ่งท�าหน้าที่สอน วิจัย บริการวิชาการ และทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
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ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย242 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย โดยได้รับค่าจ้างจากงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุน 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร หรือเงินรายได้อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย และรวมถึงอาจารย์ผู ้อุทิศตนให้แก ่

มหาวิทยาลัยโดยไม่รับค่าจ้างอีกด้วย

   “ต�าแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 

   “ส่วนงาน” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัย

   “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ที่ท�าหน้าที่

ประเมนิคณุภาพและประสทิธภิาพการสอน รวมทัง้ประเมนิเอกสารหลักฐานทีใ่ช้ในการประเมนิผลการ

สอนแล้วแต่กรณี

   “ภาระงานสอน” หมายความว่า งานสอนและการเตรียมการสอนในรายวิชาที่ก�าหนด 

ไว้ในหลักสูตร การควบคุมการฝึกปฏิบัติภาคสนาม งานอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต และหรืองานอาจารย์ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

   “วิทยานิพนธ์” หมายความว่า ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ

   “ชัว่โมงท�าการ” หมายความว่า ชัว่โมงทีส่อนจรงิตามตารางสอน และหมายรวมถงึชัว่โมง

เตรียมการสอนและกระบวนการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน โดยคิดจ�านวนชั่วโมงท�าการ

ตามจริง

 ข้อ ๕ ภาระงานสอน มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

   ผู้ขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ ต้องมีช่ัวโมงสอนประจ�าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก�าหนดไว ้

ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งรายวิชาและมีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า ๙๐ ชั่วโมงท�าการ

ต่อภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเทียบได้เท่ากับชั่วโมงสอนสามหน่วยกิตในระบบทวิภาค โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้

   ๕.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ๑ หน่วยกิต ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ๑ ชั่วโมง 

ต่อสปัดาห์ หรอืไม่น้อยกว่า ๑๕ ชัว่โมง ตลอดหนึง่ภาคการศกึษาปกติ คดิเป็นภาระงานสอนต่อหมู ่ดงันี้ 

    สอนนิสิตไม่เกิน ๕๐ รูปหรือคน คิดเป็นภาระงาน ๓.๕ ชั่วโมง ท�าการต่อสัปดาห์ 

ต่อภาคการศึกษาปกติ

    สอนนิสิต ๕๑-๑๐๐ รูปหรือคน คิดเป็นภาระงาน ๔ ชั่วโมง ท�าการต่อสัปดาห์ 

ต่อภาคการศึกษาปกติ

    สอนนิสิต ๑๐๑-๒๐๐ รูปหรือคน คิดเป็นภาระงาน ๔.๕ ชั่วโมง ท�าการต่อสัปดาห์

ต่อภาคการศึกษาปกติ
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การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  สำาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก 252 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย โดยได้รับค่าจ้างจากงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุน 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร หรือเงินรายได้อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย และรวมถึงอาจารย์ผู ้อุทิศตนให้แก ่

มหาวิทยาลัยโดยไม่รับค่าจ้างอีกด้วย

   “ต�าแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 

   “ส่วนงาน” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัย

   “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ที่ท�าหน้าที่

ประเมนิคณุภาพและประสิทธภิาพการสอน รวมทัง้ประเมนิเอกสารหลกัฐานทีใ่ช้ในการประเมนิผลการ

สอนแล้วแต่กรณี

   “ภาระงานสอน” หมายความว่า งานสอนและการเตรียมการสอนในรายวิชาที่ก�าหนด 

ไว้ในหลักสูตร การควบคุมการฝึกปฏิบัติภาคสนาม งานอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต และหรืองานอาจารย์ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

   “วิทยานิพนธ์” หมายความว่า ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ

   “ชัว่โมงท�าการ” หมายความว่า ชัว่โมงทีส่อนจรงิตามตารางสอน และหมายรวมถงึชัว่โมง

เตรียมการสอนและกระบวนการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน โดยคิดจ�านวนชั่วโมงท�าการ

ตามจริง

 ข้อ ๕ ภาระงานสอน มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

   ผู้ขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ ต้องมีช่ัวโมงสอนประจ�าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก�าหนดไว ้

ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งรายวิชาและมีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า ๙๐ ชั่วโมงท�าการ

ต่อภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงเทียบได้เท่ากับชั่วโมงสอนสามหน่วยกิตในระบบทวิภาค โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้

   ๕.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ๑ หน่วยกิต ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ๑ ช่ัวโมง 

ต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า ๑๕ ชัว่โมง ตลอดหนึง่ภาคการศกึษาปกต ิคดิเป็นภาระงานสอนต่อหมู ่ดงัน้ี 

    สอนนิสิตไม่เกิน ๕๐ รูปหรือคน คิดเป็นภาระงาน ๓.๕ ชั่วโมง ท�าการต่อสัปดาห์ 

ต่อภาคการศึกษาปกติ

    สอนนิสิต ๕๑-๑๐๐ รูปหรือคน คิดเป็นภาระงาน ๔ ชั่วโมง ท�าการต่อสัปดาห์ 

ต่อภาคการศึกษาปกติ

    สอนนิสิต ๑๐๑-๒๐๐ รูปหรือคน คิดเป็นภาระงาน ๔.๕ ชั่วโมง ท�าการต่อสัปดาห์

ต่อภาคการศึกษาปกติ
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3หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

    สอนนิสิต ๒๐๑ –๓๐๐ รูปหรือคน คิดเป็นภาระงาน ๕ ชั่วโมง ท�าการต่อสัปดาห์ 

ต่อภาคการศึกษาปกติ

    สอนนิสิต ๓๐๑ รูปหรือคนขึ้นไป คิดเป็นภาระงาน ๕.๕ ชั่วโมง ท�าการต่อสัปดาห์

ต่อภาคการศึกษาปกติ

   ๕.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ๑ หน่วยกิตใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ๒ หรือ ๓ ชั่วโมง ต่อสัปดาห์

หรือคิดเป็น ๓๐ หรือ ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็นภาระงานสอน ๒.๕ หรือ ๓.๕ ชั่วโมง 

ท�าการต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติ

   รายวชิาสมัมนาท้ังในระดบัปรญิญาตรีและบณัฑติศกึษา ให้คดิเทยีบภาระงานสอนไม่เกิน 

๓.๕ ชัว่โมง ท�าการต่อสปัดาห์ต่อภาคการศกึษาปกต ิส�าหรบัรายวชิาสัมมนาทีมี่อาจารย์ทีป่รึกษาสมัมนา  

ให้คิดเทียบเป็นภาระงานสอน ๑ ชั่วโมง ท�าการต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติ 

    รายวิชาที่น�านิสิตออกศึกษาและฝึกปฏิบัติงานภาคสนามในช่วงปิดภาคเรียนและหรือ 

ภาคฤดูร้อนและวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ๑ หน่วยกิตใช้เวลา ๑๐ ถึง ๒๐ วัน ให้คิดเทียบเป็นภาระ 

งานสอนดังนี้

    - อาจารย์ที่ท�าหน้าที่นิเทศ คิดภาระงาน ๑๑.๕ ชั่วโมงท�าการต่อรายวิชา

    - อาจารย์ทีเ่ข้าร่วมนเิทศ คดิภาระงาน ๐.๕ ชัว่โมงท�าการต่อสัปดาห์ต่อรายวชิาต่อวนั 

   ๕.๓ การท�าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบรายวิชาที่มีผู้สอนมากกว่า ๑ รูป 

หรือคนให้คิดเทียบเป็นภาระงานสอนได้ ๐.๕ ชั่วโมงท�าการต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติ 

   ๕.๔ การดแูลการตรวจเยีย่มการฝึกงาน งานนเิทศ ฝึกสอน การปฏบิติัศาสนกจิ การบ�าเพญ็

สาธารณประโยชน์ สหกิจศึกษา ให้คิดเทียบเป็นภาระงานสอนได้ ๑ ชั่วโมง ท�าการต่อสัปดาห์ต่อภาค

การศึกษา 
   ๕.๕ การท�าหน้าที่เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษานิสิต ให้คิดเทียบเป็นภาระงานสอนได้ ๐.๑๓ 

ชั่วโมงท�าการต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติต่อรูปหรือคน

   ๕.๖ การท�าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้คิดเป็นภาระงานสอนต่อนิสิต 

ที่ลงทะเบียน ๑ รูปหรือคน ดังนี้ 
    ๕.๖.๑ ระดับปริญญาตรี 

    การท�าหน้าทีเ่ป็นอาจารย์ทีป่รกึษาการค้นคว้าอสิระ ให้คดิเป็นภาระงานสอนได้ ๐.๕ 

ชั่วโมง ท�าการต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติต่อรูปหรือคน 

     การท�าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วมให้คิดเป็นภาระงานสอนได้ 

๐.๒๕ ชั่วโมง ท�าการต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติต่อรูปหรือคน 
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    ๕.๖.๒ ระดับปริญญาโท

    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก คิดเป็นภาระงานสอนได้ ๒ ชั่วโมง ท�าการ 

ต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติต่อรูปหรือคน

    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม คิดเป็นภาระงานสอนได้ ๑ ชั่วโมง ท�าการ 

ต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติต่อรูปหรือคน

    ๕.๖.๓ ระดับปริญญาเอก

    อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก คิดเป็นภาระงานสอนได้ ๓ ชั่วโมง ท�าการ 

ต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติต่อรูปหรือคน

    อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม คิดเป็นภาระงานสอนได้ ๑.๕ ชั่วโมง ท�าการ 

ต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติต่อรูปหรือคน

    กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คิดเป็นภาระงานสอน

ได้ ๐.๒ ชั่วโมง ท�าการต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติต่อรูปหรือคน

 ข้อ ๖ การประเมินผลการสอน มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

   ๖.๑ ผูข้อก�าหนดต�าแหน่งทางวชิาการเสนอเอกสารทีใ่ช้ในการประเมินผลการสอนรายวชิา

ใดวชิาหน่ึงในหลกัสตูรทีส่ภามหาวทิยาลยัอนมุตัแิละให้เปิดสอนซ่ึงเทยีบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิต

ระบบทวิภาค โดยเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนแล้วแต่กรณีนั้น จะต้องมีเนื้อหา

ครอบคลุมรายวิชาตามที่สอนจริง

    ๖.๒ ให้ส่วนงานต้นสังกัดตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารและผลงานทางวิชาการของผู้ขอ

ก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบตรวจสอบแนบท้ายประกาศนี้ 

   ๖.๓ ให้การด�าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ตลอดจนการประเมินการสอน เอกสาร

หลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนของผู้ขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ ให้แล้วเสร็จภายใน  

๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้ยื่นเรื่องขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการต่อส่วนงานต้นสังกัด

   ๖.๔ ให้หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ�าคณะหรือ

คณะกรรมการประจ�าวิทยาลัย เสนออธิการบดีหรือรองอธิการบดีวิทยาเขต แล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะ

อนุกรรมการ ประกอบด้วย

    (๑) หัวหน้าส่วนงาน 

      หรอืรองหวัหน้าส่วนงานทีห่วัหน้าส่วนงานมอบหมาย เป็นประธานอนกุรรมการ

    (๒) หัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสูตรที่

      ผู้ขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการสังกัด   เป็นอนุกรรมการ
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    ๕.๖.๒ ระดับปริญญาโท

    อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก คิดเป็นภาระงานสอนได้ ๒ ชั่วโมง ท�าการ 

ต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติต่อรูปหรือคน

    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม คิดเป็นภาระงานสอนได้ ๑ ชั่วโมง ท�าการ 

ต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติต่อรูปหรือคน

    ๕.๖.๓ ระดับปริญญาเอก

    อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลัก คิดเป็นภาระงานสอนได้ ๓ ชั่วโมง ท�าการ 

ต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติต่อรูปหรือคน

    อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม คิดเป็นภาระงานสอนได้ ๑.๕ ชั่วโมง ท�าการ 

ต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติต่อรูปหรือคน

    กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คิดเป็นภาระงานสอน

ได้ ๐.๒ ชั่วโมง ท�าการต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติต่อรูปหรือคน

 ข้อ ๖ การประเมินผลการสอน มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

   ๖.๑ ผู้ขอก�าหนดต�าแหน่งทางวชิาการเสนอเอกสารทีใ่ช้ในการประเมินผลการสอนรายวชิา

ใดวชิาหนึง่ในหลกัสตูรทีส่ภามหาวทิยาลยัอนมุตัแิละให้เปิดสอนซ่ึงเทยีบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิต

ระบบทวิภาค โดยเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนแล้วแต่กรณีนั้น จะต้องมีเน้ือหา

ครอบคลุมรายวิชาตามที่สอนจริง

    ๖.๒ ให้ส่วนงานต้นสังกัดตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารและผลงานทางวิชาการของผู้ขอ

ก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบตรวจสอบแนบท้ายประกาศนี้ 

   ๖.๓ ให้การด�าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ตลอดจนการประเมินการสอน เอกสาร

หลักฐานท่ีใช้ในการประเมินผลการสอนของผู้ขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ ให้แล้วเสร็จภายใน  

๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้ยื่นเรื่องขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการต่อส่วนงานต้นสังกัด

   ๖.๔ ให้หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ�าคณะหรือ

คณะกรรมการประจ�าวิทยาลัย เสนออธิการบดีหรือรองอธิการบดีวิทยาเขต แล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะ

อนุกรรมการ ประกอบด้วย

    (๑) หัวหน้าส่วนงาน 

      หรือรองหวัหน้าส่วนงานทีห่วัหน้าส่วนงานมอบหมาย เป็นประธานอนกุรรมการ

    (๒) หัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสูตรที่

      ผู้ขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการสังกัด   เป็นอนุกรรมการ
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    (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีต�าแหน่งทางวิชาการ

      ไม่ต�่ากว่าต�าแหน่งที่ขอในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  เป็นอนุกรรมการ

   ในกรณีที่ไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสูตร หรือผู้ขอก�าหนด

ต�าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสูตรให้หัวหน้าภาควิชาอื่น

หรือประธานหลักสูตรอื่นในส่วนงานเดียวกันเป็นอนุกรรมการ

   ๖.๕ ให้คณะอนุกรรมการท�าหน้าท่ีประเมินผลการสอนของผู้ขอก�าหนดต�าแหน่ง 

ทางวิชาการ โดยพิจารณาจากแนวทาง ดังนี้

    (๑) มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยก�าหนดจุดมุ่งหมายของการสอน 

ให้ชัดเจนและคัดเลือกการเรียนการสอนให้เหมาะสม เพื่อให้ผลการเรียนรู้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ 

วางไว้ โดยเสนอเอกสารหลักฐานที่สามารถประเมินได้ในทุกหัวข้อท่ีผู้ขอก�าหนดต�าแหน่งเป็นผู้สอน  

ซึ่งมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย

    (๒)  มคีวามสามารถในการใช้เทคนคิวธิกีารจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกดิความสนใจ

และติดตามการสอนตลอดเวลา และให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่าง

สอดแทรกประสบการณ์ ใช้ค�าถามเพื่อให้ผู้เรียนคิด ตอบค�าถามให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน

    (๓)  มีความสามารถที่จะสอนให้ผู้เรียนสามารถเสาะแสวงหาความรู้และพัฒนา 

องค์ความรูไ้ด้ด้วยตวัเอง ด้วยความมวีจิารณญาณ รูว่้าแหล่งความรูใ้ดท่ีควรเชือ่ถอื สามารถเป็นผูเ้รยีนรู้

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (lifelong learner)

    (๔)  มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้อย่างมี

เหตุผลในวิชาที่สอน

    (๕)  มีความสามารถให้ผู ้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง

    (๖)  มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ตามความเหมาะสม

    (๗)  มีความสามารถในการใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนท่ีทันสมัยเหมาะสม

เป็นอย่างดี สามารถจ�าลองสถานการณ์สมมติเพื่อให้ผู้เรียนเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น

    (๘)  มีความสามารถท่ีจะสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสัมพันธ์ การร่วมงาน (inter-

personal skill) ความสามารถในการแสดงออก การแก้ปัญหา การปรับ (adaptability) และรับความ

คิดเห็น

    (๙)  มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน

    ทั้งนี้ ให้คณะอนุกรรมการ ท�าการประเมินตามแบบที่แนบท้ายนี้
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    ๖.๖ การประเมินตามแนวทางใน ๖.๕ (๑) ถึง (๙) ให้มีคะแนนเต็มรวม ๔.๐๐ คะแนน 

โดยแต่ละความสามารถ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ดังนี้

    (๑)  ดีมาก   เท่ากับ ๔ คะแนน

    (๒)  ดี   เท่ากับ ๓ คะแนน

    (๓)  พอใช้  เท่ากับ ๒ คะแนน

    (๔)  ควรปรับปรุง เท่ากับ ๑ คะแนน 

   ผลการประเมินคะแนนรวม มีค่าเฉลี่ยและระดับ ดังนี้

    (๑)  ค่าเฉลี่ย ๓.๖๐ – ๔.๐๐   อยู่ในระดับ เชี่ยวชาญ

    (๒)  ค่าเฉลี่ย ๓.๐๑ – ๓.๕๙   อยู่ในระดับ ช�านาญพิเศษ

    (๓)  ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๓.๐๐   อยู่ในระดับ ช�านาญ

    (๔)  ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือน้อยกว่า ๒.๔๙ อยู่ในระดับ ไม่เข้าเกณฑ์การขอต�าแหน่ง

                              ทางวิชาการ

    ทั้งนี้ ผู้ขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องมีผลการประเมินคะแนนรวมค่าเฉลี่ย 

๒.๕๐ ข้ึนไป ซึง่ถอืว่า มีผลการประเมนิในระดบั ช�านาญ ต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ ต้องมผีลการประเมนิ

คะแนนรวมค่าเฉลี่ย ๓.๐๑ ขึ้นไป ซึ่งถือว่า มีผลการประเมินในระดับ ช�านาญพิเศษ และต�าแหน่ง

ศาสตราจารย์ ต้องมผีลการประเมนิคะแนนรวมค่าเฉล่ีย ๓.๖๐ ข้ึนไป ซ่ึงถือว่า มผีลการประเมนิในระดับ 

เชี่ยวชาญ

    ๖.๗ ให้คณะอนุกรรมการด�าเนินการประเมินเอกสารหลักฐานท่ีใช้ในการประเมินผล 

การสอนของผู้ขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ตามแบบที่แนบท้าย

ประกาศนี้

    ๖.๘ เมื่อท�าการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบผลการประเมินและ

เสนอต่อส่วนงานต้นสังกัดเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป   

 ข้อ ๗ เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ให้ด�าเนินการดังนี้

    ๗.๑ เอกสารหลกัฐานท่ีใช้ในการประเมนิผลการสอน ทีน่�ามาใช้ในการประเมนิตามประกาศ

นี้ต้องใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา และต้องใช้มาแล้วไม่เกิน ๓ ปี

การศึกษา นับถึงวันที่ขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ เว้นแต่ได้มีการปรับปรุงเอกสารดังกล่าวมา 

อย่างต่อเนื่องแล้ว

    ๗.๒ เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ที่เคยน�ามาประเมินตามประกาศนี ้

จะน�ามาเสนอซ�้าเป็นผลงานวิชาการประเภทหนังสือหรือต�ารามิได้ เว้นแต่จะมีการพัฒนาจนเห็นได้ชัด

ว่าเป็นหนังสือหรือต�ารา
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การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  สำาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก 296 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

    ๖.๖ การประเมินตามแนวทางใน ๖.๕ (๑) ถึง (๙) ให้มีคะแนนเต็มรวม ๔.๐๐ คะแนน 

โดยแต่ละความสามารถ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ดังนี้

    (๑)  ดีมาก   เท่ากับ ๔ คะแนน

    (๒)  ดี   เท่ากับ ๓ คะแนน

    (๓)  พอใช ้  เท่ากับ ๒ คะแนน

    (๔)  ควรปรับปรุง เท่ากับ ๑ คะแนน 

   ผลการประเมินคะแนนรวม มีค่าเฉลี่ยและระดับ ดังนี้

    (๑)  ค่าเฉลี่ย ๓.๖๐ – ๔.๐๐   อยู่ในระดับ เชี่ยวชาญ

    (๒)  ค่าเฉลี่ย ๓.๐๑ – ๓.๕๙   อยู่ในระดับ ช�านาญพิเศษ

    (๓)  ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๓.๐๐   อยู่ในระดับ ช�านาญ

    (๔)  ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือน้อยกว่า ๒.๔๙ อยู่ในระดับ ไม่เข้าเกณฑ์การขอต�าแหน่ง

                              ทางวิชาการ

    ทั้งนี้ ผู้ขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องมีผลการประเมินคะแนนรวมค่าเฉลี่ย 

๒.๕๐ ข้ึนไป ซ่ึงถอืว่า มีผลการประเมนิในระดับ ช�านาญ ต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ ต้องมผีลการประเมนิ

คะแนนรวมค่าเฉล่ีย ๓.๐๑ ข้ึนไป ซ่ึงถือว่า มีผลการประเมินในระดับ ช�านาญพิเศษ และต�าแหน่ง

ศาสตราจารย์ ต้องมผีลการประเมนิคะแนนรวมค่าเฉล่ีย ๓.๖๐ ขึน้ไป ซึง่ถอืว่า มผีลการประเมนิในระดบั 

เชี่ยวชาญ

    ๖.๗ ให้คณะอนุกรรมการด�าเนินการประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผล 

การสอนของผู้ขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ตามแบบที่แนบท้าย

ประกาศนี้

    ๖.๘ เมื่อท�าการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบผลการประเมินและ

เสนอต่อส่วนงานต้นสังกัดเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป   

 ข้อ ๗ เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ให้ด�าเนินการดังนี้

    ๗.๑ เอกสารหลกัฐานทีใ่ช้ในการประเมนิผลการสอน ท่ีน�ามาใช้ในการประเมนิตามประกาศ

นี้ต้องใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษา และต้องใช้มาแล้วไม่เกิน ๓ ปี

การศึกษา นับถึงวันท่ีขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ เว้นแต่ได้มีการปรับปรุงเอกสารดังกล่าวมา 

อย่างต่อเนื่องแล้ว

    ๗.๒ เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ที่เคยน�ามาประเมินตามประกาศนี ้

จะน�ามาเสนอซ�้าเป็นผลงานวิชาการประเภทหนังสือหรือต�ารามิได้ เว้นแต่จะมีการพัฒนาจนเห็นได้ชัด

ว่าเป็นหนังสือหรือต�ารา
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7หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

 ข้อ ๘ กรณีที่ได้ผ่านการประเมินผลการสอนแล้ว หากภายหลังตรวจพบว่า เอกสารหลักฐานที่ใช้

ในการประเมินผลการสอนไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือมีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานของ 

ผู้อ่ืน หรือคัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานของผู้อื่นหรือผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิง หรือมีการ 

กระท�าความผิดในประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

ให้ส่วนงานต้นสงักดัและสภาวชิาการเสนอสภามหาวทิยาลยัให้ระงบัการขอก�าหนดต�าแหน่งทางวชิาการ

หรือถอดถอนแล้วแต่กรณี และให้สอบสวนความผิดทางวินัยอีกด้วย

 ข้อ ๙ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือค�าวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด

 ประกาศ ณ วันที่.........  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

������ �.�.�..indd   7 22/8/2563   22:44:45

๑๙



ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย308 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แบบ กพอ.๐๓

แบบค�ำขอรับกำรพิจำรณำก�ำหนดต�ำแหน่งทำงวิชำกำร
 

ส่วนที่ ๑ : แบบประวัติส่วนตัวและผลงำนทำงวิชำกำร

แบบประวัติส่วนตัวและผลงานททางวิชาการ

เพื่อขอด�ารงต�าแหน่ง............................................

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)

โดยวิธี..........................

ในสาขาวิชา ............................................................

(เชี่ยวชาญ..............................................................)

ของ (พระ/นาย/นาง/นางสาว)...............................................

สังกัด ภาควิชา/สาขาวิชา.....................................................

คณะ/วิทยาลัย..................................................................มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

--------------------------------

๑.  ประวัติส่วนตัว

  ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด ................./........................................../............................

  ๑.๒ อายุ .................... ปี  พรรษา...................

  ๑.๓  การศกึษาระดบัอดุมศกึษา (โปรดระบชุือ่คณุวฒุเิต็มพร้อมสาขาวชิา โดยเรียงจากคณุวฒุสิงูสดุ

ตามล�าดับ และกรณีส�าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)

      คุณวุฒิ   ปี พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

   ๑.๓.๑  .............................  .........................................  .....................................................

   ๑.๓.๒  .............................  .........................................  .....................................................

   ๑.๓.๓ .............................  .........................................  .....................................................

   ๑.๓.๔  .............................  .........................................  .....................................................

   ๑.๓.๕  .............................  .........................................  .....................................................

  (ในกรณีที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใดๆ ให้ระบุหัวข้อ

เรือ่งวทิยานพินธ์และงานวจิยัท่ีท�าเป็นส่วนของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรนัน้ๆ ด้วย)
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แบบ มจร กพอ. ๐๓

แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ

เพื่อขอดำารงตำาแหน่ง................................................

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)

โดยวิธี........................................

ในสาขาวิชา ....................................................................

ของ (พระ/นาย/นาง/นางสาว)................................................................................

สังกัด ภาควิชา/สาขาวิชา........................................................................................

คณะ/วิทยาลัย..................................................................มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-------------------------------------

คุณวุฒิ                  ปี พ.ศ. ที่จบ             ชื่อสถานศึกษาและประเทศ



การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  สำาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก 319หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ประวัติกำรท�ำงำน

  ๒.๑ ปัจจุบนัด�ารงต�าแหน่ง.......................................................... รบัเงนิเดอืน.............................บาท

  ๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งอาจารย์ ตามค�าสั่งมหาวิทยาลัยที่................................................

    เมื่อวันที่...............เดือน......................................พ.ศ. ...............

   ๒.๓ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา..................................................

    ตามค�าสั่งมหาวิทยาลัยที่.........................เมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ...............  

  ๒.๔ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ (โดยวิธีปกติ/วิธีพิเศษ) ในสาขาวิชา................

    ตามค�าสั่งมหาวิทยาลัยที่.........................เมื่อวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ............... 

  (ในกรณีที่เคยบรรจุเป็นบุคลากรในต�าแหน่งอ่ืน หรือที่เคยบรรจุและแต่งตั้งหรือแต่งตั้งให้เข้า

ท�างานในต�าแหน่งอาจารย์ประจ�า/อาจารย์พิเศษในสังกัดอื่น ให้ระบุต�าแหน่ง สังกัด และวัน เดือน ปี  

ที่ด�ารงต�าแหน่งนั้นด้วย)

   อายุการท�างาน ................... ปี ...................... เดือน 

  ๒.๕ ต�าแหน่งอื่น ๆ

   ๒.๕.๑ .......................................................................................................................................

   ๒.๕.๒ .......................................................................................................................................

   ๒.๕.๓ .......................................................................................................................................

   ๒.๕.๔ .......................................................................................................................................

   ๒.๕.๕ .......................................................................................................................................

๓. ภำระงำนย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภำระงำนที่ท�ำโดยควำมเห็นชอบจำกเจ้ำสังกัด)

  ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา)

    ระดับ        รายวิชาที่สอน ช.ม./สัปดาห์       เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา

   ....................... ………..............……… ………......…….      …………………………............

   ....................... ………..............……… ………......…….      …………………………............

   ....................... ………..............……… ………......…….      …………………………............

  ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ท�าการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ)

  ..................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................

������ �.�.�..indd   9 22/8/2563   22:44:45

         ระดับ           รายวิชาที่สอน          ช.ม./สัปดาห์         เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา



ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย3210 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์)

  ..................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................

  ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์)

  ..................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................

  ๓.๕ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์)

  ..................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................

๔.  เอกสำรประกอบกำรสอน หรือ เอกสำรค�ำสอนที่ใช้ในกำรประเมินผลกำรสอน 

 ๔.๑ สอนรูป/คนเดียว รวมจ�านวน ......................หน่วยกิต โดยประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้

  ๑) รายวิชา ............................................................................... รหัสวิชา ................................

      ระดับปริญญาตรี    บัณฑิตศึกษา

     จ�านวนชั่วโมงบรรยายต่อภาคเรียน............ชั่วโมง

    จ�านวนชั่วโมงปฏิบัติการ หรือภาคสนามทั้งรายวิชา..................ชั่วโมง

  ๒) รายวิชา ............................................................................... รหัสวิชา ................................

      ระดับปริญญาตรี    บัณฑิตศึกษา

     จ�านวนชั่วโมงบรรยายต่อภาคเรียน............ชั่วโมง

    จ�านวนชั่วโมงปฏิบัติการ หรือภาคสนามทั้งรายวิชา..................ชั่วโมง

 ๔.๒ สอนร่วม รวมจ�านวน ......................หน่วยกิต โดยประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้

  ๑) รายวิชา ............................................................................... รหัสวิชา ................................

      ระดับปริญญาตรี    บัณฑิตศึกษา

     จ�านวนชั่วโมงบรรยายต่อภาคเรียน............ชั่วโมง

    จ�านวนชั่วโมงปฏิบัติการ หรือภาคสนามทั้งรายวิชา..................ชั่วโมง 

  ๒) รายวิชา ............................................................................... รหัสวิชา ................................

      ระดับปริญญาตรี    บัณฑิตศึกษา

     จ�านวนชั่วโมงบรรยายต่อภาคเรียน............ชั่วโมง

    จ�านวนชั่วโมงปฏิบัติการ หรือภาคสนามทั้งรายวิชา..................ชั่วโมง
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งานบริการทางวิชาการ

งานบริหาร

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  สำาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก 3310 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์)

  ..................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................

  ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์)

  ..................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................

  ๓.๕ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาที่ใช้ต่อสัปดาห์)

  ..................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................

๔.  เอกสำรประกอบกำรสอน หรือ เอกสำรค�ำสอนที่ใช้ในกำรประเมินผลกำรสอน 

 ๔.๑ สอนรูป/คนเดียว รวมจ�านวน ......................หน่วยกิต โดยประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้

  ๑) รายวิชา ............................................................................... รหัสวิชา ................................

      ระดับปริญญาตรี    บัณฑิตศึกษา

     จ�านวนชั่วโมงบรรยายต่อภาคเรียน............ชั่วโมง

    จ�านวนชั่วโมงปฏิบัติการ หรือภาคสนามทั้งรายวิชา..................ชั่วโมง

  ๒) รายวิชา ............................................................................... รหัสวิชา ................................

      ระดับปริญญาตรี    บัณฑิตศึกษา

     จ�านวนชั่วโมงบรรยายต่อภาคเรียน............ชั่วโมง

    จ�านวนชั่วโมงปฏิบัติการ หรือภาคสนามทั้งรายวิชา..................ชั่วโมง

 ๔.๒ สอนร่วม รวมจ�านวน ......................หน่วยกิต โดยประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้

  ๑) รายวิชา ............................................................................... รหัสวิชา ................................

      ระดับปริญญาตรี    บัณฑิตศึกษา

     จ�านวนชั่วโมงบรรยายต่อภาคเรียน............ชั่วโมง

    จ�านวนชั่วโมงปฏิบัติการ หรือภาคสนามทั้งรายวิชา..................ชั่วโมง 

  ๒) รายวิชา ............................................................................... รหัสวิชา ................................

      ระดับปริญญาตรี    บัณฑิตศึกษา

     จ�านวนชั่วโมงบรรยายต่อภาคเรียน............ชั่วโมง

    จ�านวนชั่วโมงปฏิบัติการ หรือภาคสนามทั้งรายวิชา..................ชั่วโมง
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11หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕. ผลงำนทำงวิชำกำร

  ๕.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

   ๕.๑.๑ ผลงานวิจัย

      ๕.๑.๑.๑ …....................................................................................................................

................................................................................................................................................................

     ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว

หรือไม่

       ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

      ๕.๑.๑.๒ …....................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

     ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว

หรือไม่

       ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

      ๕.๑.๑.๓ …....................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

     ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว

หรือไม่

       ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

  (กรณีงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นงานที่เก่ียวเนื่องสอดคล้องกัน หรืองานวิจัยท่ีเป็นชุดโครงการ 

หรอืงานวจัิยทีด่�าเนนิการเป็นชดุต่อเนือ่ง โปรดระบวุ่างานวจิยัตามลกัษณะดงักล่าวข้างต้นเป็นงานวจิยั

เกี่ยวกับเรื่องใด หรือมีความเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกันอย่างไร และผู้ขอเป็นผู้ด�าเนินการหลักในงานวิจัย

เรื่องใดมาประกอบการพิจารณาด้วย)
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ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย3412 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   ๕.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

     ๕.๑.๒.๑ …....................................................................................................................

................................................................................................................................................................

     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

       ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

     ๕.๑.๒.๒ …....................................................................................................................

................................................................................................................................................................

     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

       ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

     ๕.๑.๒.๓ …....................................................................................................................

................................................................................................................................................................

     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

       ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

   ๕.๑.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

     ๕.๑.๓.๑ …....................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

     ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

       ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)
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การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  สำาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก 3512 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   ๕.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

     ๕.๑.๒.๑ …....................................................................................................................

................................................................................................................................................................

     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

       ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

     ๕.๑.๒.๒ …....................................................................................................................

................................................................................................................................................................

     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

       ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

     ๕.๑.๒.๓ …....................................................................................................................

................................................................................................................................................................

     ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

       ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

   ๕.๑.๓ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

     ๕.๑.๓.๑ …....................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

     ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

       ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)
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13หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

     ๕.๑.๓.๒ …....................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

    ผลงานวิชาการรับใช้สังคมน้ีเคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่ง ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

       ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

    ๕.๑.๓.๓ …..................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

    ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู ้ช่วย

ศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

       ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

   ๕.๑.๔ ต�ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ

     ๕.๑.๔.๑ …....................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

     ผลงานน้ีเคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว 

หรือไม่

       ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

     ๕.๑.๔.๒ …....................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

     ผลงานน้ีเคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว 

หรือไม่

       ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)
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ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย36
14 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

     ๕.๑.๔.๓ …....................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

     ผลงานน้ีเคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว 

หรือไม่

       ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

  (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง  

อนัประกอบด้วยชือ่ผูแ้ต่ง ปี พ.ศ. ชือ่เรือ่ง แหล่งพิมพ์ จ�านวนหน้า เป็นต้น และกรณทีีเ่ผยแพร่ในวารสาร 

ทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย)  

  (ในกรณีท่ีมีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 

มาประกอบการพิจารณาด้วย)

 ๕.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต�าแหน่งรองศาสตราจารย์

  ๕.๒.๑  ผลงานวิจัย

   ๕.๒.๑.๑ …...................................................................................................................

................................................................................................................................................................

   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/

หรือต�าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

       ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

     ๕.๒.๑.๒ …...................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

     ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/

หรือต�าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

       ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)
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การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  สำาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก 37
14 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

     ๕.๑.๔.๓ …....................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

     ผลงานน้ีเคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว 

หรือไม่

       ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

  (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง  

อนัประกอบด้วยชือ่ผูแ้ต่ง ปี พ.ศ. ชือ่เรือ่ง แหล่งพิมพ์ จ�านวนหน้า เป็นต้น และกรณีท่ีเผยแพร่ในวารสาร 

ทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย)  

  (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 

มาประกอบการพิจารณาด้วย)

 ๕.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต�าแหน่งรองศาสตราจารย์

  ๕.๒.๑  ผลงานวิจัย

   ๕.๒.๑.๑ …...................................................................................................................

................................................................................................................................................................

   ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/

หรือต�าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

       ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

     ๕.๒.๑.๒ …...................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

     ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/

หรือต�าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

       ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)
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15หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

     ๕.๒.๑.๓ …...................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

    ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/

หรือต�าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

      ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

  ๕.๒.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

    ๕.๒.๒.๑ …...................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

    ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต�าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

       ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

    ๕.๒.๒.๒ …...................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

    ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่นีเ้คยใช้ส�าหรบัการพจิารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผูช่้วย

ศาสตราจารย์และ/หรือต�าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

      ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

    ๕.๒.๒.๓ …...................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

    ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต�าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

      ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

              ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)
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ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย3816 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ๕.๒.๓  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

    ๕.๒.๓.๑ …...................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

    ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์และ/หรือต�าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

      ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

    ๕.๒.๓.๒ …...................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

    ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์และ/หรือต�าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

      ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

              ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

    ๕.๒.๓.๓ …...................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

    ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์และ/หรือต�าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

      ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

              ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

  ๕.๒.๔  ต�าราหรือหนังสือ

    ๕.๒.๔.๑ …...................................................................................................................

................................................................................................................................................................

    ผลงานนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต�าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

      ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)
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การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  สำาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก 3916 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ๕.๒.๓  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

    ๕.๒.๓.๑ …...................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

    ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์และ/หรือต�าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

      ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

    ๕.๒.๓.๒ …...................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

    ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์และ/หรือต�าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

      ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

              ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

    ๕.๒.๓.๓ …...................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

    ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์และ/หรือต�าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

      ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

              ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

  ๕.๒.๔  ต�าราหรือหนังสือ

    ๕.๒.๔.๑ …...................................................................................................................

................................................................................................................................................................

    ผลงานนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต�าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

      ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)
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17หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

    ๕.๒.๔.๒ …...................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

    ผลงานนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต�าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

      ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

              ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

    ๕.๒.๔.๓ …...................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

    ผลงานนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต�าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

      ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

  (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง  

อนัประกอบด้วยชือ่ผูแ้ต่ง ปี พ.ศ. ชือ่เรือ่ง แหล่งพิมพ์ จ�านวนหน้า เป็นต้น และกรณทีีเ่ผยแพร่ในวารสาร 

ทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย)  

  (ในกรณีท่ีมีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 

มาประกอบการพิจารณาด้วย) 

 ๕.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต�าแหน่งศาสตราจารย์ 

  ๕.๓.๑  ผลงานวิจัย

    ๕.๓.๑.๑ …...................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

    ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/

หรือต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต�าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

      ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)
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ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย4018 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

    ๕.๓.๑.๒ …...................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

    ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/

หรือต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต�าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

      ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

    ๕.๓.๑.๓ …...................................................................................................................

................................................................................................................................................................

    ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/

หรือต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต�าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

      ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

  ๕.๓.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

    ๕.๓.๒.๑ …...................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

    ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต�าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้ว 

หรือไม่

      ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

    ๕.๓.๒.๒ …...................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

    ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต�าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้ว 

หรือไม่
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การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  สำาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก 4118 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

    ๕.๓.๑.๒ …...................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

    ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/

หรือต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต�าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

      ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

    ๕.๓.๑.๓ …...................................................................................................................

................................................................................................................................................................

    ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/

หรือต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต�าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

      ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

  ๕.๓.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

    ๕.๓.๒.๑ …...................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

    ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต�าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้ว 

หรือไม่

      ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

    ๕.๓.๒.๒ …...................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

    ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต�าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้ว 

หรือไม่
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19หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

      ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

    ๕.๓.๒.๓ …...................................................................................................................

................................................................................................................................................................

    ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นน้ีเคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต�าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้ว 

หรือไม่

      ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

  ๕.๓.๓  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

    ๕.๓.๓.๑ …...................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

    ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์และ/หรือต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต�าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

      ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

    ๕.๓.๓.๒ …...................................................................................................................

................................................................................................................................................................

    ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์และ/หรือต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต�าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

      ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)
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ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย4220 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

    ๕.๓.๓.๓ …...................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

    ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์และ/หรือต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต�าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

      ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

  ๕.๓.๔  ต�าราหรือหนังสือ

    ๕.๓.๔.๑ …...................................................................................................................

    ผลงานนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต�าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

      ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

    ๕.๓.๔.๒ …...................................................................................................................

    ผลงานนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต�าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

      ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

    ๕.๓.๔.๓ …...................................................................................................................

    ผลงานนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต�าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

      ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

  (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง  

อนัประกอบด้วยชือ่ผูแ้ต่ง ปี พ.ศ. ชือ่เรือ่ง แหล่งพิมพ์ จ�านวนหน้า เป็นต้น และกรณทีีเ่ผยแพร่ในวารสาร 

ทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย)  
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การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  สำาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก 4320 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

    ๕.๓.๓.๓ …...................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

    ผลงานวิชาการรับใช้สังคมนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์และ/หรือต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต�าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

      ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

  ๕.๓.๔  ต�าราหรือหนังสือ

    ๕.๓.๔.๑ …...................................................................................................................

    ผลงานนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต�าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

      ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

    ๕.๓.๔.๒ …...................................................................................................................

    ผลงานนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต�าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

      ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

    ๕.๓.๔.๓ …...................................................................................................................

    ผลงานนี้เคยใช้ส�าหรับการพิจารณาขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือ

ต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือต�าแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่

      ไม่เคยใช้  

       เคยใช้ (เมื่อปี พ.ศ. ............. และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ............ 

               ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด)

  (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง  

อนัประกอบด้วยชือ่ผูแ้ต่ง ปี พ.ศ. ชือ่เรือ่ง แหล่งพิมพ์ จ�านวนหน้า เป็นต้น และกรณีท่ีเผยแพร่ในวารสาร 

ทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย)  
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21หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

  (ในกรณีท่ีมีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมลงนามรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 

มาประกอบการพิจารณาด้วย)

   ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

   ลงชื่อ..................................................................เจ้าของประวัติ

       (.................................................................)

    ต�าแหน่ง......................................................................

     วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. .............
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ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย4422 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนที่ ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชำ

 แบบประเมินแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง................................................................................

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)

  ในสาขาวิชา ............................................................................

       โดยวิธี..............................................

 ของ (พระ/นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................

   สังกัด ภาควิชา/สาขาวิชา...................................................................

คณะ/วทิยาลยั..........................................................................มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

--------------------------------

 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่ง...........................................(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ 

รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) แล้วเหน็ว่า พระ/นาย/นาง/นางสาว.........................................................

เป็นผูม้คีณุสมบตั.ิ....................................... (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน) ตามหลกัเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลยัก�าหนด

ลงชื่อ...................................................................

(....................................................................)

ต�าแหน่ง.....................................................................................

(หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร)

วันที่...........เดือน.....................พ.ศ. ..............
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ลงชื่อ.............................................................................

      (...........................................................................)



การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  สำาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก 4522 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนที่ ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชำ

 แบบประเมินแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง................................................................................

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)

  ในสาขาวิชา ............................................................................

       โดยวิธี..............................................

 ของ (พระ/นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................

   สังกัด ภาควิชา/สาขาวิชา...................................................................

คณะ/วทิยาลยั..........................................................................มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

--------------------------------

 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่ง...........................................(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ 

รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) แล้วเหน็ว่า พระ/นาย/นาง/นางสาว.........................................................

เป็นผูม้คีณุสมบตั.ิ....................................... (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน) ตามหลกัเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลยัก�าหนด

ลงชื่อ...................................................................

(....................................................................)

ต�าแหน่ง.....................................................................................

(หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร)

วันที่...........เดือน.....................พ.ศ. ..............
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23หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำ (คณบดีหรือผู้อ�ำนวยกำรวิทยำลัย)

  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พระ/นาย/นาง/นางสาว....................................................................

เป็นผู้มีคุณสมบัติ ..................................................(เข้าข่าย/ ไม่เข้าข่าย) ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารง

ต�าแหน่ง...................................................(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์)

ลงชื่อ...................................................................

 (....................................................................)

ต�าแหน่ง.....................................................................................

 (คณบดี/ผู้อ�านวยการวิทยาลัย)

วันที่.............เดือน....................พ.ศ. .............

ส่วนที่ ๓ แบบประเมินผลกำรสอน

 คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ในการประชุมครั้งที่........./.............เมื่อวันที่................. 

ซึ่งได้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 

ราชวทิยาลัย ได้ประเมนิผลการสอนรหสัวชิา....................รายวชิา............................................................

ของ พระ/นาย/นาง/นางสาว................................................................แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าว 

เป็นผู้มีความ..............................................(ช�านาญ/ช�านาญพิเศษ/เช่ียวชาญ) ในการสอนโดยม ี

ค่าเฉลี่ย........................และ มีคุณภาพ......................(อยู่/ไม่อยู่) ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่

มหาวิทยาลัยก�าหนด

ลงชื่อ...........................................................

(...................................................)

ต�าแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน

วันที่............เดือน...........................พ.ศ. ........
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ลงชื่อ.............................................................................

      (...........................................................................)

ลงชื่อ.............................................................................

      (...........................................................................)

(ประเมินผลการสอน)

แบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอน

ตำาแหน่ง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

         คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลคุณภาพและประสิทธิภาพการสอน   ในการประชุม

ครั้งที่........../..............เมื่อวันที่...................... ซึ่งได้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการพิจารณาตำาแหน่ง

ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประเมินผลการสอนรหัสวิชา.......................

รายวิชา................................................................................................................................................... 

ของ พระ/นาย/นาง/นางสาว..................................................................................................................

แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีความ...........................................(ชำานาญ/ชำานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ)

ในการสอนโดยมี ค่าเฉลี่ย.......................และ มีคุณภาพ......................(อยู่/ไม่อยู่) ในหลักเกณฑ์และ

วิธีการตามที่ มหาวิทยาลัยกำาหนด



ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย4624 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนที่ ๔ แบบประเมินผลงำนทำงวิชำกำร

 ตอนที่ ๑ กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท�ำหน้ำที่ประเมินผลงำน 

           ทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร

 คณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิเพื่อท�าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ 

จรรยาบรรณทางวชิาการ ในสาขาวชิา..................................................ในการประชุมครัง้ท่ี........./.............  

เมื่อวันที่..........................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ พระ/นาย/นาง/นางสาว 

.............................................................ซ่ึงขอก�าหนดต�าแหน่งเป็น.............................(ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

/รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา....................................................แล้วเห็นว่า

 ๑)  งานวิจัย...............เรื่อง คุณภาพ....................................(อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

ก�าหนด..................เรื่อง ได้แก่

  ๑.๑)......................................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ........ 

คุณภาพอยู่ในระดับ..........................

  ๑.๒) .....................................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ....... 

คุณภาพอยู่ในระดับ..........................

 ๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น............รายการ คุณภาพ....................(อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์

ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด...............รายการ ได้แก่

  ๒.๑) ......................................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ........ 

คุณภาพอยู่ในระดับ..........................

  ๒.๒) ......................................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ........ 

คุณภาพอยู่ในระดับ..........................

 ๓) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม............เร่ือง คุณภาพ.........................(อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่ 

มหาวิทยาลัยก�าหนด .........เรื่อง ได้แก่

  ๓.๑) ......................................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ........ 

คุณภาพอยู่ในระดับ..........................

  ๓.๒) ......................................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ........ 

คุณภาพอยู่ในระดับ..........................

 ๔)  ต�ารา/หนังสือ............เล่ม คุณภาพ.......................(อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

ก�าหนด.........เล่ม ได้แก่
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การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  สำาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก 4724 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนที่ ๔ แบบประเมินผลงำนทำงวิชำกำร

 ตอนที่ ๑ กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท�ำหน้ำที่ประเมินผลงำน 

           ทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร

 คณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิเพื่อท�าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ 

จรรยาบรรณทางวชิาการ ในสาขาวชิา..................................................ในการประชุมครัง้ท่ี........./.............  

เมื่อวันที่..........................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ พระ/นาย/นาง/นางสาว 

.............................................................ซ่ึงขอก�าหนดต�าแหน่งเป็น.............................(ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

/รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา....................................................แล้วเห็นว่า

 ๑)  งานวิจัย...............เรื่อง คุณภาพ....................................(อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

ก�าหนด..................เรื่อง ได้แก่

  ๑.๑)......................................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ........ 

คุณภาพอยู่ในระดับ..........................

  ๑.๒) .....................................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ....... 

คุณภาพอยู่ในระดับ..........................

 ๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น............รายการ คุณภาพ....................(อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์

ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด...............รายการ ได้แก่

  ๒.๑) ......................................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ........ 

คุณภาพอยู่ในระดับ..........................

  ๒.๒) ......................................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ........ 

คุณภาพอยู่ในระดับ..........................

 ๓) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม............เร่ือง คุณภาพ.........................(อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่ 

มหาวิทยาลัยก�าหนด .........เรื่อง ได้แก่

  ๓.๑) ......................................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ........ 

คุณภาพอยู่ในระดับ..........................

  ๓.๒) ......................................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ........ 

คุณภาพอยู่ในระดับ..........................

 ๔)  ต�ารา/หนังสือ............เล่ม คุณภาพ.......................(อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

ก�าหนด.........เล่ม ได้แก่
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25หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

  ๔.๑).......................................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ........ 

คุณภาพอยู่ในระดับ..........................

  ๔.๒) ......................................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ........ 

คุณภาพอยู่ในระดับ..........................

 ๕)  บทความทางวิชาการ..............เรื่อง คุณภาพ.................................(อยู่/ไม่อยู่) ในเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยก�าหนด........เรื่อง ได้แก่

  ๕.๑) ......................................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ........ 

คุณภาพอยู่ในระดับ..........................

  ๕.๒) ......................................................................................ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ........ 

คุณภาพอยู่ในระดับ..........................

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง  

อนัประกอบด้วยชือ่ผูแ้ต่ง ปี พ.ศ. ชือ่เรือ่ง แหล่งพิมพ์ จ�านวนหน้า เป็นต้น และกรณทีีเ่ผยแพร่ในวารสาร 

ทางวิชาการให้ระบุว่าอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย)

 (กรณีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท�าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ พิจารณาแล้ว 

เห็นว่างานวิจัยดังกล่าวเป็นงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน หรืองานวิจัยที่เป็น 

ชุดโครงการ หรอืงานวจิยัทีด่�าเนนิการเป็นชดุต่อเนือ่ง โปรดระบุว่างานวจิยัตามลกัษณะดงักล่าวข้างต้น

เป็นงานวจิยัเกีย่วกบัเรือ่งใด หรอืมคีวามเกีย่วเนือ่งสอดคล้องกนัอย่างไร มาประกอบการพิจารณาด้วย)

 สรุปผลกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำร (ประกอบด้วย: ผลงำนมีเนื้อหำเกี่ยวกับเรื่องอะไร 

ผลที่ได้รับ กำรน�ำไปใช้ประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึงควำมเชี่ยวชำญอย่ำงไร)

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

ลงชื่อ..................................................................

(....................................................................)

ต�าแหน่ง ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ท�าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

วันที่..........เดือน.........................พ.ศ. .........
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ลงชื่อ.............................................................................

      (............................................................................)



ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย4826 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ตอนที่ ๒ กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพิจำรณำต�ำแหน่งทำงวิชำกำร

 คณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ในการประชุม ครั้งที่.............เมื่อวันที่................................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการ

ของ พระ/นาย/นาง/นางสาว........................................................................ ตามที่คณะกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท�าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

เสนอ แล้วเห็นว่า........................................................(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/ 

ผลงานวชิาการรบัใช้สงัคม/ต�ารา/หนงัสอื/บทความทางวชิาการ) คณุภาพ.............................(อยู/่ไม่อยู)่ 

ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยก�าหนด จึงเห็น...........................................(สมควร/ไม่สมควร) ให้ก�าหนดต�าแหน่ง  

พระ/นาย/นาง/นางสาว..........................................................ส�าหรบัต�าแหน่ง........................................... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา......................................................

และให้น�าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติตามล�าดับ

ต่อไป

ลงชื่อ.......................................................

(.......................................................)

ต�าแหน่ง ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการ

วันที่..........เดือน...................พ.ศ. ..........
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ลงชื่อ.............................................................................

      (............................................................................)



การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  สำาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก 4926 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ตอนที่ ๒ กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพิจำรณำต�ำแหน่งทำงวิชำกำร

 คณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ในการประชุม ครั้งที่.............เมื่อวันที่................................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการ

ของ พระ/นาย/นาง/นางสาว........................................................................ ตามที่คณะกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท�าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

เสนอ แล้วเห็นว่า........................................................(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน/ 

ผลงานวชิาการรบัใช้สงัคม/ต�ารา/หนงัสอื/บทความทางวชิาการ) คณุภาพ.............................(อยู/่ไม่อยู)่ 

ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยก�าหนด จึงเห็น...........................................(สมควร/ไม่สมควร) ให้ก�าหนดต�าแหน่ง  

พระ/นาย/นาง/นางสาว..........................................................ส�าหรบัต�าแหน่ง........................................... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา......................................................

และให้น�าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติตามล�าดับ

ต่อไป

ลงชื่อ.......................................................

(.......................................................)

ต�าแหน่ง ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการ

วันที่..........เดือน...................พ.ศ. ..........
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27หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบรับรองจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร
--------------------

ชื่อ ฉายา นามสกุล ผู้เสนอผลงาน..........................................................................................................

สงักัดภาควชิา/สาขาวชิา........................................................คณะ/วทิยาลยั............................................

เสนอขอแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง..................................................(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/

ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา...........................................................................................................

ตอนที่ ๑ ส�ำหรับผู้ขอ

 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการก�าหนดให้ผู้ขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ

เป็นผู้รักษาจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ๖ ประการ ข้าพเจ้าผู้เสนอขอก�าหนดต�าแหน่ง 

ทางวิชาการขอยืนยันว่าในการท�าผลงานทางวิชาการทุกประเภท

  (๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น�าผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนและ 

ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่น�าผลงานของตนเองในเร่ืองเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการ

มากกว่าหนึ่งฉบับ รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิม 

ตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะท�าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่

  (๒) ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น�ามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเอง 

เพื่อแสดงหลักฐานของการค้นคว้า

  (๓) ต้องไม่ค�านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น

หรือสิทธิมนุษยชน

  (๔) ผลงานทางวชิาการต้องได้มาจากการศกึษาโดยใช้หลักวชิาการเป็นเกณฑ์ ปราศจากอคติ 

และเสนอผลงานตามความเป็นจรงิ ไม่จงใจเบ่ียงเบนผลการศกึษาหรอืวจิยัโดยหวงัผลประโยชน์ส่วนตวั 

หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู ้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบ 

โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ

  (๕) ต้องน�าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

  (๖) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท�าการวิจัยในคน หรือสัตว์ ผู้ขอต�าแหน่ง

จะต้องยืน่หลกัฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัของสถาบนัทีม่กีารด�าเนนิการ
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แบบ มจร จรธ.



ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย5028 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผลงานท่ีข้าพเจ้าได้ยื่นขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามหลัก

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการที่ก�าหนดไว้ข้างต้น ๖ ประการ และข้าพเจ้าได้รับทราบผล 

ของการละเมิดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการดังกล่าว 

ลงชื่อ ........................................................................

(...........................................................................)

วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ..........
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ลงชื่อ..................................................................................เจ้าของประวัติ

      (.................................................................................)



การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  สำาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก 5128 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผลงานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามหลัก

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการที่ก�าหนดไว้ข้างต้น ๖ ประการ และข้าพเจ้าได้รับทราบผล 

ของการละเมิดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการดังกล่าว 

ลงชื่อ ........................................................................

(...........................................................................)

วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ..........
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29หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตอนที่ ๒ ส�ำหรับคณะกรรมกำรประจ�ำส่วนงำน

 ทราบและตรวจสอบเบื้องต้นแล้วในการประชุมคณะกรรมการประจ�าคณะ/วิทยาลัย  

ครั้งที่ ......./................ วันที่ ......... เดือน ...................... พ.ศ. ...............

ลงชื่อ ................................................................. 

(............................................................)

ต�าแหน่ง คณบดี/ผู้อ�านวยการวิทยาลัย.....................................

วันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. ............
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ลงชื่อ..................................................................................

      (.................................................................................)



ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย5230 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แบบประเมินผลกำรสอน 

ปผ ๑

(แบบประเมินส�าหรับอนุกรรมการ)

ชื่อ ฉายา นามสกุล ผู้เสนอผลงาน.......................................................................................................... 

สงักดัภาควชิา/สาขาวิชา......................................................คณะ/วทิยาลยั...............................................

เสนอขอแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง...................................................(ผูช่้วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/

ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา............................................................................................................

หัวข้อกำรประเมิน

ระดับกำรประเมิน

ข้อเสนอแนะดีมำก

(๔)

ดี

(๓)

พอใช้

(๒)

ควรปรับปรุง 

(๑)

๑. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ  

โดยก�าหนดจุดมุ ่งหมายของการสอนให้

ชัดเจนและคัดเลือกการเรียนการสอนให้

เหมาะสม เพือ่ให้ผลการเรยีนรูเ้ป็นไปตามจดุ

มุ่งหมายที่วางไว้ โดยเสนอเอกสารหลักฐาน

ที่สามารถประเมินได้ในทุกหัวข้อที่ผู ้ขอ

ก�าหนดต�าแหน่งเป็นผู้สอน ซึ่งมีการอ้างอิง

แหล่งทีม่าอย่างถกูต้องตามหลกัวชิาการและ

กฎหมาย

๒. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีการจัด 

การเรยีนรู ้เพือ่ให้ผูเ้รยีนเกดิความสนใจและ

ติดตามการสอนตลอดเวลา และให้เป็น 

ศูนย์กลางการเรียนรู้ เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจ

ง่าย ยกตัวอย่างสอดแทรกประสบการณ์  

ใช้ค�าถามเพื่อให้ผู้เรียนคิด ตอบค�าถามให้

เข้าใจได้อย่างชัดเจน
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แบบ มจร ปผ. ๑

(แบบประเมินสำาหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ)

แบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอน (ผลการสอน)



การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  สำาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก 5330 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แบบประเมินผลกำรสอน 

ปผ ๑

(แบบประเมินส�าหรับอนุกรรมการ)

ชื่อ ฉายา นามสกุล ผู้เสนอผลงาน.......................................................................................................... 

สงักดัภาควชิา/สาขาวิชา......................................................คณะ/วทิยาลยั...............................................

เสนอขอแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง...................................................(ผูช่้วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/

ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา............................................................................................................

หัวข้อกำรประเมิน

ระดับกำรประเมิน

ข้อเสนอแนะดีมำก

(๔)

ดี

(๓)

พอใช้

(๒)

ควรปรับปรุง 

(๑)

๑. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ  

โดยก�าหนดจุดมุ ่งหมายของการสอนให้

ชัดเจนและคัดเลือกการเรียนการสอนให้

เหมาะสม เพ่ือให้ผลการเรียนรู้เป็นไปตามจุด

มุ่งหมายที่วางไว้ โดยเสนอเอกสารหลักฐาน

ท่ีสามารถประเมินได้ในทุกหัวข้อท่ีผู ้ขอ

ก�าหนดต�าแหน่งเป็นผู้สอน ซึ่งมีการอ้างอิง

แหล่งทีม่าอย่างถกูต้องตามหลักวชิาการและ

กฎหมาย

๒. มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีการจัด 

การเรยีนรู ้เพือ่ให้ผูเ้รยีนเกดิความสนใจและ

ติดตามการสอนตลอดเวลา และให้เป็น 

ศูนย์กลางการเรียนรู้ เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจ

ง่าย ยกตัวอย่างสอดแทรกประสบการณ์  

ใช้ค�าถามเพื่อให้ผู้เรียนคิด ตอบค�าถามให้

เข้าใจได้อย่างชัดเจน
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หัวข้อกำรประเมิน

ระดับกำรประเมิน

ข้อเสนอแนะดีมำก

(๔)

ดี

(๓)

พอใช้

(๒)

ควรปรับปรุง 

(๑)

๔. มีความสามารถสอนให้ผู ้ เรียนรู ้จักคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้อย่างมี
เหตุผลในวิชาที่สอน

๕. มีความสามารถให้ผู ้เรียนมองเห็นความ
สมัพนัธ์ของวชิาทีเ่รยีนกบัวชิาอืน่ท่ีเกีย่วข้อง

๖. มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิด
เหน็และแลกเปลีย่นประสบการณ์ตามความ
เหมาะสม

๗. มีความสามารถในการใช้สื่อการสอนและ
อุปกรณ์ช่วยสอนที่ทันสมัยเหมาะสมเป็น
อย่างดี สามารถจ�าลองสถานการณ์สมมติ
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น

๘. มีความสามารถที่จะสอดแทรกเทคนิคการมี
ปฏิสัมพันธ์ การร่วมงาน (interpersonal 
skill) ความสามารถในการแสดงออก การแก้
ปัญหา การปรับ(adaptability) และรับ
ความคิดเห็น

๙. มีความสามารถในการประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน

รวม

คะแนนเฉลี่ยที่ได้ = คะแนนรวม ๙ ข้อ

 ๙

..........................................................ผู้ประเมิน

                                                                 (.......................................................)

                                                                  ............../................../...................
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ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย5432 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แบบประเมินผลกำรสอน 

ปผ ๒

(แบบประเมินรวมของคณะอนุกรรมการ)

ชื่อ ฉายา นามสกุล ผู้เสนอผลงาน.......................................................................................................... 

สงักดัภาควชิา/สาขาวชิา........................................................คณะ/วทิยาลยั..............................................

เสนอขอแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง..................................................(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/

ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา.......................................................................................................

อนุกรรมกำร คะแนนเฉลี่ยที่ได้

๑

๒

๓

คะแนนรวมอนุกรรมการ ๑ - ๓

 ๓

สรุปผลการประเมิน

 คะแนน ๓.๖๐ - ๔.๐๐  (  ) อยู่ในระดับ เชี่ยวชาญ

 คะแนน ๓.๐๑ - ๓.๕๙  (  ) อยู่ในระดับ ช�านาญพิเศษ

 คะแนน ๒.๕๐ - ๓.๐๐  (  ) อยู่ในระดับ ช�านาญ

 คะแนน ≤ ๒.๔๙ (  ) อยู่ในระดับ ไม่เข้าเกณฑ์การขอต�าแหน่งทางวชิาการ

โดยคิดเฉลี่ยคะแนนจากคณะอนุกรรมการทุกท่านเป็นการตัดสินผล

................................................................ประธานอนุกรรมการ 

      (...............................................................)

                                               ................................................................อนุกรรมการ 

      (...............................................................)

                                               ................................................................อนุกรรมการ 

      (...............................................................)

         ............../................../...................
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แบบ มจร ปผ. ๒

แบบ มจร ปผ. ๒

(แบบประเมินรวมของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ)

แบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอน (ผลการสอน)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

คะแนนรวมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ๑-๓

โดยคิดเฉลี่ยคะแนนจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเป็นการตัดสินผล

.....................................................................ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

(...................................................................)

.....................................................................กรรมการ

(...................................................................)

.....................................................................กรรมการ

(...................................................................)

................/....................../............................

ดีมาก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง



การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  สำาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก 5532 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แบบประเมินผลกำรสอน 

ปผ ๒

(แบบประเมินรวมของคณะอนุกรรมการ)

ชื่อ ฉายา นามสกุล ผู้เสนอผลงาน.......................................................................................................... 

สงักดัภาควชิา/สาขาวชิา........................................................คณะ/วทิยาลยั..............................................

เสนอขอแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่ง..................................................(ผูช่้วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/

ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา.......................................................................................................

อนุกรรมกำร คะแนนเฉลี่ยที่ได้

๑

๒

๓

คะแนนรวมอนุกรรมการ ๑ - ๓

 ๓

สรุปผลการประเมิน

 คะแนน ๓.๖๐ - ๔.๐๐  (  ) อยู่ในระดับ เชี่ยวชาญ

 คะแนน ๓.๐๑ - ๓.๕๙  (  ) อยู่ในระดับ ช�านาญพิเศษ

 คะแนน ๒.๕๐ - ๓.๐๐  (  ) อยู่ในระดับ ช�านาญ

 คะแนน ≤ ๒.๔๙ (  ) อยู่ในระดับ ไม่เข้าเกณฑ์การขอต�าแหน่งทางวิชาการ

โดยคิดเฉลี่ยคะแนนจากคณะอนุกรรมการทุกท่านเป็นการตัดสินผล

................................................................ประธานอนุกรรมการ 

      (...............................................................)

                                               ................................................................อนุกรรมการ 

      (...............................................................)

                                               ................................................................อนุกรรมการ 

      (...............................................................)

         ............../................../...................
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อป ๑ หรือ อส ๑

(แบบประเมินส�าหรับอนุกรรมการ)

แบบประเมินเอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรประเมินผลกำรสอน 

๑.  ข้อมูลเบื้องต้น

  ๑.๑ ชื่อ ฉายา นามสกุล ผู้เสนอผลงาน.............................................................................................

  สงักัดภาควชิา/สาขาวชิา..............................................คณะ/วทิยาลัย........................................

  เสนอขอแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง.................................... (ผูช่้วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์) 

  ในสาขาวิชา.......................................................................................................

 ๑.๒ ชื่อเรื่อง เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค�าสอน

 .......................................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................................

๒. หัวข้อและเกณฑ์กำรประเมิน

 ค�าอธิบายหัวข้อการประเมิน มีดังต่อไปนี้

 ๒.๑  ความถกูต้องและความทนัสมยัของเนือ้หา หมายถงึ เนือ้หา ทฤษฎ ีสูตร กฎ การทดลอง ข้อมลู 

การตีความหมาย หลักฐาน การอ้างอิงศักราช ฯลฯ ถูกต้องตามหลักวิชาการของศาสตร์ในสาขานั้น ๆ 

และเป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบัน

 ๒.๒  ความครอบคลุมรายวิชา หมายถึง เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนฉบับนั้น 

ครอบคลุมทุกหัวข้อที่เป็นสาระส�าคัญของรายวิชาที่ผู้เสนอขอรับผิดชอบ

 ๒.๓  การจดัล�าดบัเน้ือหา หมายถึง การจดัล�าดบัขัน้ตอนในการเสนอเนือ้หาท่ีจะสอน ท�าให้เข้าใจง่าย

 ๒.๔  รปูแบบในการเขียน หมายถึง รปูแบบในการเขยีนทีร่ะบคุวามคดิรวบยอดได้ชดัเจนและอธบิาย

ขยายความคิดรวบยอด สามารถสื่อความหมายได้ดี ซึ่งอาจมีภาพ แผนภูมิ ตาราง แถบเสียง  

ภาพเคลื่อนไหว ภาพเลื่อนหรือสื่อการสอนออนไลน์อื่น ๆ ฯลฯ ประกอบเพื่อความเข้าใจและน่าสนใจ 

มคีวามประณตีในการจดัรูปแบบการเขียน มกีารอ้างอิงแหล่งวชิาการทีถ่กูต้องตามกฎหมาย มแีบบแผน

ในการเขียนอ้างอิง จัดท�าบรรณานุกรมและภาคผนวกไว้อย่างเหมาะสม

 ๒.๕  การศึกษาค้นคว้าเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค�าสอน หมายถึง การศึกษาค้นคว้าต�ารา 

หนังสือ เอกสารและงานวิจัยท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในรายวิชานั้นหรือให้ผู้อ่านได้มี

ความรู้และสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้อย่างกว้างขวาง

 ๒.๖ ความถกูต้องในการใช้ภาษา หมายถึง การใช้ส�านวนในการเขยีนเป็นแบบแผนของภาษา ใช้ศัพท์

บัญญัติและใช้ศัพท์เทคนิคความถูกต้องตามหลักวิชาการ
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แบบ มจร ปอส. ๑
(แบบประเมินสำาหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ)

แบบประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ

และประสิทธิภาพการสอน (ผลการสอน)



ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย5634 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ๒.๗ การเสนอแนวคิดของตนเอง หมายถึง การแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเช่น ข้อวิพากษ์ วิจารณ์ 

ข้อเสนอแนะ การประยุกต์ เนื้อหาสาระต่าง ๆ ท�าสรุปหรือการให้แนวคิดและความรู้ใหม่ที่เกิดจาก 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์

 ๒.๘ คุณค่าของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค�าสอน หมายถึง ความส�าคัญ ความน่าเช่ือถือ

และประโยชน์ของเอกสารหลกัฐานทีใ่ช้ในการประเมนิผลการสอน ในการน�าไปใช้ประกอบการสอนหรือ

สื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและสามารถน�าไปใช้อ้างอิงได้

 ๒.๙ มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค�าสอน หมายถึง 

ความซื่อสัตย์ทางวิชาการและความน่าเชื่อถือของเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  

โดยไม่มีการน�าผลงานของผูอ้ืน่มาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลยีนผลงานของผูอ้ืน่ รวมถึงไม่คดัลอก

ข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนหรือผู้อื่นโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ 

หัวข้อกำรประเมิน

ระดับกำรประเมิน

ข้อเสนอแนะดีมำก

(๔)

ดี

(๓)

พอใช้

(๒)

ควรปรับปรุง 

(๑)

๑. ความถูกต้องและความทันสมัยของเนื้อหา

๒. ความครอบคลุมรายวิชา

๓. การจัดล�าดับเนื้อหา

๔. รูปแบบในการเขียน

๕. การศึกษาค้นคว้าเอกสารประกอบการสอน/

เอกสารค�าสอน  

๖. ความถูกต้องในการใช้ภาษา

๗. การเสนอแนวคิดของตนเอง

๘. คุณค่าของเอกสารประกอบการสอน/เอกสาร

ค�าสอน

๙. มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค�าสอน

รวม

คะแนนเฉลี่ยที่ได้ = คะแนนรวม ๙ ข้อ

 ๙
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 ๒.๗ การเสนอแนวคิดของตนเอง หมายถึง การแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเช่น ข้อวิพากษ์ วิจารณ์ 

ข้อเสนอแนะ การประยุกต์ เนื้อหาสาระต่าง ๆ ท�าสรุปหรือการให้แนวคิดและความรู้ใหม่ที่เกิดจาก 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์

 ๒.๘ คุณค่าของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค�าสอน หมายถึง ความส�าคัญ ความน่าเช่ือถือ

และประโยชน์ของเอกสารหลักฐานท่ีใช้ในการประเมนิผลการสอน ในการน�าไปใช้ประกอบการสอนหรอื

สื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและสามารถน�าไปใช้อ้างอิงได้

 ๒.๙ มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค�าสอน หมายถึง 

ความซื่อสัตย์ทางวิชาการและความน่าเชื่อถือของเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  

โดยไม่มกีารน�าผลงานของผูอ้ืน่มาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลยีนผลงานของผูอ้ืน่ รวมถึงไม่คัดลอก

ข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนหรือผู้อื่นโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ 

หัวข้อกำรประเมิน

ระดับกำรประเมิน

ข้อเสนอแนะดีมำก

(๔)

ดี

(๓)

พอใช้

(๒)

ควรปรับปรุง 

(๑)

๑. ความถูกต้องและความทันสมัยของเนื้อหา

๒. ความครอบคลุมรายวิชา

๓. การจัดล�าดับเนื้อหา

๔. รูปแบบในการเขียน

๕. การศึกษาค้นคว้าเอกสารประกอบการสอน/

เอกสารค�าสอน  

๖. ความถูกต้องในการใช้ภาษา

๗. การเสนอแนวคิดของตนเอง

๘. คุณค่าของเอกสารประกอบการสอน/เอกสาร

ค�าสอน

๙. มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค�าสอน

รวม

คะแนนเฉลี่ยที่ได้ = คะแนนรวม ๙ ข้อ

 ๙
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35หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. ควำมเห็นของอนุกรรมกำรเกี่ยวกับจุดเด่นและจุดด้อยของเอกสำรประกอบกำรสอน/เอกสำร 

    ค�ำสอน

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ ......................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................... ...............................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.........................................................ผู้ประเมิน

       (.......................................................)

       ............../................../...................
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ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย5836 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อป ๒ หรือ อส ๒

(แบบประเมินรวมของคณะอนุกรรมการ)

ชื่อ ฉายา นามสกุล ผู้เสนอผลงาน..........................................................................................................

สงักดัภาควชิา/สาขาวิชา........................................................คณะ/วทิยาลยั.............................................

เสนอขอแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง...................................................(ผูช่้วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/

ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา.......................................................................................................

อนุกรรมกำร คะแนนเฉลี่ยที่ได้

๑

๒

๓

คะแนนรวมอนุกรรมการ ๑ - ๓

 ๓

สรุปผลการประเมิน

 คะแนน ๓.๒๖ - ๔.๐๐  (  ) อยู่ในระดับ ดีมาก

 คะแนน ๒.๕๑ - ๓.๒๕  (  ) อยู่ในระดับ ดี

 คะแนน ≤ ๒.๕๐   (  ) อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง

โดยคิดเฉลี่ยคะแนนจากคณะอนุกรรมการทุกท่านเป็นการตัดสินผล

................................................................ประธานอนุกรรมการ 

      (...............................................................)

      ................................................................อนุกรรมการ 

      (...............................................................)

      ................................................................อนุกรรมการ 

      (...............................................................)

              ............../................../...................
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

แบบ มจร ปอส. ๒

(แบบประเมินรวมของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ)

คะแนนรวมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๑-๓

โดยคิดเฉลี่ยคะแนนจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเป็นการตัดสินผล

.....................................................................ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

(...................................................................)

.....................................................................กรรมการ

(...................................................................)

.....................................................................กรรมการ

(...................................................................)

................/....................../............................



36 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อป ๒ หรือ อส ๒

(แบบประเมินรวมของคณะอนุกรรมการ)

ชื่อ ฉายา นามสกุล ผู้เสนอผลงาน..........................................................................................................

สงักดัภาควชิา/สาขาวิชา........................................................คณะ/วทิยาลยั.............................................

เสนอขอแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง...................................................(ผูช่้วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/

ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา.......................................................................................................

อนุกรรมกำร คะแนนเฉลี่ยที่ได้

๑

๒

๓

คะแนนรวมอนุกรรมการ ๑ - ๓

 ๓

สรุปผลการประเมิน

 คะแนน ๓.๒๖ - ๔.๐๐  (  ) อยู่ในระดับ ดีมาก

 คะแนน ๒.๕๑ - ๓.๒๕  (  ) อยู่ในระดับ ดี

 คะแนน ≤ ๒.๕๐   (  ) อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง

โดยคิดเฉลี่ยคะแนนจากคณะอนุกรรมการทุกท่านเป็นการตัดสินผล

................................................................ประธานอนุกรรมการ 

      (...............................................................)

      ................................................................อนุกรรมการ 

      (...............................................................)

      ................................................................อนุกรรมการ 

      (...............................................................)

              ............../................../...................
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37หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบต�าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓

 เพือ่อนุวตัให้เป็นไปตามความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

ว่าด้วยคณุสมบตั ิหลกัเกณฑ์และวธิกีารแต่งตัง้ผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุม

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ

เทียบต�าแหน่งทางวิชาการไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการเทียบต�าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓” 

 ข้อ ๒ ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

 ข้อ ๓ บรรดา ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศ 

นี้แทน

 ข้อ ๔  ในประกาศนี้

   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวชิาการ หรือ ก.พ.ว. 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   “อาจารย์” หมายความว่า บุคคลทีม่หาวทิยาลยับรรจแุละแต่งตัง้ หรอืแต่งตัง้ให้เข้าท�างาน

ในต�าแหน่งอาจารย์ ซึ่งท�าหน้าที่สอน วิจัย บริการวิชาการ และทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับค่าจ้างจากงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุน 

ค่าใช้จ่ายบคุลากร หรอืเงนิรายได้อืน่ ๆ  ของมหาวทิยาลยั และรวมถงึอาจารย์ผูอ้ทุศิตนให้แก่มหาวทิยาลยั

โดยไม่รับค่าจ้างอีกด้วย
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ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย6038 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   “ต�าแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ

    “ส่วนงาน” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัย

   “การเทียบต�าแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า การเทียบต�าแหน่งทางวิชาการของ

อาจารย์ที่เคยได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาอื่น 

   “สถาบันการศึกษาอื่น” หมายความว่า มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ

อย่างอื่นของรัฐ หรือเอกชน ที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 ข้อ ๕ ต�าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ท่ีจะขอเทียบ ต้องเป็นสาขาวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์ 

กับที่เคยได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาอื่น 

 ข้อ ๖ ให้เทียบต�าแหน่งทางวิชาการได้ ดังนี้ 

   ๖.๑ กรณีผู้ที่เคยได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยก่อนพ้น

จากการปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งใด หากกลับมาบรรจุและแต่งตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 

ให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการได้ในต�าแหน่งเดิม 

   ๖.๒ กรณีผู้ที่เคยได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย หรือ

สถาบันการศึกษาอื่น ให้เทียบต�าแหน่งทางวิชาการได้ดังนี้

    (๑) ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้เทียบได้ในต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

    (๒) ต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้เทียบได้ในต�าแหน่งรองศาสตราจารย์

    (๓) ต�าแหน่งศาสตราจารย์ ให้เทียบได้ในต�าแหน่งศาสตราจารย์

   ๖.๓ กรณผีูท้ีเ่คยได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการจากมหาวทิยาลยั ให้เทยีบ

ต�าแหน่งทางวิชาการได้ดังนี้

    (๑) ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ให้เทียบได้ในต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

    (๒) ต�าแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ ให้เทียบได้ในต�าแหน่งรองศาสตราจารย์

    (๓) ต�าแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ ให้เทียบได้ในต�าแหน่งศาสตราจารย์

   ๖.๔ กรณีผู้ท่ีเคยได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งและวิทยฐานะบุคลากรทางการศึกษา

หรือข้าราชการพลเรือน ให้เทียบต�าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

    (๑) วิทยฐานะทรงคุณวุฒิหรือเชี่ยวชาญพิเศษ ให้เทียบได้ในต�าแหน่ง ศาสตราจารย์

    (๒) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้เทียบได้ในต�าแหน่ง รองศาสตราจารย์

    (๓) วิทยฐานะช�านาญการพิเศษ ให้เทียบได้ในต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  สำาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก 6138 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   “ต�าแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ

    “ส่วนงาน” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัย

   “การเทียบต�าแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า การเทียบต�าแหน่งทางวิชาการของ

อาจารย์ที่เคยได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาอื่น 

   “สถาบันการศึกษาอื่น” หมายความว่า มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ

อย่างอื่นของรัฐ หรือเอกชน ที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 ข้อ ๕ ต�าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ท่ีจะขอเทียบ ต้องเป็นสาขาวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์ 

กับที่เคยได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาอื่น 

 ข้อ ๖ ให้เทียบต�าแหน่งทางวิชาการได้ ดังนี้ 

   ๖.๑ กรณีผู้ที่เคยได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยก่อนพ้น

จากการปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งใด หากกลับมาบรรจุและแต่งตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 

ให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการได้ในต�าแหน่งเดิม 

   ๖.๒ กรณีผู้ที่เคยได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย หรือ

สถาบันการศึกษาอื่น ให้เทียบต�าแหน่งทางวิชาการได้ดังนี้

    (๑) ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้เทียบได้ในต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

    (๒) ต�าแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้เทียบได้ในต�าแหน่งรองศาสตราจารย์

    (๓) ต�าแหน่งศาสตราจารย์ ให้เทียบได้ในต�าแหน่งศาสตราจารย์

   ๖.๓ กรณผู้ีทีเ่คยได้รับการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการจากมหาวทิยาลยั ให้เทยีบ

ต�าแหน่งทางวิชาการได้ดังนี้

    (๑) ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ให้เทียบได้ในต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

    (๒) ต�าแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ ให้เทียบได้ในต�าแหน่งรองศาสตราจารย์

    (๓) ต�าแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ ให้เทียบได้ในต�าแหน่งศาสตราจารย์

   ๖.๔ กรณีผู้ที่เคยได้รับการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งและวิทยฐานะบุคลากรทางการศึกษา

หรือข้าราชการพลเรือน ให้เทียบต�าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

    (๑) วิทยฐานะทรงคุณวุฒิหรือเชี่ยวชาญพิเศษ ให้เทียบได้ในต�าแหน่ง ศาสตราจารย์

    (๒) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้เทียบได้ในต�าแหน่ง รองศาสตราจารย์

    (๓) วิทยฐานะช�านาญการพิเศษ ให้เทียบได้ในต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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39หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

   ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจให้เสนอผลงานหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพ่ือขอเทียบ 

ต�าแหน่งทางวิชาการได้

 ข้อ ๗  อาจารย์ท่ีมีสิทธิ์ยื่นขอเทียบต�าแหน่งทางวิชาการ จะต้องมีประสบการณ์สอนใน

มหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา

 ข้อ ๘  วิธีการเสนอขอให้เทียบต�าแหน่งทางวิชาการ ให้กระท�าดังนี้

   ๘.๑ ให้ผูข้อเทยีบต�าแหน่ง เสนอเรือ่งต่อหวัหน้าภาควชิาและคณบด ีหรอืประธานหลกัสตูร

และผู้อ�านวยการวิทยาลัยต้นสังกัด เพื่อพิจารณากล่ันกรองคุณสมบัติ ตรวจสอบเอกสารการขอ 

เทียบต�าแหน่งทางวิชาการให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยระบุต�าแหน่งทางวิชาการและสาขาวิชา 

ที่ได้รับแต่งตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย 

    (๑) ค�าสั่งที่ผู้ขอเทียบต�าแหน่งเคยได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

    (๒) แบบประวัติส่วนตัวและผลงาน ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

    (๓) ผลงานทางวิชาการท่ีใช้ประกอบการขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการจาก

มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่อนุมัติให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

    (๔) ระเบียบหรือประกาศหรือเอกสารที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด�ารง

ต�าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่อนุมัติให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ

    (๕) เอกสารรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ กรณีผู้เสนอขอมีส่วนร่วม 

ในผลงานทางวิชาการ

   ๘.๒ ส่วนงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ�าคณะหรือคณะกรรมการ 

ประจ�าวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเทียบต�าแหน่งทางวิชาการ

   ๘.๓ คณะกรรมการพจิารณาเทยีบต�าแหน่งทางวชิาการได้พจิารณาว่าผลงานทางวชิาการ

ของผู้ขอเทียบต�าแหน่งทางวิชาการสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ว่าด้วยคณุสมบติั หลกัเกณฑ์และวธิกีารแต่งตัง้ผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศ ค�าสั่ง และข้อก�าหนดอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย 

   หากมีเหตุผลและความจ�าเป็นอย่างยิ่ง คณะกรรมการอาจแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ไม่เกิน ๓ รูปหรือคน พิจารณาผลงานทางวิชาการ และในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ 

หรือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาจให้ผู้ขอเทียบต�าแหน่งทางวิชาการ ส่งผลงานทางวิชาการเพิ่มเติม

ประกอบการเทียบต�าแหน่งทางวิชาการก็ได้

   เมือ่คณะกรรมการพจิารณาเทยีบต�าแหน่งทางวชิาการเสรจ็แล้ว ให้เสนอผลการพจิารณา 

ต่อสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น แล้วแต่กรณี
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ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย6240 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   ๘.๔ เมื่อสภาวิชาการให้ความเห็นแล้ว ให้เสนอผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย 

เพื่ออนุมัติ 

   ๘.๕ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเทียบต�าแหน่งทางวิชาการแล้ว อธิการบดีเป็นผู้ออก 

ค�าส่ังแต่งตั้ง เว้นแต่ต�าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ียังไม่เคยได้รับโปรดเกล้าแต่งต้ัง ให้น�าเสนอรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อน�าเสนอนายกรัฐมนตรีน�าความ

กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งต่อไป

   ๘.๖ การแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการที่ได้รับการเทียบต�าแหน่งแล้ว ให้มีผล 

ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 ข้อ ๙  กรณีท่ีได้รบัการพจิารณาอนุมตัเิทียบให้ด�ารงต�าแหน่งทางวชิาการแล้ว หากภายหลงัตรวจ

พบว่า ผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอเทียบต�าแหน่งทางวิชาการ ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือมี

พฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น หรือคัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานของผู้อื่นหรือ 

ผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิง หรือมีการกระท�าความผิดในประเด็นอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท�าผิด

ทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ ให้ส่วนงานต้นสังกดัและสภาวชิาการเสนอสภามหาวทิยาลัย

ให้ระงับการขอเทียบต�าแหน่งทางวิชาการหรือถอดถอนแล้วแต่กรณี และให้สอบสวนความผิดทางวินัย

อีกด้วย

 ข้อ ๑๐ ให้อธกิารบดรีกัษาการให้เป็นไปตามประกาศนี ้และในกรณทีีม่ปัีญหาเกีย่วกบัการปฏบิตัิ

ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือค�าวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด

 ประกาศ ณ วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  สำาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก 6340 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   ๘.๔ เมื่อสภาวิชาการให้ความเห็นแล้ว ให้เสนอผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย 

เพื่ออนุมัติ 

   ๘.๕ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเทียบต�าแหน่งทางวิชาการแล้ว อธิการบดีเป็นผู้ออก 

ค�าสั่งแต่งต้ัง เว้นแต่ต�าแหน่งศาสตราจารย์ ที่ยังไม่เคยได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้ง ให้น�าเสนอรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อน�าเสนอนายกรัฐมนตรีน�าความ

กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งต่อไป

   ๘.๖ การแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการท่ีได้รับการเทียบต�าแหน่งแล้ว ให้มีผล 

ตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 ข้อ ๙  กรณทีีไ่ด้รบัการพจิารณาอนมุตัเิทียบให้ด�ารงต�าแหน่งทางวชิาการแล้ว หากภายหลงัตรวจ

พบว่า ผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอเทียบต�าแหน่งทางวิชาการ ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือมี

พฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น หรือคัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานของผู้อื่นหรือ 

ผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิง หรือมีการกระท�าความผิดในประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าผิด

ทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ ให้ส่วนงานต้นสังกดัและสภาวชิาการเสนอสภามหาวทิยาลยั

ให้ระงับการขอเทียบต�าแหน่งทางวิชาการหรือถอดถอนแล้วแต่กรณี และให้สอบสวนความผิดทางวินัย

อีกด้วย

 ข้อ ๑๐ ให้อธกิารบดรีกัษาการให้เป็นไปตามประกาศนี ้และในกรณทีีม่ปัีญหาเกีย่วกับการปฏิบตัิ

ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือค�าวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด

 ประกาศ ณ วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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แบบค�ำขอเทียบต�ำแหน่งทำงวิชำกำร

ส่วนที่ ๑ : แบบประวัติส่วนตัวและผลงำนทำงวิชำกำร

แบบประวัติส่วนตัวและผลงำนทำงวิชำกำร

เพื่อขอเทียบต�าแหน่ง .................................... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)

ในสาขาวิชา .......................................................

ของ ...................................................................................................

สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา ............................................................

คณะ/วิทยาลัย................................................................... มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-------------------------------

๑. ประวัติส่วนตัว

 ๑.๑ วัน ................. เดือน ...................................... ปีเกิด ...................

 ๑.๒ อายุ .......... ปี พรรษา ……….

 ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อเต็ม และเรียงจากวุฒิสูงสุดตามล�าดับ)

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ท่ีจบ ช่ือสถานศึกษาและประเทศ

๑.๓.๑

๑.๓.๒

๑.๓.๓

๑.๓.๔

๑.๓.๕

๑.๓.๖

๑.๓.๗

(ในกรณีที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและปริญญาบัตรใด ๆ ให้ระบุหัวข้อเรื่อง

วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ท�าเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรนั้น ๆ ด้วย)

หัวข้อวิทยำนิพนธ์

- ระดับปริญญาเอก …………………………………………………………………………………………………..……….......

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ระดับปริญญาโท …………………………………………………………………………………………………………...........

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

������ �.�.�..indd   41 22/8/2563   22:44:49

แบบ มจร คขท.



ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย6442 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒. ประวัติกำรท�ำงำน

 ๒.๑  ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่ง ….………………......………………. รับเงินเดือน/ค่าจ้าง .......................... บาท

 ๒.๒  ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการหรือต�าแหน่งอื่นจากสถาบันการศึกษาอื่น

   ต�าแหน่ง ............................................................ ในสาขาวิชา .................................................

   เมื่อวันที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. ............. จากสถาบันการศึกษา .............................

   .................................................................................................................................................

   รายละเอียดตามค�าสั่งหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แนบมาพร้อมแบบค�าขอนี้

   (๑) ……………………………………………...........……………………………………………………………………

   (๒) ……………………………………………………………...........……………………………………………………

   (๓) ………………………………………………………………...........…………………………………………………

 ๒.๓ ประวัติการท�างานที่ผ่านมาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอย่างน้อย ๕ ปี

   ปี พ.ศ. .................... ต�าแหน่งการท�างาน.................................................................................

   ปี พ.ศ. .................... ต�าแหน่งการท�างาน.................................................................................

   ปี พ.ศ. .................... ต�าแหน่งการท�างาน.................................................................................

   ปี พ.ศ. .................... ต�าแหน่งการท�างาน.................................................................................

   ปี พ.ศ. .................... ต�าแหน่งการท�างาน.................................................................................

๓. ภำระงำนย้อนหลัง ๓ ปีกำรศึกษำ ต้องมีหลักฐำนกำรรับรองจำกต้นสังกัดอย่ำงเป็นทำงกำร

 ๓.๑ งำนสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 

ระดับ รายวิชาที่สอน
ช.ม./สัปดาห์

ภาคบรรยาย/ภาคปฏิบัติ

เปิดสอนภาค/

ปีการศึกษา
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การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  สำาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก 6542 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒. ประวัติกำรท�ำงำน

 ๒.๑  ปัจจุบนัด�ารงต�าแหน่ง ….………………......………………. รบัเงนิเดอืน/ค่าจ้าง .......................... บาท

 ๒.๒  ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการหรือต�าแหน่งอื่นจากสถาบันการศึกษาอื่น

   ต�าแหน่ง ............................................................ ในสาขาวิชา .................................................

   เมื่อวันที่ ........... เดือน ....................... พ.ศ. ............. จากสถาบันการศึกษา .............................

   .................................................................................................................................................

   รายละเอียดตามค�าสั่งหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แนบมาพร้อมแบบค�าขอนี้

   (๑) ……………………………………………...........……………………………………………………………………

   (๒) ……………………………………………………………...........……………………………………………………

   (๓) ………………………………………………………………...........…………………………………………………

 ๒.๓ ประวัติการท�างานที่ผ่านมาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอย่างน้อย ๕ ปี

   ปี พ.ศ. .................... ต�าแหน่งการท�างาน.................................................................................

   ปี พ.ศ. .................... ต�าแหน่งการท�างาน.................................................................................

   ปี พ.ศ. .................... ต�าแหน่งการท�างาน.................................................................................

   ปี พ.ศ. .................... ต�าแหน่งการท�างาน.................................................................................

   ปี พ.ศ. .................... ต�าแหน่งการท�างาน.................................................................................

๓. ภำระงำนย้อนหลัง ๓ ปีกำรศึกษำ ต้องมีหลักฐำนกำรรับรองจำกต้นสังกัดอย่ำงเป็นทำงกำร

 ๓.๑ งำนสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 

ระดับ รายวิชาที่สอน
ช.ม./สัปดาห์

ภาคบรรยาย/ภาคปฏิบัติ

เปิดสอนภาค/

ปีการศึกษา
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43หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

 ๓.๒ งำนวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ท�าการวิจัย และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ)

   ๓.๒.๑ เรื่อง ..............................................................................................................................

จากสถาบัน …………...............................…………………………………………… ปีงบประมาณ พ.ศ. ...............

   ๓.๒.๒ เรื่อง ..............................................................................................................................

จากสถาบัน …………………….................................……………………………… ปีงบประมาณ พ.ศ. ..............

 ๓.๓ งำนบริกำรทำงวิชำกำร (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม)

   ๓.๓.๑ .......................................................................................................................................

…………………………………………………………………...............…………………………….…………………………….....

   ๓.๓.๒ .......................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………..........................……….………………….....

 ๓.๔. งำนบริหำร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดซอบโดยตรง)

   ๓.๔.๑ .......................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………….……………………………….................

   ๓.๔.๒ .......................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………….………………………………………........

 ๓.๕ งำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุประเภทของงาน)

   ๓.๕.๑ .......................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………….…………………………………..............

   ๓.๕.๒ .......................................................................................................................................

.....……………………………………………………………………………………………….………………………………............

๔. ผลงำนทำงวิชำกำรที่ใช้ขอเทียบต�ำแหน่งทำงวิชำกำรมีผู้ร่วมเขียน

    มี     ไม่มี

 (ในกรณท่ีีมผีูเ้ขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนส่งหลกัฐานรบัรองการมส่ีวนร่วมในผลงาน มาประกอบ

การพิจารณาด้วย) 

 ๔.๑ ผลงำนทำงวชิำกำรทีเ่คยยืน่ขอแต่งตัง้ให้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงวชิำกำรหรอืต�ำแหน่งอืน่มำแล้ว

 (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอ้างองิ อนัประกอบ

ด้วย ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ�านวนหน้า เป็นต้น)
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ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย6644 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ๔.๑.๑ ผลงานวิจัย

  ๔.๑.๑.๑ เรือ่ง.................................................................................................................

  .......................................................................................................................................

  จากสถาบัน ………………………………………………………………… ปีงบประมาณ พ.ศ. ..............

  ๔.๑.๑.๒ เรือ่ง.................................................................................................................

  .......................................................................................................................................

  จากสถาบัน ………………………………………………………………… ปีงบประมาณ พ.ศ. ..............

 ๔.๑.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

  ๔.๑.๒.๑ .......................................................................................................................

  …………………………………………………………………………………….………….……………………

   ๔.๑.๒.๒......................................................................................................................

   ……………………………………………………………………………………………….……………….......

 ๔.๑.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

  ๔.๑.๓.๑ .......................................................................................................................

  ……………………………………………………………………………………………….……………………

  ๔.๑.๓.๒.........................................................................................................................

  ……………………………………………………………………………………………….………………………

 ๔.๑.๔ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต�ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ

  ๔.๑.๔.๑ .......................................................................................................................

  ……………………………………………………………………………………………….………………………

  ๔.๑.๔.๒.........................................................................................................................

  ……………………………………………………………………………………………….……

 ๔.๒ ผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ิมเติมหลังได้รับกำรแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือ 

ต�ำแหน่งอื่น ตำมข้อ ๔.๑

 (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขยีนเอกสารอ้างองิ อนัประกอบ

ด้วย ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ�านวนหน้า เป็นต้น)

 ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย

  ๔.๒.๑.๑ เรื่อง ...............................................................................................................

  .......................................................................................................................................

  จากสถาบนั …………………………………………………………… ปีงบประมาณ พ.ศ. ...................
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การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  สำาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก 6744 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ๔.๑.๑ ผลงานวิจัย

  ๔.๑.๑.๑ เร่ือง.................................................................................................................

  .......................................................................................................................................

  จากสถาบนั ………………………………………………………………… ปีงบประมาณ พ.ศ. ..............

  ๔.๑.๑.๒ เร่ือง.................................................................................................................

  .......................................................................................................................................

  จากสถาบนั ………………………………………………………………… ปีงบประมาณ พ.ศ. ..............

 ๔.๑.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

  ๔.๑.๒.๑ .......................................................................................................................

  …………………………………………………………………………………….………….……………………

   ๔.๑.๒.๒......................................................................................................................

   ……………………………………………………………………………………………….……………….......

 ๔.๑.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

  ๔.๑.๓.๑ .......................................................................................................................

  ……………………………………………………………………………………………….……………………

  ๔.๑.๓.๒.........................................................................................................................

  ……………………………………………………………………………………………….………………………

 ๔.๑.๔ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต�ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ

  ๔.๑.๔.๑ .......................................................................................................................

  ……………………………………………………………………………………………….………………………

  ๔.๑.๔.๒.........................................................................................................................

  ……………………………………………………………………………………………….……

 ๔.๒ ผลงำนทำงวิชำกำรเพิ่มเติมหลังได้รับกำรแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือ 

ต�ำแหน่งอื่น ตำมข้อ ๔.๑

 (ผลงานทางวชิาการทกุประเภท ให้เสนอโดยเขยีนตามหลกัของการเขียนเอกสารอ้างองิ อนัประกอบ

ด้วย ชื่อผู้แต่ง ปี พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งพิมพ์ จ�านวนหน้า เป็นต้น)

 ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย

  ๔.๒.๑.๑ เรื่อง ...............................................................................................................

  .......................................................................................................................................

  จากสถาบนั …………………………………………………………… ปีงบประมาณ พ.ศ. ...................
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45หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

  ๔.๒.๑.๒ เรื่อง ...............................................................................................................

  .......................................................................................................................................

  จากสถาบนั ………………………………………………………… ปีงบประมาณ พ.ศ. ...................

 ๔.๒.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

  ๔.๒.๒.๑ .......................................................................................................................

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  ๔.๒.๒.๒.........................................................................................................................

  ………………………………………………………………………………………………………………………

 ๔.๒.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

  ๔.๒.๓.๑ .......................................................................................................................

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  ๔.๒.๓.๒.........................................................................................................................

  …………………………………………………………………………………………………………………………

 ๔.๒.๔ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต�ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ระบุตีพิมพ์/ 

จ�านวนหน้า)

  ๔.๒.๔.๑ .......................................................................................................................

  …………………………………………………………………………………………………………………………

  ๔.๒.๔.๒.........................................................................................................................

  ………………………………………………………………………………………………………

 ขอรบัรองว่าข้อความดงักล่าวข้างต้นเป็นความจรงิทกุประการ และหากปรากฏว่าข้อมลูดงักล่าว

เป็นเท็จ ไม่ว่าโดยประการใด ข้าพเจ้ายอมรับให้มีการด�าเนินการทางละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ทางวิชาการ รวมถึงความรับผิดทางแพ่งและอาญาอีกด้วย

ลงชื่อ...................................................เจ้าของประวัติ

(..............................................................)

ต�าแหน่ง ................................................................

วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ..............

������ �.�.�..indd   45 22/8/2563   22:44:49

ลงชื่อ..............................................................................เจ้าของประวัติ

      (.............................................................................)



ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย6846 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนที่ ๒ : แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชำ

 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารประกอบการเทียบต�าแหน่งทางวิชาการแล้วเห็นว่า  

พระ/นาย/นาง/นางสาว .....................................เป็นผูม้คีณุสมบตั ิ.................... (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน) 

ทีจ่ะได้รบัการพจิารณาเทยีบให้ด�ารงต�าแหน่ง .......................................................... (ผูช่้วยศาสตราจารย์/

รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) ในสาขาวชิา ………………………...........…………………….. ตามหลกัเกณฑ์

ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

ลงชื่อ ...........................................................

(.............................................................)

ต�าแหน่ง หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร .............................................

วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ..............

ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำระดับคณะหรือวิทยำลัย

 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พระ/นาย/นาง/นางสาว.......................................................................... 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ.............................................(เข้าข่าย/ไม่เข้าข่าย) ที่จะได้รับการพิจารณาเทียบให้ 

ด�ารงต�าแหน่ง ...................................................................(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/

ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา……………………..……………………………… โดยคณะกรรมการประจ�าคณะ/

วิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ......./.............. เมื่อวันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ................. 

ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

ลงชื่อ ...........................................................

(.............................................................)

ต�าแหน่ง คณบดี/ผู้อ�านวยการวิทยาลัย ...................................................

วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ..............
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ลงชื่อ.............................................................................

      (............................................................................)

ลงชื่อ.............................................................................

      (............................................................................)



การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  สำาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก 6946 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนที่ ๒ : แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชำ

 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารประกอบการเทียบต�าแหน่งทางวิชาการแล้วเห็นว่า  

พระ/นาย/นาง/นางสาว .....................................เป็นผูม้คีณุสมบัต ิ.................... (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน) 

ทีจ่ะได้รบัการพจิารณาเทยีบให้ด�ารงต�าแหน่ง .......................................................... (ผูช่้วยศาสตราจารย์/

รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) ในสาขาวชิา ………………………...........…………………….. ตามหลักเกณฑ์

ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

ลงชื่อ ...........................................................

(.............................................................)

ต�าแหน่ง หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร .............................................

วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ..............

ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำระดับคณะหรือวิทยำลัย

 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พระ/นาย/นาง/นางสาว.......................................................................... 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ.............................................(เข้าข่าย/ไม่เข้าข่าย) ที่จะได้รับการพิจารณาเทียบให้ 

ด�ารงต�าแหน่ง ...................................................................(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/

ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา……………………..……………………………… โดยคณะกรรมการประจ�าคณะ/

วิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ......./.............. เมื่อวันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ................. 

ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

ลงชื่อ ...........................................................

(.............................................................)

ต�าแหน่ง คณบดี/ผู้อ�านวยการวิทยาลัย ...................................................

วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ..............
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47หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๓ : กำรตรวจสอบของเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำต�ำแหน่งทำงวิชำกำร หรือ ก.พ.ว.

เจ้ำหน้ำที่กองวิชำกำร ส�ำนักงำนอธิกำรบดี ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ 

	มีหลักฐานครบถ้วน เห็นสมควรเสนอ ก.พ.ว. พิจารณาต่อไป

	มีหลักฐานไม่ครบถ้วน ที่ส่วนงานต้นสังกัดให้ผู้เสนอขอเทียบต�าแหน่งทางวิชาการต้องน�ามาเสนอ

   เพิ่มเติม ดังนี้

 ๑. ......................................................................................................................................

 ๒. ......................................................................................................................................

 ๓. ......................................................................................................................................

 ๔. ......................................................................................................................................

 ๕. ......................................................................................................................................

ลงชื่อ ..........................................................

(...............................................................)

ต�าแหน่ง.......................................................................

วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. .............

กำรพิจำรณำของเลขำนุกำร ก.พ.ว. ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ 

	เสนอ ก.พ.ว. พิจารณาต่อไป

	ให้ส่วนงานต้นสังกัดชี้แจงหรือเสนอเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 ๑. ......................................................................................................................................

 ๒. ......................................................................................................................................

 ๓. ......................................................................................................................................

 ๔. ......................................................................................................................................

 ๕. ......................................................................................................................................

ลงชื่อ ..........................................................

(...............................................................)

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการ

วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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ลงชื่อ.............................................................................

      (............................................................................)

ลงชื่อ.............................................................................

      (............................................................................)



48 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนับเวลาการด�ารงต�าแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่

ในต�าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓

 เพ่ืออนุวตัให้เป็นไปตามความในข้อ ๑๑ แห่งข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

ว่าด้วยคณุสมบติั หลกัเกณฑ์และวธิกีารแต่งตัง้ผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุม

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการนับ

เวลาการด�ารงต�าแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งทางวิชาการ ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการนับเวลาการด�ารงต�าแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓” 

 ข้อ ๒  ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

 ข้อ ๓  บรรดา ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศ 

นี้แทน

 ข้อ ๔ ในประกาศนี้

   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวชิาการ หรือ ก.พ.ว. 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   “อาจารย์” หมายความว่า บุคคลทีม่หาวทิยาลยับรรจแุละแต่งต้ัง หรอืแต่งตัง้ให้เข้าท�างาน

ในต�าแหน่งอาจารย์ ซึ่งท�าหน้าที่สอน วิจัย บริการวิชาการ และทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ

มหาวทิยาลยั โดยได้รบัค่าจ้างจากงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนนุทัว่ไป รายการเงินอุดหนนุค่าใช้จ่าย
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48 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนับเวลาการด�ารงต�าแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่

ในต�าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓

 เพือ่อนวุตัให้เป็นไปตามความในข้อ ๑๑ แห่งข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 

ว่าด้วยคณุสมบติั หลกัเกณฑ์และวธิกีารแต่งต้ังผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุม

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการนับ

เวลาการด�ารงต�าแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งทางวิชาการ ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการนับเวลาการด�ารงต�าแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓” 

 ข้อ ๒  ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

 ข้อ ๓  บรรดา ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศ 

นี้แทน

 ข้อ ๔ ในประกาศนี้

   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพจิารณาต�าแหน่งทางวชิาการ หรือ ก.พ.ว. 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   “อาจารย์” หมายความว่า บคุคลทีม่หาวทิยาลยับรรจแุละแต่งต้ัง หรอืแต่งตัง้ให้เข้าท�างาน

ในต�าแหน่งอาจารย์ ซ่ึงท�าหน้าที่สอน วิจัย บริการวิชาการ และทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ

มหาวทิยาลัย โดยได้รับค่าจ้างจากงบประมาณแผ่นดิน งบเงนิอุดหนนุทัว่ไป รายการเงนิอดุหนนุค่าใช้จ่าย
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49หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

บุคลากร หรือเงินรายได้อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย และรวมถึงอาจารย์ผู้อุทิศตนให้แก่มหาวิทยาลัย 

โดยไม่รับค่าจ้างอีกด้วย

   “ต�าแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ

   “ส่วนงาน” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัย 

   “สถาบันการศึกษาอื่น” หมายความว่า มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ

อย่างอื่นของรัฐ หรือเอกชน ที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 ข้อ ๕ การนับเวลาของอาจารย์ ให้ด�าเนินการ ดังนี้ 

   ๕.๑ ให้นับเวลาของการด�ารงต�าแหน่งอาจารย์และการปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งอาจารย์ 

ตามข้อ ๑๗ ของข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัว่าด้วยคณุสมบติั หลักเกณฑ์และวธิกีารแต่งตัง้ผูช่้วยศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   ๕.๒ ให้นบัระยะเวลาของอาจารย์ หรืออาจารย์พิเศษของมหาวทิยาลัย ผู้เคยได้รับแต่งต้ัง

เป็นอาจารย์หรืออาจารย์พิเศษ ในสถาบันการศึกษาอื่นท่ี ก.พ.อ.รับรอง และได้สอนประจ�าในวิชาใด

วิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค อาจน�าระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์หรือ

อาจารย์พิเศษในภาคการศึกษาที่สอนนั้น มาค�านวณในการสอนให้สามในสี่ส่วนของเวลาที่ท�าการสอน 

โดยให้แปลงหน่วยระยะเวลาในการค�านวณจากปีเป็นเดือนก่อน ดังนี้

    (๑)  อาจารย์ผู้ส�าเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หากสอนมาแล้ว ๖ ปี เมื่อแปลงเป็น

เดือนจะได้ ๗๒ เดือน เมื่อนับเวลาสามในสี่ส่วนจะได้เวลาที่ท�าการสอน ๕๔ เดือน ต้องท�าการสอน 

เพิ่มอีก ๑๘ เดือนจึงจะครบ ๗๒ เดือน หรือ

    (๒) อาจารย์ผู้ส�าเร็จปริญญาโทหรือเทียบเท่า หากสอนมาแล้ว ๔ ปี เมื่อแปลงเป็น

เดือนจะได้ ๔๘ เดือน เมื่อนับเวลาสามในส่ีส่วนจะได้เวลาท่ีท�าการสอน ๓๖ เดือน ต้องท�าการสอ 

นเพิ่มอีก ๑๒ เดือนจึงจะครบ ๔๘ เดือน หรือ

    (๓) อาจารย์ผู้ส�าเร็จปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หากสอนมาแล้ว ๑ ปี เมื่อแปลงเป็น

เดือนจะได้ ๑๒ เดือน เมื่อนับเวลาสามในสี่ส่วนจะได้เวลาท่ีท�าการสอน ๙ เดือน ต้องท�าการสอน 

เพิ่มอีก ๓ เดือน 

   ๕.๓ ให้นับเวลาของอาจารย์ผู้ได้รับวุฒิเพ่ิม โดยนับเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีในต�าแหน่ง

อาจารย์ก่อนได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นและเวลาท่ีปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งอาจารย์หลังจากได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น 

รวมกนั เพือ่ขอก�าหนดต�าแหน่งทางวชิาการได้ตามสดัส่วนของระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ในคณุสมบติัเฉพาะ

ต�าแหน่ง โดยการค�านวณระยะเวลา ดังนี้
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ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย7250 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   การค�านวณหาระยะเวลาท่ีต้องด�ารงต�าแหน่งอาจารย์ กรณีมีการปรับวุฒิการศึกษาหรือ

เพิ่มวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น

= ระยะเวลาที่ยังขาดตามวุฒิการศึกษาเดิม x คุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่งตามวุฒิการศึกษาใหม่ (ปี)

             (เดือน)       คุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่งตามวุฒิการศึกษาเดิม (ปี)

วิธีกำรค�ำนวณ ให้แปลงหน่วยระยะเวลาในการค�านวณจากปีเป็นเดือนก่อน ดังตัวอย่างนี้

 นาย ก ได้รับวุฒิปริญญาตรี ท�าการสอนเป็นเวลา ๒ ปี ๖ เดือน ต่อมาลาศึกษาต่อและได้รับวุฒิ

ปรญิญาโทเพิม่ข้ึนและกลบัเข้าท�าการสอนหลงัจากได้รับวฒุปิรญิญาโท ดงันัน้ นาย ก จะต้องท�าการสอน

ด้วยวุฒิปริญญาโทอีกกี่ปี จึงจะขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ 

 วิธีกำรค�ำนวณ

 คุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่งปริญญาตรี ๖ ปี    = ๗๒ เดือน 

 คุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่งปริญญาโท ๔ ปี    = ๔๘ เดือน

 นาย ก ท�าการสอนด้วยวุฒิปริญญาตรีมาแล้ว ๒ ปี ๖ เดือน  = ๓๐ เดือน

 ยังขาดระยะเวลาที่ต้องท�าการสอนตามวุฒิปริญญาตรี  = ๗๒ - ๓๐  = ๔๒ เดือน

 ต่อมาเมื่อได้รับวุฒิปริญญาโทจะต้องท�าการสอนอีก = ๔๒ X  = ๒๘ เดือน

 ดังนั้น นาย ก จะต้องท�าการสอนด้วยวุฒิปริญญาโทอีก   = ๒ ปี ๔ เดือน

   

 ข้อ ๗ อาจารย์ที่มีสิทธิ์ยื่นขอนับเวลา จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์และมีประสบการณ์สอน

ในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา

 ข้อ ๘  วิธีการเสนอขอนับเวลา ให้กระท�าดังนี้

   ๘.๑ ผู้เสนอขอนับเวลา เสนอเรื่องต่อหัวหน้าภาควิชาและคณบดี หรือประธานหลักสูตร

และผู้อ�านวยการวิทยาลัยต้นสังกัด เพื่อพิจารณาตรวจสอบเอกสาร ประกอบด้วย ค�าสั่งแต่งตั้งเป็น

อาจารย์และหรอืหนงัสอืรบัรองการเป็นอาจารย์ ประวตักิารศกึษา หนงัสอืเชญิบรรยายและตารางสอน 

   ๘.๒ หัวหน้าส่วนงาน เสนอต่อคณะกรรมการประจ�าส่วนงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ข้อ ๙ กรณทีีไ่ด้รบัการพจิารณาอนมัุตกิารนบัเวลาแล้ว หากภายหลงัตรวจพบว่า เอกสารประกอบ

การขอนับเวลาไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือมีพฤติการณ์ส่อว่ามีการกระท�าความผิดในประเด็นอื่นที่

เกี่ยวข้องกับการกระท�าผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ให้ส่วนงานต้นสังกัดและ 

สภาวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ระงับการขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการหรือถอดถอนแล้วแต่

กรณี และให้สอบสวนความผิดทางวินัยอีกด้วย

๔
๖
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การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  สำาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก 7350 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   การค�านวณหาระยะเวลาที่ต้องด�ารงต�าแหน่งอาจารย์ กรณีมีการปรับวุฒิการศึกษาหรือ

เพิ่มวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น

= ระยะเวลาที่ยังขาดตามวุฒิการศึกษาเดิม x คุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่งตามวุฒิการศึกษาใหม่ (ปี)

             (เดือน)       คุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่งตามวุฒิการศึกษาเดิม (ปี)

วิธีกำรค�ำนวณ ให้แปลงหน่วยระยะเวลาในการค�านวณจากปีเป็นเดือนก่อน ดังตัวอย่างนี้

 นาย ก ได้รับวุฒิปริญญาตรี ท�าการสอนเป็นเวลา ๒ ปี ๖ เดือน ต่อมาลาศึกษาต่อและได้รับวุฒิ

ปรญิญาโทเพิม่ขึน้และกลบัเข้าท�าการสอนหลงัจากได้รับวุฒปิรญิญาโท ดงัน้ัน นาย ก จะต้องท�าการสอน

ด้วยวุฒิปริญญาโทอีกกี่ปี จึงจะขอก�าหนดต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ 

 วิธีกำรค�ำนวณ

 คุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่งปริญญาตรี ๖ ปี    = ๗๒ เดือน 

 คุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่งปริญญาโท ๔ ปี    = ๔๘ เดือน

 นาย ก ท�าการสอนด้วยวุฒิปริญญาตรีมาแล้ว ๒ ปี ๖ เดือน  = ๓๐ เดือน

 ยังขาดระยะเวลาที่ต้องท�าการสอนตามวุฒิปริญญาตรี  = ๗๒ - ๓๐  = ๔๒ เดือน

 ต่อมาเมื่อได้รับวุฒิปริญญาโทจะต้องท�าการสอนอีก = ๔๒ X  = ๒๘ เดือน

 ดังนั้น นาย ก จะต้องท�าการสอนด้วยวุฒิปริญญาโทอีก   = ๒ ปี ๔ เดือน

   

 ข้อ ๗ อาจารย์ที่มีสิทธิ์ยื่นขอนับเวลา จะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์และมีประสบการณ์สอน

ในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา

 ข้อ ๘  วิธีการเสนอขอนับเวลา ให้กระท�าดังนี้

   ๘.๑ ผู้เสนอขอนับเวลา เสนอเรื่องต่อหัวหน้าภาควิชาและคณบดี หรือประธานหลักสูตร

และผู้อ�านวยการวิทยาลัยต้นสังกัด เพื่อพิจารณาตรวจสอบเอกสาร ประกอบด้วย ค�าสั่งแต่งตั้งเป็น

อาจารย์และหรอืหนงัสอืรบัรองการเป็นอาจารย์ ประวตักิารศกึษา หนงัสอืเชญิบรรยายและตารางสอน 

   ๘.๒ หัวหน้าส่วนงาน เสนอต่อคณะกรรมการประจ�าส่วนงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ข้อ ๙ กรณทีีไ่ด้รบัการพจิารณาอนมัุตกิารนบัเวลาแล้ว หากภายหลงัตรวจพบว่า เอกสารประกอบ

การขอนับเวลาไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือมีพฤติการณ์ส่อว่ามีการกระท�าความผิดในประเด็นอื่นท่ี

เกี่ยวข้องกับการกระท�าผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ให้ส่วนงานต้นสังกัดและ 

สภาวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ระงับการขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการหรือถอดถอนแล้วแต่

กรณี และให้สอบสวนความผิดทางวินัยอีกด้วย

๔
๖
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51หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

 ข้อ ๑๐ ให้อธกิารบดรีกัษาการให้เป็นไปตามประกาศนี ้และในกรณทีีม่ปัีญหาเกีย่วกบัการปฏบิตัิ

ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือค�าวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด

 ประกาศ ณ วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

     

 

(พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย74
52 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แบบค�ำขอนับเวลำกำรด�ำรงต�ำแหน่งทำงวิชำกำร

ส่วนที่ ๑ : แบบประวัติส่วนตัวและผลงำนทำงวิชำกำร

แบบประวัติส่วนตัวและกำรด�ำรงต�ำแหน่งอำจำรย์

เพื่อขอนับเวลาการด�ารงต�าแหน่งอาจารย์ส�าหรับพิจารณาก�าหนดต�าแหน่งวิชาการ

ระดับ....................................................... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)

ในสาขาวิชา .......................................................

ของ ...................................................................................................

สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา ....................................................

คณะ/วิทยาลัย ................................................................ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

--------------------------------

๑. ประวัติส่วนตัว

 ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด .................../.........................................../..........................

 ๑.๒ อายุ ...................... ปี พรรษา ……….............

 ๑.๓  การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อเต็ม และเรียงจากวุฒิสูงสุดตามล�าดับ)

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ท่ีจบ ช่ือสถานศึกษาและประเทศ

๑.๓.๑

๑.๓.๒

๑.๓.๓

๑.๓.๔

๑.๓.๕

๑.๓.๖

๑.๓.๗

๒. ประวัติกำรท�ำงำน

 ๒.๑  ปัจจุบนัด�ารงต�าแหน่ง ………………….……………………. รบัเงนิเดือน/ค่าจ้าง ......................... บาท

 ๒.๒  ได้รบัแต่งตัง้เป็นอาจารย์พิเศษ ตัง้แต่วนัที ่...........เดอืน ..................................พ.ศ. ...................... 

   ในสาขา................................................................คณะ..........................................................
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การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  สำาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก 75
52 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แบบค�ำขอนับเวลำกำรด�ำรงต�ำแหน่งทำงวิชำกำร

ส่วนที่ ๑ : แบบประวัติส่วนตัวและผลงำนทำงวิชำกำร

แบบประวัติส่วนตัวและกำรด�ำรงต�ำแหน่งอำจำรย์

เพื่อขอนับเวลาการด�ารงต�าแหน่งอาจารย์ส�าหรับพิจารณาก�าหนดต�าแหน่งวิชาการ

ระดับ....................................................... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)

ในสาขาวิชา .......................................................

ของ ...................................................................................................

สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา ....................................................

คณะ/วิทยาลัย ................................................................ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

--------------------------------

๑. ประวัติส่วนตัว

 ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด .................../.........................................../..........................

 ๑.๒ อายุ ...................... ปี พรรษา ……….............

 ๑.๓  การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุชื่อเต็ม และเรียงจากวุฒิสูงสุดตามล�าดับ)

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ท่ีจบ ช่ือสถานศึกษาและประเทศ

๑.๓.๑

๑.๓.๒

๑.๓.๓

๑.๓.๔

๑.๓.๕

๑.๓.๖

๑.๓.๗

๒. ประวัติกำรท�ำงำน

 ๒.๑  ปัจจุบนัด�ารงต�าแหน่ง ………………….……………………. รบัเงนิเดอืน/ค่าจ้าง ......................... บาท

 ๒.๒  ได้รบัแต่งตัง้เป็นอาจารย์พิเศษ ตัง้แต่วนัที ่...........เดอืน ..................................พ.ศ. ...................... 

   ในสาขา................................................................คณะ..........................................................
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53หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

 ๒.๓  ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งอาจารย์หรือต�าแหน่งอื่นจากสถาบันการศึกษาอื่น

   ต�าแหน่ง ............................................................... ในสาขาวิชา ..............................................

   เมือ่วนัที ่........ เดอืน ........................ พ.ศ. ............. จากสถาบนัการศกึษา ...............................

 รายละเอียดตามค�าสั่งหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แนบมาพร้อมแบบค�าขอนี้

  (๑) …………………………………………………………………………………………………………………………...

  (๒) ……………………………………………………………………………………………………………………………

  (๓) ……………………………………………………………………………………………………………………………

 ๒.๔ ประวัติการปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งอาจารย์ 

  ปี พ.ศ. .................... ต�าแหน่งการท�างาน................................................................................. 

  ปี พ.ศ. .................... ต�าแหน่งการท�างาน.................................................................................

  ปี พ.ศ. .................... ต�าแหน่งการท�างาน.................................................................................

  ปี พ.ศ. .................... ต�าแหน่งการท�างาน................................................................................. 

  ปี พ.ศ. .................... ต�าแหน่งการท�างาน.................................................................................

  ปี พ.ศ. .................... ต�าแหน่งการท�างาน.................................................................................

๓. ภำระงำนย้อนหลัง ๓ ปีกำรศึกษำ ต้องมีหลักฐำนกำรรับรองจำกต้นสังกัดอย่ำงเป็นทำงกำร

 ๓.๑ งำนสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 

ระดับ รายวิชาที่สอน
ช.ม./สัปดาห์

ภาคบรรยาย/ภาคปฏิบัติ

เปิดสอนภาค/

ปีการศึกษา
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ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย7654 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ๓.๒ งำนให้ค�ำปรึกษำ (ระดับบัณฑิตศึกษา)

ระดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
ช.ม./สัปดาห์/

ภาคปฏิบัติ

จ�านวนนิสิต/

ภาคการศึกษา

 ๓.๓ ควำมเชี่ยวชำญพิเศษ (โปรดระบุประเภทของงาน) 

  ๓.๓.๑ ......................................................................................................................................

  ……………………………………………………………………………………………….…………………………………

  ๓.๓.๒ .................................................................................................................................... 

  .......…………………………………………………………………………………………….……………………………

 ๓.๔ งำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุประเภทของงาน)

  ๓.๔.๑ ......................................................................................................................................

  ……………………………………………………………………………………………….…………………………………

  ๓.๔.๒ ..................................................................................................................................... 

  .......……………………………………………………………………………………………….…………………………

 ขอรบัรองว่าข้อความดงักล่าวข้างต้นเป็นความจรงิทกุประการ และหากปรากฏว่าข้อมลูดงักล่าว

เป็นเท็จ ไม่ว่าโดยประการใด ข้าพเจ้ายอมรับให้มีการด�าเนินการทางวินัยในการละเมิดจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ รวมถึงความรับผิดทางแพ่งและอาญาอีกด้วย

ลงชื่อ....................................................เจ้าของประวัติ

      (...................................................)

                          ต�าแหน่ง .........................................................................

                                    วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ...................
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การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  สำาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก 7754 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ๓.๒ งำนให้ค�ำปรึกษำ (ระดับบัณฑิตศึกษา)

ระดับ หัวข้อวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
ช.ม./สัปดาห์/

ภาคปฏิบัติ

จ�านวนนิสิต/

ภาคการศึกษา

 ๓.๓ ควำมเชี่ยวชำญพิเศษ (โปรดระบุประเภทของงาน) 

  ๓.๓.๑ ......................................................................................................................................

  ……………………………………………………………………………………………….…………………………………

  ๓.๓.๒ .................................................................................................................................... 

  .......…………………………………………………………………………………………….……………………………

 ๓.๔ งำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรดระบุประเภทของงาน)

  ๓.๔.๑ ......................................................................................................................................

  ……………………………………………………………………………………………….…………………………………

  ๓.๔.๒ ..................................................................................................................................... 

  .......……………………………………………………………………………………………….…………………………

 ขอรบัรองว่าข้อความดงักล่าวข้างต้นเป็นความจรงิทกุประการ และหากปรากฏว่าข้อมลูดงักล่าว

เป็นเท็จ ไม่ว่าโดยประการใด ข้าพเจ้ายอมรับให้มีการด�าเนินการทางวินัยในการละเมิดจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ รวมถึงความรับผิดทางแพ่งและอาญาอีกด้วย

ลงชื่อ....................................................เจ้าของประวัติ

      (...................................................)

                          ต�าแหน่ง .........................................................................

                                    วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ...................
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55หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๒ : แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชำ

 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารประกอบการขอนับเวลาการด�ารงต�าแหน่งอาจารย์แล้ว 

เห็นว่า พระ/นาย/นาง/นางสาว ..................................................เป็นผูมี้คณุสมบตั ิ................ (ครบถ้วน/

ไม่ครบถ้วน) ที่จะได้รับการพิจารณานับเวลาให้ก�าหนดต�าแหน่ง ........................................................... 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) ในสาขาวชิา ………………………………...........………

ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

ลงชื่อ ...........................................................

(.............................................................)

ต�าแหน่ง หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร .............................................

วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ..............

ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำระดับคณะหรือวิทยำลัย

 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พระ/นาย/นาง/นางสาว.......................................................................... 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ.............................................(เข้าข่าย/ไม่เข้าข่าย) ท่ีจะได้รับการพิจารณานับเวลา 

การเป็นอาจารย์ให้ก�าหนดต�าแหน่ง ............................................(ผูช่้วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/

ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา……………………..……………………………… โดยคณะกรรมการประจ�าคณะ/

วิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ......./.............. เมื่อวันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ................. 

ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

ลงชื่อ ...........................................................

(.............................................................)

ต�าแหน่ง คณบดี/ผู้อ�านวยการวิทยาลัย ...................................................

วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ..............
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ลงชื่อ.............................................................................

      (............................................................................)

ลงชื่อ.............................................................................

      (............................................................................)



ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย7856 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนที่ ๓ : กำรตรวจสอบของเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำต�ำแหน่งทำงวิชำกำร หรือ ก.พ.ว.

เจ้ำหน้ำที่กองวิชำกำร ส�ำนักงำนอธิกำรบดี ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ 

 มีหลักฐานครบถ้วน เห็นสมควรเสนอ ก.พ.ว. พิจารณาต่อไป

	มีหลกัฐานไม่ครบถ้วน ทีส่่วนงานต้นสงักดัให้ผูเ้สนอขอเทยีบต�าแหน่งทางวชิาการต้องน�ามาเสนอ

เพิ่มเติม ดังนี้

 ๑. ......................................................................................................................................

 ๒. ......................................................................................................................................

 ๓. ......................................................................................................................................

 ๔. ......................................................................................................................................

 ๕. ......................................................................................................................................

ลงชื่อ ..........................................................

(...............................................................)

ต�าแหน่ง.......................................................................

วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. .............

กำรพิจำรณำของเลขำนุกำร ก.พ.ว. ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ 

	เสนอ ก.พ.ว. พิจารณาต่อไป

	ให้ส่วนงานต้นสังกัดชี้แจงหรือเสนอเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 ๑. ......................................................................................................................................

 ๒. ......................................................................................................................................

 ๓. ......................................................................................................................................

 ๔. ......................................................................................................................................

 ๕. ......................................................................................................................................

ลงชื่อ ..........................................................

(...............................................................)

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการ

วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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ลงชื่อ.............................................................................

      (............................................................................)

ลงชื่อ.............................................................................

      (............................................................................)



56 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนที่ ๓ : กำรตรวจสอบของเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำต�ำแหน่งทำงวิชำกำร หรือ ก.พ.ว.

เจำ้หน้ำที่กองวิชำกำร ส�ำนักงำนอธิกำรบดี ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ 

 มีหลักฐานครบถ้วน เห็นสมควรเสนอ ก.พ.ว. พิจารณาต่อไป

	มหีลกัฐานไม่ครบถ้วน ทีส่่วนงานต้นสงักดัให้ผูเ้สนอขอเทยีบต�าแหน่งทางวชิาการต้องน�ามาเสนอ

เพิ่มเติม ดังนี้

 ๑. ......................................................................................................................................

 ๒. ......................................................................................................................................

 ๓. ......................................................................................................................................

 ๔. ......................................................................................................................................

 ๕. ......................................................................................................................................

ลงชื่อ ..........................................................

(...............................................................)

ต�าแหน่ง.......................................................................

วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. .............

กำรพิจำรณำของเลขำนุกำร ก.พ.ว. ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ 

	เสนอ ก.พ.ว. พิจารณาต่อไป

	ให้ส่วนงานต้นสังกัดชี้แจงหรือเสนอเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 ๑. ......................................................................................................................................

 ๒. ......................................................................................................................................

 ๓. ......................................................................................................................................

 ๔. ......................................................................................................................................

 ๕. ......................................................................................................................................

ลงชื่อ ..........................................................

(...............................................................)

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการ

วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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57หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบวุฒิการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

 เพือ่อนุวตัให้เป็นไปตามความในข้อ ๑๒ แห่งข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

ว่าด้วยคณุสมบตั ิหลกัเกณฑ์และวธิกีารแต่งตัง้ผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุม

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ

เทียบวุฒิการศึกษาไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการเทียบวุฒิการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓” 

 ข้อ ๒  ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

 ข้อ ๓  บรรดา ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้

แทน

 ข้อ ๔  ในประกาศนี้

   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวชิาการ หรือ ก.พ.ว. 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   “อาจารย์” หมายความว่า บุคคลทีม่หาวทิยาลยับรรจแุละแต่งต้ัง หรอืแต่งตัง้ให้เข้าท�างาน

ในต�าแหน่งอาจารย์ ซึ่งท�าหน้าที่สอน วิจัย บริการวิชาการ และทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลัย โดยได้รับค่าจ้างจากงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้

จ่ายบุคลากร หรือเงินรายได้อื่นๆ ของมหาวิทยาลัย และรวมถึงอาจารย์ผู้อุทิศตนให้แก่มหาวิทยาลัย

โดยไม่รับค่าจ้างอีกด้วย
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ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย8058 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   “ต�าแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 

   “ส่วนงาน” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัย

   “คณุวฒุกิารศกึษา” หมายความว่า คุณวฒุกิารศกึษาทีส่�าเรจ็ โดยเป็นปรญิญา หรอืคุณวฒุิ

การศึกษาที่ทางราชการรับรอง

   “การเทยีบวฒุกิารศกึษา” หมายความว่า เป็นการเทียบเคยีงคณุวฒุกิารศกึษาท่ีได้รับหรือ

ส�าเร็จการศึกษาเท่ากับคุณวุฒิการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งของไทยตามเกณฑ์ที่ทางราชการก�าหนด 

 ข้อ ๕  สาขาวชิาของอาจารย์ทีจ่ะเทยีบวฒิุการศกึษาต้องเป็นสาขาวชิาทีต่รงหรือสัมพันธ์กบัสาขา

วิชาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและให้เปิดสอน

 ข้อ ๖ ผู้ขอเทียบวุฒิการศึกษา จะต้องด�าเนินการขอเทียบวุฒกิารศึกษานับตั้งแต่วันที่ได้รับค�าสั่ง

แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งอาจารย์

 ข้อ ๗  ให้ผูข้อเทยีบวฒุกิารศกึษาเสนอผลการเทยีบวฒุกิารศึกษาต่อหวัหน้าภาควชิาและคณบดี 

หรือประธานหลักสูตรและผู้อ�านวยการวิทยาลัยต้นสังกัด เพื่อพิจารณาตรวจสอบและรับรองเอกสาร 

ตามระดับที่ยื่นขอเทียบวุฒิการศึกษา 

 ข้อ ๘ กรณีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติเทียบวุฒิการศึกษาแล้ว หากภายหลังตรวจพบว่า เอกสาร

หลักฐานประกอบการขอเทียบวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือมีพฤติการณ์ส่อว่ามีการ 

กระท�าความผิดในประเด็นอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการการเทียบวุฒิการศึกษา ให้ส่วนงานต้นสังกัดและ 

สภาวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ระงับการขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการหรือถอดถอนแล้วแต่

กรณี และให้สอบสวนความผิดทางวินัยอีกด้วย

 ข้อ ๙ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือค�าวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด

 ประกาศ ณ วันที่.........  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

      

(พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



58 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   “ต�าแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 

   “ส่วนงาน” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัย

   “คณุวฒุกิารศกึษา” หมายความว่า คุณวฒุกิารศกึษาทีส่�าเรจ็ โดยเป็นปรญิญา หรอืคุณวฒุิ

การศึกษาที่ทางราชการรับรอง

   “การเทียบวฒุกิารศกึษา” หมายความว่า เป็นการเทยีบเคยีงคณุวฒุกิารศกึษาทีไ่ด้รบัหรอื

ส�าเร็จการศึกษาเท่ากับคุณวุฒิการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งของไทยตามเกณฑ์ที่ทางราชการก�าหนด 

 ข้อ ๕  สาขาวชิาของอาจารย์ทีจ่ะเทยีบวฒิุการศกึษาต้องเป็นสาขาวชิาทีต่รงหรอืสมัพนัธ์กบัสาขา

วิชาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและให้เปิดสอน

 ข้อ ๖ ผู้ขอเทียบวุฒิการศึกษา จะต้องด�าเนินการขอเทียบวุฒกิารศึกษานับตั้งแต่วันที่ได้รับค�าสั่ง

แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งอาจารย์

 ข้อ ๗  ให้ผูข้อเทยีบวฒุกิารศกึษาเสนอผลการเทยีบวฒุกิารศึกษาต่อหวัหน้าภาควชิาและคณบดี 

หรือประธานหลักสูตรและผู้อ�านวยการวิทยาลัยต้นสังกัด เพื่อพิจารณาตรวจสอบและรับรองเอกสาร 

ตามระดับที่ยื่นขอเทียบวุฒิการศึกษา 

 ข้อ ๘ กรณีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติเทียบวุฒิการศึกษาแล้ว หากภายหลังตรวจพบว่า เอกสาร

หลักฐานประกอบการขอเทียบวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือมีพฤติการณ์ส่อว่ามีการ 

กระท�าความผิดในประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับการการเทียบวุฒิการศึกษา ให้ส่วนงานต้นสังกัดและ 

สภาวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ระงับการขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการหรือถอดถอนแล้วแต่

กรณี และให้สอบสวนความผิดทางวินัยอีกด้วย

 ข้อ ๙ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือค�าวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด

 ประกาศ ณ วันที่.........  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

      

(พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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59หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง การก�าหนดสาขาวิชาของผู้ขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓

 เพ่ืออนุวตัให้เป็นไปตามความในข้อ ๑๓ แห่งข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

ว่าด้วยคณุสมบติั หลกัเกณฑ์และวธิกีารแต่งตัง้ผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุม

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกประกาศการก�าหนดสาขาวิชาของ

ผู้ขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑  ประกาศนีเ้รยีกว่า “ประกาศมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั เรือ่ง การก�าหนด

สาขาวิชาของผู้ขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓” 

 ข้อ ๒  ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

 ข้อ ๓  บรรดา ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้

แทน

 ข้อ ๔  ในประกาศนี้

   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวชิาการ หรือ ก.พ.ว. 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   “อาจารย์” หมายความว่า บุคคลทีม่หาวทิยาลยับรรจแุละแต่งตัง้ หรอืแต่งตัง้ให้เข้าท�างาน

ในต�าแหน่งอาจารย์ ซึ่งท�าหน้าที่สอน วิจัย บริการวิชาการ และทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลัย โดยได้รับค่าจ้างจากงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้

จ่ายบุคลากร หรือเงินรายได้อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย และรวมถึงอาจารย์ผู้อุทิศตนให้แก่มหาวิทยาลัย

โดยไม่รับค่าจ้างอีกด้วย
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ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย8260 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   “ต�าแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 

 ข้อ ๕ การก�าหนดสาขาวิชาส�าหรับการเสนอขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ ให้ผู้ขอก�าหนด

ต�าแหน่งทางวิชาการพิจารณาจากผลงานทางวิชาการของตนที่ใช้ยื่นเสนอขอก�าหนดต�าแหน่ง 

ทางวิชาการ โดยให้เสนอตามสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและ 

ให้เปิดสอน

 ข้อ ๖ กรณผีูข้อก�าหนดต�าแหน่งทางวชิาการทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งทางวชิาการแล้ว

และต่อมายื่นเสนอขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการในต�าแหน่งที่สูงข้ึน ซึ่งมีความประสงค์ก�าหนด 

ชื่อสาขาวิชาที่แตกต่างไปจากสาขาวิชาเดิมท่ีเคยได้รับแต่งตั้งให้ต�าแหน่งทางวิชาการแล้ว ให้ผู้ขอ 

ก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการระบุสาขาวิชาตามข้อ ๕ ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาเดิม โดยการก�าหนด 

สาขาวิชาใหม่นี้ ต้องก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ

 ข้อ ๗ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือค�าวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด

 ประกาศ ณ วันที่............ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

     

(พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



60 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   “ต�าแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 

 ข้อ ๕ การก�าหนดสาขาวิชาส�าหรับการเสนอขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ ให้ผู้ขอก�าหนด

ต�าแหน่งทางวิชาการพิจารณาจากผลงานทางวิชาการของตนท่ีใช้ยื่นเสนอขอก�าหนดต�าแหน่ง 

ทางวิชาการ โดยให้เสนอตามสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและ 

ให้เปิดสอน

 ข้อ ๖ กรณผู้ีขอก�าหนดต�าแหน่งทางวชิาการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งทางวชิาการแล้ว

และต่อมายื่นเสนอขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการในต�าแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งมีความประสงค์ก�าหนด 

ชื่อสาขาวิชาที่แตกต่างไปจากสาขาวิชาเดิมที่เคยได้รับแต่งตั้งให้ต�าแหน่งทางวิชาการแล้ว ให้ผู้ขอ 

ก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการระบุสาขาวิชาตามข้อ ๕ ท่ีสัมพันธ์กับสาขาวิชาเดิม โดยการก�าหนด 

สาขาวิชาใหม่นี้ ต้องก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ

 ข้อ ๗ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือค�าวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด

 ประกาศ ณ วันที่............ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

     

(พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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61หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง ขั้นตอนการขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓

 เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุม

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกประกาศขั้นตอนการขอก�าหนด

ต�าแหน่งทางวิชาการไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ขั้นตอน 

การขอก�าหนดต�าแหน่งทางทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๓” 

 ข้อ ๒  ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

 ข้อ ๓  บรรดา ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้

แทน

 ข้อ ๔  ในประกาศนี้

   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวชิาการ หรือ ก.พ.ว. 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   “เลขานกุาร” หมายความว่า เลขานกุารคณะกรรมการพจิารณาต�าแหน่งทางวชิาการ หรอื 

ก.พ.ว. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   “อาจารย์” หมายความว่า บุคคลทีม่หาวทิยาลยับรรจแุละแต่งตัง้ หรอืแต่งตัง้ให้เข้าท�างาน

ในต�าแหน่งอาจารย์ ซึ่งท�าหน้าที่สอน วิจัย บริการวิชาการ และทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับค่าจ้างจากงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุน 
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ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย84

ค่าใช้จ่ายบุคลากร หรือเงินรายได้อ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย และรวมถึงอาจารย์ผู้อุทิศตนให้แก่
มหาวิทยาลัย โดยไม่รับค่าจ้างอีกด้วย  

“ต าแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ  

“ส่วนงาน” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัย 
“คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอน” หมายถึง 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ท าหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการ
สอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในทุกระดับ รวมทั้ งประเมินเอกสารประกอบการอสน หรือ
เอกสารค าสอน ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาให้ท าหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
อีกด้วย 

“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ที่ท าหน้าที่
ประเมิน คุณภาพและประสิทธิภาพการสอน รวมทั้งประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผล
การสอน แล้วแต่กรณี ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ
และประสิทธิภาพการสอนที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งแล้วท าหน้าที่คณะอนุกรรมการนี้ 

ข้อ ๕ ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มีดังนี ้ 
๕.๑ ขั้นตอนผู้ขอ หรือสถาบันเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
 (๑) จัดท าเอกสารหลักฐานประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้ถูกต้อง 

ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้  
 (๒) กรอกข้อมูลในแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
 (๓) จัดท าบันทึกข้อความเสนอหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดตามแบบท่ีก าหนด  
๕.๒ ขั้นตอนส่วนงานต้นสังกัด  
 (๑) หัวหน้าภาควิชาหรือประธานหลักสูตร ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารหลักฐาน 

ประกอบของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ แล้วเสนอหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดเพ่ือน าเข้าพิจารณา 
ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน  

 (๒) คณะกรรมการประจ าส่วนงานพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอก าหนดต าแหน่ง
วิชาการ และคัดสรรรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอน 

 (๓) หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัด เสนออธิการบดีหรือรองอธิการบดีวิทยาเขต แล้วแต่ 
กรณ ีแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอน และประเมิน
เอกสาร หลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  

 (๔) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด าเนินการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการ
สอน พร้อมทั้งประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน แล้วเสนอผลการประเมินต่อ
หัวหน้า ส่วนงานต้นสังกัด  

 (๕) หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดท าบันทึกข้อความถึงอธิการบดี โดยแนบเอกสาร 
หลักฐานและผลงานทางวิชาการของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ๕ ชุด พร้อมทั้งไฟล์ 
บันทึกข้อมูล ที่กองวิชาการ ส านักงานอธิการบดี 



การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  สำาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก 8563หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

   ๕.๓  ขั้นตอนเลขานุการ

    (๑)  กองวิชาการ ส�านักงานอธิการบดี ตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมทั้งเอกสาร 

หลักฐานและผลงานทางวิชาการของผู้ขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับและประกาศของ

มหาวิทยาลัยแล้วเสนอเลขานุการ 

    (๒)  เลขานุการเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป

   ๕.๔  ขั้นตอนคณะกรรมการ 

    (๑)  คณะกรรมการประชุมเพือ่พจิารณาคดัสรรรายชือ่กรรมการผูท้รงคณุวฒุพิจิารณา

ผลงานทางวิชาการ

    (๒)  เลขานุการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับ

การคัดสรรจากคณะกรรมการเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ

    (๓)  กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ 

จรรยาบรรณทางวิชาการ ภายในระยะเวลาไม่เกินเก้าสิบวัน แล้วส่งผลการประเมินไปยังกองวิชาการ 

ส�านักงานอธิการบดี เพื่อเสนอเลขานุการด�าเนินการตามขั้นตอนต่อไป

    (๔)  คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้วเสนอสภาวิชาการต่อไป

   ๕.๕  ขั้นตอนสภาวิชาการ

    (๑) สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็น

    (๒) สภาวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ

   ๕.๖  ขั้นตอนสภามหาวิทยาลัย

    (๑) สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการแต่งตั้งต�าแหน่งทางวิชาการแล้วให้อธิการบด ี

ลงนามแต่งตั้งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และระดับรองศาสตราจารย์

    (๒) สภามหาวิทยาลัยอนุมัติต�าแหน่งศาสตราจารย์ แล้วให้อธิการบดีเสนอรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อน�าเสนอนายกรัฐมนตรีน�าความ 

กราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

   ๕.๗  ขั้นตอนอธิการบดี 

    (๑) อธิการบดีออกค�าสั่งแต่งตั้งต�าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ

ระดับรองศาสตราจารย์ 

    (๒) อธิการบดีเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม เพื่อน�าเสนอนายกรัฐมนตรีน�าความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

ต�าแหน่งศาสตราจารย์

������ �.�.�..indd   63 22/8/2563   22:44:51



ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย8664 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   ทั้งนี้ ข้ันตอนและแนวปฏิบัติการเสนอขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวข้างต้น

ปรากฏตามแผนภูมิแนบท้ายประกาศนี้ 

 ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือค�าวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด

 ประกาศ ณ วันที่..........  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  สำาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก 8764 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   ทั้งนี้ ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการเสนอขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวข้างต้น

ปรากฏตามแผนภูมิแนบท้ายประกาศนี้ 

 ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือค�าวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด

 ประกาศ ณ วันที่..........  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนกำรขอก�ำหนดต�ำแหน่งทำงวิชำกำร

ขั้นตอนที่ ๑ ผู้ขอก�ำหนดต�ำแหน่งทำงวิชำกำร
- จัดท�าเอกสารประกอบการขอก�าหนดต�าแหน่งวิชาการ
- กรอกข้อมลูในแบบค�าขอรับการพจิารณาก�าหนดต�าแหน่ง
 ทางวิชาการ
- จัดท�าบันทึกข้อความเสนอหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัด

ขั้นตอนที่ ๒ ส่วนงำนต้นสังกัด
- หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 เอกสารหลักฐาน
- ประชุมคณะกรรมการประจ�าส่วนงาน
- เสนออธิการบดีแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผล
 การสอน
- บันทึกข้อความถึงอธิการบดี แนบเอกสารหลักฐานและ
 ผลงานทางวิชาการ พร้อมไฟล์บันทึกข้อมูล

คณะกรรมกำรประจ�ำส่วนงำน
- พิจารณาเห็นชอบ
- คัดสรรรายชื่อคณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมกำรประเมินผล 
กำรสอน
- ประเมนิคุณภาพและประสทิธภิาพ 
 การสอน เอกสารการสอนหรือ
 เอกสารค�าสอน
- ส่งผลประเมนิต่อหวัหน้าส่วนงานขั้นตอนที่ ๓ เลขำนุกำร ก.พ.ว.

 - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน
- เสนอ ต่อ ก.พ.ว. เพื่อพิจารณาด�าเนินการ

เลขำนุกำร ก.พ.ว.
-  ติดต่อทาบทามกรรมการ
 ผู้ทรงคุณวุฒิ
-  ส่งเอกสารหลักฐานและ
 ผลงานวิชาการให้คณะ
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
-  เสนอ ก.พ.ว.จัดประชุม
 ให้ความเห็นชอบ

ขั้นตอนที่ ๔ ก.พ.ว.
- ประชมุเพือ่พิจารณาและคดัสรรรายชือ่กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ
-  ประชุมให้ความเห็นชอบและเสนอผลต่อสภาวิชาการ คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

-  ประเมินผลงานทางวิชาการ
 และจรยิธรรมและจรรยาบรรณ
 ทางวิชาการ 
- ส่งผลประเมินให้กองวิชาการ 
 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 
 ๙๐ วัน

ขัน้ตอนที ่๕ สภำวชิำกำร
-  พิจารณาให้ความเห็น
-  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ

ขั้นตอนที่ ๖ สภำมหำวิทยำลัย
- อนุมัติต�าแหน่งทางวิชาการ

ขั้นตอนที่ ๗ อธิกำรบดี
- ออกค�าสั่งแต่งตั้งต�าแหน่งทางวิชาการระดับ ผศ. /รศ.
- เสนอรฐัมนตรฯีเพือ่ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯต�าแหน่ง ศ.
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การสอน เอกสารประกอบ

การสอนหรือเอกสารคำาสอน
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               (Peer Reviewer) ก่อนการนำาสู่ขั้นตอนที่ ๓ โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นเจ้าของเรื่อง

- หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร ตรวจสอบคุณสมบัติ 
  เอกสารหลักฐาน 
- ประชุมคณะกรรมการประจำาส่วนงาน 
- เสนออธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
  ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอน (ทำาหน้าที่
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  ผลงานทางวิชาการ พร้อมไฟล์บันทึกข้อมูล 
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓

 เพื่ออนุวัตตามความในข้อ ๒๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

พ.ศ. ๒๕๖๒

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุม

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เม่ือวันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกประกาศการเผยแพร่ผลงาน 

ทางวิชาการ ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ประกาศนี ้เรยีกว่า “ประกาศมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั เรือ่ง การเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓”

 ข้อ ๒  ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

 ข้อ ๓ บรรดา ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้

แทน

 ข้อ ๔ ในประกาศนี้

   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   “อาจารย์” หมายความว่า บุคคลทีม่หาวทิยาลยับรรจแุละแต่งตัง้ หรอืแต่งตัง้ให้เข้าท�างาน

ในต�าแหน่งอาจารย์ ซึ่งท�าหน้าที่สอน วิจัย บริการวิชาการ และทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับค่าจ้างจากงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุน 

ค่าใช้จ่ายบคุลากร หรอืเงนิรายได้อืน่ๆ ของมหาวทิยาลยั และรวมถงึอาจารย์ผูอ้ทุศิตนให้แก่มหาวทิยาลยั

โดยไม่รับค่าจ้างอีกด้วย

   “ต�าแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 
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   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   “อาจารย์” หมายความว่า บคุคลทีม่หาวทิยาลยับรรจแุละแต่งตัง้ หรอืแต่งตัง้ให้เข้าท�างาน

ในต�าแหน่งอาจารย์ ซึ่งท�าหน้าที่สอน วิจัย บริการวิชาการ และทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับค่าจ้างจากงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุน 

ค่าใช้จ่ายบคุลากร หรอืเงนิรายได้อืน่ๆ ของมหาวทิยาลยั และรวมถงึอาจารย์ผูอ้ทุศิตนให้แก่มหาวทิยาลยั

โดยไม่รับค่าจ้างอีกด้วย

   “ต�าแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 
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67หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

   “สถาบันการศึกษาอื่น” หมายความว่า มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ

อย่างอื่นของรัฐ หรือเอกชน ที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

   “การเผยแพร่” หมายความว่า การเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ที่ต้องแสดงหลักฐาน

ว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือ

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน

   “เอกสารประกอบการสอน” หมายความว่า ผลงานทางวชิาการทีเ่ป็นเอกสารทีใ่ช้ประกอบ

ในการประเมินผลการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและให้เปิดสอน  

ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค ที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่าง

เป็นระบบ ที่มีคุณภาพดี มีการอ้างอิงแหล่งท่ีมา จัดเป็นเครื่องมือส�าคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบ 

การสอน 

   “เอกสารค�าสอน” หมายความว่า ผลงานทางวชิาการทีใ่ช้สอนวชิาใดวชิาหนึง่ ตามหลักสตูร

ทีส่ภามหาวทิยาลยัอนมุตัแิละให้เปิดสอน ซึง่เทยีบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกติระบบทวภิาค ทีส่ะท้อน

ให้เห็นเนื้อหาวิชาท่ีสอนและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจพัฒนาข้ึนจากเอกสารประกอบ 

การสอน จนมีความสมบูรณ์ มีคุณภาพดีกว่าเอกสารประกอบการสอน มีการอ้างอิงแหล่งที่มา จัดเป็น

เครื่องมือส�าคัญของผู้เรียนที่น�าไปศึกษาด้วยตนเองหรือเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้น ๆ 

   “งานวิจัย” หมายความว่า ผลงานวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ  

ด้วยวิธีวิทยาการวิจัย ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีท่ีมาและวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน เพ่ือให้ 

ได้มาซึ่ง ข้อมูลค�าตอบหรือข้อสรุปรวม ที่จะน�าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ (งานวิจัยพื้นฐาน) หรือ

การน�าวิชาการนั้นมาใช้ประโยชน์ (งานวิจัยประยุกต์) หรือการพัฒนาอุปกรณ์ หรือกระบวนการใหม่ 

ที่เกิดประโยชน์ ซึ่งได้มีการเผยแพร่งานวิจัยนั้นแล้ว

   “ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น” หมายความว่า ผลงานทางวิชาการประเภทอ่ืน 

ประกอบด้วย ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ 

การเรียนรู้ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ กรณีศึกษา (Case Study) งานแปลหรือ 

งานปรวิรรต พจนานกุรม สารานกุรม นามานกุรม และงานวชิาการในลกัษณะเดยีวกนั ผลงานสร้างสรรค์

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ สิทธิบัตร และซอฟต์แวร์

   “ผลงานวชิาการรบัใช้สงัคม” หมายความว่า ผลงานการบริการวชิาการทางด้านพระพุทธ-

ศาสนาแก่สังคม ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  

โดยประจกัษ์ต่อสาธารณะ ผลงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคมนี ้ต้องเป็นผลให้เกดิการเปล่ียนแปลงในทาง

ที่ดีขึ้น ทางด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านเกี่ยวกับ ชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ 
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ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย9068 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่ น�าไปสู่การจดทะเบียน

สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบอื่นที่สามารถแสดงได้ เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหา

หรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงจากการตระหนัก 

และการรับรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน

   “ต�ารา” หมายความว่า งานวชิาการทีใ่ช้ส�าหรับการเรียนการสอนทัง้วชิา หรือเป็นส่วนหนึง่

ของวิชา ซึ่งเกิดจากการน�าข้อค้นพบจากทฤษฎี จากงานวิจัยของผู้ขอ หรือความรู้ที่ได้จากการค้นคว้า

ศึกษา มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศน์ที่ผู้เขียนก�าหนดให้เป็นแกนกลาง 

ซึง่สมัพนัธ์กบัมโนทัศน์ย่อยอ่ืนอย่างเป็นระบบ มเีอกภาพสัมพนัธภาพและสารตัถภาพตามหลกัการเขยีน

ที่ดี ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการ และให้ความรู้ใหม่ อันเป็นความรู้ส�าคัญที่มีผลให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลงต่อวงการวิชาการนั้น ๆ

   “หนงัสอื” หมายความว่า งานวชิาการท่ีเกดิจากการค้นคว้าศกึษาความรูใ้นเรือ่งใดเรือ่งหนึง่

อย่างรอบด้านและลึกซึ้ง มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 

มโนทัศน์หลักท่ีเป็นแกนกลางและมโนทัศน์ย่อยที่สัมพันธ์กัน มีความละเอียดลึกซ้ึง ใช้ภาษาที่เป็น

มาตรฐานทางวิชาการ ให้ทัศนะของผู้เขียนท่ีสร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความ แข็งแกร่ง 

ทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของหนังสือไม่จ�าเป็นต้องสอดคล้อง

หรือเป็นไปตามข้อก�าหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่จ�าเป็นต้องน�าไปใช้

ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง

   “บทความทางวิชาการ” หมายความว่า งานเขียนทางวิชาการซ่ึงมีการก�าหนดประเด็น 

ที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ  

โดยมีการส�ารวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็น 

การน�าความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดง

ทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย

 ข้อ ๕ เอกสารประกอบการสอน ที่น�ามาขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการต้องมีการเผยแพร่ 

ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ซ่ึงต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา

วิชานั้น ๆ  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ไม่น้อยกว่าสามรูป

หรือคน ดังนี้

   ๕.๑ การเผยแพร่ด้วยวธิกีารจัดเอกสารทีท่�าเป็นรปูเล่มหรอืถ่ายส�าเนาเยบ็เล่มหรอืตีพมิพ์

เป็นรูปเล่ม โดยโรงพิมพ์หรือส�านักพิมพ์ 

   ๕.๒ การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น 
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 ข้อ ๕ เอกสารประกอบการสอน ที่นำามาขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการต้องมีการเผยแพร่  

ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ซึ่งต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากทั้งภายในและภายนอกมหา

วิทยาลัย ไม่น้อยกว่าสามรูป หรือคน ดังนี้ 



การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  สำาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก 9168 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่ น�าไปสู่การจดทะเบียน

สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบอื่นที่สามารถแสดงได้ เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหา

หรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงจากการตระหนัก 

และการรับรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน

   “ต�ารา” หมายความว่า งานวชิาการทีใ่ช้ส�าหรับการเรยีนการสอนทัง้วชิา หรือเป็นส่วนหนึง่

ของวิชา ซึ่งเกิดจากการน�าข้อค้นพบจากทฤษฎี จากงานวิจัยของผู้ขอ หรือความรู้ที่ได้จากการค้นคว้า

ศึกษา มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศน์ที่ผู้เขียนก�าหนดให้เป็นแกนกลาง 

ซึง่สมัพนัธ์กบัมโนทศัน์ย่อยอืน่อย่างเป็นระบบ มเีอกภาพสัมพนัธภาพและสารตัถภาพตามหลกัการเขยีน

ที่ดี ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการ และให้ความรู้ใหม่ อันเป็นความรู้ส�าคัญที่มีผลให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลงต่อวงการวิชาการนั้น ๆ

   “หนงัสอื” หมายความว่า งานวชิาการท่ีเกดิจากการค้นคว้าศกึษาความรูใ้นเรือ่งใดเรือ่งหนึง่

อย่างรอบด้านและลึกซ้ึง มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 

มโนทัศน์หลักท่ีเป็นแกนกลางและมโนทัศน์ย่อยที่สัมพันธ์กัน มีความละเอียดลึกซึ้ง ใช้ภาษาที่เป็น

มาตรฐานทางวิชาการ ให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความ แข็งแกร่ง 

ทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของหนังสือไม่จ�าเป็นต้องสอดคล้อง

หรือเป็นไปตามข้อก�าหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่จ�าเป็นต้องน�าไปใช้

ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง

   “บทความทางวิชาการ” หมายความว่า งานเขียนทางวิชาการซ่ึงมีการก�าหนดประเด็น 

ที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ  

โดยมีการส�ารวจวรรณกรรมเพ่ือสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็น 

การน�าความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดง

ทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย

 ข้อ ๕ เอกสารประกอบการสอน ที่น�ามาขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการต้องมีการเผยแพร่ 

ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ซ่ึงต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา

วิชานั้น ๆ  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ไม่น้อยกว่าสามรูป

หรือคน ดังนี้

   ๕.๑ การเผยแพร่ด้วยวธิกีารจัดเอกสารทีท่�าเป็นรปูเล่มหรอืถ่ายส�าเนาเยบ็เล่มหรอืตีพมิพ์

เป็นรูปเล่ม โดยโรงพิมพ์หรือส�านักพิมพ์ 

   ๕.๒ การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น 
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   ทั้งนี้ เอกสารประกอบการสอนต้องใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 

หนึ่งภาคการศึกษา และต้องเป็นไปตามนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพ ซึ่งปรากฏ 

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 ข้อ ๖ เอกสารค�าสอน ที่น�ามาขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการต้องมีการเผยแพร่ในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง ซึ่งต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือ

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ไม่น้อยกว่าสามรูปหรือคน ดังนี้

   ๖.๑ การเผยแพร่ด้วยวิธีการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม โดยโรงพิมพ์หรือส�านักพิมพ์ 

   ๖.๒ การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น 

   ทั้งนี้ เอกสารค�าสอนต้องใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาค 

การศึกษา และต้องเป็นไปตามนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพ ซ่ึงปรากฏตามเอกสาร 

แนบท้ายประกาศนี้

 ข้อ ๗ งานวิจัยท่ีน�ามาขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด 

ลักษณะหนึ่ง ซึ่งต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา 

นั้น ๆ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ไม่น้อยกว่าสามรูป 

หรือคน ดังนี้ 

   ๗.๑ เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลท่ี ก.พ.อ.  

ก�าหนด ทั้งนี้ วารสารทางวิชาการนั้น อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

   ๗.๒ เผยแพร่ในรูปของหนังสือรวมบทความบทความวิจัย 

   ๗.๓ น�าเสนอเป็นบทวามวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการที่เป็นฉบับเต็มของการประชุม 

ระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิโดยต้องมคีณะผูท้รงคณุวฒุหิรือคณะกรรมการคดัเลอืกบทความซึง่เป็น

ผูท้รงคณุวฒุทิีอ่ยูใ่นวงวชิาการนัน้หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วข้องท�าหน้าทีค่ดัสรรกลัน่กรอง รวมถงึตรวจสอบ

ความถูกต้อง การใช้ภาษา และแก้ไขถ้อยค�าหรือรูปแบบการน�าเสนอท่ีถูกต้องก่อนการเผยแพร่ใน 

หนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือ 

หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือ 

คณะกรรมการคัดเลือกบทความดังกล่าวจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการสาขาวิชานั้นหรือ 

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน

   ๗.๔ เผยแพร่ในรูปขอรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยัง 

วงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางตามที่มหาวิทยาลัย

ก�าหนด ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer) จะต้องไม่ใช่คณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับ

งานจ้างเพื่อให้งานวิจัยนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือข้อก�าหนดของสัญญาจ้างเท่านั้น
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 ข้อ ๖ เอกสารคำาสอน ที่นำามาขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการต้องมีการเผยแพร่ในลักษณะใด 
ลักษณะหนึ่ง ซึ่งต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
นั้น ๆ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ไม่น้อยกว่าสามรูปหรือคน ดังนี้

 ข้อ ๗ งานวิจัยที่นำามาขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง ซึ่งต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ในสาขาวิชา นั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ไม่น้อย

กว่าสามรูป หรือคน ดังนี้



ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย9270 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   ๗.๕ เผยแพร่ในรปูของหนังสอื (monograph) พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยงัวงวชิาการ

และวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 

   ทั้งนี้ เมื่อได้เผยแพร่งานวิจัยตามลักษณะในข้อ ๗.๑ -๗.๕ ข้างต้นแล้ว การน�างานวิจัยนั้น

มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อน�ามาเสนอขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ และให้มี

การประเมินคุณภาพงานวิจัยนั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระท�ามิได้ และงานวิจัยต้องเป็นไปตามนิยาม รูปแบบ 

การเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพ ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 ข้อ ๘ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ที่น�ามาขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ ต้องเป็นไป 

ตามนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพของผลงานวิชาการ ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศนี้

 ข้อ ๙ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ที่น�ามาขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการต้องมีการเผยแพร่โดย

การจัดเวทีน�าเสนอผลงานในพื้นที่หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพื้นที่ และจะต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณชน

อย่างกว้างขวางในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงท่ีสอดคล้องกบัผลงาน โดยการเผยแพร่นัน้จะต้องมีการบันทึก

เป็นเอกสารหรอืเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทีส่ามารถใช้อ้างองิ หรอืศกึษาค้นคว้าต่อไปได้ และผลงานวชิาการ

รับใช้สังคมต้องเป็นไปตามนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพของผลงานวิชาการ ซึ่งปรากฏ

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 ข้อ ๑๐ ต�ารา ทีน่�ามาขอก�าหนดต�าแหน่งทางวชิาการต้องมีการเผยแพร่ในลกัษณะใดลักษณะหนึง่ 

ซึ่งต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชา 

ที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ไม่น้อยกว่าสามรูปหรือคน ดังนี้ 

   ๑๐.๑ การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ 

   ๑๐.๒ การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม,  

e-learning, online learning 

   ๑๐.๓ การเผยแพร่เป็น e-book โดยส�านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับการเผยแพร่ดังกล่าวนั้น

จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเท่านั้น  

จ�านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความ 

กว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน

   ทั้งนี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากมหาวิทยาลัย คณะหรือสถาบัน

การศกึษาอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบัสาขาวชิานัน้ และต�าราต้องเป็นไปตามนยิาม รูปแบบ การเผยแพร่ ลกัษณะ

คุณภาพ ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
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 ข้อ ๑๐ ตำาราที่นำามาขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการต้องมีการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง ซ่ึงต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน โดยคณะกรรการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ัน ๆ หรือ

สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง (peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน ไม่น้อยกว่าสามรูปหรือคน ดงันี้



การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  สำาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก 9370 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   ๗.๕ เผยแพร่ในรปูของหนงัสอื (monograph) พร้อมหลกัฐานว่าได้เผยแพร่ไปยงัวงวชิาการ

และวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 

   ทั้งนี้ เมื่อได้เผยแพร่งานวิจัยตามลักษณะในข้อ ๗.๑ -๗.๕ ข้างต้นแล้ว การน�างานวิจัยนั้น

มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อน�ามาเสนอขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ และให้มี

การประเมินคุณภาพงานวิจัยนั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระท�ามิได้ และงานวิจัยต้องเป็นไปตามนิยาม รูปแบบ 

การเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพ ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 ข้อ ๘ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ที่น�ามาขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ ต้องเป็นไป 

ตามนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพของผลงานวิชาการ ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศนี้

 ข้อ ๙ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ที่น�ามาขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการต้องมีการเผยแพร่โดย

การจัดเวทีน�าเสนอผลงานในพื้นที่หรือการเปิดให้เยี่ยมชมพื้นที่ และจะต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณชน

อย่างกว้างขวางในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ทีส่อดคล้องกบัผลงาน โดยการเผยแพร่น้ันจะต้องมีการบันทึก

เป็นเอกสารหรอืเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทีส่ามารถใช้อ้างองิ หรอืศกึษาค้นคว้าต่อไปได้ และผลงานวชิาการ

รับใช้สังคมต้องเป็นไปตามนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพของผลงานวิชาการ ซึ่งปรากฏ

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 ข้อ ๑๐ ต�ารา ทีน่�ามาขอก�าหนดต�าแหน่งทางวชิาการต้องมีการเผยแพร่ในลกัษณะใดลักษณะหนึง่ 

ซ่ึงต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชา 

ที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ไม่น้อยกว่าสามรูปหรือคน ดังนี้ 

   ๑๐.๑ การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ 

   ๑๐.๒ การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม,  

e-learning, online learning 

   ๑๐.๓ การเผยแพร่เป็น e-book โดยส�านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับการเผยแพร่ดังกล่าวนั้น

จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเท่านั้น  

จ�านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งท่ีอาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความ 

กว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน

   ทั้งนี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากมหาวิทยาลัย คณะหรือสถาบัน

การศกึษาอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบัสาขาวชิานัน้ และต�าราต้องเป็นไปตามนยิาม รปูแบบ การเผยแพร่ ลกัษณะ

คุณภาพ ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
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 ข้อ ๑๑ หนังสือ ที่น�ามาขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการต้องมีการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะ

หนึง่ ซึง่ต้องแสดงหลกัฐานว่าได้ผ่านการประเมนิโดยคณะผูท้รงคุณวฒุใินสาขาวชิานัน้ ๆ  หรอืสาขาวชิา

ที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ไม่น้อยกว่าสามรูปหรือคน ดังนี้ 

   ๑๑.๑ การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ 

   ๑๑.๒ การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม

   ๑๑.๓ การเผยแพร่เป็น e-book โดยส�านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ

   การเผยแพร่ดงักล่าวนัน้ จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอน

วิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จ�านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้  

แต่อาจใช้ดชันอีืน่วดัความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกนั และหนังสอืต้องเป็นไปตามนยิาม รปูแบบ 

การเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพ ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

   กรณีท่ีได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของหนังสือแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย 

ก�าหนด การน�าหนังสือนั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในหนังสือเพื่อน�ามาเสนอขอก�าหนด 

ต�าแหน่งทางวิชาการครัง้ใหม่ สามารถกระท�าได้ แต่ให้มกีารประเมนิคณุภาพหนงัสอืทีไ่ด้รับการปรบัปรงุ

แก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง

 ข้อ ๑๒ บทความทางวิชาการ ที่น�ามาขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการต้องมีการเผยแพร่ใน 

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ซึ่งต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา

นั้น ๆ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ไม่น้อยกว่าสามรูป 

หรือคน ซึ่งเผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก�าหนด ทั้งนี้ 

วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์

   เมื่อได้เผยแพร่บทความวิชาการตามลักษณะข้างต้นแล้ว การน�าบทความวิชาการนั้น  

มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อน�ามาเสนอขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการและ 

ให้มีการประเมินคุณภาพบทความวิชาการนั้นอีกครั้งหนึ่ง จะกระท�ามิได้ และบทความทางวิชาการ 

ต้องเป็นไป ตามนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพ ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 

ประกาศนี้

 ข้อ ๑๓ กรณีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการแล้ว หากภายหลังตรวจ 

พบว่า เอกสารหลักฐานท่ีใช้ในการประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และเอกสารหลักฐาน 

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือมีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงาน

ของผู้อ่ืน หรือคัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานของผู้อื่นหรือผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิง หรือมี

การกระท�าความผิดในประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
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 ข้อ ๑๑ หนังสือท่ีนำามาขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการต้องมีการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง ซ่ึงต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ัน ๆ หรือ

สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง (peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน ไม่น้อยกว่าสามรูปหรือคน ดังน้ี

 ข้อ ๑๒ บทความทางวิชาการ ท่ีนำามาขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการต้องมีการเผยแพร่ใน

ลักษณะใดลักษณะหน่ึง ซ่ึงต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในสาขาวิชาน้ัน ๆ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง (peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน ไม่น้อยกว่า

สามรูปหรือคน ซ่ึงเผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลท่ี ก.พ.อ. กำาหนด 

ท้ังน้ี วารสารทางวิชาการน้ันอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มส่ิงพิมพ์หรือเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์



ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย9472 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ทางวิชาการ ให้ส่วนงานต้นสังกัดและสภาวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ระงับการขอก�าหนด 

ต�าแหน่งทางวิชาการหรือถอดถอนแล้วแต่กรณี และให้สอบสวนความผิดทางวินัยอีกด้วย

 ข้อ ๑๔ ให้อธกิารบดรีกัษาการให้เป็นไปตามประกาศนี ้และในกรณทีีม่ปัีญหาเกีย่วกบัการปฏบิตัิ

ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือค�าวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด

 ประกาศ ณ วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  สำาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก 9572 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ทางวิชาการ ให้ส่วนงานต้นสังกัดและสภาวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ระงับการขอก�าหนด 

ต�าแหน่งทางวิชาการหรือถอดถอนแล้วแต่กรณี และให้สอบสวนความผิดทางวินัยอีกด้วย

 ข้อ ๑๔ ให้อธกิารบดรีกัษาการให้เป็นไปตามประกาศนี ้และในกรณทีีม่ปัีญหาเกีย่วกับการปฏิบตัิ

ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือค�าวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด

 ประกาศ ณ วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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เอกสำรแนบท้ำย

ประกำศมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย

เรื่อง กำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ค�ำนิยำม รูปแบบ กำรเผยแพร่ ลักษณะคุณภำพของเอกสำรหลักฐำนผลกำรสอน ดังนี้

 ๑.๑ เอกสำรประกอบกำรสอน

นิยาม ผลงานทางวิชาการที่เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบในการประเมินผลการสอนวิชาใด 

วิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและให้เปิดสอน ซึ่งเทียบค่าได้ 

ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกติระบบทวภิาค ท่ีสะท้อนให้เหน็เน้ือหาวิชาและวิธกีารสอน 

อย่างเป็นระบบ ทีม่คีณุภาพดี มีการอ้างอิงแหล่งที่มา จัดเป็นเคร่ืองมือส�าคัญของ 

ผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน

รูปแบบ เป็นเอกสารหรือสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย แผนการสอน 

หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

เพิ่มขึ้นอีกก็ได้ เช่น รายชื่อบทความหรือ หนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อ

เอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video) 

ภาพเลื่อน (slide) หรือสื่อการสอนออนไลน์อื่น ๆ ซึ่งมีการอ้างอิง แหล่งที่มา 

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ซึ่งต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน 

โดยคณะผูท้รงคณุวฒุใินสาขาวชิาน้ัน ๆ  หรอืสาขาวิชาทีเ่กีย่วข้อง (peer reviewer) 

ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ไม่น้อยกว่าสามรูปหรือคนดังนี้

 ๑.  การเผยแพร่ด้วยวิธีการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม โดยโรงพิมพ์ หรือส�านักพิมพ์ 

 ๒.  การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น 

 ทั้งนี้ เอกสารประกอบการสอนต้องใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อย

กว่าหนึ่งภาคการศึกษา 

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เป็นเอกสารที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย  

มแีนวคดิการน�าเสนอท่ีชดัเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนในระดบัอดุมศกึษา

ระดับดีมำก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง
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ระดับดี

ระดับดีมาก

 ที่มาจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าสามรูปหรือคน ดังนี้



ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย9674 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ๑.  เสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็น

ประโยชน์ต่อวงวิชาการ

 ๒.  สามารถน�าไปใช้อ้างอิงหรือน�าไปปฏิบัติได้

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 

  ๑.  มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง 

  ๒.  เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ

 ๑.๒ เอกสำรค�ำสอน

นิยาม ผลงานทางวชิาการทีใ่ช้สอนวชิาใดวชิาหนึง่ ตามหลกัสตูรทีส่ภามหาวทิยาลยัอนมุตัิ

และให้เปิดสอน ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค ท่ีสะท้อน 

ให้เห็นเนื้อหาวิชาที่สอนและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจาก

เอกสารประกอบการสอน จนมีความสมบูรณ์ มีคุณภาพดีกว่าเอกสารประกอบ 

การสอน มีการอ้างอิงแหล่งท่ีมา จัดเป็นเครื่องมือส�าคัญของผู้เรียนที่น�าไปศึกษา

ด้วยตนเองหรือเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้น ๆ

รูปแบบ เป็นเอกสารรูปเล่มหรือสื่ออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย  

แผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่งต่าง ๆ 

ดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้น เช่น รายชื่อบทความ หรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียง 

คดัย่อเอกสารทีเ่กีย่วเนือ่ง แผนภูม ิ(chart) แถบเสยีง (tape) ภาพเคลือ่นไหว (video) 

ภาพเลื่อน (slide) ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่ใช้ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝึก

ปฏบิตั ิรวมทัง้การอ้างองิเพือ่ขยายความทีม่าของสาระและข้อมลู และบรรณานกุรม

ที่ทันสมัยและถูกต้องตามกฎหมาย

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ ซึ่งต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดย

คณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) 

ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ไม่น้อยกว่าสามรูปหรือคน ดังนี้

  ๑.  การเผยแพร่ด้วยวิธีการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม โดยโรงพิมพ์ หรือส�านักพิมพ์ 

  ๒.  การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น 

  ทั้งนี้ เอกสารค�าสอนต้องใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่ง

ภาคการศึกษา
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ระดับดีเด่น

 ที่มาจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าสามรูปหรือคน ดังนี้



การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  สำาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก 9774 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ๑.  เสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็น

ประโยชน์ต่อวงวิชาการ

 ๒.  สามารถน�าไปใช้อ้างอิงหรือน�าไปปฏิบัติได้

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 

  ๑.  มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง 

  ๒.  เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ

 ๑.๒ เอกสำรค�ำสอน

นิยาม ผลงานทางวชิาการทีใ่ช้สอนวชิาใดวชิาหนึง่ ตามหลกัสตูรทีส่ภามหาวทิยาลยัอนุมัติ

และให้เปิดสอน ซ่ึงเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค ที่สะท้อน 

ให้เห็นเนื้อหาวิชาที่สอนและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจาก

เอกสารประกอบการสอน จนมีความสมบูรณ์ มีคุณภาพดีกว่าเอกสารประกอบ 

การสอน มีการอ้างอิงแหล่งที่มา จัดเป็นเครื่องมือส�าคัญของผู้เรียนที่น�าไปศึกษา

ด้วยตนเองหรือเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้น ๆ

รูปแบบ เป็นเอกสารรูปเล่มหรือสื่ออ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในวิชาท่ีตนสอน ประกอบด้วย  

แผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่งต่าง ๆ 

ดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้น เช่น รายชื่อบทความ หรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียง 

คดัย่อเอกสารทีเ่กีย่วเนือ่ง แผนภูม ิ(chart) แถบเสยีง (tape) ภาพเคลือ่นไหว (video) 

ภาพเลื่อน (slide) ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่ใช้ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝึก

ปฏบิตั ิรวมทัง้การอ้างองิเพือ่ขยายความทีม่าของสาระและข้อมลู และบรรณานกุรม

ที่ทันสมัยและถูกต้องตามกฎหมาย

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ ซึ่งต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดย

คณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) 

ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ไม่น้อยกว่าสามรูปหรือคน ดังนี้

  ๑.  การเผยแพร่ด้วยวิธีการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม โดยโรงพิมพ์ หรือส�านักพิมพ์ 

  ๒.  การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น 

  ทั้งนี้ เอกสารค�าสอนต้องใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึง

ภาคการศึกษา
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75หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เป็นเอกสารค�าสอนท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์ เสนอ 

ความรู้และวิชาการท่ีทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นประโยชน์ต่อ 

การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา

ระดับดีมำก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง

  ๑.  มีการวิเคราะห์ สอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลการวิจัย

ของผู้เขียนที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

  ๒.  สามารถน�าไปใช้อ้างอิงหรือน�าไปปฏิบัติได้

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 

  ๑.  มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง 

  ๒.  เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ

๒. ค�ำนิยำม รูปแบบ กำรเผยแพร่ ลักษณะคุณภำพของผลงำนทำงวิชำกำร 

 ผลงานทางวิชาการส�าหรับการขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ สามารถจ�าแนกได้ ๔ กลุ่ม ดังนี้

 ๒.๑ งำนวิจัย

นิยาม ผลงานวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบ ด้วยวิธีวิทยาการวิจัย 

ทีเ่ป็นทีย่อมรบัในสาขาวิชาน้ัน ๆ  และมีทีม่าและวัตถปุระสงค์ทีช่ดัเจน เพือ่ให้ได้มา

ซึ่ง ข้อมูลค�าตอบหรือข้อสรุปรวม ที่จะน�าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ (งานวิจัย

พืน้ฐาน) หรอืการน�าวชิาการนัน้มาใช้ประโยชน์ (งานวจิยัประยกุต์) หรือการพัฒนา

อุปกรณ์ หรือกระบวนการใหม่ที่เกิดประโยชน์ ซึ่งได้มีการเผยแพร่งานวิจัยนั้นแล้ว

รูปแบบ อาจจัดได้เป็น ๒ รูปแบบ ดังนี้ 

  ๑.  รายงานการวจิยัท่ีมคีวามครบถ้วนสมบรูณ์และชดัเจนตลอดทัง้กระบวนการ

วิจัย (research process) อาทิ การก�าหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ การท�า

วรรณกรรม ปริทัศน์ โจทย์หรือสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์โจทย์

หรือสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ  

การอ้างอิง และอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่าได้น�าความรู้จากงานวิจัยมาตอบโจทย์และ 

แก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

  ๒.  ในรูปของหนังสือ (monograph) ซึ่งน�างานวิจัยมาใช้ประกอบการเขียน
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ระดับดี

ระดับดีมาก

ระดับดีเด่น



ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย9876 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ซ่ึงต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน

คุณภาพ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer 

reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ไม่น้อยกว่าสามรูปหรือคน ดังนี้ 

  ๑. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที ่

ก.พ.อ. ก�าหนด ทั้งนี้ วารสารทางวิชาการนั้น อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือ

เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  ๒. เผยแพร่ในรูปของหนังสือ (monograph) พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่  

ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

หรือหลักสูตรตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดสอน 

  ทัง้นี ้ เม่ือได้เผยแพร่งานวิจัยตามลักษณะข้างต้นแล้ว การน�างานวจัิยนัน้มาแก้ไข

ปรบัปรงุหรือเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหนึง่เพือ่น�ามาเสนอขอก�าหนดต�าแหน่งทางวชิาการ 

และให้มีการประเมินคุณภาพงานวิจัยนั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระท�าไม่ได้

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบ 

วิธีวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน�าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ระดับดีมำก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 

 ๑.  เป็นผลงานท่ีแสดงถึงการวิเคราะห์และน�าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้ง

กว่างานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษาแล้ว 

  ๒.  เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ 

ได้อย่างแพร่หลาย 

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 

  ๑.  เป็นงานบุกเบิกที่มีคุณค่ายิ่งและมีการสังเคราะห์อย่างลึกซึ้งจนท�าให้เป็น 

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท�าให้เกิด

ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเกิดการใช้ประโยชน์ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ ๆ  

ที่จะมีผลกระทบ (Impact) อย่างชัดเจน 

  ๒.  เป็นท่ียอมรับและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือ

วิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
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ระดับดี

ระดับดีมาก

ระดับดีเด่น
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การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ซ่ึงต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน

คุณภาพ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer 

reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ไม่น้อยกว่าสามรูปหรือคน ดังนี้ 

  ๑. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที ่

ก.พ.อ. ก�าหนด ทั้งนี้ วารสารทางวิชาการนั้น อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือ

เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  ๒. เผยแพร่ในรูปของหนังสือ (monograph) พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่  

ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

หรือหลักสูตรตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดสอน 

  ท้ังนี ้ เม่ือได้เผยแพร่งานวิจัยตามลักษณะข้างต้นแล้ว การน�างานวจิยันัน้มาแก้ไข

ปรบัปรงุหรือเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหนึง่เพือ่น�ามาเสนอขอก�าหนดต�าแหน่งทางวชิาการ 

และให้มีการประเมินคุณภาพงานวิจัยนั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระท�าไม่ได้

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบ 

วิธีวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน�าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ระดับดีมำก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 

 ๑.  เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และน�าเสนอผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้ง

กว่างานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษาแล้ว 

  ๒.  เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวางหรือสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ 

ได้อย่างแพร่หลาย 

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 

  ๑.  เป็นงานบุกเบิกที่มีคุณค่ายิ่งและมีการสังเคราะห์อย่างลึกซึ้งจนท�าให้เป็น 

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท�าให้เกิด

ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเกิดการใช้ประโยชน์ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ ๆ  

ที่จะมีผลกระทบ (Impact) อย่างชัดเจน 

  ๒.  เป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวงวิชาการหรือ

วิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
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 ๒.๒ ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น

  ๒.๒.๑ ผลงำนวิชำกำรเพื่ออุตสำหกรรม

นิยาม ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมที่มีห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 

ส่วนใหญ่อยู่ภายในประเทศ เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนเพื่อ 

ตอบสนองต่อการพัฒนาหรือการแก้ปัญหาของอุตสาหกรรม

รูปแบบ จัดท�าเป็นเอกสาร โดยมีค�าอธิบายอย่างชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให้เห็นว่า

เป็นผลงานท่ีท�าให้เกดิการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่ออตุสาหกรรม มคีวามเปลีย่นแปลง

ที่ดีขึ้น และเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการในประเด็นต่อไปนี้ 

  ๑.  ข้อมูลของสถานการณ์ปัญหาก่อนการด�าเนินการ 

  ๒.  หลักฐานการมีส่วนร่วมและการยอมรับของผู้ใช้ 

  ๓.  ค�าอธิบายกระบวนการแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรม (solution method) 

  ๔.  ค�าอธบิายถงึความรูค้วามเชีย่วชาญทีใ่ช้ และการน�าเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

ที่เกี่ยวข้องมาใช้ 

  ๕.  ค�าอธิบายถึงความรู้หรือองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัย

  ๖.  ค�าอธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้ หรือต่อบางส่วนของ 

ห่วงโซ่ คุณค่า (value chain) ของอุตสาหกรรมนั้น หรือต่อทั้งวงการอุตสาหกรรม

นั้น 

  ๗.  ค�าอธบิายถงึวธีิ และคณุภาพ/ประสทิธภิาพ ในการน�ากลบัมาใช้ในการเรียน

การสอน เช่น การเขยีนต�ารา หรือการปรับปรุงเนือ้หาในรายวชิาทีส่อน หรอืใช้เป็น

หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือปัญหาพิเศษของนักศึกษา

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

  ๑.  บทความวิจัยในวารสารวิชาการ หนังสือรวมบทความวิชาการ หรือการ

ประชุมวิชาการท่ีมีหนังสือประมวลบทความ (proceedings) และมีการประเมิน

โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลาย

สถาบัน ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอาจเผยแพร่ก่อน

หรือหลงัการประชุมกไ็ด้ ท้ังนี ้บทความดงักล่าวจะต้องมผีูแ้ต่งร่วมเป็นบคุลากรจาก

อุตสาหกรรม หรือหากไม่มีจะต้องมีเอกสารยืนยันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 

ดังกล่าวโดย อุตสาหกรรม เช่น สัญญาร่วมทุนวิจัย หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ 

ในการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
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   ๒.  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีมีเน้ือหาหรือมีเอกสารประกอบท่ีมีเนื้อหา

ตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม และมีการประเมินโดยคณะ 

ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน 

  ๓.  เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานดังกล่าว เช่น สิทธิบัตร 

อนุสิทธิบัตร ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ (licensing agreement) โดยมีเอกสาร

ประกอบ ที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 

  ๔.  รายงานการวจัิยฉบับสมบูรณ์ทีไ่ม่ได้รบัอนญุาตให้เปิดเผย โดยมเีน้ือหาหรอื

มเีอกสารประกอบท่ีมีเน้ือหาตามรปูแบบของผลงานวชิาการเพ่ืออตุสาหกรรม และ

ต้องมีหลักฐานแสดงเหตุผลที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ แต่มีหลักฐาน

รับรองว่า ได้น�าไปใช้ประโยชน์แล้ว 

  ๕.  รายงานการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึงผลกระทบท่ีเกิดจาก

การวิจัย หรือกิจกรรมทางวิชาการที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยผู้เสนอต้อง

จดัท�าเอกสารประกอบทีม่เีนือ้หาตามรูปแบบของผลงานวชิาการเพ่ืออุตสาหกรรม

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือ 

ความต้องการ โดยการมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์

หรือสังเคราะห์ความรู ้ท่ี สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน หรือท�าความเข้าใจ

สถานการณ์ จนมีแนวโน้มท�าให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่

ประจักษ์ หรือมีแนวโน้มก่อให้เกิดการพัฒนา อุตสาหกรรมนั้น 

ระดับดีมำก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องสามารถน�าไปใช้เป็นตัวอย่างในการ 

แก้ปัญหาหรือท�าความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

อย่างเป็นท่ีประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาให้กับอุตสาหกรรมอื่นได้ หรือก่อ 

ให้เกิด การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในวงกว้างในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่าง

เป็นรูปธรรม 

ระดบัดเีด่น ใช้เกณฑ์เดยีวกับระดบัดมีาก และต้องส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม 

หรอืแวดวงวชิาการอย่างกว้างขวางอย่างมนียัส�าคญั เป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือ 

ระดับนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
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   ๒.  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีเน้ือหาหรือมีเอกสารประกอบที่มีเนื้อหา

ตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม และมีการประเมินโดยคณะ 

ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบัน 

  ๓.  เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานดังกล่าว เช่น สิทธิบัตร 

อนุสิทธิบัตร ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ (licensing agreement) โดยมีเอกสาร

ประกอบ ที่มีเนื้อหาตามรูปแบบของผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 

  ๔.  รายงานการวจัิยฉบบัสมบูรณ์ทีไ่ม่ได้รบัอนญุาตให้เปิดเผย โดยมเีน้ือหาหรอื

มเีอกสารประกอบทีมี่เน้ือหาตามรปูแบบของผลงานวชิาการเพ่ืออตุสาหกรรม และ

ต้องมีหลักฐานแสดงเหตุผลที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ แต่มีหลักฐาน

รับรองว่า ได้น�าไปใช้ประโยชน์แล้ว 

  ๕.  รายงานการประเมินจากหน่วยงานภายนอกท่ีแสดงถึงผลกระทบท่ีเกิดจาก

การวิจัย หรือกิจกรรมทางวิชาการที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยผู้เสนอต้อง

จัดท�าเอกสารประกอบทีม่เีนือ้หาตามรปูแบบของผลงานวชิาการเพือ่อุตสาหกรรม

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศท่ีชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือ 

ความต้องการ โดยการมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์

หรือสังเคราะห์ความรู้ท่ี สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือท�าความเข้าใจ

สถานการณ์ จนมีแนวโน้มท�าให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่

ประจักษ์ หรือมีแนวโน้มก่อให้เกิดการพัฒนา อุตสาหกรรมนั้น 

ระดับดีมำก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องสามารถน�าไปใช้เป็นตัวอย่างในการ 

แก้ปัญหาหรือท�าความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

อย่างเป็นท่ีประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาให้กับอุตสาหกรรมอื่นได้ หรือก่อ 

ให้เกิด การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในวงกว้างในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่าง

เป็นรูปธรรม 

ระดบัดีเด่น ใช้เกณฑ์เดยีวกับระดบัดมีาก และต้องส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม 

หรือแวดวงวชิาการอย่างกว้างขวางอย่างมนียัส�าคญั เป็นทีย่อมรบัในระดบัชาตหิรอื 

ระดับนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
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  ๒.๒.๒ ผลงำนวิชำกำรเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้

นิยาม ผลงานวิชาการซึ่งอาจด�าเนินงานในรูปการศึกษาหรือการวิจัยเชิงทดลองหรือ 

การวิจัยและพัฒนา มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หรือ

แก้ไขปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน องค์ประกอบของผลงาน ประกอบด้วย  

ค�าอธิบายหรือข้อมูลหลักฐานส�าคัญ ได้แก่ 

 ๑. สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 

  ๒. แนวคดิ ทฤษฎี หลกัการและเหตุผล หรือความเช่ือทีผู้่สอนใช้ในการออกแบบ

การเรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรม เพื่อส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนหรือแก้ไขปัญหาที่ 

เกดิขึน้ ทัง้นี ้นวตักรรมดงักล่าวอาจเป็นรปูแบบใหม่ของ การสอนหรอืเป็นการสอน

แนวใหม่ หรือเป็นงานประดิษฐ์คิดค้นที่พัฒนาขึ้นใหม่ หรือปรับประยุกต์จากของ

เดมิอย่างเหน็ได้ชัด เช่น เป็นบทเรยีนแบบใหม่ กจิกรรมใหม่ หรอืเทคนิคใหม่ในการ

จัดการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน และ 

  ๓. กระบวนการและผลลัพธ์ในการน�านวัตกรรมนั้นไปทดลองใช้กับผู้เรียน  

ในสถานการณ์จริง แสดงผลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

โดยมีข้อมูลหลักฐานรองรับว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในผู้เรียนในทิศทางที่พึง

ประสงค์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในผู้เรียนและผู้สอน

รูปแบบ   ๑.  ผลงานวิชาการในรูปของรายงานผลการศึกษา บทความวิจัย หรือ

  ๒.  ผลผลิตจากการศึกษาที่เป็นบทเรียน กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน โดยมี

การอธิบายแนวคิดในการพัฒนาและผลการใช้กับผู้เรียนประกอบด้วย อาจจัดท�า

เป็นเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การเผยแพร่  ๑.  เผยแพร่เป็นรายงานการศกึษาฉบบัสมบูรณ์ และมกีารประเมนิคณุภาพโดย

คณะผู้ทรงคุณวุฒิ และมีหลักฐานการเผยแพร่ผลงานไปยังวงวิชาการและวิชาชีพ

ในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

  ๒.  เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านการพัฒนา การเรียนการสอน และมีการประเมินคุณภาพ 

  ๓.  เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลที่ 

ก.พ.อ. ก�าหนด ทั้งนี้ วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่ม สิ่งพิมพ์ หรือ

สื่ออิเล็กทรอนิกส์
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   ๔. เผยแพร่ในรปูของบทความวจัิยต่อทีป่ระชมุทางวชิาการระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ ที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน 

  ๕.  เผยแพร่ในรูปของผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยม ี

ค�าอธิบายแนวคิด การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน วิธีการใช้ และผลที่เกิด

กับผู้เรียน

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี 

  ๑.  แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนเป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์ 

ที่ปรับจาก แนวคิดเดิมหรือเป็นแนวคิดใหม่ 

  ๒.  มข้ีอมูลหลกัฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาท่ีพัฒนาขึน้น�าไปสูก่ารพฒันาการ

เรียนรู้ หรือคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ได้จริง 

ระดับดีมำก 

  ๑.  มีคุณลักษณะเหมือนระดับดี และ 

  ๒.  มข้ีอมลูหลกัฐานชดัเจนว่าผลงานการศกึษาสามารถน�าไปใช้ประโยชน์กบัการ

พัฒนา ผู้เรียนกลุ่มอื่นได้ 

  ๓.  ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียน 

การสอน ที่มี impact factors 

ระดับดีเด่น 

  ๑.  มีคุณลักษณะเหมือนระดับดีมาก และ 

  ๒.  ผลงานได้รบัรางวลัหรอืการยกย่องด้านการพัฒนาการเรียนการสอน/งานการ

ศึกษา หรือ งานประดิษฐ์คิดค้น ในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ

  ๒.๒.๓ ผลงำนวิชำกำรเพื่อพัฒนำนโยบำยสำธำรณะ

นิยาม เป็นผลงานที่เกิดจากการศึกษาวิจัย หรือวิเคราะห์ สังเคราะห์ทางเศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ 

ทาง วิชาการด้านอื่น อันน�าไปสู่ข้อเสนอนโยบายสาธารณะใหม่ หรือข้อเสนอแนะ

เชิงความคิด หรือเชิงประจักษ์เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะหรือการน�านโยบายนั้น 

ไปปฏบิตั ิเพือ่ให้ภาครฐัน�าไปใช้ก�าหนดนโยบาย กฎหมาย แผน ค�าส่ัง หรือมาตรการ

อื่นใด 

  ท้ังนี้ เพื่อแก้ปัญหาท่ีมีอยู่หรือพัฒนาให้เกิดผลดีต่อสาธารณะไม่ว่าระดับชาติ  

ท้องถิ่น หรือนานาชาติ
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ระดับดี

ระดับดีมาก

ระดับดีเด่น



การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  สำาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก 10380 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   ๔. เผยแพร่ในรูปของบทความวจิยัต่อทีป่ระชมุทางวชิาการระดบัชาติหรอืระดบั

นานาชาติ ที่มีการบรรณาธิการโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน 

  ๕.  เผยแพร่ในรูปของผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยม ี

ค�าอธิบายแนวคิด การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน วิธีการใช้ และผลที่เกิด

กับผู้เรียน

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี 

  ๑.  แนวคิดการออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนเป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์ 

ที่ปรับจาก แนวคิดเดิมหรือเป็นแนวคิดใหม่ 

  ๒.  มข้ีอมูลหลกัฐานชัดเจนว่าผลงานการศึกษาท่ีพัฒนาขึน้น�าไปสูก่ารพฒันาการ

เรียนรู้ หรือคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ได้จริง 

ระดับดีมำก 

  ๑.  มีคุณลักษณะเหมือนระดับดี และ 

  ๒.  มข้ีอมลูหลกัฐานชดัเจนว่าผลงานการศกึษาสามารถน�าไปใช้ประโยชน์กับการ

พัฒนา ผู้เรียนกลุ่มอื่นได้ 

  ๓.  ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียน 

การสอน ที่มี impact factors 

ระดับดีเด่น 

  ๑.  มีคุณลักษณะเหมือนระดับดีมาก และ 

  ๒.  ผลงานได้รบัรางวลัหรอืการยกย่องด้านการพัฒนาการเรียนการสอน/งานการ

ศึกษา หรือ งานประดิษฐ์คิดค้น ในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ

  ๒.๒.๓ ผลงำนวิชำกำรเพื่อพัฒนำนโยบำยสำธำรณะ

นิยาม เป็นผลงานที่เกิดจากการศึกษาวิจัย หรือวิเคราะห์ สังเคราะห์ทางเศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม หรือด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ 

ทาง วิชาการด้านอื่น อันน�าไปสู่ข้อเสนอนโยบายสาธารณะใหม่ หรือข้อเสนอแนะ

เชิงความคิด หรือเชิงประจักษ์เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะหรือการน�านโยบายนั้น 

ไปปฏบิติั เพ่ือให้ภาครฐัน�าไปใช้ก�าหนดนโยบาย กฎหมาย แผน ค�าสัง่ หรือมาตรการ

อื่นใด 

  ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่หรือพัฒนาให้เกิดผลดีต่อสาธารณะไม่ว่าระดับชาติ  

ท้องถิ่น หรือนานาชาติ
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รูปแบบ จัดท�าเป็นเอกสาร โดยมีค�าอธิบายทางวิชาการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ สภาพปัญหาทางเศรษฐกจิสงัคม การเมอืงการปกครอง สิง่แวดล้อม หรอื

ด้านอื่นที่ต้องการแก้ไข โดยมีเหตุผลหลักฐานและข้อมูลสนับสนุนแนวทางแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว ตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ โดยมีนโยบาย ร่างกฎหมาย ร่างกฎ แผน  

ค�าสั่ง หรือมาตรการ อ่ืนใด เป็นผลผลิต (output) รวมทั้งมีการคาดการผลลัพธ์ 

(outcome) และผลกระทบ (impact) ต่อสังคมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือ

ระดับนานาชาติด้วย

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

  ๑.  ได้มีการน�าเสนอนโยบาย กฎหมาย แผน ค�าสั่ง หรือมาตรการอื่นใด  

พร้อมค�าอธิบาย ต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในนโยบายสาธารณะ

นั้นๆ ทั้งได้มีการ น�าไปสู่การพิจารณาหรือด�าเนินการโดยผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 

  ๒.  ได้มีการเผยแพร่นโยบายสาธารณะนั้นไปยังผู้เกี่ยวข้อง

ลกัษณะคณุภาพ ระดับดี เป็นผลงานที่แสดงการวิเคราะห์สังเคราะห์ที่มีหลักฐานข้อมูล หรือเหตุผล

สนับสนุน ซึ่งแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ 

ระดับดีมำก เป็นเกณฑ์เดียวกับระดับดี แต่ต้องเป็นข้อเสนอใหม่ที่ครอบคลุม  

การแก้ปัญหา หรือพัฒนาที่กว้างขวางกว่าข้อเสนอเดิม โดยต้องมีร่างกฎหมาย  

ร่างนโยบาย ร่างแผน ฯลฯ ที่มีคุณภาพระดับดีมาก และมีการอ้างอิงโดยผู้เกี่ยวข้อง 

ระดบัดเีด่น เป็นเกณฑ์เดยีวกบัระดบัดมีาก และต้องได้รบัการอ้างองิ อภปิรายอย่าง

กว้างขวางในสงัคม หรอืได้รบัการน�าไปใช้โดยผู้รับผิดชอบ ในนโยบายสาธารณะนัน้ 

และเกิดประโยชน์

  ๒.๒.๔ กรณีศึกษำ (Case Study)

นิยาม งานเขียนที่เกิดจากการศึกษาบุคคลหรือสถาบัน (หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

รัฐบาล ฯลฯ) ศึกษาเหตุการณ์ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีที่เกิดขึ้นจริงมาจัด

ท�าเป็นกรณีศึกษาเพื่อใช้ในการสอน (Teaching Case Study) ทั้งนี้ โดยเป็นการ

รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ตามหลักวิชาการถึงสาเหตุของปัญหาและปัจจัยอื่น ๆ  

น�ามาประกอบการตดัสนิใจและก�าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาตามหลักวชิา หรือ

ท�าข้อเสนอในการพฒันาองค์กร หรือเพือ่ให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของบคุคล

หรือพฤติกรรมขององค์กรเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์หาเหตุผลและแนวทาง

ในการตัดสินใจตามหลักวิชาการ หรือเพื่อวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและการใช้ดุลพินิจ

ตัดสินในคดีนั้น ๆ  
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ระดับดี

ระดับดีมาก

ระดับดีเด่น



ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย10482 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 จ�านวนกรณีศึกษาที่จะน�ามาแทนผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นให้เป็นไป 

ตามที่ ก.พ.อ. ก�าหนด

รูปแบบ เอกสารที่ตีพิมพ์หรือเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย คู ่มือการสอน  

(Teaching Notes) และใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้ว มีองค์ประกอบ 

ครบถ้วน คือ บทน�า เนื้อหา และบทส่งท้าย

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะของสิ่งตีพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีคณะผู้ทรง

คณุวฒุ ิทีส่ถาบันอดุมศกึษานัน้แต่งตัง้เป็นผูป้ระเมินคณุภาพ หรอืเผยแพร่ในหนงัสอื

หรือแหล่งรวบรวมกรณีศึกษาท่ีมีการบรรณาธิการโดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน

คุณภาพ

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี 

  ๑.  เป็นกรณีศึกษาที่มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ บทน�า เนื้อหา บทส่งท้าย  

รายละเอียดข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น ตาราง และรูปภาพ 

  ๒.  เป็นกรณศีกึษาท่ีมเีนือ้หาและการน�าเสนอทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียน

การสอนในระดับอุดมศึกษา 

ระดับดีมำก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง

เป็นกรณีศึกษาที่มีการเสนอเนื้อหาและการวิเคราะห์ที่ทันต่อความก้าวหน้าทาง

วชิาการ เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง หรอืสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ได้ 

อย่างแพร่หลาย 

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 

  ๑.  เป็นกรณีศึกษาท่ีบุกเบิกทางวิชาการ น�าเสนอปัญหาหรือประเด็นท่ีไม่เคยมี

ผู้ศึกษามาก่อน มีการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซ้ึง และสร้างความรู้ใหม่ในเร่ืองใด

เรื่องหนึ่ง ที่ท�าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน 

  ๒.  เป็นกรณีศึกษาท่ีกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าในวิชาการ หรือวิชาชีพ 

ที่เกี่ยวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ
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ระดับดี

ระดับดีมาก

ระดับดีเด่น



การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  สำาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก 10582 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 จ�านวนกรณีศึกษาที่จะน�ามาแทนผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นให้เป็นไป 

ตามที่ ก.พ.อ. ก�าหนด

รูปแบบ เอกสารที่ตีพิมพ์หรือเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย คู ่มือการสอน  

(Teaching Notes) และใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้ว มีองค์ประกอบ 

ครบถ้วน คือ บทน�า เนื้อหา และบทส่งท้าย

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะของสิ่งตีพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีคณะผู้ทรง

คณุวฒุ ิทีส่ถาบนัอดุมศกึษานัน้แต่งตัง้เป็นผู้ประเมินคณุภาพ หรอืเผยแพร่ในหนงัสอื

หรือแหล่งรวบรวมกรณีศึกษาท่ีมีการบรรณาธิการโดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน

คุณภาพ

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี 

  ๑.  เป็นกรณีศึกษาที่มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ บทน�า เนื้อหา บทส่งท้าย  

รายละเอียดข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น ตาราง และรูปภาพ 

  ๒.  เป็นกรณศีกึษาท่ีมเีนือ้หาและการน�าเสนอทีช่ดัเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรยีน

การสอนในระดับอุดมศึกษา 

ระดับดีมำก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง

เป็นกรณีศึกษาที่มีการเสนอเนื้อหาและการวิเคราะห์ที่ทันต่อความก้าวหน้าทาง

วชิาการ เป็นประโยชน์ด้านวชิาการอย่างกว้างขวาง หรอืสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ได้ 

อย่างแพร่หลาย 

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 

  ๑.  เป็นกรณีศึกษาที่บุกเบิกทางวิชาการ น�าเสนอปัญหาหรือประเด็นท่ีไม่เคยมี

ผู้ศึกษามาก่อน มีการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซ้ึง และสร้างความรู้ใหม่ในเรื่องใด

เรื่องหนึ่ง ที่ท�าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน 

  ๒.  เป็นกรณีศึกษาที่กระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าในวิชาการ หรือวิชาชีพ 

ที่เกี่ยวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ
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83หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

  ๒.๒.๕ งำนแปลหรืองำนปริวรรต

นิยาม งานแปลหรอืปรวิรรตจากตวังานต้นแบบทีเ่ป็นงานวรรณกรรม หรอืงานด้านศาสนา 

ด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความส�าคัญ 

และทรงคุณค่าในสาขานั้น ๆ ซ่ึงเมื่อน�ามาแปลหรือปริวรรตแล้วจะเป็นการเสริม

ความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีประจักษ์ชัด เป็นการแปลหรือปริวรรตจากภาษา 

ต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปล 

จากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน

โดยคณะผูท้รงคณุวุฒใินสาขาวิชานัน้ ๆ  หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วข้อง (peer reviewer) 

ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ไม่น้อยกว่าสามรูปหรือคน ดังนี้ 

  ๑.  การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ 

  ๒.  การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ  อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม 

ฯลฯ การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ใน 

การเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตร ซึ่งจ�านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดง

การเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดชันอ่ืีนวดัความกว้างขวางในการเผยแพร่

ได้เช่นกัน 

  ทั้งนี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากมหาวิทยาลัย คณะ

หรอืสถาบนัการศกึษาอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบัสาขาวชิานัน้ และต้องเผยแพร่สูส่าธารณชน

มาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน 

  กรณีที่อยู ่ในระหว่างกระบวนการพิจารณา หากคณะผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้

ปรับปรุง งานแปลหรือปริวรรตซึ่งอยู่ในวิสัยที่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ ์

ยิ่งขึ้นได้ ทั้งนี้ เมื่อได้แก้ไขปรับปรุงงานแปลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอคณะ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา โดยไม่ต้องน�างานแปลดังกล่าวไปเผยแพร่ใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

  กรณีท่ีได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของงานแปลหรือปริวรรตแล้วไม่อยู ่

ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก�าหนด การน�างานแปลหรือปริวรรตนั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือ

เพิม่เตมิเนือ้หาในงานแปลเพือ่น�ามาเสนอ ขอก�าหนดต�าแหน่งทางวชิาการครัง้ใหม่ 

สามารถกระท�าได้ แต่ให้มีการประเมินคุณภาพงานแปลหรือปริวรรตที่ได้รับการ

ปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง
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ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย10684 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาจากต้นฉบับเดิมได้สมบูรณ์พร้อมทั้งมีบทน�าของ 

ผู้แปล ที่ให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับเอกสารที่แปลหรือปริวรรต 

ระดับดีมำก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีการใช้ภาษาที่สละสลวย และอ่าน

เข้าใจง่าย 

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องมีบทน�าเชิงวิเคราะห์ท่ีแสดง 

ความรู้ ความเข้าใจของผู้แปลในเรื่องนั้นๆ และเร่ืองอื่นท่ีเกี่ยวข้องกัน หรือมีการ

ค้นคว้าเพิ่มเติม ของผู้แปล ใส่ไว้ในบทน�า หรือในเชิงอรรถ แล้วแต่กรณี 

  ส�าหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้ใช้ลักษณะคุณภาพ  

ดังต่อไปนี้ 

ระดับดี เป็นงานแปลหรือปริวรรตท่ีแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวบทแบบแผน

ทางความคดิหรือ วัฒนธรรมต้นก�าเนดิ และบ่งชีค้วามสามารถในการสือ่ความหมาย

ได้อย่างดี มีการศึกษา วิเคราะห์และตีความท้ังตัวบทและบริบทของตัวงานใน

ลักษณะท่ีเทียบได้กับงานวิจัย มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ  

อันเหมาะสมทั้งในระดับจุลภาค และมหภาค

ระดับดีมำก เป็นงานแปลหรือปริวรรตที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งในตัว

บทแบบแผน ทางความคิดหรือวัฒนธรรมต้นก�าเนิดและบ่งชี้ถึงความสามารถ 

ในการสื่อความหมายในระดับสูงมาก มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทั้งตัวบท 

และบริบทของตัวงานอย่างละเอียดลึกซ้ึงในลักษณะท่ีเทียบได้กับงานวิจัยของ 

ผู้สันทัดกรณี มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ อันเหมาะสมทั้งใน

ระดับจุลภาคและมหภาค 

ระดบัดเีด่น ให้ข้อสรปุของวธิกีารแปลหรอืปริวรรตและทฤษฎกีารแปลหรอืปรวิรรต 

ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก โดยมีข้อก�าหนดเพิ่มเติมดังนี้ 

  ๑.  เป็นงานท่ีแปลหรอืปรวิรรตมาจากต้นแบบทีม่คีวามส�าคญัในระดบัทีม่ผีลให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางวิชาการ 

  ๒.  เป็นงานที่แปลหรือปริวรรตอยู่ในระดับที่พึงยึดถือเป็นแบบฉบับได้ 

  ๓.  มกีารให้ข้อสรปุของวธิกีารแปลหรอืปรวิรรตและทฤษฎกีารแปลหรอืปรวิรรต

ที่มีลักษณะเป็นการบุกเบิกทางวิชาการ
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การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  สำาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก 10784 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาจากต้นฉบับเดิมได้สมบูรณ์พร้อมทั้งมีบทน�าของ 

ผู้แปล ที่ให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับเอกสารที่แปลหรือปริวรรต 

ระดับดีมำก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีการใช้ภาษาที่สละสลวย และอ่าน

เข้าใจง่าย 

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องมีบทน�าเชิงวิเคราะห์ที่แสดง 

ความรู้ ความเข้าใจของผู้แปลในเรื่องนั้นๆ และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีการ

ค้นคว้าเพิ่มเติม ของผู้แปล ใส่ไว้ในบทน�า หรือในเชิงอรรถ แล้วแต่กรณี 

  ส�าหรับสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้ใช้ลักษณะคุณภาพ  

ดังต่อไปนี้ 

ระดับดี เป็นงานแปลหรือปริวรรตที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวบทแบบแผน

ทางความคดิหรือ วฒันธรรมต้นก�าเนิด และบ่งช้ีความสามารถในการสือ่ความหมาย

ได้อย่างดี มีการศึกษา วิเคราะห์และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานใน

ลักษณะท่ีเทียบได้กับงานวิจัย มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ  

อันเหมาะสมทั้งในระดับจุลภาค และมหภาค

ระดับดีมำก เป็นงานแปลหรือปริวรรตที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งในตัว

บทแบบแผน ทางความคิดหรือวัฒนธรรมต้นก�าเนิดและบ่งช้ีถึงความสามารถ 

ในการสื่อความหมายในระดับสูงมาก มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความทั้งตัวบท 

และบริบทของตัวงานอย่างละเอียดลึกซึ้งในลักษณะท่ีเทียบได้กับงานวิจัยของ 

ผู้สันทัดกรณี มีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ อันเหมาะสมทั้งใน

ระดับจุลภาคและมหภาค 

ระดับดีเด่น ให้ข้อสรปุของวธิกีารแปลหรอืปริวรรตและทฤษฎกีารแปลหรอืปรวิรรต 

ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก โดยมีข้อก�าหนดเพิ่มเติมดังนี้ 

  ๑.  เป็นงานท่ีแปลหรอืปรวิรรตมาจากต้นแบบทีม่คีวามส�าคญัในระดบัทีมี่ผลให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางวิชาการ 

  ๒.  เป็นงานที่แปลหรือปริวรรตอยู่ในระดับที่พึงยึดถือเป็นแบบฉบับได้ 

  ๓.  มกีารให้ข้อสรปุของวธิกีารแปลหรอืปรวิรรตและทฤษฎกีารแปลหรอืปรวิรรต

ที่มีลักษณะเป็นการบุกเบิกทางวิชาการ
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85หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

  ๒.๒.๖ พจนำนุกรม สำรำนุกรม นำมำนุกรม และงำนวิชำกำรในลักษณะเดียวกัน

นิยาม งานอ้างอิงที่อธิบาย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับค�า หรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อยในลักษณะ

อื่นๆ อันเป็นผลของการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ และมีหลักวิชา รวมทั้งแสดง

สถานะล่าสุด ทางวิชาการ (state-of-the-art) ของสาขาวิชานั้น ๆ เป็นการรวบรวม

ค�า หรือหัวข้อ หรือหน่วยย่อย จัดระบบอ้างอิง โดยเป็นงานของนักวิชาการคนเดียว 

มคี�าน�าทีช่ีแ้จง หลกัการ หลกัวชิา หรือทฤษฎท่ีีน�ามาใช้ รวมท้ังอธบิายวธิกีารใช้ และ

มีบรรณานุกรมรวม หรือบรรณานุกรมแยกส่วนตามหน่วยย่อย รวมท้ังดัชนีค้นค�า 

ในกรณีที่จ�าเป็น

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน 

โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) 

ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ไม่น้อยกว่าสามรูปหรือคน ดังนี้ 

  ๑.  การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ 

  ๒.  การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  ทั้งนี้ ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่า 

สี่เดือน

ลกัษณะคณุภาพ ระดบัด ีเป็นงานอ้างองิทีใ่ห้ความรู้พ้ืนฐานอันถูกต้องและทันสมยั ครอบคลมุเนือ้หา 

ที่กว้างขวางตามที่ยอมรับกันในวงวิชาการ 

ระดับดีมำก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีการให้ข้อมูลและทัศนะที่ชี้ให้เห็น

ถึงวิวัฒนาการของศัพท์ หัวข้อ หรือหน่วยย่อยและ/หรือสาขาวิชานั้น ๆ 

ระดบัดเีด่น ใช้เกณฑ์เดียวกบัระดบัดมีาก และต้องมกีารชีท้างให้ผูอ่้าน หรอืผูใ้ช้เกดิ

ความคิดเชิงวิพากษ์และ/หรือ เกิดความสนใจ ที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไป

  ๒.๒.๗ ผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

นิยาม ผลงานวิชาการท่ีเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเคร่ืองมือ เคร่ืองทุ่นแรง ผลงาน 

การสร้างสรรค์ พืชหรือสัตว์พันธุ์ใหม่ หรือจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษส�าหรับ

การใช้ประโยชน์เฉพาะด้าน วัคซีน ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ ที่เป็น

ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งพัฒนาขึ้นจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีวิทยาที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา

นั้น ๆ
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ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย10886 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รูปแบบ ผลงานสร้างสรรค์พร้อมด้วยสิ่งตีพิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการ ที่แสดงถึง

แนวคิดในการวิจัยค้นคว้าและพัฒนางานนั้นๆ กระบวนการในการวิจัยและ

พัฒนา ผลการทดสอบ คุณสมบัติต่างๆ ทั้งที่เป็นคุณสมบัติพื้นฐานและ

คุณสมบัติพิเศษท่ีเป็นข้อเด่น ผลการ ทดสอบในสภาพของการน�าไปใช้จริง 

ในสภาพท่ีเหมาะสม และศักยภาพของผลกระทบ จากการน�าไปใช้ในแง่

เศรษฐกิจหรือสังคม

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ

ประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

(peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั ไม่น้อยกว่าสามรปูหรอืคน ดังนี้ 

  ๑.  การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ 

การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ 

  ๒.  เอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  ท้ังนี ้ต้องได้รบัการเผยแพร่สูส่าธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่า

สี่เดือน

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิง

วชิาการ มผีลการทดสอบตามหลักวชิาทีช่ดัเจน เชือ่ถอืได้ และการน�าผลงานน้ัน 

ไปใช้มีศักยภาพ ในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับ 

ปานกลาง 

ระดับดีมำก เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้ 

เชิงวิชาการมากขึ้น มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ และ 

การน�าผลงานนั้น ไปใช้มีศักยภาพในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือ 

ทางสังคมในระดับสูง 

ระดับดีเด่น เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้ 

เชิงวิชาการที่ลึกซึ้ง มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ ผลงาน 

มคีณุสมบัต ิโดดเด่น และมศีกัยภาพสงูในการน�าไปใช้ประโยชน์ หรอืก่อให้เกดิ

การใช้ประโยชน์ ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ๆ ที่จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจ

หรือทางสังคมในระดับสูง
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การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  สำาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก 10986 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รูปแบบ ผลงานสร้างสรรค์พร้อมด้วยสิ่งตีพิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการ ที่แสดงถึง

แนวคิดในการวิจัยค้นคว้าและพัฒนางานนั้นๆ กระบวนการในการวิจัยและ

พัฒนา ผลการทดสอบ คุณสมบัติต่างๆ ทั้งที่เป็นคุณสมบัติพื้นฐานและ

คุณสมบัติพิเศษที่เป็นข้อเด่น ผลการ ทดสอบในสภาพของการน�าไปใช้จริง 

ในสภาพที่เหมาะสม และศักยภาพของผลกระทบ จากการน�าไปใช้ในแง่

เศรษฐกิจหรือสังคม

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการ

ประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง 

(peer reviewer) ทีม่าจากหลากหลายสถาบัน ไม่น้อยกว่าสามรปูหรอืคน ดงันี้ 

  ๑.  การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ 

การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ 

  ๒.  เอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  ทัง้นี ้ต้องได้รบัการเผยแพร่สูส่าธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่า

สี่เดือน

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิง

วชิาการ มผีลการทดสอบตามหลักวชิาทีช่ดัเจน เชือ่ถอืได้ และการน�าผลงานน้ัน 

ไปใช้มีศักยภาพ ในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือทางสังคมในระดับ 

ปานกลาง 

ระดับดีมำก เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้ 

เชิงวิชาการมากขึ้น มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ และ 

การน�าผลงานนั้น ไปใช้มีศักยภาพในการส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือ 

ทางสังคมในระดับสูง 

ระดับดีเด่น เป็นผลงานท่ีแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องใช้ความรู้ 

เชิงวิชาการที่ลึกซึ้ง มีผลการทดสอบตามหลักวิชาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ ผลงาน 

มคีณุสมบตั ิโดดเด่น และมศีกัยภาพสงูในการน�าไปใช้ประโยชน์ หรอืก่อให้เกิด

การใช้ประโยชน์ ในแนวทางหรือรูปแบบใหม่ๆ ที่จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจ

หรือทางสังคมในระดับสูง
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  ๒.๒.๘ ผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนสุนทรียะ ศิลปะ

นิยาม ผลงานหรือชุดของผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางสุนทรียะ ปรัชญา 

จริยธรรม หรือเป็นงานท่ีสะท้อนสังคม แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ

สร้างสรรค์ ของเจ้าของผลงาน มกีารน�าเสนอพร้อมค�าอธบิายอนักอปรด้วยหลกัวชิา

ที่เอื้อต่อการ สร้างความรู้ความเข้าใจในความหมายและคุณค่าของงาน เช่น ผลงาน

สร้างสรรค์ ด้านวรรณกรรม ด้านศิลปะการแสดง ด้านดนตรี ด้านสถาปัตยกรรม 

การออกแบบ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และศิลปะด้านอื่น ๆ

รูปแบบ งานสร้างสรรค์ พร้อมบทวิเคราะห์ที่อธิบายหลักการ หลักวิชา และ/หรือความคิด

เชงิทฤษฎ ีรวมทัง้กระบวนการและ/หรอืเทคนคิในการสร้างงาน มีการให้ข้อมูลและ

ข้อวินิจฉัยที่เอื้อให้เกิดการตีความและการประเมินคุณค่าในหมู่ของผู้รับงาน

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน 

โดยคณะผูท้รงคณุวฒุใินสาขาวชิานัน้ ๆ  หรอืสาขาวชิาท่ีเกีย่วข้อง (peer reviewer) 

ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ไม่น้อยกว่าสามรูปหรือคน ดังนี้ 

  ๑.  วรรณกรรมต้นแบบ และเอกสารประกอบ ต้องพิมพ์เผยแพร่ หรือเผยแพร่

โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  ๒.  การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง การแสดงสาธารณะ  

การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ 

  ทั้งนี้ ต้องได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางมาแล้วไม่น้อยกว่า 

สี่เดือน

ลกัษณะคณุภาพ ระดับดี เป็นผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะ โดยที่ผู้ประพันธ์สามารถ อธิบายหลักการ

และ กระบวนการสร้างสรรค์ที่สื่อความกับผู้รับได้เป็นอย่างดี

ระดับดีมำก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และเป็นตัวอย่างอันดีท่ียังประโยชน์เด่นชัด

ต่อวรรณกรรมศึกษา วชิาการด้านการเขยีนสร้างสรรค์ (creative writing) และการ

ศึกษาศิลปะแขนงนั้น ๆ 

ระดบัดเีด่น ใช้เกณฑ์เดียวกบัระดบัดมีาก และต้องเป็นงานทีส่ร้างมติิใหม่ในด้านการ

สร้างสรรค์ สุนทรียศาสตร์ วรรณกรรมศึกษา การเขียนสร้างสรรค์ (creative  

writing) และการศึกษาศิลปะ
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ระดับดีมาก

ระดับดีเด่น



ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย11088 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ๒.๒.๙ สิทธิบัตร

นิยาม สิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร

รูปแบบ อาจจัดท�าได้หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรูปเล่มหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  ๑.  มบีทวเิคราะห์ท่ีอธบิาย/ชีแ้จงโดยชดัเจนประกอบผลงานนัน้ เพือ่ชีใ้ห้เหน็ว่า

เป็น ผลงานที่ท�าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้าง

ความรู้หรือ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร 

ในแง่ใด 

  ๒.  ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดง

ถึงคุณค่าของผลงานนั้นด้วย

การเผยแพร่ มีหลักฐานการน�าสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการหรือ

วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสี่เดือน

ลักษณะคุณภาพ ระดบัด ีเป็นสทิธบัิตรทีไ่ด้รบัการขึน้ทะเบยีนและพสิจูน์ได้ว่ามผีูน้�าไปวจิยัหรอืพฒันา 

ต่อยอด 

ระดับดีมำก เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น�าไปใช้

ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ระดับชาติ 

ระดับดีเด่น เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วและพิสูจน์ได้ว่า

มีผู้น�าไปใช้ ประโยชน์ในระดับนานาชาติ และมีหลักฐานว่าได้น�าไปใช้ประโยชน ์

เชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณประโยชน์อย่างกว้างขวาง

  ๒.๒.๑๐ ซอฟต์แวร์

นิยาม หมายความถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วย 

ลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้จากการวิจัย หรือการประดิษฐ์คิดค้นใหม่หรือการ 

สร้างองค์ความรูใ้หม่ ทีม่หีลกัวชิาอนัสามารถอธิบายได้อย่างชดัเจน รวมถึงซอฟต์แวร์

ท่ีเป็นการประยกุต์หลกัวชิา เพือ่ประโยชน์ในการวเิคราะห์ข้อมลูต่าง ๆ  ในเชงิวชิาการ 

โดยต้องมีลักษณะใด ลักษณะหนึ่งดังนี้ 

  ๑.  การด�าเนินงานโครงการที่มีลักษณะการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ระเบียบวิธี

เชงิตวัเลข (numerical method) หรือการด�าเนนิงานลักษณะ engineering design 

ซึ่งเป็นการปรับปรุงกระบวนการออกแบบโดยตรง
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ระดับดี

ระดับดีมาก

ระดับดีเด่น



การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  สำาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก 11188 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ๒.๒.๙ สิทธิบัตร

นิยาม สิทธิบัตรตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร

รูปแบบ อาจจัดท�าได้หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรูปเล่มหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  ๑.  มบีทวเิคราะห์ท่ีอธบิาย/ชีแ้จงโดยชดัเจนประกอบผลงานนัน้ เพือ่ช้ีให้เหน็ว่า

เป็น ผลงานท่ีท�าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้าง

ความรู้หรือ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง ๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร 

ในแง่ใด 

  ๒.  ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดง

ถึงคุณค่าของผลงานนั้นด้วย

การเผยแพร่ มีหลักฐานการน�าสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการหรือ

วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสี่เดือน

ลักษณะคุณภาพ ระดบัด ีเป็นสทิธบิตัรทีไ่ด้รบัการขึน้ทะเบียนและพสิจูน์ได้ว่ามผีูน้�าไปวจัิยหรอืพฒันา 

ต่อยอด 

ระดับดีมำก เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์ได้ว่ามีผู้น�าไปใช้

ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ระดับชาติ 

ระดับดีเด่น เป็นสิทธิบัตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วและพิสูจน์ได้ว่า

มีผู้น�าไปใช้ ประโยชน์ในระดับนานาชาติ และมีหลักฐานว่าได้น�าไปใช้ประโยชน ์

เชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณประโยชน์อย่างกว้างขวาง

  ๒.๒.๑๐ ซอฟต์แวร์

นิยาม หมายความถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วย 

ลิขสิทธิ์ ซ่ึงเป็นผลงานท่ีได้จากการวิจัย หรือการประดิษฐ์คิดค้นใหม่หรือการ 

สร้างองค์ความรู้ใหม่ ทีม่หีลักวชิาอนัสามารถอธบิายได้อย่างชดัเจน รวมถึงซอฟต์แวร์

ทีเ่ป็นการประยกุต์หลกัวชิา เพือ่ประโยชน์ในการวเิคราะห์ข้อมลูต่าง ๆ  ในเชิงวชิาการ 

โดยต้องมีลักษณะใด ลักษณะหนึ่งดังนี้ 

  ๑.  การด�าเนินงานโครงการที่มีลักษณะการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ระเบียบวิธี

เชงิตัวเลข (numerical method) หรอืการด�าเนนิงานลกัษณะ engineering design 

ซึ่งเป็นการปรับปรุงกระบวนการออกแบบโดยตรง
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   ๒.  งานที่มีลักษณะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาในระดับแฟ้มข้อมูล

ต้นฉบับ (source code) เพ่ือพัฒนาระบบการท�างานให้ดีข้ึน โดยมีการปรับปรุง

ระบบอย่างมีนัยส�าคัญ

  ๓.  โครงการทีม่กีารเกบ็ข้อมลูเชงิประสิทธภิาพและประเมนิผลเพือ่ให้สอดคล้อง

กับ งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าหลังจากการน�า

เทคโนโลยี สารสนเทศและซอฟต์แวร์มาใช้พัฒนาแล้วระบบการท�างานดีขึ้นได้

อย่างไร โดยต้องมกีารปรบัปรุงระบบหรอืส�ารวจความต้องการ รวมถงึแสดงผลลัพธ์

หรือตัวชี้วัดที่ชัดเจน ซึ่งมิได้น�าเข้ามาเพื่อทดแทนระบบเดิมเพียงอย่างเดียว 

  ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องสอดคล้องลักษณะงานวิจัยและพัฒนา

รูปแบบ อาจจัดท�าได้หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรูปเล่ม หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  ๑.  มีค�าอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เช่น คู่มือที่อธิบายการ 

ใช้งาน หลักการของวิธีการท�างานและหน้าที่ของซอฟต์แวร์ดังกล่าวอย่างละเอียด

และชัดเจน เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ท�าให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้า 

ทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง ๆ  

หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด 

  ๒.  ต้องผ่านการพิสูจน์ หรือแสดงหลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดง

ถึงคุณค่าของผลงานนั้นด้วย

การเผยแพร่ มีหลักฐานการน�าซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในวงวิชาการหรือ

วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่เดือน

ลกัษณะคุณภาพ ระดับดี เป็นงานที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน ถูกต้อง เหมาะสมตามระเบียบวิธี

วิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือน�าไปประยุกต์ใช้ได้ 

ระดับดีมำก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 

  ๑.  เป็นผลงานทีแ่สดงถงึการวเิคราะห์และน�าเสนอผลเป็นความรูใ้หม่ทีล่กึซึง้กว่า

งานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษามาแล้ว 

  ๒.  เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง หรือสามารถน�าไปประยุกต์ได้

อย่างแพร่หลาย 

ระดบัดเีด่น ใช้เกณฑ์เดยีวกบัระดับดีมาก และต้องได้รับการอ้างองิและใช้งานอย่าง

กว้างขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ
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ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย11290 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ๒.๓ ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม

นิยาม ผลงานการบริการวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม ผลงานวิชาการท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยประจักษ์ต่อ

สาธารณะ ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

ทางทีดี่ขึน้ ทางด้านใดด้านหนึง่หรือหลายด้านเกีย่วกบั ชมุชน วถิชีวีติ ศิลปวฒันธรรม 

สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือ

เป็นผลงานที ่น�าไปสูก่ารจดทะเบยีนสทิธบิตัรหรอืทรัพย์สินทางปัญญารปูแบบอืน่ที่

สามารถแสดงได้ เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อ 

ให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงจากการตระหนักและการ

รับรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน

รูปแบบ จัดท�าเป็นเอกสาร โดยมีค�าอธิบาย/ ช้ีแจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให้

เหน็ว่า เป็นผลงานทีท่�าให้เกดิการพฒันาเป็นประโยชน์ต่อสงัคมมคีวามเปลีย่นแปลง

ที่ดีขึ้นและเกิด ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา และสามารถน�าไปอ้างอิงได้  

โดยต้องปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในประเด็น ต่อไปนี้ 

  ๑.  การวิเคราะห์สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

  ๒.  การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 

  ๓.  การออกแบบหรือพัฒนาหรือแนวคิดหรือกระบวนการที่ท�าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงนั้น 

  ๔.  ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น

  ๕.  การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว

  ๖.  การประเมินผลลัพธ์โดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

  ๗.  การสรุปแนวทางการธ�ารงรักษาหรือการน�าไปขยายผลหรือการปรับปรุง

พัฒนา 

  ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐาน 

เพ่ิมเติมอ่ืน ๆ เกี่ยวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือ 

แถบเสยีง หรอืวดีทีศัน์ จดหมายยนืยนัถงึผลประกอบการก�าไรหรือความเอือ้อ�านวย

จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม ที่ได้รับผลประโยชน์

ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้
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 ๒.๓ ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม

นิยาม ผลงานการบริการวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม ผลงานวิชาการที่เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยประจักษ์ต่อ

สาธารณะ ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ ต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

ทางทีดี่ขึน้ ทางด้านใดด้านหนึง่หรือหลายด้านเกีย่วกบั ชมุชน วถิชีวีติ ศิลปวฒันธรรม 

สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือ

เป็นผลงานที ่น�าไปสูก่ารจดทะเบยีนสทิธบิตัรหรอืทรพัย์สนิทางปัญญารปูแบบอืน่ที่

สามารถแสดงได้ เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อ 

ให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงจากการตระหนักและการ

รับรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน

รูปแบบ จัดท�าเป็นเอกสาร โดยมีค�าอธิบาย/ ช้ีแจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพื่อชี้ให้

เหน็ว่า เป็นผลงานทีท่�าให้เกดิการพฒันาเป็นประโยชน์ต่อสงัคมมคีวามเปล่ียนแปลง

ที่ดีขึ้นและเกิด ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา และสามารถน�าไปอ้างอิงได้  

โดยต้องปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในประเด็น ต่อไปนี้ 

  ๑.  การวิเคราะห์สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

  ๒.  การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 

  ๓.  การออกแบบหรือพัฒนาหรือแนวคิดหรือกระบวนการที่ท�าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงนั้น 

  ๔.  ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น

  ๕.  การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว

  ๖.  การประเมินผลลัพธ์โดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

  ๗.  การสรุปแนวทางการธ�ารงรักษาหรือการน�าไปขยายผลหรือการปรับปรุง

พัฒนา 

  ทั้งนี้ นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐาน 

เพ่ิมเติมอ่ืน ๆ เกี่ยวกับผลงาน เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือ 

แถบเสยีง หรอืวดีทีศัน์ จดหมายยนืยนัถงึผลประกอบการก�าไรหรือความเอือ้อ�านวย

จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม ที่ได้รับผลประโยชน์

ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้
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การเผยแพร่ ให้มกีารเผยแพร่โดยการจดัเวทนี�าเสนอผลงานในพ้ืนทีห่รอืการเปิดให้เยีย่มชมพืน้ท่ี

และ จะต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

ทีส่อดคล้อง กบัผลงาน โดยการเผยแพร่นัน้จะต้องมกีารบนัทกึเป็นเอกสารหรือเป็น

ลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้

ลกัษณะคณุภาพ ระดับดี มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความ

ต้องการ โดยการมีส่วนร่วมของสังคมกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรภาครัฐ หรือบุคลากร

ภาคเอกชน มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ

ท�าความเข้าใจสถานการณ์ มกีารถ่ายทอดผลงานทางวชิาการ จนเกดิการเปลีย่นแปลง

ในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นท่ีประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน สังคม องค์กร 

ภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนนั้น 

ระดับดีมำก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องสามารถน�ามาใช้เป็นตัวอย่างในการ

แก้ไข ปัญหาหรือท�าความเข้าใจสถานการณ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน

อย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาสังคม องค์กรภาครัฐ หรือองค์กร 

ภาคเอกชนอื่นได้ หรือก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัดหรือ

ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้องส่งผล 

กระทบต่อสงัคมอย่างกว้างขวาง เป็นทีย่อมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือ

ได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น UNESCO WHO 

UNICEF เป็นต้น 

หมำยเหตุ แนวทางการประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคม ให้คณะอนุกรรมการ

ประเมินผลการสอน เพื่อท�าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ ประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคมโดยใช้แนวทางในการ

ประเมินดังต่อไปนี้ 

  ๑.  ประเมินจากเอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอผลงาน 

  ๒.  ประเมินจากหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง หรือ 

สารสนเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  ๓.  นอกจากการประเมินเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ แล้ว  

อาจประเมินจากการตรวจสอบสภาพจริงที่มีอยู่ในพื้นที่ร่วมด้วย 

ซึ่งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพื่อท�าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ

จะตรวจสอบด้วยตนเองหรือแต่งตั้งผู้แทนให้ไป ตรวจสอบแทนก็ได้ 

  ทั้งนี้ ให้เน้นถึงการมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย
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ระดับดี

ระดับดีมาก

ระดับดีเด่น

หมายเหตุ



ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย11492 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ๒.๔ ต�ำรำ หนังสือ และบทควำมทำงวิชำกำร

  ๒.๔.๑ ต�ำรำ

นิยาม งานวิชาการที่ใช้ส�าหรับการเรียนการสอนทั้งวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา ซึ่งเกิด

จากการน�าข้อค้นพบจากทฤษฎี จากงานวิจัยของผู้ขอ หรือความรู้ท่ีได้จากการ

ค้นคว้าศึกษา มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศน์ท่ี 

ผู้เขียนก�าหนดให้เป็นแกนกลาง ซ่ึงสัมพันธ์กับมโนทัศน์ย่อยอื่นอย่างเป็นระบบ  

มีเอกภาพสัมพันธภาพและ สารัตถภาพตามหลักการเขียนที่ดี ใช้ภาษาท่ีเป็น

มาตรฐานทางวิชาการ และให้ความรู้ใหม่ อันเป็นความรู้ส�าคัญที่มีผลให้เกิด 

ความเปลี่ยนแปลงต่อวงการวิชาการนั้น ๆ 

  เนื้อหาสาระของต�าราต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันท่ีผู้ขอยื่นเสนอขอ 

ก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ

  ทัง้นี ้ผูข้อก�าหนดต�าแหน่งจะต้องระบวิุชาทีเ่กีย่วข้องในหลกัสตูรทีใ่ช้ต�าราเล่มที่

เสนอขอต�าแหน่งทางวิชาการด้วย 

  ผลงานทางวิชาการท่ีเป็นต�ารานี้ อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารค�าสอน

จนถงึระดบัทีม่คีวามสมบูรณ์ทีส่ดุ ซึง่ผูอ่้านอาจเป็นบคุคลอืน่ทีมิ่ใช่ผูเ้รยีนในวชิานัน้ 

แต่สามารถอ่านและท�าความเข้าใจในสาระของต�ารานัน้ด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องเข้า

ศึกษาในวิชานั้น 

  หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสาร 

ค�าสอนไปแล้ว จะน�ามาเสนอเป็นต�าราไม่ได้ เว้นแต่จะมีการพัฒนาจนเห็นได้ชัดว่า

เป็นต�ารา

รูปแบบ เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วยค�าน�า สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ 

การสรุป การอ้างองิ บรรณานกุรม และดัชนค้ีนค�า ทัง้นีค้วรมกีารอ้างองิแหล่งข้อมลู

ที่ทันสมัยและ ครบถ้วนสมบูรณ์ การอธิบายสาระส�าคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้

ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาประกอบจนผู้อ่านสามารถท�าความเข้าใจ

ในสาระส�าคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ โดยต้องแสดงหลกัฐานว่าได้ผ่านการประเมนิโดย

คณะผูท้รงคณุวฒุใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วข้อง (peer reviewer) ทีม่า

จากหลากหลายสถาบัน ไม่น้อยกว่าสามรูปหรือคนดังนี้ 

  ๑.  การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ
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การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  สำาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก 11592 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 ๒.๔ ต�ำรำ หนังสือ และบทควำมทำงวิชำกำร

  ๒.๔.๑ ต�ำรำ

นิยาม งานวิชาการที่ใช้ส�าหรับการเรียนการสอนทั้งวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา ซึ่งเกิด

จากการน�าข้อค้นพบจากทฤษฎี จากงานวิจัยของผู้ขอ หรือความรู้ที่ได้จากการ

ค้นคว้าศึกษา มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมและเรียบเรียง โดยมีมโนทัศน์ท่ี 

ผู้เขียนก�าหนดให้เป็นแกนกลาง ซึ่งสัมพันธ์กับมโนทัศน์ย่อยอื่นอย่างเป็นระบบ  

มีเอกภาพสัมพันธภาพและ สารัตถภาพตามหลักการเขียนที่ดี ใช้ภาษาท่ีเป็น

มาตรฐานทางวิชาการ และให้ความรู้ใหม่ อันเป็นความรู้ส�าคัญที่มีผลให้เกิด 

ความเปลี่ยนแปลงต่อวงการวิชาการนั้น ๆ 

  เนื้อหาสาระของต�าราต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันท่ีผู้ขอยื่นเสนอขอ 

ก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ

  ทัง้นี ้ผูข้อก�าหนดต�าแหน่งจะต้องระบุวิชาทีเ่กีย่วข้องในหลกัสตูรทีใ่ช้ต�าราเล่มที่

เสนอขอต�าแหน่งทางวิชาการด้วย 

  ผลงานทางวิชาการที่เป็นต�ารานี้ อาจได้รับการพัฒนาข้ึนจากเอกสารค�าสอน

จนถงึระดบัทีม่คีวามสมบูรณ์ทีส่ดุ ซึง่ผูอ่้านอาจเป็นบคุคลอืน่ทีมิ่ใช่ผูเ้รยีนในวชิานัน้ 

แต่สามารถอ่านและท�าความเข้าใจในสาระของต�ารานัน้ด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องเข้า

ศึกษาในวิชานั้น 

  หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสาร 

ค�าสอนไปแล้ว จะน�ามาเสนอเป็นต�าราไม่ได้ เว้นแต่จะมีการพัฒนาจนเห็นได้ชัดว่า

เป็นต�ารา

รูปแบบ เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วยค�าน�า สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ 

การสรุป การอ้างองิ บรรณานกุรม และดัชนค้ีนค�า ท้ังนีค้วรมกีารอ้างองิแหล่งข้อมลู

ที่ทันสมัยและ ครบถ้วนสมบูรณ์ การอธิบายสาระส�าคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้

ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาประกอบจนผู้อ่านสามารถท�าความเข้าใจ

ในสาระส�าคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จ

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ โดยต้องแสดงหลกัฐานว่าได้ผ่านการประเมนิโดย

คณะผูท้รงคณุวฒุใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวิชาท่ีเกีย่วข้อง (peer reviewer) ทีม่า

จากหลากหลายสถาบัน ไม่น้อยกว่าสามรูปหรือคนดังนี้ 

  ๑.  การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ
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  ๒.  การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม, 

e-learning, online learning 

  ๓.  การเผยแพร่เป็น e-book โดยส�านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ

  การเผยแพร่ดงักล่าวนัน้ จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียน

การสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จ�านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการ 

เผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้

เช่นกัน 

  ทัง้นีต้้องได้รบัการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากมหาวทิยาลัย คณะหรือ

สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น

  กรณีท่ีได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของต�าราแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. 

ก�าหนด การน�าต�ารานัน้ไปแก้ไขปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิเนือ้หาในต�าราเพือ่น�ามาเสนอ

ขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการคร้ังใหม่ สามารถกระท�าได้ แต่ให้มีการประเมิน 

คุณภาพต�าราที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่ อีกครั้งหนึ่ง

ลักษณะคุณภาพ ระดบัดี เป็นต�าราทีม่เีนือ้หาสาระทางวชิาการถกูต้องสมบรูณ์และทนัสมยัมแีนวคดิ

และการน�าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 

ระดับดีมำก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 

  ๑.  มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทาง

วิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

  ๒.  มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียน

ที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

  ๓.  สามารถน�าไปใช้อ้างอิงหรือน�าไปปฏิบัติได้ 

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 

  ๑.  มลีกัษณะเป็นงานบกุเบกิทางวชิาการและมกีารสงัเคราะห์จนถงึระดบัท่ีสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

  ๒.  มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง 

  ๓.  เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องในระดับชาติ

หรือนานาชาติ
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  ๒.๔.๒ หนังสือ

นิยาม งานวิชาการที่เกิดจากการค้นคว้าศึกษาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างรอบด้าน 

และลึกซึ้ง มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย

มโนทัศน์หลักที่เป็นแกนกลางและมโนทัศน์ย่อยที่สัมพันธ์กัน มีความละเอียดลึกซึ้ง 

ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการ ให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญา 

ความคิดและสร้างความ แข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชา

ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของหนังสือ ไม่จ�าเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อก�าหนด

ของหลกัสตูรหรอืของวชิาใดวชิาหนึง่ในหลักสูตร และไม่จ�าเป็นต้องน�าไปใช้ประกอบ

การเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง

  เน้ือหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอ

ขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ 

  หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสาร 

ค�าสอนไปแล้ว จะน�ามาเสนอเป็นหนังสือไม่ได้

รูปแบบ เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย ค�าน�า สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป  

การอ้างอิง บรรณานุกรม และดัชนีค้นค�า ที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยอาจ

มีข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาประกอบด้วยก็ได้ 

ตามรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 

  ๑.  เป็นงานที่นักวิชาการเขียนทั้งเล่ม (authored book) คือเอกสารที่ผู้เขียน

เรียบเรียง ขึ้นทั้งเล่มอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะ

ของผู้เขียนที่สร้าง เสริมปัญญา ความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ 

 ๒.  เป็นงานวิชาการบางบทหรือส่วนหนึ่งในหนังสือที่มีผู้เขียนหลายคน (book 

chapter) โดยจะต้องมีความเป็นเอกภาพของเนื้อหาวิชาการ ซึ่งผู้อ่านสามารถ 

ท�าความเข้าใจในสาระส�าคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จใน แต่ละบท และเป็นงานศึกษา

ค้นคว้าอย่างมีระบบ มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิทยาอันเป็นท่ี

ยอมรบัจนได้ข้อสรปุท่ีท�าให้เกดิ ความก้าวหน้าทางวชิาการ หรือน�าไปประยกุต์ใช้ได้ 

กรณีที่ในแต่ละบทมีผู้เขียนหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าท่ีของแต่ละคนอย่าง

ชัดเจน 

  จ�านวนบทที่จะน�ามาแทนหนังสือ ๑ เล่ม ให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. ก�าหนด 

������ �.�.�..indd   94 22/8/2563   22:44:53



การขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ  สำาหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอก 11794 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ๒.๔.๒ หนังสือ

นิยาม งานวิชาการที่เกิดจากการค้นคว้าศึกษาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงอย่างรอบด้าน 

และลึกซึ้ง มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย

มโนทัศน์หลักที่เป็นแกนกลางและมโนทัศน์ย่อยที่สัมพันธ์กัน มีความละเอียดลึกซึ้ง 

ใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานทางวิชาการ ให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญา 

ความคิดและสร้างความ แข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชา

ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของหนังสือ ไม่จ�าเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อก�าหนด

ของหลักสูตรหรือของวชิาใดวชิาหนึง่ในหลกัสตูร และไม่จ�าเป็นต้องน�าไปใช้ประกอบ

การเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง

  เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัยเมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอยื่นเสนอ

ขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ 

  หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสาร 

ค�าสอนไปแล้ว จะน�ามาเสนอเป็นหนังสือไม่ได้

รูปแบบ เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย ค�าน�า สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห์ การสรุป  

การอ้างอิง บรรณานุกรม และดัชนีค้นค�า ที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยอาจ

มีข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่าง หรือกรณีศึกษาประกอบด้วยก็ได้ 

ตามรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 

  ๑.  เป็นงานที่นักวิชาการเขียนทั้งเล่ม (authored book) คือเอกสารที่ผู้เขียน

เรียบเรียง ขึ้นทั้งเล่มอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะ

ของผู้เขียนที่สร้าง เสริมปัญญา ความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ 

 ๒.  เป็นงานวิชาการบางบทหรือส่วนหนึ่งในหนังสือที่มีผู้เขียนหลายคน (book 

chapter) โดยจะต้องมีความเป็นเอกภาพของเนื้อหาวิชาการ ซึ่งผู้อ่านสามารถ 

ท�าความเข้าใจในสาระส�าคัญนั้นได้โดยเบ็ดเสร็จใน แต่ละบท และเป็นงานศึกษา

ค้นคว้าอย่างมีระบบ มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิทยาอันเป็นท่ี

ยอมรบัจนได้ข้อสรปุทีท่�าให้เกดิ ความก้าวหน้าทางวชิาการ หรือน�าไปประยกุต์ใช้ได้ 

กรณีท่ีในแต่ละบทมีผู้เขียนหลายคน จะต้องระบุบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนอย่าง

ชัดเจน 

  จ�านวนบทที่จะน�ามาแทนหนังสือ ๑ เล่ม ให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. ก�าหนด 
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การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน 

โดยคณะผูท้รงคณุวฒุใินสาขาวชิานัน้ๆ หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วข้อง (peer reviewer) 

ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ไม่น้อยกว่าสามรูปหรือคน ดังนี้ 

  ๑.  การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ 

  ๒.  การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม 

  ๓.  การเผยแพร่เป็น e-book โดยส�านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ

  การเผยแพร่ดังกล่าวน้ันจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรยีน

การสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จ�านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการ 

เผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอื่นวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้

เช่นกัน 

  กรณีท่ีได้มกีารพจิารณาประเมนิคณุภาพของหนงัสอืแล้วไม่อยูใ่นเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. 

ก�าหนด การน�าหนังสือนั้นไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในหนังสือเพื่อน�ามา

เสนอขอก�าหนดต�าแหน่งทางวชิาการคร้ังใหม่ สามารถกระท�าได้ แต่ให้มกีารประเมิน

คุณภาพหนังสือ ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ลักษณะคุณภาพ ระดบัด ีเป็นหนังสอืท่ีมเีนือ้หาสาระทางวชิาการถกูต้องสมบรูณ์และทนัสมัยมีแนวคิด

และ การน�าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

ระดับดีมำก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 

  ๑.  มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทาง

วิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

  ๒.  มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยที่เป็นการ

แสดง ให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

  ๓.  สามารถน�าไปใช้อ้างอิงหรือน�าไปปฏิบัติได้ 

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 

  ๑.  มลีกัษณะเป็นงานบกุเบกิทางวชิาการและมกีารสงัเคราะห์จนถงึระดบัท่ีสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

  ๒.  มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง 

  ๓.  เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องในระดับชาติ

หรือ นานาชาติ
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ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย11896 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ๒.๔.๓ บทควำมทำงวิชำกำร

นิยาม งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการก�าหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่าง

ชัดเจน ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีการส�ารวจ

วรรณกรรมเพือ่สนบัสนนุจนสามารถสรปุผลการวิเคราะห์ในประเด็นนัน้ได้ อาจเป็น

การน�าความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

โดยที่ผู้เขียนแสดง ทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย

รูปแบบ ประกอบด้วยการน�าความที่แสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบาย 

หรือ วิเคราะห์ กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิงและ

บรรณานุกรม ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน 

โดยคณะผูท้รงคณุวฒุใินสาขาวชิานัน้ ๆ  หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วข้อง (peer reviewer) 

ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ไม่น้อยกว่าสามรูปหรือคน ซึ่งเผยแพร่ในรูปของ

บทความในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก�าหนด ทั้งนี้ วารสาร

ทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  เมือ่ได้เผยแพร่บทความวชิาการตามลกัษณะข้างต้นแล้ว การน�า บทความวชิาการ

นัน้ มาแก้ไขปรบัปรงุหรอืเพิม่เติมส่วนใดส่วนหนึง่ เพือ่น�ามาเสนอขอก�าหนดต�าแหน่

งทางวิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพบทความวิชาการนั้นอีกครั้งหนึ่ง จะกระ

ท�าไม่ได้

ลกัษณะคุณภาพ ระดับดี เป็นบทความทางวิชาการท่ีมีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และ

ทันสมัย มีแนวคิดและการน�าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

ระดับดีมำก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 

  ๑.  มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการท่ีทันสมัยต่อความ ก้าวหน้าทาง

วิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

  ๒.  สามารถน�าไปอ้างอิงหรือน�าไปปฏิบัติได้ 

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 

  ๑.  มลีกัษณะเป็นงานบกุเบกิทางวชิาการและมกีารสังเคราะห์จนถึงระดับท่ีสร้าง 

องค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

  ๒.  มีการกระตุ้นให้เกิดความความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง เป็นท่ีเชื่อถือและ

ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ
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แบบตรวจสอบและรับรองกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ขอก�ำหนดต�ำแหน่งทำงวิชำกำร

ค�ำชี้แจง โปรดท�าเครื่องหมาย  หน้าข้อความ

ชื่อ………………………......................…..ฉายา.........................................นามสกุล...................................

สงักดัภาควชิา/สาขาวชิา................................................. คณะ/วทิยาลยั.................................................

เสนอขอก�าหนดต�าแหน่ง............................................................ในสาขาวิชา.......................................

เบอร์โทรศัพท์..................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....................................................

ขอก�ำหนดต�ำแหน่ง

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  โดย  วิธีปกติ  วิธีพิเศษ

 รองศาสตราจารย์  	รองศาสตราจารย์พิเศษ  โดย  วิธีที่ ๑   วิธีที่ ๒  	วิธีพิเศษ

 ศาสตราจารย์   ศาสตราจารย์พิเศษ  โดย   วิธีที่ ๑   วิธีที่ ๒  	วิธีพิเศษ

ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน

ได้รบัแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง อาจารย์ ตามค�าสัง่ที.่...............เมือ่วนัที.่.......เดอืน.................พ.ศ. ............ 

รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน ...................ปี ....................เดือน ....................วัน

ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา...........................................................

ตามค�าสั่งมหาวิทยาลัยที่.................เมื่อวันที่...............เดือน.....................................พ.ศ. ..................

ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา..............................................................

ตามค�าสั่งมหาวิทยาลัยที่.................เมื่อวันที่...............เดือน.....................................พ.ศ. ...................

หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร

  มี   	ไม่มี

ผลงำนทำงวิชำกำร รวมทั้งสิ้น .................เรื่อง ดังนี้

 	งานวิจัย             จ�านวน ..................... เรือ่ง

 	ผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน ประเภท.......................................จ�านวน ..................... เรือ่ง

 	ผลงานวิชาการรับใช้สังคม                                               จ�านวน.................... เรื่อง

 	ต�ารา             จ�านวน .................. เรื่อง

  	หนังสือ            จ�านวน .................. เรื่อง

 	บทความทางวิชาการ                    จ�านวน .................. เรื่อง
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  ๒.๔.๓ บทควำมทำงวิชำกำร

นิยาม งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการก�าหนดประเด็นท่ีต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่าง

ชัดเจน ท้ังนี้ มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ โดยมีการส�ารวจ

วรรณกรรมเพือ่สนบัสนนุจนสามารถสรปุผลการวิเคราะห์ในประเดน็นัน้ได้ อาจเป็น

การน�าความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

โดยที่ผู้เขียนแสดง ทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย

รูปแบบ ประกอบด้วยการน�าความที่แสดงเหตุผลหรือท่ีมาของประเด็นท่ีต้องการอธิบาย 

หรือ วิเคราะห์ กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิงและ

บรรณานุกรม ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์

การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน 

โดยคณะผูท้รงคณุวฒุใินสาขาวชิานัน้ ๆ  หรอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วข้อง (peer reviewer) 

ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ไม่น้อยกว่าสามรูปหรือคน ซึ่งเผยแพร่ในรูปของ

บทความในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก�าหนด ทั้งนี้ วารสาร

ทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  เมือ่ได้เผยแพร่บทความวชิาการตามลักษณะข้างต้นแล้ว การน�า บทความวชิาการ

นัน้ มาแก้ไขปรบัปรงุหรอืเพิม่เติมส่วนใดส่วนหนึง่ เพือ่น�ามาเสนอขอก�าหนดต�าแหน่

งทางวิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพบทความวิชาการนั้นอีกครั้งหนึ่ง จะกระ

ท�าไม่ได้

ลักษณะคุณภาพ ระดับดี เป็นบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และ

ทันสมัย มีแนวคิดและการน�าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

ระดับดีมำก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 

  ๑.  มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการท่ีทันสมัยต่อความ ก้าวหน้าทาง

วิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

  ๒.  สามารถน�าไปอ้างอิงหรือน�าไปปฏิบัติได้ 

ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 

  ๑.  มลัีกษณะเป็นงานบกุเบกิทางวชิาการและมกีารสงัเคราะห์จนถงึระดบัทีส่ร้าง 

องค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

  ๒.  มีการกระตุ้นให้เกิดความความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง เป็นท่ีเชื่อถือและ

ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติหรือนานาชาติ
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แบบตรวจสอบและรับรองกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ขอก�ำหนดต�ำแหน่งทำงวิชำกำร

ค�ำชี้แจง โปรดท�าเครื่องหมาย  หน้าข้อความ

ชื่อ………………………......................…..ฉายา.........................................นามสกุล...................................

สงักดัภาควชิา/สาขาวชิา................................................. คณะ/วทิยาลัย.................................................

เสนอขอก�าหนดต�าแหน่ง............................................................ในสาขาวิชา.......................................

เบอร์โทรศัพท์..................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....................................................

ขอก�ำหนดต�ำแหน่ง

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  โดย  วิธีปกติ  วิธีพิเศษ

 รองศาสตราจารย์  	รองศาสตราจารย์พิเศษ  โดย  วิธีที่ ๑   วิธีที่ ๒  	วิธีพิเศษ

 ศาสตราจารย์   ศาสตราจารย์พิเศษ  โดย   วิธีที่ ๑   วิธีที่ ๒  	วิธีพิเศษ

ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน

ได้รบัแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง อาจารย์ ตามค�าสัง่ที.่...............เมือ่วนัที.่.......เดอืน.................พ.ศ. ............ 

รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน ...................ปี ....................เดือน ....................วัน

ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา...........................................................

ตามค�าสั่งมหาวิทยาลัยที่.................เมื่อวันที่...............เดือน.....................................พ.ศ. ..................

ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา..............................................................

ตามค�าสั่งมหาวิทยาลัยที่.................เมื่อวันที่...............เดือน.....................................พ.ศ. ...................

หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร

  มี   	ไม่มี

ผลงำนทำงวิชำกำร รวมทั้งสิ้น .................เรื่อง ดังนี้

 	งานวิจัย             จ�านวน ..................... เรือ่ง

 	ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ ประเภท.......................................จ�านวน ..................... เรือ่ง

 	ผลงานวิชาการรับใช้สังคม                                               จ�านวน.................... เรื่อง

 	ต�ารา             จ�านวน .................. เรื่อง

  	หนังสือ            จ�านวน .................. เรื่อง

 	บทความทางวิชาการ                    จ�านวน .................. เรื่อง
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ส่วนที่ ๒ ผลงำนทำงวิชำกำรและกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร

ค�ำชีแ้จง โปรดท�าเครือ่งหมาย	 หน้าข้อความ (ให้ระบรุายละเอยีดของผลงานทางวชิาการทุกเร่ือง)

ประเภท : งำนวิจัย

ชื่อเรื่อง ……………………………………………….....................................……………..….........................

...................................................................................................................................................

(ระบกุารเป็นผูว้จิยัหลกัหรอืผูด้�าเนนิการประสานเผยแพร่ และระบุสดัส่วนการมส่ีวนร่วม…............%)

กำรตีพิมพ์

	ตีพิมพ์และเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว

	รอตีพิมพ์เผยแพร่

  หนังสือตอบรับการตีพิมพ์

  หนังสือรับรองว่าผลงานที่ส่งมามีเนื้อหา

   เหมือนกับฉบับที่ตีพิมพ์

 

กำรเผยแพร่

	ผ่านการประเมนิคณุภาพโดยคณะผู้ทรงคณุวฒุิ

  (peer reviewer) ทีม่าจากหลายหลายสถาบัน 

  ไม่น้อยว่าสามรูปหรือคน

 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ที่อยู่ใน 

 ฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก�าหนด

 ในรปูของหนังสอื (monograph) และเผยแพร่

 ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาที่ขออย่าง

 กว้างขวาง 

หนงัสอืรบัรองจำกคณะอนกุรรมกำรจรยิธรรมกำรวจิยัในคน / คณะอนกุรรมกำรจรยิธรรมกำรวจิยั

ในสัตว์

	มี   ไม่มี เนื่องจาก.................................................................................................
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ส่วนที่ ๒ ผลงำนทำงวิชำกำรและกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร

ค�ำชีแ้จง โปรดท�าเคร่ืองหมาย	 หน้าข้อความ (ให้ระบรุายละเอยีดของผลงานทางวชิาการทุกเรือ่ง)

ประเภท : งำนวิจัย

ชื่อเรื่อง ……………………………………………….....................................……………..….........................

...................................................................................................................................................

(ระบกุารเป็นผูว้จิยัหลกัหรอืผูด้�าเนนิการประสานเผยแพร่ และระบสุดัส่วนการมส่ีวนร่วม…............%)

กำรตีพิมพ์

	ตีพิมพ์และเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว

	รอตีพิมพ์เผยแพร่

  หนังสือตอบรับการตีพิมพ์

  หนังสือรับรองว่าผลงานที่ส่งมามีเนื้อหา

   เหมือนกับฉบับที่ตีพิมพ์

 

กำรเผยแพร่

	ผ่านการประเมนิคณุภาพโดยคณะผู้ทรงคณุวฒุิ

  (peer reviewer) ทีม่าจากหลายหลายสถาบัน 

  ไม่น้อยว่าสามรูปหรือคน

 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ที่อยู่ใน 

 ฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก�าหนด

 ในรปูของหนังสอื (monograph) และเผยแพร่

 ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาที่ขออย่าง

 กว้างขวาง 

หนงัสอืรบัรองจำกคณะอนกุรรมกำรจรยิธรรมกำรวจัิยในคน / คณะอนกุรรมกำรจริยธรรมกำรวจิยั

ในสัตว์

	มี   ไม่มี เนื่องจาก.................................................................................................
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ประเภท : ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น

ชื่อเรื่อง ……………………………......................................................................................................

...............................................................................................................................................................

รูปแบบ

๑. 	ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

กำรเผยแพร่ (ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง)

 บทความวิจัยต่อท่ีประชุมทางวิชาการและได้มีการ 

  น�าไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนงัสอืประมวลผลการประชมุ

 ทางวิชาการ (Proceedings)

 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

  	หนังสือการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

 เอกสารแสดงทรัพย์สินทางปัญญา

 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผย

  	หลักฐานแสดงเหตุผลที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อ

    สาธารณะได้

  	หลักฐานรับรองว่าน�าไปใช้ประโยชน์แล้ว

 รายงานการประเมินจากหน่วยงานภายนอก

๒. 	ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนา

การเรียนการสอน และการเรียนรู้

	รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 	หนังสือรับรองว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการ  

   และวิชาชีพในสาขาที่ขออย่างกว้างขวาง

 	หนังสือการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

 รวมบทความที่มีบรรณาธิการโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้าน 

 การพฒันาการเรยีนการสอนและมกีารประเมนิคุณภาพ

 บทความวจัิยในวารสารทางวชิาการ ทีอ่ยูใ่น ฐานข้อมลู

 ที่ ก.พ.อ. ก�าหนด

 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ในระดับชาติหรือ

 ระดับนานาชาติ

 ผลผลิตของงานการศึกษาแบบอิเล็คทรอนิกส์

๓.  ผลงานวิชาการเพื่อการพัฒนา

นโยบายสาธารณะ

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

 น�าเสนอนโนบาย กฎหมาย แผน ค�าส่ัง หรือมาตราการ

 อื่นใด

 เผยแพร่นโยบายสาธารณะไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง

������ �.�.�..indd   99 22/8/2563   22:44:54
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๔.  กรณีศึกษา (Case Study) 	สิ่งตีพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

 หลักฐานผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เป็นผู้

ประเมินคุณภาพ

 เผยแพร่ในหนังสือ

 แหล่งรวบรวมกรณีศึกษาที่มีบรรณาธิการโดยมีผู้ทรง

คุณวุฒิประเมินคุณภาพ

๕.  งานแปลหรืองานปริวรรต ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

	เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์

	เผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ...........................

หลักฐานที่ต้องมี

	หนังสือการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

 หนงัสอืรบัรองว่าได้เผยแพร่ไปยงัวงวชิาการและวชิาชพี

 ในสาขาที่ขออย่างกว้างขวาง

๖.  พจนานุกรม สารานุกรม

นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะ

เดียวกัน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

 เผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์

	เผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ...........................

หลักฐานที่ต้องมี

 หนังสือการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

 หนงัสอืรบัรองว่าได้เผยแพร่ไปยงัวงวชิาการและวชิาชพี

 ในสาขาที่ขออย่างกว้างขวาง ไม่น้อยกว่า ๔ เดือน

๗.  ผลงานสร้างสรรค์ด้านวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

 จัดนิทรรศการ จัดแสดง จัดการแสดง แสดงสาธารณะ 

 บันทึกภาพ บันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ

 พิมพ์เผยแพร่หรือเผยแพร่โดยส่ืออิเล็กทรอนิกส์อื่น 

  มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ เดือน

หลักฐานที่ต้องมี

 หนังสือการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
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	เผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ...........................

หลักฐานที่ต้องมี

	หนังสือการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
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เดียวกัน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
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หลักฐานที่ต้องมี

 หนังสือการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

 หนงัสอืรบัรองว่าได้เผยแพร่ไปยงัวงวชิาการและวชิาชพี

 ในสาขาที่ขออย่างกว้างขวาง ไม่น้อยกว่า ๔ เดือน

๗.  ผลงานสร้างสรรค์ด้านวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

 จัดนิทรรศการ จัดแสดง จัดการแสดง แสดงสาธารณะ 
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หลักฐานที่ต้องมี
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๘.  ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ 

ศิลปะ

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

 วรรณกรรมต้นแบบ และเอกสารประกอบพิมพ์เผยแพร่

 หรือเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 จัดนิทรรศการ จัดแสดง จัดการแสดง แสดงสาธารณะ 

 บันทึกภาพ บันทึกเสียง ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ

หลักฐานที่ต้องมี

	หนังสือการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

	หนงัสอืรบัรองว่าได้เผยแพร่ไปยงัวงวชิาการและวชิาชพี

 ในสาขาที่ขออย่างกว้างขวาง ไม่น้อยกว่า ๔ เดือน

๙.  สิทธิบัตร  หลักฐานการน�าสิทธิบัตรไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่าง 

  แพร่หลายในวงวิชาการ และเผยแพร่สู ่สาธารณชน 

 มาแล้ว ไม่น้อยกว่ำ ๔ เดือน

๑๐. 	ซอฟต์แวร์ 	หลักฐานการน�าซอฟต์แวร์ไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่าง

 แพร่หลายในวงวิชาการ และเผยแพร่สู่สาธารณชน

 มาแล้ว ไม่น้อยกว่ำ ๔ เดือน

ประเภท : ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม

ชื่อเรื่อง ……………………………......................................................................................................

....................................................................................................................................................

รูปแบบ

 เอกสารที่มีค�าอธิบาย/ชี้แจงประกอบผลงานนั้นๆ 

 เอกสารหลักฐานประกอบอื่นๆ

  ค�าส่ังแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือปฏิบัติงานร่วมกับ

ชุมชน

  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม

  รูปภาพ ภาพยนตร์ แถบเสียง วีดีทัศน์

  จดหมายยืนยันผลประกอบการก�าไร

  หนังสือยืนยันความเอื้ออ�านวยจากหน่วยงาน ภาครัฐ

ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม ที่ได้รับผลประโยชน์

กำรเผยแพร่

 การเปิดให้เยี่ยมชมพื้นที่

 	หลักฐานว่ามีการเผยแพร่

สู่สาธารณชนอย่าง 

 กว้างขวาง

 	มีการบันทึกเป็นเอกสารที่

สามารถใช้อ้างอิงได้

 การจัดเวทีน�าเสนอผลงานใน

พื้นที่
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ประเภท : ต�ำรำ/หนังสือ

ชื่อเรื่อง ……………………………......................................................................................................

....................................................................................................................................................

กำรตีพิมพ์

 ตีพิมพ์และเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว

 รอตีพิมพ์เผยแพร่

  หนังสือตอบรับการตีพิมพ์

  หนังสือรับรองว่าผลงานท่ีส่งมามีเน้ือหาเหมือนกับ

ฉบับที่ตีพิมพ์

เดือนปีที่พิมพ์.............................................................

ดัชนีการตีพิมพ์..........................................................

	ต�ารา  หนังสือ

กำรเผยแพร่

  	วิธีการพิมพ์

 	สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

 	e-book โดยส�านักพิมพ์ที่เป็นที่

ยอมรับ

หลักฐานที่ต้องมี

 หนังสือการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรง

คุณวุฒิ

 หนังสือรับรองว่าได้ เผยแพร่ไปยัง 

วงวิชาการและวิชาชีพในสาขาที่ขออย่าง

กว้างขวาง

ประเภท : บทควำมทำงวิชำกำร 

ชื่อเรื่อง ……………………………......................................................................................................

....................................................................................................................................................

กำรตีพิมพ์

	ตีพิมพ์และเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว

	รอตีพิมพ์เผยแพร่

 	หนังสือตอบรับการตีพิมพ์

 	หนังสือรับรองว่าผลงานที่ส่งมามีเนื้อหาเหมือน

กับฉบับที่ตีพิมพ์

กำรเผยแพร่ (ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง)

	ในวารสารทางวิชาการ

หนังสือรวมบทความที่มีบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบคุณภาพ

หลักฐานที่ต้องมี

 หนังสือการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรง

คุณวุฒิ
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ประเภท : ต�ำรำ/หนังสือ

ชื่อเรื่อง ……………………………......................................................................................................

....................................................................................................................................................

กำรตีพิมพ์

 ตีพิมพ์และเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว

 รอตีพิมพ์เผยแพร่

  หนังสือตอบรับการตีพิมพ์

  หนังสือรับรองว่าผลงานท่ีส่งมามีเน้ือหาเหมือนกับ

ฉบับที่ตีพิมพ์

เดือนปีที่พิมพ์.............................................................

ดัชนีการตีพิมพ์..........................................................

	ต�ารา  หนังสือ

กำรเผยแพร่

  	วิธีการพิมพ์

 	สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

 	e-book โดยส�านักพิมพ์ที่เป็นที่

ยอมรับ

หลักฐานที่ต้องมี

 หนังสือการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรง

คุณวุฒิ

 หนังสือรับรองว่าได้ เผยแพร่ไปยัง 

วงวิชาการและวิชาชีพในสาขาที่ขออย่าง

กว้างขวาง

ประเภท : บทควำมทำงวิชำกำร 

ชื่อเรื่อง ……………………………......................................................................................................

....................................................................................................................................................

กำรตีพิมพ์

	ตีพิมพ์และเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว

	รอตีพิมพ์เผยแพร่

 	หนังสือตอบรับการตีพิมพ์

 	หนังสือรับรองว่าผลงานที่ส่งมามีเนื้อหาเหมือน

กับฉบับที่ตีพิมพ์

กำรเผยแพร่ (ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง)

	ในวารสารทางวิชาการ

หนังสือรวมบทความที่มีบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบคุณภาพ

หลักฐานที่ต้องมี

 หนังสือการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรง

คุณวุฒิ
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 ขอรบัรองว่าข้อความดงักล่าวข้างต้นเป็นความจรงิทกุประการ และหากปรากฏว่าข้อมลูดงักล่าว

เป็นเท็จ ไม่ว่าโดยประการใด ข้าพเจ้ายอมรับให้มีการด�าเนินการทางละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ทางวิชาการ รวมถึงความรับผิดทางแพ่งและอาญาอีกด้วย

 ลงชื่อ...................................................(ผู้ขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ)

                (...................................................)

                              ต�าแหน่ง .......................................................

                              วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ..............
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    ลงชื่อ........................................................................ ผู้ขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ

          (........................................................................)

ตำาแหน่ง..........................................................................

     วันที่...........เดือน.........................พ.ศ.......................



ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย126104 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนที่ ๓ : แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชำ

 ได้ตรวจสอบเอกสารการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแล้วเห็นว่า พระ/นาย/นาง/นางสาว 

...................................................................เป็นผูม้คีณุสมบติั ............................... (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน) 

ทีจ่ะได้รบัการพจิารณาให้ขอก�าหนดต�าแหน่ง ......................................................... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ 

รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา ……………………...........…………………….. ตามหลักเกณฑ์

ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

ลงชื่อ ...........................................................

(.............................................................)

ต�าแหน่ง หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร .............................................

วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ..............

ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำระดับคณะหรือวิทยำลัย

 ได้ตรวจสอบเอกสารการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแล้วเห็นว่า พระ/นาย/นาง/นางสาว 

....................................................................เป็นผูม้คุีณสมบติั .............................. (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน) 

ทีจ่ะได้รับการพจิารณาให้ขอก�าหนดต�าแหน่ง .......................................................... (ผูช่้วยศาสตราจารย์/ 

รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา ……………………...........…………………….. ตามหลักเกณฑ์

ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด โดยคณะกรรมการประจ�าคณะ/วิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี ......./.............. 

เมื่อวันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ................. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

ลงชื่อ ...........................................................

(.............................................................)

ต�าแหน่ง คณบดี/ผู้อ�านวยการวิทยาลัย ...................................................

วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ..............
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ลงชื่อ.............................................................................

      (............................................................................)

ลงชื่อ.............................................................................

      (............................................................................)
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ส่วนที่ ๓ : แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชำ

 ได้ตรวจสอบเอกสารการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแล้วเห็นว่า พระ/นาย/นาง/นางสาว 

...................................................................เป็นผูม้คีณุสมบัต ิ............................... (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน) 

ท่ีจะได้รับการพิจารณาให้ขอก�าหนดต�าแหน่ง ......................................................... (ผูช่้วยศาสตราจารย์/ 

รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา ……………………...........…………………….. ตามหลักเกณฑ์

ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

ลงชื่อ ...........................................................

(.............................................................)

ต�าแหน่ง หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร .............................................

วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ..............

ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำระดับคณะหรือวิทยำลัย

 ได้ตรวจสอบเอกสารการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแล้วเห็นว่า พระ/นาย/นาง/นางสาว 

....................................................................เป็นผูม้คุีณสมบัต ิ.............................. (ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน) 

ทีจ่ะได้รับการพจิารณาให้ขอก�าหนดต�าแหน่ง .......................................................... (ผูช่้วยศาสตราจารย์/ 

รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) ในสาขาวิชา ……………………...........…………………….. ตามหลักเกณฑ์

ท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนด โดยคณะกรรมการประจ�าคณะ/วิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ......./.............. 

เมื่อวันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ................. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

ลงชื่อ ...........................................................

(.............................................................)

ต�าแหน่ง คณบดี/ผู้อ�านวยการวิทยาลัย ...................................................

วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ..............
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105หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๔ : กำรตรวจสอบของเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำต�ำแหน่งทำงวิชำกำร หรือ ก.พ.ว.

เจ้ำหน้ำที่กองวิชำกำร ส�ำนักงำนอธิกำรบดี ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ 

	มีหลักฐานครบถ้วน เห็นสมควรเสนอ ก.พ.ว. พิจารณาต่อไป

	มีหลักฐานไม่ครบถ้วน ท่ีส่วนงานต้นสังกัดให้ผู้เสนอขอเทียบต�าแหน่งทางวิชาการต้องน�ามาเสนอ

เพิ่มเติม ดังนี้

 ๑. ......................................................................................................................................

 ๒. ......................................................................................................................................

 ๓. ......................................................................................................................................

 ๔. ......................................................................................................................................

 ๕. ......................................................................................................................................

ลงชื่อ ..........................................................

 (...............................................................)

 ต�าแหน่ง.......................................................................

วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. .............

กำรพิจำรณำของเลขำนุกำร ก.พ.ว. ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ 

	เสนอ ก.พ.ว. พิจารณาต่อไป

	ให้ส่วนงานต้นสังกัดชี้แจงหรือเสนอเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 ๑. ......................................................................................................................................

 ๒. ......................................................................................................................................

 ๓. ......................................................................................................................................

 ๔. ......................................................................................................................................

 ๕. ......................................................................................................................................

ลงชื่อ ..........................................................

(...............................................................)

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการ

วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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ลงชื่อ.............................................................................

      (............................................................................)

ลงชื่อ.............................................................................

      (............................................................................)



 

 
 

 
แบบประเมินต ำรำ 

(ส ำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) 
_______________ 

๑.  ข้อมูลเบื้องต้น 
 ๑.๑ ชื่อ-สกุล/ฉายา ผู้เสนอผลงาน............................................................................................................................. ....................................................... 
  สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา................................................................................................................................................................................................... 
  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง..................................................................................................................................................................... .............................. 
  ในสาขาวิชา..................................................................................................................................................................................................................... ....................... 
 ๑.๒ ชื่อเรื่องต ารา..................................................................................................................................................................................................................... ................... 

 .............................................................................................................. ............................................................................................................................. .......................................  

 ......................................................................................... ............................................................................................................................. ............................................................  

๒. ลักษณะคุณภำพของต ำรำ 
 ๒.๑ ระดับดี เป็นต าราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมีแนวคิดและ
การน าเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
 ๒.๒ ระดับดีมำก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
  ๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
  ๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เรียนที่เป็นการ
เขียนที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
  ๓. สามารถน าไปอ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ 
 ๒.๓ ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 
  ๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์
ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  ๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง 
  ๓. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
หมำยเหตุ : ผู้ประเมินโปรดพิจารณาตามค านิยาม รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ

ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดด้วย 

แบบ มจร ปตร.
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๓. ผลกำรประเมิน 

รำยกำรที่ประเมิน 

ระดับคุณภำพ 

หมำยเหตุ 

ดีเด
่น 

ดีม
ำก

 

ดี 

คว
รป

รับ
ปร

ุง 

ลักษณะรูปเล่ม      
๑. รูปเล่มภายนอกสวยงาม น่าอ่าน      
๒. ขนาดของเล่มหนังสือมีความเหมาะสม 

สามารถจับได้สะดวก 
     

๓. ความหนาของหนังสือมีความเหมาะสม      
๔. การจัดหน้าสวยงาม อ่านได้สะดวก      
๕. การเข้าเล่มและการเย็บเล่มมีความคงทน      
กำรอ้ำงอิงแหล่งที่มำของข้อมูล      
๑. ข้อมูลมีความหลากหลายจากแหล่งที่มา      
๒. การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลถูกต้องตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด 
     

๓. ข้อมูลที่น ามาอ้างอิงมีความน่าเชื่อถือใน
สาขาวิชานั้น 

     

๔. ข้อมูลที่น ามาอ้างอิงมีความทันสมัย      
๕. ข้อมูลที่น ามาอ้างอิงไม่มีปัญหาการละเมิด 

ลิขสิทธิ์ 
     

กำรใช้ภำษำ อักษร กำรน ำเสนอ      
๑. ภาษาท่ีใช้มีความเหมาะสมกับผู้อ่าน      
๒. ภาษาท่ีใช้มีความชัดเจนเข้าใจง่าย      
๓. ตัวอักษรมีความเป็นระเบียบ      
๔. ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสมและมีความ

ชัดเจน 
     

๕. มีการน าเสนอที่ชัดเจน      
เนื้อเรื่อง-สำระ      
๑. เนื้อหาเหมาะกับวัยและประสบการณ์ 

ของผู้อ่าน 
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รำยกำรที่ประเมิน 

ระดับคุณภำพ 

หมำยเหตุ 

ดีเด
่น 
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ดี 

คว
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รับ
ปร

ุง 

๒. ความยาวของเนื้อหามีความเหมาะสม      
๓. เนื้อหามีความสัมพันธ์กับชื่อเรื่อง      
๔. เนื้อหามีความต่อเนื่องกัน และมีล าดับการ

น าเสนอเหมาะสม 
     

๕. เนื้อหามีความถูกต้องและสมบูรณ์      
๖. เนื้อหามีความทันสมัยต่อความก้าวหน้า 

ทางวิชาการ 
     

๗. เนื้อหาสามารถเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้อ่าน 
และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

     

๘. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและ
ประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

     

๙. เนื้อหาสาระสามารถน าไปอ้างอิงหรือน าไป
ปฏิบัติได้ 

     

๑๐. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการหรือมี
การสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์ความรู้
ใหม่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

     

๑๑. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้า
ต่อเนื่อง 

     

๑๒. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

     

ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ   ดีเด่น  ดีมาก   
  ด ี   ควรปรับปรุง 
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ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................................................................................................................ผู้ประเมิน 
 (...................................................................................................................................................) 

วันที่........................เดือน..........................................................................พ.ศ................................................... 



 

 
 

 
แบบประเมินหนังสือ 
(ส ำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) 

_______________ 
๑.  ข้อมูลเบื้องต้น 
 ๑.๑ ชื่อ-สกุล/ฉายา ผู้เสนอผลงาน............................................................................................................................. ....................................................... 
  สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา................................................................................................................................................................................ ................... 
  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง................................................................................................................................................................................................... 
  ในสาขาวิชา............................................................................................................................................................................................................................................ 
 ๑.๒ ชื่อเรื่องหนังสือ.................................................................................................................................................................................................................................. 

 ...................................................................................................................................................... ............................................................................................................................   

 ................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ....................  

๒. ลักษณะคุณภำพของหนังสือ 
 ๒.๑ ระดับดี เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมีแนวคิด
และการน าเสนอท่ีชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
 ๒.๒ ระดับดีมำก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
  ๑. มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
  ๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลงานวิจัยที่เป็นการแสดงให้
เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
  ๓. สามารถน าไปอ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ 
 ๒.๓ ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 
  ๑. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์
ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  ๒. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง 
  ๓. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
หมำยเหตุ : ผู้ประเมินโปรดพิจารณาตามค านิยาม รูปแบบ การเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ

ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดด้วย 

แบบ มจร ปนส.
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๓. ผลกำรประเมิน 

รำยกำรที่ประเมิน 

ระดับคุณภำพ 

หมำยเหตุ 

ดีเด
่น 

ดีม
ำก

 

ดี 

คว
รป

รับ
ปร

ุง 

ลักษณะรูปเล่ม      
๑. รูปเล่มภายนอกสวยงาม น่าอ่าน      
๒. ขนาดของเล่มหนังสือมีความเหมาะสม 

สามารถจับได้สะดวก 
     

๓. ความหนาของหนังสือมีความเหมาะสม      
๔. การจัดหน้าสวยงาม อ่านได้สะดวก      
๕. การเข้าเล่มและการเย็บเล่มมีความคงทน      
กำรอ้ำงอิงแหล่งที่มำของข้อมูล      
๑. ข้อมูลมีความหลากหลายจากแหล่งที่มา      
๒. การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลถูกต้องตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด 
     

๓. ข้อมูลที่น ามาอ้างอิงมีความน่าเชื่อถือใน
สาขาวิชานั้น 

     

๔. ข้อมูลที่น ามาอ้างอิงมีความทันสมัย      
๕. ข้อมูลที่น ามาอ้างอิงไม่มีปัญหาการละเมิด 

ลิขสิทธิ์ 
     

กำรใช้ภำษำ อักษร กำรน ำเสนอ      
๑. ภาษาท่ีใช้มีความเหมาะสมกับผู้อ่าน      
๒. ภาษาท่ีใช้มีความชัดเจนเข้าใจง่าย      
๓. ตัวอักษรมีความเป็นระเบียบ      
๔. ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสมและมี 

ความชัดเจน 
     

๕. มีการน าเสนอที่ชัดเจน      
เนื้อเรื่อง-สำระ      
๑. เนื้อหาเหมาะกับวัยและประสบการณ์ 

ของผู้อ่าน 
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รำยกำรที่ประเมิน 

ระดับคุณภำพ 

หมำยเหตุ 

ดีเด
่น 

ดีม
ำก

 

ดี 

คว
รป

รับ
ปร

ุง 

๒. ความยาวของเนื้อหามีความเหมาะสม      
๓. เนื้อหามีความสัมพันธ์กับชื่อเรื่อง      
๔. เนื้อหามีความต่อเนื่องกัน และมีล าดับ 

การน าเสนอเหมาะสม 
     

๕. เนื้อหามีความถูกต้องและสมบูรณ์      
๖. เนื้อหามีความทันสมัยต่อความก้าวหน้า 

ทางวิชาการ 
     

๗. เนื้อหาสามารถเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้อ่าน 
และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

     

๘. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและ
ประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

     

๙. เนื้อหาสาระสามารถน าไปอ้างอิงหรือน าไป
ปฏิบัติได้ 

     

๑๐. มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการหรือมี
การสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์ความรู้
ใหม่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

     

๑๑. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้า
ต่อเนื่อง 

     

๑๒. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

     

ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ   ดีเด่น  ดีมาก   
  ด ี   ควรปรับปรุง 
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ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................................................................................................................ผู้ประเมิน 
 (...................................................................................................................................................) 

วันที่........................เดือน..........................................................................พ.ศ................................................... 



 

 
 

 
แบบประเมิน 

เอกสารประกอบการสอน 
(ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) 

_______________ 
 

๑.  ข้อมูลเบื้องต้น 
 ๑.๑ ชื่อ-สกุล/ฉายา ผู้เสนอผลงาน............................................................................................................................. ....................................................... 
  สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา................................................................................................................................................................................ ................... 
  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง................................................................................................................................................................................................... 
  ในสาขาวิชา............................................................................................................................................................................................................................................ 
 ๑.๒ ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน 

 ........................................................................................................................... ............................................................................................................................. ..........................  

 ...................................................................................................... ............................................................................................................................. ...............................................  

 
๒. ลักษณะคุณภาพ 
 ๒.๑ ระดับดี เป็นเอกสารที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัยมีแนวคิด
และการน าเสนอท่ีชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
 ๒.๒ ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 
  ๑. เสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อ
วงวิชาการ 
  ๒. สามารถน าไปอ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ 
 ๒.๓ ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 
  ๑. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง 
  ๒. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 
  

แบบ มจร ปอป.
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๓. ผลการประเมิน 

หัวข้อการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

ดีเด
่น 

ดีม
าก

 

ดี 

คว
รป

รับ
ปร

ุง 

๑.  เนื้อหามีความสมบูรณ์ถูกต้องตามหลักวิชาการ  (เนื้อหา 
ทฤษฎี  สูตร กฎ การทดลองข้อมูลการตีความหมาย 
หลักฐานการอ้างอิง ศักราช ฯลฯ ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ของศาสตร์ในสาขาวิชานั้น ๆ และเป็นที่ยอมรับกันใน
ปัจจุบัน) 

    

๒.  รายละเอียดครบถ้วนตามแนวสังเขปรายวิชา  (เอกสาร
ประกอบการสอนครอบคลุมทุกหัวเรื่องที่เป็นสาระส าคัญ
ของรายวิชาที่รับผิดชอบ) 

    

๓.  การจัดล าดับเนื้อหา  (การจัดล าดับขั้นตอนในการเสนอ
เนื้อหาที่จะสอน ท าให้เข้าใจง่าย) 

    

๔.  รูปแบบในการเขียน  (ระบุความคิดรวบยอดได้ชัดเจนและ
อธิบายขยายความคิดรวบยอดสามารถสื่อความหมายได้ดี  
อาจมีภาพ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ ประกอบเพ่ือความเข้าใจ
และน่าสนใจ  มีความประณีต ในการจัดรูปแบบการเขียน มี
การอ้างอิงแหล่งวิชาการที่ถูกต้องมีแบบแผนในการเขียน
อ้างอิง  จัดท าบรรณานุกรม และภาคผนวกไว้อย่าเหมาะสม) 

    

๕.  มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย น่าเชื่อถือ
และทันสมัย  (การศึกษาค้นคว้าต าราหนังสือ เอกสาร และ
งานวิจัยที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในรายวิชา
นั้น หรือให้ผู้อ่านได้มีความรู้และสามารถสืบค้นเพ่ิมเติมได้
อย่างกว้างขวาง) 

    

๖.  การเขียนเป็นภาษาวิชาการ (การใช้ส านวนในการเขียนเป็น
แบบแผนของภาษา ใช้ศัพท์บัญญัติ และใช้ศัพท์เทคนิค
ความถูกต้องตามหลักวิชาการ) 
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หัวข้อการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
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๗. การสรุปแนวคิดของผู้เขียน   (เช่น ข้อวิพากษ์ วิจารณ์ 
ข้อเสนอแนะ การประยุกต์เนื้อหาสาระต่าง ๆ ค าสรุป หรือการ
ให้แนวคิดและความรู้ ใหม่ที่ เกิดจากการวิ เคราะห์  และ
สังเคราะห์) 

    

ผลการประเมิน 
โดยรวม 

อยู่ในระดับ 

ระดับคุณภาพดเีด่น = 24-28   
ระดับคุณภาพดมีาก = 19-23 
ระดับคุณภาพดี = 14-18 
ระดับควรปรับปรุง = ต ่ากว่า 14 

                                                                                                                                          
ความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................................................................................................................ผู้ประเมิน 
 (...................................................................................................................................................) 

วันที่........................เดือน..........................................................................พ.ศ................................................... 



 

 
 

 
แบบประเมิน 

เอกสารค าสอน 
(ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ) 

_______________ 
 

๑.  ข้อมูลเบื้องต้น 
 ๑.๑ ชื่อ-สกุล/ฉายา ผู้เสนอผลงาน............................................................................................................................. ....................................................... 
  สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา................................................................................................................................................................................ ................... 
  เสนอขอก าหนดต าแหน่ง................................................................................................................................................................................................... 
  ในสาขาวิชา............................................................................................................................................................................................................................................ 
 ๑.๒ ชื่อเรื่องเอกสารค าสอน 

 ............................................................................................................................. .................................................................................................................................. ...................  

 ............................................................................................................. ............................................................................................................................. ........................................  

 
๒. ลักษณะคุณภาพ 
 ๒.๑ ระดับดี เป็นเอกสารค าสอนที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์ เสนอความรู้
และวิชาการที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา 
 ๒.๒ ระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและต้อง 
  ๑. มีการวิเคราะห์ สอดแทรก ความคิดริเริ่มและประสบการณ์หรือผลการวิจัยของ
ผู้เขียนที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
  ๒. สามารถน าไปอ้างอิงหรือน าไปปฏิบัติได้ 
 ๒.๓ ระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมากและต้อง 
  ๑. มีการกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเนื่อง 
  ๒. เป็นที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 
  

แบบ มจร ปอค.
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๓. ผลการประเมิน 

หัวข้อการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
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๑.  เนื้อหามีความสมบูรณ์ถูกต้องตามหลักวิชาการ  (เนื้อหา 
ทฤษฎี  สูตร กฎ การทดลองข้อมูลการตีความหมาย 
หลักฐานการอ้างอิง ศักราช ฯลฯ ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ของศาสตร์ในสาขาวิชานั้น ๆ และเป็นที่ยอมรับกันใน
ปัจจุบัน) 

    

๒.  รายละเอียดครบถ้วนตามแนวสังเขปรายวิชา  (เอกสารค า
สอน  ครอบคลุมทุกหัวเรื่องที่เป็นสาระส าคัญของรายวิชาที่
รับผิดชอบ) 

    

๓.  การจัดล าดับเนื้อหา  (การจัดล าดับขั้นตอนในการเสนอ
เนื้อหาที่จะสอน ท าให้เข้าใจง่าย) 

    

๔.  รูปแบบในการเขียน  (ระบุความคิดรวบยอดได้ชัดเจนและ
อธิบายขยายความคิดรวบยอดสามารถสื่อความหมายได้ดี  
อาจมีภาพ แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ ประกอบเพ่ือความเข้าใจ
และน่าสนใจ  มีความประณีต ในการจัดรูปแบบการเขียน มี
การอ้างอิงแหล่งวิชาการที่ถูกต้องมีแบบแผนในการเขียน
อ้างอิง  จัดท าบรรณานุกรม และภาคผนวกไว้อย่าเหมาะสม) 

    

๕.  มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย น่าเชื่อถือ
และทันสมัย  (การศึกษาค้นคว้าต าราหนังสือ เอกสาร และ
งานวิจัยที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในรายวิชา
นั้น หรือให้ผู้อ่านได้มีความรู้และสามารถสืบค้นเพ่ิมเติมได้
อย่างกว้างขวาง) 

    

๖.  การเขียนเป็นภาษาวิชาการ (การใช้ส านวนในการเขียนเป็น
แบบแผนของภาษา ใช้ศัพท์บัญญัติ และใช้ศัพท์เทคนิค
ความถูกต้องตามหลักวิชาการ) 
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๗. การสรุปแนวคิดของผู้เขียน   (เช่น ข้อวิพากษ์ วิจารณ์ 
ข้อเสนอแนะ การประยุกต์เนื้อหาสาระต่าง ๆ ค าสรุป หรือการ
ให้แนวคิดและความรู้ ใหม่ที่ เกิดจากการวิ เคราะห์  และ
สังเคราะห์) 

    

ผลการประเมิน 
โดยรวม 

อยู่ในระดับ 

ระดับคุณภาพดเีด่น = 24-28   
ระดับคุณภาพดมีาก = 19-23 
ระดับคุณภาพดี = 14-18 
ระดับควรปรับปรุง = ต ่ากว่า 14 

                                                                                                                                          
ความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการปรับปรุง เอกสารค าสอนเล่มนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................................................................................................................ผู้ประเมิน 
 (...................................................................................................................................................) 

วันที่........................เดือน..........................................................................พ.ศ................................................... 
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓

 เพ่ืออนุวตัให้เป็นไปตามความในข้อ ๒๐ แห่งข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

ว่าด้วยคณุสมบติั หลกัเกณฑ์และวธิกีารแต่งตัง้ผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

พ.ศ. ๒๕๖๒

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๐ และมตคิณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวชิาการ ในคราวประชมุ

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกประกาศลักษณะการมีส่วนร่วม 

ในผลงานทางวิชาการไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ลักษณะ

การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓” 

 ข้อ ๒  ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

 ข้อ ๓  บรรดา ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้

แทน

 ข้อ ๔  ในประกาศนี้

   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวชิาการ หรือ ก.พ.ว. 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   “อาจารย์” หมายความว่า บุคคลทีม่หาวทิยาลยับรรจแุละแต่งตัง้ หรอืแต่งตัง้ให้เข้าท�างาน

ในต�าแหน่งอาจารย์ ซึ่งท�าหน้าที่สอน วิจัย บริการวิชาการ และทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับค่าจ้างจากงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุนท่ัวไป รายการเงินอุดหนุน 

ค่าใช้จ่ายบคุลากร หรอืเงนิรายได้อืน่ ๆ  ของมหาวทิยาลยั และรวมถงึอาจารย์ผูอ้ทุศิตนให้แก่มหาวทิยาลยั

โดยไม่รับค่าจ้างอีกด้วย
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓

 เพือ่อนวุตัให้เป็นไปตามความในข้อ ๒๐ แห่งข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 

ว่าด้วยคณุสมบติั หลกัเกณฑ์และวธิกีารแต่งต้ังผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

พ.ศ. ๒๕๖๒

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬา- 

ลงกรณราชวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะกรรมการพจิารณาต�าแหน่งทางวชิาการ ในคราวประชมุ

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกประกาศลักษณะการมีส่วนร่วม 

ในผลงานทางวิชาการไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ลักษณะ

การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓” 

 ข้อ ๒  ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

 ข้อ ๓  บรรดา ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้

แทน

 ข้อ ๔  ในประกาศนี้

   “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพจิารณาต�าแหน่งทางวชิาการ หรือ ก.พ.ว. 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   “อาจารย์” หมายความว่า บคุคลทีม่หาวทิยาลยับรรจแุละแต่งตัง้ หรอืแต่งตัง้ให้เข้าท�างาน

ในต�าแหน่งอาจารย์ ซึ่งท�าหน้าที่สอน วิจัย บริการวิชาการ และทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับค่าจ้างจากงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุน 

ค่าใช้จ่ายบคุลากร หรอืเงนิรายได้อืน่ ๆ  ของมหาวทิยาลยั และรวมถงึอาจารย์ผูอ้ทิุศตนให้แก่มหาวทิยาลยั

โดยไม่รับค่าจ้างอีกด้วย
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107หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

   “ต�าแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ 

   “ส่วนงาน” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัย 

   “ผลงานทางวิชาการ” หมายความว่า งานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  

หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือต�ารา หรือหนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ตามที่มหาวิทยาลัย 

หรือ ก.พ.อ.ก�าหนด 

   “ผู้ด�าเนินการหลัก” หมายความว่า ผู้ด�าเนินการหลักในงานวิจัย หรือผู้ด�าเนินการหลัก 

ในต�ารา หนังสือ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

   “ผูด้�าเนนิการหลกัในงานวจิยั หมายความว่า บคุคลทีม่บีทบาทและความรับผิดชอบส�าคญั

ในการออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการวิจัยและให ้

ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะท�าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการดังกล่าวด้วยก็ได้ ทั้งนี้ 

ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง ควรมีผู้ด�าเนินการหลักได้เพียง ๑ รูปหรือคน หากผลงานวิจัยนั้นมีผู้ด�าเนินการหลัก

มากกว่า ๑ รูปหรือคน ต้องไม่สังกัดสถาบันเดียวกัน หรือกรณีสถาบันเดียวกันต้องต่างสาขาวิชา เว้นแต่

กรณีอื่นตามที่มหาวิทยาลัย หรือ ก.พ.อ.ก�าหนด

   “ผูด้�าเนนิการหลกัในต�ารา หนงัสอื หรือผลงานทางวชิาการในลักษณะอืน่” หมายความว่า 

บุคคลซึ่งมีบทบาทและความรับผิดชอบส�าคัญในการออกแบบงานวิชาการนั้น ก�าหนดโครงร่าง เนื้อหา

สาระส�าคัญของงานและท�าหน้าท่ีบรรณาธิการเนื้อหาสาระและรูปแบบในการน�าเสนอ รวมทั้ง 

ประสานงานการเผยแพร่งานวิชาการดังกล่าว

   “ผู้ประสานงานการเผยแพร่” หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน 

และให้ค�าชี้แจงทางวิชาการแก่กองบรรณาธิการของวารสารที่เผยแพร่ผลงานนั้น ทั้งนี้ผลงาน ๑ เรื่อง 

ควรมีผู้ประสานงานการเผยแพร่ได้เพียง ๑ รูปหรือคน หากผลงานนั้นมีผู้ประสานงานการเผยแพร่

มากกว่า ๑ รูปหรือคน ต้องไม่สังกัดสถาบันเดียวกัน เว้นแต่กรณีอื่นตามที่มหาวิทยาลัย หรือ ก.พ.อ. 

ก�าหนด

 ข้อ ๕ ลักษณะของการแบ่งสัดส่วนผลงานทางวิชาการ มีดังนี้

   ๕.๑ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต้องเป็นงานท่ีผู้ขอต้องเป็น

เจ้าของและเป็นผู้ด�าเนินการเองทั้งหมด หรือ

   ๕.๒  ถ้าเป็นงานที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ต้องมีลักษณะดังนี้

    ๕.๒.๑ ผลงานทางวชิาการท่ีเป็นงานวจิยั หรอืงานวจิยัทีเ่ป็นชดุโครงการ หรอืงานวจิยั

ที่ด�าเนินการเป็นชุดต่อเนื่อง หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ผู้ขอต้องเป็นผู้ด�าเนินการหลักและ

มีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
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    ๕.๒.๒ การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ หากมีการเสนอ 

ผลงานทางวิชาการท่ีมีผู้ร่วมงานหลายรูปหรือคน จะต้องให้ผู้ร่วมงานทุกรูปหรือคนลงนามรับรองว่า 

แต่ละรปูหรอืคนมส่ีวนร่วมในผลงานเรือ่งนัน้ร้อยละเท่าใด รวมท้ังระบบุทบาทหน้าท่ีและความรับผดิชอบ

ในผลงานนั้น ทั้งนี้ หากไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานให้ลงนามรับรองได้ครบทุกรูปหรือคนให้ด�าเนินการ 

ดังนี้

      (๑)  กรณีท่ีไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานทุกรูปหรือคนให้ลงนามรับรองได ้ 

ให้ระบุจ�านวนผู้ร่วมงานทุกรูปหรือคน และให้ถือว่าผู้ร่วมงานทุกรูปหรือคนมีส่วนร่วมในผลงาน 

ทางวิชาการเท่าเทียมกัน

      (๒)  กรณีผู้ร่วมงานบางรูปหรือคนไม่สามารถลงนามรับรองการมีส่วนร่วม 

ในผลงานทางวิชาการได้ ให้มีการลงนามรับรองโดยหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดและผู้ขอเป็นอย่างน้อย 

พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลความจ�าเป็นที่ผู ้นั้นไม่สามารถลงนามได้ หรือเหตุผลที่ไม่สามารถระบุการมี 

ส่วนร่วมของผูน้ัน้ให้ชดัเจนเพือ่ประกอบการพิจารณาด้วย ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุทิีท่�าหน้าที่

ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นผู้พิจารณาเหตุผล 

ความจ�าเป็นดังกล่าว 

      (๓)  การลงนามรับรองการมส่ีวนร่วมในผลงานแต่ละเร่ือง เมือ่ได้ลงนามรับรอง

แล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

    ๕.๒.๓ กรณีเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซ่ึงมีการด�าเนินงานเป็นหมู่คณะหรือ

เป็นงานทีม่กีารบรูณาการหลายสาขาวชิา ผูข้อก�าหนดต�าแหน่งต้องเป็นผู้ด�าเนินการหลักในสาขาวชิาที่

เสนอขอ โดยมีบทบาทในขั้นตอนการท�างานอย่างน้อย ๓ ขั้นตอน คือ

      (๑) การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเริ่มกิจกรรมรับใช้สังคม

      (๒) การออกแบบหรือพัฒนาชิ้นงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม

      (๓) การประเมนิผลลพัธ์และสรุปแนวทางในการน�าไปขยายผลหรือปรบัปรุง

    ท้ังนี้ ให้ผู้ขอก�าหนดต�าแหน่งระบุบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในผลงานนั้น

ของผู้ร่วมงานทุกรูปหรือคน และบทบาทหน้าท่ีหลักของผู้ขอก�าหนดต�าแหน่ง โดยให้ผู้ร่วมงานทุกรูป

หรือคนลงนามรับรอง

 ข้อ ๖ กรณีการลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานดังกล่าวแล้ว หากภายหลังตรวจพบว่า  

ผูข้อก�าหนดต�าแหน่งทางวชิาการระบกุารมส่ีวนร่วมไม่ตรงกบัความเป็นจรงิหรอืมพีฤติการณ์ส่อว่ามกีาร

ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน หรือคัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานของผู้อื่นหรือผลงานเดิมของตนโดย 

ไม่อ้างอิง หรือมีการกระท�าความผิดในประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าผิดทางจริยธรรมและ 
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    ๕.๒.๒ การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ หากมีการเสนอ 

ผลงานทางวิชาการท่ีมีผู้ร่วมงานหลายรูปหรือคน จะต้องให้ผู้ร่วมงานทุกรูปหรือคนลงนามรับรองว่า 

แต่ละรปูหรอืคนมส่ีวนร่วมในผลงานเรือ่งนัน้ร้อยละเท่าใด รวมท้ังระบบุทบาทหน้าท่ีและความรับผดิชอบ

ในผลงานนั้น ทั้งนี้ หากไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานให้ลงนามรับรองได้ครบทุกรูปหรือคนให้ด�าเนินการ 

ดังนี้

      (๑)  กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ร่วมงานทุกรูปหรือคนให้ลงนามรับรองได ้ 

ให้ระบุจ�านวนผู้ร่วมงานทุกรูปหรือคน และให้ถือว่าผู้ร่วมงานทุกรูปหรือคนมีส่วนร่วมในผลงาน 

ทางวิชาการเท่าเทียมกัน

      (๒)  กรณีผู้ร่วมงานบางรูปหรือคนไม่สามารถลงนามรับรองการมีส่วนร่วม 

ในผลงานทางวิชาการได้ ให้มีการลงนามรับรองโดยหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดและผู้ขอเป็นอย่างน้อย 

พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลความจ�าเป็นที่ผู ้นั้นไม่สามารถลงนามได้ หรือเหตุผลที่ไม่สามารถระบุการมี 

ส่วนร่วมของผู้นัน้ให้ชดัเจนเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุทิีท่�าหน้าท่ี

ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นผู ้พิจารณาเหตุผล 

ความจ�าเป็นดังกล่าว 

      (๓)  การลงนามรับรองการมส่ีวนร่วมในผลงานแต่ละเรือ่ง เมือ่ได้ลงนามรบัรอง

แล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

    ๕.๒.๓ กรณีเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีการด�าเนินงานเป็นหมู่คณะหรือ

เป็นงานทีม่กีารบรูณาการหลายสาขาวชิา ผู้ขอก�าหนดต�าแหน่งต้องเป็นผูด้�าเนินการหลักในสาขาวชิาท่ี

เสนอขอ โดยมีบทบาทในขั้นตอนการท�างานอย่างน้อย ๓ ขั้นตอน คือ

      (๑) การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเริ่มกิจกรรมรับใช้สังคม

      (๒) การออกแบบหรือพัฒนาชิ้นงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม

      (๓) การประเมนิผลลัพธ์และสรปุแนวทางในการน�าไปขยายผลหรอืปรบัปรงุ

    ทั้งนี้ ให้ผู้ขอก�าหนดต�าแหน่งระบุบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในผลงานนั้น

ของผู้ร่วมงานทุกรูปหรือคน และบทบาทหน้าท่ีหลักของผู้ขอก�าหนดต�าแหน่ง โดยให้ผู้ร่วมงานทุกรูป

หรือคนลงนามรับรอง

 ข้อ ๖ กรณีการลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานดังกล่าวแล้ว หากภายหลังตรวจพบว่า  

ผู้ขอก�าหนดต�าแหน่งทางวชิาการระบกุารมส่ีวนร่วมไม่ตรงกบัความเป็นจรงิหรอืมพีฤตกิารณ์ส่อว่ามกีาร

ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น หรือคัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานของผู้อ่ืนหรือผลงานเดิมของตนโดย 

ไม่อ้างอิง หรือมีการกระท�าความผิดในประเด็นอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท�าผิดทางจริยธรรมและ 
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จรรยาบรรณทางวิชาการ ให้ส่วนงานต้นสังกัดและสภาวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ระงับการขอ

ก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการหรือถอดถอนแล้วแต่กรณี และให้สอบสวนความผิดทางวินัยอีกด้วย

 ข้อ ๗ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือค�าวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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แบบแสดงหลักฐำนกำรแบ่งสัดส่วนผลงำนวิชำกำร

 หนังสือ    ต�ำรำ    งำนวิจัย    ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น 

 ผลงำนทำงวิชำกำรรับใช้สังคม    บทควำมทำงวิชำกำร

วันที่......................เดือน..................................พ.ศ. ................

ผลงานทางวชิาการประเภท......................................................................................................................

เรือ่ง...........................................................................................................................................................

ผู้ร่วมงานจ�านวน..................................รูปหรือคน โดยมีสัดส่วนดังนี้

ที่

(๑)

ชื่อผู้ร่วมงาน

(๒)

บทบาทและหน้าที่

ความรับผิดชอบ

(๓)

ร้อยละของ

ปริมาณผลงาน

๑

๒

๓

๔

๕

รับรองตามนี้

ลงชื่อ.............................................................  ลงชื่อ.................................................................

       (.........................................................)        (................................................................)

ลงชื่อ.............................................................  ลงชื่อ.................................................................

       (.........................................................)        (................................................................)

ลงชื่อ.............................................................  ลงชื่อ.................................................................

       (.........................................................)        (................................................................)
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แบบแสดงหลักฐำนกำรแบ่งสัดส่วนผลงำนวิชำกำร

 หนังสือ    ต�ำรำ    งำนวิจัย    ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น 

 ผลงำนทำงวิชำกำรรับใช้สังคม    บทควำมทำงวิชำกำร

วันที่......................เดือน..................................พ.ศ. ................

ผลงานทางวชิาการประเภท......................................................................................................................

เรือ่ง...........................................................................................................................................................

ผู้ร่วมงานจ�านวน..................................รูปหรือคน โดยมีสัดส่วนดังนี้

ที่

(๑)

ชื่อผู้ร่วมงาน

(๒)

บทบาทและหน้าที่

ความรับผิดชอบ

(๓)

ร้อยละของ

ปริมาณผลงาน

๑

๒

๓

๔

๕

รับรองตามนี้

ลงชื่อ.............................................................  ลงชื่อ.................................................................

       (.........................................................)        (................................................................)

ลงชื่อ.............................................................  ลงชื่อ.................................................................

       (.........................................................)        (................................................................)

ลงชื่อ.............................................................  ลงชื่อ.................................................................

       (.........................................................)        (................................................................)
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ภำคผนวก
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สรุปแผนผังการเสนอผลงานทางวิชาการ 
ที่ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

_____________________ 
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ : ผลงานมีคุณภาพดี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เกณฑ์ที่ ๑ 
๑. เอกสารประกอบ 

การสอน 
๒. ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง 

เกณฑ์ที่ ๒ 
๑. เอกสารประกอบการสอน 
๒. ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และ 
๓. ผลงานทางวิชาการใน

ลักษณะอ่ืน ๑ รายการ 

เกณฑ์ที่ ๓ 
๑. เอกสารประกอบการสอน 
๒. ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และ 
๓. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

๑ เรื่อง 

เกณฑ์ที่ ๔ 
๑. เอกสารประกอบการสอน 
๒. ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง และ 
๓. ต าราหรือหนังสือ ๑ เล่ม 

เกณฑ์ที่ ๕ 
๑. เอกสารประกอบ 

การสอน 
๒. ผลงานทางวิชาการใน

ลักษณะอ่ืน หรือผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม หรือ 
บทความทางวิชาการ 
ซึ่งมีคุณภาพดีมาก แทน
งานวิจัย ๑ เรื่อง ตาม
เกณฑ์ที่ ๒ – ๓ – ๔ 
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ระดับรองศาสตราจารย์ : มี ๒ วิธ ี
_____________________ 
วิธีที่ ๑ : ผลงานมีคุณภาพดี 

 
 

 

  
เกณฑ์ที่ ๑ 

๑. เอกสารค าสอน 
๒. ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง และ 
๓. ต ารา หรือ หนังสือ ๑ เล่ม 

เกณฑ์ที่ ๒ 
๑. เอกสารค าสอน 
๒. ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง 
๓. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

๑ รายการ และ 
๔. ต ารา หรือ หนังสือ ๑ เล่ม 

เกณฑ์ที่ ๓ 
๑. เอกสารค าสอน 
๒. ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง 
๓. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ๑ เรื่อง และ 
๔. ต ารา หรือ หนังสือ ๑ เล่ม 
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ระดับรองศาสตราจารย์ : มี ๒ วิธ ี
_____________________ 

วิธีที่ ๒ : ผลงานมีคุณภาพดีมาก 
 

 

 

  
เกณฑ์ที่ ๑ 

๑. เอกสารค าสอน 
๒. ผลงานวิจัย ๓ เรื่อง 

(คุณภาพดีมาก ๒ เรื่อง 
คุณภาพดี ๑ เรื่อง) 

เกณฑ์ที่ ๒ 
๑. เอกสารค าสอน 
๒. ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง และ 
๓. ผลงานของวิชาการใน

ลักษณะอ่ืนซึ่งมีคุณภาพดี 
๑ เรื่อง 

เกณฑ์ที่ ๓ 
๑. เอกสารค าสอน 
๒. ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง และ 
๓. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม

ซึ่งมีคุณภาพดี ๑ เรื่อง 
 

เกณฑ์ที่ ๔ 
๑. เอกสารค าสอน 
๒. ต ารา หรือ หนังสือ คุณภาพ

ดีมาก ๒ เล่ม และ 
๓. ต ารา หรือ หนังสือ  

คุณภาพดี ๑ เล่ม 
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ระดับศาสตราจารย์ : มี ๒ วิธ ี
_____________________ 

วิธีที่ ๑ : ผลงานมีคุณภาพดีมาก 
 
 

  

เกณฑ์ที่ ๑ 
๑. ผลงานวิจัย ๒ เรื่อง และ 
๒. ต ารา หรือ หนังสือ ๒ เล่ม 

เกณฑ์ที่ ๒ 
๑. ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง 
๒. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ๒ เรื่อง และ 
๓. ต ารา หรือ หนังสือ ๒ เล่ม 
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ระดับศาสตราจารย์ : มี ๒ วิธ ี
_____________________ 

วิธีที่ ๒ : ผลงานมีคุณภาพดีเด่น 
 

 

 

 
เกณฑ์ที่ ๑ 

๑. ผลงานวิจัย ๓ เรื่อง 

เกณฑ์ที่ ๒ 
๑. ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง  
๒. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมรวมกัน  
 ๓ เรื่อง และ 
๓. ต ารา หรือ หนังสือ ๑ เล่ม และผลงาน

ทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือ 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมรวมกัน 
๓ เรื่อง 

 

เกณฑ์ที่ ๓ 
๑. ต ารา หรือ หนังสือ ๓ เล่ม 
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