
 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑  

แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓  
(ครั้งที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสมกับการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒) (๓) (๔) (๑๒) (๑๓) มาตรา ๕๖ วรรคสี่ มาตรา ๕๗ และ
มาตรา ๕๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุม
ครั้งที่ ๕๓๙ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๑” 
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  
ข้อ ๓ ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับกับต าแหน่งทางวิชาการท่ีมีข้อบังคับก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิก  
(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอน 

ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ยกเว้นที่เกี่ยวกับการเทียบต าแหน่งทางวิชาการ และหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งนักวิจัย  

(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนในการขอแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้ 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยมหิดล 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหิดล 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
“ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
“หัวหน้าส่วนงาน” หมายความว่า คณบดีและให้หมายความรวมถึง รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย

ให้ก ากับดูแลวิทยาเขตหรือโครงการจัดตั้งวิทยาเขต และผู้อ านวยการของส่วนงาน  
“หัวหน้าภาควิชา” หมายความรวมถึง หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

ภาควิชา กรณีส่วนงานไม่มีการแบ่งเป็นภาควิชาให้หมายความรวมถึงหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา หัวหน้ากลุ่มวิชา หัวหน้า
ส านักวิชา หัวหน้าส านักงาน หัวหน้าศูนย์ หัวหน้าสถาน หรือผู้อ านวยการศูนย์ กรณีไม่มีชื่อต าแหน่งดังกล่าวให้
หมายถึงประธานหลักสูตรหรือต าแหน่งอื่นท่ีเทียบเท่า 

“ประกาศ ก.พ.อ.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ที่เก่ียวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
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“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล 
หรือเรียกโดยย่อว่า ก.พ.ว. 

“คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล และ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามมาตรา ๑๘ (ก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

“คณาจารย์ประจ า” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วน
งาน) และพนักงานวิทยาลัย ที่มีหน้าที่สอนและวิจัย 

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้ที่มิได้เป็นคณาจารย์ประจ า แต่ได้รับเชิญและแต่งตั้งจากส่วนงาน
หรือมหาวิทยาลัยให้ท าหน้าที่สอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

“หลักสูตรของมหาวิทยาลัย” หมายความว่า หลักสูตรประจ าของมหาวิทยาลัย หรือที่ได้รับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงหลักสูตรประจ าทางวิชาชีพของส่วนงานที่ได้รับการรับรองจาก
สภาวิชาชีพตามกฎหมายและสามารถน าไปก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนที่ควรได้รับ และต าแหน่งที่ควร
แต่งตั้งได ้

“ผู้ขอต าแหน่ง” หมายความว่า ผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการ และให้หมายความรวมถึงผู้ได้รับการเสนอ
ขอให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วย 

“ต าแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า ต าแหน่งทางวิชาการตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล 
“เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน” หมายความว่า เอกสารประกอบการสอน เอกสารค า

สอน รวมทั้งสื่อการสอนอ่ืน ๆ 
“งานสอน” หมายความว่า งานสอนภาคบรรยาย งานสอนภาคปฏิบัติ งานฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม  

งานควบคุมโครงงาน งานควบคุมหรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ งานควบคุมหรือที่ปรึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรืองาน
ลักษณะอ่ืนในรายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

“งานสอนภาคบรรยาย” หมายความว่า การสอนโดยวิธีบรรยาย สัมมนา หรืออภิปราย 
“งานสอนภาคปฏิบัติ” หมายความว่า การสอนปฏิบัติการ หรือการทดลองในสถานศึกษา 
“งานฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม” หมายความว่า การสอนปฏิบัติการนอกสถานศึกษา 
“งานควบคุมโครงงาน” หมายความว่า การสอนและควบคุมปฏิบัติการของโครงงานอย่างเป็นระบบ 

รวมทั้งมีการเสนอผลงานเป็นภาคนิพนธ์ 
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  

ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัย ตีความ และสั่งการ แล้วรายงานสภามหาวิทยาลัยให้ทราบ และให้มีอ านาจออก
ประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
ข้อ ๗  มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่

สูงขึ้น 
ข้อ ๘ สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่พิจารณาด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติให้หรือเพิกถอนศาสตราจารย์ได้รับเงินประจ าต าแหน่งสูงขึ้น 
ข้อ ๙ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้พิจารณาจาก 
(๑) ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
(๒) ภาระงานสอน 
(๓) การประเมินผลการสอน เว้นแต่กรณีขอต าแหน่งศาสตราจารย์  
(๔) ผลงานทางวิชาการ และ 
(๕) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
ข้อ ๑๐ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการส าหรับ

คณาจารย์ประจ าที่เป็นข้าราชการ รวมถึงการก าหนดชื่อสาขาวิชา อนุสาขาวิชาส าหรับต าแหน่งทางวิชาการ ให้
ก าหนดตามงานสอน และผลงานทางวิชาการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. 
เว้นแต่อธิการบดีโดยค าเสนอแนะของคณะกรรมการจะประกาศก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการส าหรับคณาจารย์
ประจ าที่มิใช่ข้าราชการ รวมถึงการก าหนดชื่อสาขาวิชา อนุสาขาวิชาส าหรับต าแหน่งทางวิชาการที่นอกเหนือตาม
ข้อบังคับนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิการบดีประกาศก าหนดโดยค าเสนอแนะของคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๑ ค่าใช้จ่ายในการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

 
ข้อ ๑๒ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย 
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ เป็นประธาน  
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่ไม่เกิน ๑๕ คน เป็นกรรมการ 
(๓) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ 
(๔) ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และอาจแต่งตั้งนักทรัพยากรบุคคล  

เป็นผู้ช่วยเลขานุการอีกคนหนึ่งก็ได้ 
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) ต้องเป็นบุคคลที่มิได้สังกัดมหาวิทยาลัย โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือจากบุคคลอื่นที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ซึ่งครอบคลุมส่วนงานหรือ
สาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธาน ในกรณีประธานไม่อาจท าหน้าที ่ได้  
ให้รองประธานท าหน้าที่แทน 

ให้คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๓ ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และอาจได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งอีกได ้

ข้อ ๑๓ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการประเภทนั้น ๆ 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(๗) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน 
กรณีกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างให้แล้ว

เสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่กรรมการพ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งที่เหลืออยู่น้อยกว่า  
๖๐ วัน จะไม่แต่งตั้งแทนก็ได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

กรณีต าแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระและยังมิได้แต่งตั้งกรรมการแทน ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าท่ีมีอยู่ 

กรณีคณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และยังมิ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่  
ให้คณะกรรมการชุดเดิมที ่หมดวาระยังคงท าหน้าที ่ต ่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั ้งคณะกรรมการชุดใหม่  
ทั้งนี ้ให้ด าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดใหม่โดยไม่ชักช้า 

ข้อ ๑๔ คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ก าหนดค านิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะระดับคุณภาพ ลักษณะการมีส่วนร่วมของผลงาน 

ทางวิชาการ แบบค าขอต าแหน่งทางวิชาการ แบบเสนอแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการ และอื่น ๆ โดยจัดท าเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัยโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการแล้วแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

(๒) พิจารณาการขอต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษและเสนอผล  
การพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินกระบวนพิจารณาแต่งตั้ง 

(๓) พิจารณาเทียบต าแหน่งทางวิชาการของสถาบันอื่นกับต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ เพ่ือด าเนินการตามข้อบังคับนี้ 
(๕) ทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการและผลการตรวจสอบจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ทางวิชาการแล้วเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 
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(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดที ่เกี ่ยวกับการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับนี ้และตามที่  
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ข้อ ๑๕ ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละครั้ง โดยให้ประธานเป็นผู้เรียกประชุม 
ในการประชุมจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะ

ถือเป็นองค์ประชุม  
ในการประชุม หากประธานไม่สามารถมาประชุมได้ ให้รองประธานท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม

แทน หากประธานและรองประธานไม่สามารถมาประชุมได้ ให้กรรมการที่เข้าประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท า
หน้าที่ประธานที่ประชุมแทน 

การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียในเรื่องใด หรือมีเหตุอาจท าให้การพิจารณาในเรื่องใดไม่เป็น
ธรรม กรรมการผู้นั้นจะพิจารณาในเรื่องนั้นไม่ได้ 

การมีส่วนได้เสียหรือไม่เป็นธรรมตามวรรคหนึ่ง เช่น 
(๑) เป็นผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการเอง 
(๒) เป็นผู้มีผลงานร่วมกันในผลงานที่ใช้ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการกับผู้ขอต าแหน่ง 
(๓) มีหรือเคยมีข้อพิพาทกับผู้ขอต าแหน่งมาก่อน 
(๔) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของผู้ขอต าแหน่ง 
(๕) เป็นญาติของผู้ขอต าแหน่ง คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้อง หรือ

ลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภายใน ๓ ชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียง ๒ ชั้น 
(๖) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์ หรือผู้แทนหรือตัวแทนของผู้ขอต าแหน่ง 
(๗) เป็นเจ้าหนี้หรือเป็นลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างหรือเป็นลูกจ้าง ของผู้ขอต าแหน่ง 
 

หมวด ๓ 
ผลงานทางวิชาการ 

 
ข้อ ๑๗ ผลงานทางวิชาการท่ีใช้ขอต าแหน่งทางวิชาการ แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ 
(๑) กลุ่ม ๑ งานวิจัย 
(๒) กลุ่ม ๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

(๒.๑) ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
(๒.๒) ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
(๒.๓) ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
(๒.๔) กรณีศึกษา (Case Study) 
(๒.๕) งานแปล 
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(๒.๖) พจนานุกรม (Dictionary) สารานุกรม (Encyclopedia) นามานุกรม (Directory) และ
งานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

(๒.๗) ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(๒.๘) ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ  
(๒.๙) สิทธิบัตร (Patent) 
(๒.๑๐) ซอฟต์แวร์ (Software) 

(๓) กลุ่ม ๓  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
(๔) กลุ่ม ๔  ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิชาการ ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑแ์ละวิธีการที่อธิการบดีประกาศก าหนดโดยค าเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ข้อ ๑๘ ผลงานทางวิชาการที่น ามาใช้ขอต าแหน่งทางวิชาการได้นั้นต้องเป็นงานที่จัดท าขึ้นโดย 

ผู้ขอต าแหน่งในสาขาวิชาทีเ่ชี่ยวชาญหรือเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
ผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอต าแหน่งจัดท าร่วมกับผู้อ่ืนจะน ามาขอต าแหน่งทางวิชาการได้ ถ้าผู้นั้นมี

ส่วนร่วมจัดท าในสัดส่วนที่อธิการบดีประกาศก าหนดโดยค าเสนอแนะของคณะกรรมการ และให้ค านึงถึงแนว
ปฏิบัติของแต่ละสาขาวิชา 

ข้อ ๑๙ ผลงานทางวิชาการที่น ามาใช้ขอต าแหน่งทางวิชาการได้นั้นต้องไม่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ดังนี้ 

(๑) เป็นงานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ
เพ่ือส าเร็จการศึกษา เว้นแต่ผู้ขอต าแหน่งได้แสดงหลักฐานว่าได้ท างานวิจัยหรืองานอื่นใดที่เพ่ิมเติมขยายผลต่อจาก
เรื่องเดิมจนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลงานวิจัยหรืองานอ่ืนใด
ที่เพ่ิมข้ึนจากเดิมเท่านั้น 

(๒) เป็นผลงานทางวิชาการท่ีจัดท าขึ้นโดยผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
(๓) เป็นผลงานทางวิชาการเดียวกันหรือซ ้ากับผลงานทางวิชาการซึ่งได้ใช้ในการก าหนดต าแหน่ง  

ทางวิชาการของผู้นั้นมาแล้ว เว้นแต่ในครั้งก่อน ผู้ขอต าแหน่งทางวิ ชาการไม่ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจน าผลงานทางวิชาการที่ผ่านเกณฑ์ทางวิชาการนั้นมาใช้ประกอบการพิจารณาก าหน ด
ต าแหน่งในระดับต าแหน่งเดียวกันหรือระดับต าแหน่งที่ต ่ากว่าในครั้งต่อไปได้ 

ข้อ ๒๐ กรณีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับต าแหน่งเดียวกัน หรือระดับต าแหน่งที่ต ่า
กว่า และเป็นสาขาวิชาเดียวกันกับที่ได้เคยขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้ว หากมีการน าผลงานทางวิชาการ
เดิมที่เคยเสนอเพื่อพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาก่อน มาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการอีกครั้ง
หนึ่ง ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยผู้ขอต าแหน่งคนเดิมหรือผู้ขอต าแหน่งคนใหม่ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใช้ผลการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละชิ้นที่ผ่านการพิจารณามาแล้วนั้น โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีก 
เว้นแต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าเป็นผลงานที่ไม่เป็นปัจจุบันหรือมีเหตุสมควรอ่ืนที่จะไม่ใช้ผลการพิจารณา
นั้นอีกต่อไป ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระบุเหตุผลทางวิชาการโดยชัดแจ้งด้วย   
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หมวด ๔ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 
ข้อ ๒๑  ผู้ที่จะได้รับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต้องไม่ประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ทางวิชาการ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการมีดังนี้ 
(๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียน

ผลงานของผู้อื่น ไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่า ๑ ฉบับ รวมถึงไม่
คัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะท าให้
เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

(๒) ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเองเพื่อแสดง
หลักฐานของการค้นคว้า 

(๓) ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิ
มนุษยชน 

(๔) ต้องได้ผลงานทางวิชาการมาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ปราศจากอคติ และ
เสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพ่ือ
ก่อให้เกิดความความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

(๕) ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
(๖) ต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของหน่วยงาน หรือส่วน

งานที่มีการด าเนินการ ในกรณีที่เป็นผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าการวิจัยในคนหรือสัตว์  
 

หมวด ๕ 
การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติ 

 
ส่วนที่ ๑ 

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

ข้อ ๒๒ ผู้ขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องผ่านทดลองการปฏิบัติงานมาแล้ว และต้องมีระยะเวลา
ปฏิบัติงานในต าแหน่งอาจารย์ ดังนี้  

(๑) ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ส าหรับอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
 (๒) ไม่น้อยกว่า ๔ ปี ส าหรับอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
 (๓) ไม่น้อยกว่า ๖ ปี ส าหรับอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 ผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ต่อมาบรรจุและได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์

ประจ าในมหาวิทยาลัยที่เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ. รับรอง และได้สอน
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ประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพที่ใช้ความรู้  
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งมาแล้ว อาจน าระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์พิเศษใน  
ภาคการศึกษาที่สอนหรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพนั้นมารวมเป็นเวลาในการเสนอขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารยไ์ด้ 
โดยให้ค านวณเวลาในการสอนเป็น ๓ ใน ๔ ของเวลาที่ท าการสอน 

 ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ าในสถาบันการศึกษาอื่นที่ ก.พ.อ. รับรองที่ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย ให้นับรวมระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ งตั้งแต่อยู่ใน
สถาบันเดิมเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง เพ่ือเสนอขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ 

 กรณีได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น ให้นับเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์ก่อนได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นและ
เวลาที่ปฏิบัติหน้าที่หลังจากได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นรวมกัน เพ่ือเสนอขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ตามอัตราส่วนของ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 กรณีข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย 
มหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ ให้นับรวมระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งเดิมเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ไม่ให้นับระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา หรือ
ฝึกอบรม รวมเป็นระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์ประจ า  

 ข้อ ๒๓ ผู้ขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตระบบทวิภาคตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน 

 ข้อ ๒๔ ผู้ขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องมีผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ
ประเมินผลการสอนตามที่ก าหนดไว้ในหมวด ๙ 

 ข้อ ๒๕ ผู้ขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องเสนอผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพระดับ “ดี”  
ขึ้นไปตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้  

 (๑) งานวิจัยอย่างน้อย ๒ เรื่อง 
 (๒) งานวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนอย่างน้อย ๑ รายการ 
 (๓) งานวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคมอย่างน้อย ๑ เรื่อง  
 (๔) งานวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่อง และต าราหรือหนังสืออย่างน้อย ๑ เล่ม 
 (๕) งานวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื ่อง และบทความทางวิชาการ ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทาง

วิชาการที่มีชื่อ อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนดอย่างน้อย๑ เรื่อง 
งานวิจัยตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นรายงานผู้ป่วย หรือรายงานสัตว์

ป่วย (Case Report) โดยต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
(๑) มีลักษณะพิเศษที่จะเป็นการเพ่ิมองค์ความรู้ในระดับสากล 
(๒) มีการทบทวนเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง และครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ 

และ 
(๓) มีการวิเคราะห์และสรุปให้ผู้อ่านได้รับรู้ถึงข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ เขียนเพื่อประโยชน์

ในทางคลินิก 
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ข้อ ๒๖ ผู้ขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นอกจาก
การใช้ผลงานตามข้อ ๒๕ อาจน าผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือบทความ 
ทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติหรือ
ระดับชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนดมีคุณภาพระดับ “ดีมาก” ขึ้นไป แทนงานวิจัยตามข้อ ๒๕ วรรคหนึ่ง (๒) ถึง (๔) ได้ 

ข้อ ๒๗ ต าราหรือหนังสือตามข้อ ๒๕ วรรคหนึ่ง (๔) ต้องมีจ านวนหน้าที่เป็นผู้แต่งเองเทียบได้อย่าง
น้อยประมาณ ๓๐ หน้าของหนังสือขนาด ๘ หน้ายก  หรือถ้ามีส่วนร่วมต้องมีสัดส่วนเทียบได้เท่ากับจ านวนหน้าที่
เป็นผู้แต่งเองอย่างน้อยประมาณ ๓๐ หน้าของหนังสือขนาด ๘ หน้ายก  

ข้อ ๒๘  ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร Open Access หรือวารสารที่มีการเผยแพร่ใน
รูปแบบออนไลน์ คณะกรรมการจะรับพิจารณาเมื ่อมีการระบุหมายเลข  Digital Object Identifier (DOI) ที่
ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วและสามารถสืบค้นผลงานได้ แต่ไม่อาจใช้ผลงานที่อยู่ระหว่างการตีพิมพ์เผยแพร่มาเสนอขอ
ต าแหน่งได้ 

 
ส่วนที่ ๒ 

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 

ข้อ ๒๙ ผู้ขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสถาบันการศึกษาอื่นที่ ก.พ.อ. รับรอง ที่ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย ให้นับรวมระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งตั้งแต่อยู่ใน
สถาบันเดิมเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

กรณีข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  
มหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้นับรวมระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งเดิมเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ไม่ให้นับระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา หรือ
ฝึกอบรม รวมเป็นระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ข้อ ๓๐ ผู้ขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์ต้องมีชั ่วโมงสอนประจ าวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตระบบทวิภาคตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน 

ข้อ ๓๑ ผู้ขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์ต้องมีผลการสอนและเอกสารหลักฐานในการประเมินผลการ
สอนตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด ๙ 

ข้อ ๓๒ ผู้ขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์ต้องมีผลงานทางวิชาการ ตามวิธีการ ดังนี้ 
(๑) วิธีที ่ ๑ เสนอผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพระดับ “ดี” ขึ้นไป ประกอบด้วยบทความทาง

วิชาการอย่างน้อย ๑ เรื่อง หรือต าราหรือหนังสืออย่างน้อย ๑ เล่ม และผลงานทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
(๑.๑) งานวิจัยอย่างน้อย ๒ เรื่อง   
(๑.๒) งานวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนอย่างน้อย ๑ รายการ 
(๑.๓) งานวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคมอย่างน้อย ๑ เรื่อง 
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(๒) วิธีที่ ๒ งานวิจัยอย่างน้อย ๕ เรื่อง ที่มีคุณภาพระดับ“ดีมาก” ขึ้นไป อย่างน้อย ๓ เรื่องซึ่งไดร้ับ
การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 

บทความทางวิชาการต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีชื ่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  

งานวิจัยในลักษณะรายงานผู้ป่วย หรือรายงานสัตว์ป่วย (Case Report) ไม่สามารถน ามาเสนอขอ
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ได้  

ข้อ ๓๓ ผู้ขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นอกจากการ
ใช้วิธีการตามข้อ ๓๒ อาจเสนอผลงานทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

(๑) งานวิจัยอย่างน้อย ๓ เรื่อง โดยอย่างน้อย ๒ เรื่อง มีคุณภาพระดับ “ดีมาก” ขึ้นไป และอย่าง
น้อย ๑ เรื่อง มีคุณภาพระดับ “ดี” ขึ้นไป 

(๒) ต าราหรือหนังสืออย่างน้อย ๓ เล่ม โดยอย่างน้อย ๒ เล่ม มีคุณภาพระดับ “ดีมาก” ขึ้นไป และ
อย่างน้อย ๑ เล่ม มีคุณภาพระดับ “ดี” ขึ้นไป 

งานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติหรือระดับชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 

ข้อ ๓๔ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ต้องมีจ านวนหน้าที่เป็นผู้แต่งเอง
เทียบได้อย่างน้อยประมาณ ๕๐ หน้าของหนังสือขนาด ๘ หน้ายก หรือถ้ามีส่วนร่วมต้องมีสัดส่วนเทียบได้เท่ากับ
จ านวนหน้าที่เป็นผู้แต่งเองอย่างน้อยประมาณ ๕๐ หน้าของหนังสือขนาด ๘ หน้ายก 

ข้อ ๓๕ ผลงานทางวิชาการที่จะใช้เสนอขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขกรอบ
เวลา ดังนี้ 

(๑) กรณีเสนอขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์ภายในระยะเวลา ๓ ปี หลังจากด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ผู้ขอต าแหน่งสามารถน าผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่มาแล้วไม่เกิน ๓ ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาใช้ เสนอขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์ได้ และต้องมีผลงานทางวิชาการ 
ที่เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รวมอยู่ในผลงานทางวิชาการทุกประเภท 
ที่เสนอขอต าแหน่งด้วย 

(๒) กรณีเสนอขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์หลังจากด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เกินกว่า ๓ ปี 
ผลงานทางวิชาการที ่เสนอขอต าแหน่งต้องเป็นผลงานหลังจากที ่ได้รับการแต่งตั ้งใ ห้ด ารงต าแหน่งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ข้อ ๓๖ ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร Open Access หรือวารสารที ่มีการเผยแพร่ใน
รูปแบบออนไลน์ คณะกรรมการจะรับพิจารณาเมื ่อมีการระบุหมายเลข Digital Object Identifier (DOI) ที่
ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วและสามารถสืบค้นผลงานได้ แต่ไม่อาจใช้ผลงานที่อยู่ระหว่างการตีพิมพ์เผยแพร่มาเสนอขอ
ต าแหน่งได้ 

 
 
 



- ๑๑ - 

ส่วนที่ ๓ 
ต าแหน่งศาสตราจารย์ 

 
ข้อ ๓๗ ผู้ขอต าแหน่งศาสตราจารย์ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในต าแหน่งรองศาสตราจารย์

มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
ผู้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสถาบันการศึกษาอื่นที่ ก.พ.อ. รับรองที่ได้รับการบรรจุและ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย ให้นับรวมระยะเวลาในการด าร งต าแหน่งตั้งแต่อยู่ใน
สถาบันเดิมเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

กรณีข ้าราชการเปล ี ่ ยนสถานภาพมาเป ็นพน ักงานมหาว ิทยาล ัยตามพระราชบ ัญญ ัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ ให้นับรวมระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งเดิมเป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ไม่ให้นับระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา หรือ
ฝึกอบรม รวมเป็นระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งรองศาสตราจารย์  

ข้อ ๓๘ ผู ้ขอต าแหน่งศาสตราจารย์ต้องมีชั ่วโมงสอนประจ าวิชาที ่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๓๙ ผู้ขอต าแหน่งศาสตราจารย์ต้องมีผลงานทางวิชาการ ตามวิธีการข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
(๑) วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพระดับ “ดีมาก” ขึ้นไป โดยต้องมีต าราหรือหนังสืออย่างน้อย  

๑ เล่ม และมีผลงานทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
 (๑.๑) งานวิจัยอย่างน้อย ๕ เรื่อง ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล 

ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
 (๑.๒) งานวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่อง  ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล 

ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด  และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย ๕ เรื่อง 

(๒) วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพระดับ “ดีเด่น” และมีผลงานทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังนี้ 

 (๒.๑) งานวิจัยอย่างน้อย ๕ เรื่อง  ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล 
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 

 (๒.๒) งานวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่อง ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล 
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย ๕ เรื่อง 

งานวิจัยในลักษณะรายงานผู้ป่วย หรือรายงานสัตว์ป่วย (Case Report) ไม่สามารถน ามาเสนอขอ
ต าแหน่งศาสตราจารย์ได้  

ข้อ ๔๐ ผู้ขอต าแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นอกจากการใช้
วิธีการตามข้อ ๓๙ อาจเสนอผลงานทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 



- ๑๒ - 

(๑) ว ิธ ีท ี ่  ๑ ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพระดับ “ดีมาก” ขึ ้นไป โดยมีต  าราหรือหนังสือ 
อย่างน้อย ๒ เล่ม และมีผลงานทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

 (๑.๑) งานวิจัยอย่างน้อย ๒ เรื ่อง ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที ่มีชื ่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด  หรือฐานข้อมูล Thai - Journal Citation 
Index (TCI) กลุ่ม ๑  

 (๑.๒) งานวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่อง ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล 
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด  หรือฐานข้อมูล Thai - Journal Citation Index (TCI) 
กลุ่ม ๑ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย๒ เรื่อง 

(๒) วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่งมีคุณภาพระดับ “ดีเด่น” ดังนี้ 
 (๒.๑) งานวิจัยอย่างน้อย ๓ เรื่อง ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล 

ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือฐานข้อมูล Thai - Journal Citation Index (TCI) 
กลุ่ม ๑  

(๒.๒) ต าราหรือหนังสืออย่างน้อย ๓ เล่ม 
(๒.๓) ผลงานทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
 (๒.๓.๑) งานวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่อง ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่มีชื่ออยู่ใน

ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือฐานข้อมูล Thai - Journal Citation 
Index ( TCI ) กลุ่ม ๑ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนหรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมดไม่น้อย
กว่า ๓ เรื่อง 

 (๒.๓.๒) ต าราหรือหนังสืออย่างน้อย ๑ เล่ม และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนหรือผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง 

ข้อ ๔๑ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอต าแหน่งศาสตราจารย์ ต้องมีจ านวนหน้าที่เป็นผู้แต่งเองเทียบ
ได้อย่างน้อยประมาณ ๘๐ หน้าของหนังสือขนาด ๘ หน้ายก หรือถ้ามีส่วนร่วมต้องมีสัดส่วนเทียบได้เท่ากับจ านวน
หน้าที่เป็นผู้แต่งเองอย่างน้อยประมาณ ๘๐ หน้าของหนังสือขนาด ๘ หน้ายก   

ข้อ ๔๒ ผลงานทางวิชาการที่จะใช้เสนอขอต าแหน่งศาสตราจารย์ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขกรอบเวลา 
ดังนี้ 

(๑) กรณีเสนอขอต าแหน่งศาสตราจารย์ภายในระยะเวลา ๓ ปี หลังจากด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ผู้ขอต าแหน่งสามารถน าผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่มาแล้วไม่เกิน ๓ ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มาใช้เสนอขอต าแหน่งศาสตราจารย์ได้ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น
หลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  รวมอยู่ในผลงานทางวิชาการทุกประเภทที่เสนอขอ
ต าแหน่งด้วย 

(๒) กรณีเสนอขอต าแหน่งศาสตราจารย์หลังจากด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์เกินกว่า ๓ ปี 
ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอขอต าแหน่งต้องเป็นผลงานหลังจากท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  

ข้อ ๔๓ ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร Open Access หรือวารสารที ่มีการเผยแพร่ใน
รูปแบบออนไลน์ คณะกรรมการจะรับพิจารณาเมื ่อมีการระบุหมายเลข Digital Object Identifier (DOI) ที่



- ๑๓ - 

ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วและสามารถสืบค้นผลงานได้ แต่ไม่อาจใช้ผลงานที่อยู่ระหว่างการตีพิมพ์เผยแพร่มาเสนอขอ
ต าแหน่งได้ 

 
หมวด ๖ 

การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 
 

ข้อ ๔๔ การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ อาจท าได้ในกรณีดังนี้ 
(๑) กรณีผู้ขอต าแหน่งมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่ครบระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ส าหรับการขอ

ต าแหน่งทางวิชาการในระดับสูงขึ้น 
(๒) กรณีผู้ขอต าแหน่งขอก าหนดต าแหน่งข้ามระดับต าแหน่งทางวิชาการ 
(๓) กรณีผู้ขอต าแหน่งขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับสูงขึ้น โดยเปลี่ยนแปลง สาขาวิชาของ

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ข้อ ๔๕ การขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ อาจท าได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(๑) เสนอผลงานทางวิชาการและด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการขอก าหนดต าแหน่งผู ้ช่วย

ศาสตราจารย์โดยวิธีปกติ 
(๒) ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพระดับ “ดีมาก” ขึ้นไป 
ข้อ ๔๖ การขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ อาจท าได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(๑) เสนอผลงานทางวิชาการและด าเนินการตามวิธ ีการเช่นเดียวกับการขอก าหนดต าแหน่งรอง

ศาสตราจารย์โดยวิธีปกติ 
(๒) ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพระดับ “ดีมาก” ขึ้นไป 
ข้อ ๔๗ การขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ อาจท าได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(๑) เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ ๑ และด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการขอก าหนด

ต าแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีปกติ 
(๒) ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพระดับ “ดีเด่น” 
 

หมวด ๖/๑๑ 
การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ข้อ ๔๗/๑ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า ผู้ขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มีผลงานทาง
วิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  โดยไม่ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยต้องมีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

                                                 
๑ เพิ่มเติมโดย (ครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 



- ๑๔ - 

(๑) ผู้ขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เช่น แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ต้องมีคุณสมบั ติและผลงาน
ทางวิชาการ ดังนี้ 

 (๑.๑) งานวิจัยอย่างน้อย ๑๐ เรื่อง ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Quartile1 
และ Quartile2 ของ Scopus โดยอย่างน้อย ๕ เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author) หรือเป็น
ผู้รับผิดชอบการวิจัยรวมทั้งประสานงานการเผยแพร่ (Corresponding Author)  

 (๑.๒) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (Life-time Citation) อย่างน้อย 
๕๐๐ รายการ โดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง  

 (๑.๓) มีค่า Life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า ๘ และ 
 (๑.๔) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (Principal Investigator) ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก

มหาวิทยาลัย อย่างน้อย ๕ โครงการ  
(๒) ผู้ขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่นบริหารธุรกิจ 

เศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ ต้องมีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
 (๒.๑) งานวิจัยอย่างน้อย ๕ เรื่อง ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus โดย

อย่างน้อย ๓ เรื่อง ผู้ขอต าแหน่งต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author) หรือเป็นผู้รับผิดชอบการวิจัยรวมทั้ง
ประสานงานการเผยแพร่ (Corresponding Author)  

 (๒.๒) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus โดยรวม (Life-time Citation) อย่าง
น้อย ๑๕๐ รายการ โดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง  

 (๒.๓) มีค่า Life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า ๔ และ 
 (๒.๔) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (Principal Investigator) ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก

มหาวิทยาลัย อย่างน้อย ๕ โครงการ            
ข้อ ๔๗/๒ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า ผู้ขอต าแหน่งศาสตราจารย์ มีผลงานทางวิชาการ

เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยต้องมีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

(๑) ผู้ขอต าแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เช่น แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ต้องมีคุณสมบัติและผลงาน
ทางวิชาการ ดังนี้ 

 (๑.๑) งานวิจัยอย่างน้อย ๑๐ เรื่อง ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Quartile1 
และ Quartile2 ของ Scopus โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author) หรือเป็นผู้รับผิดชอบการ
วิจัยรวมทั้งประสานงานการเผยแพร่ (Corresponding Author) 

 (๑.๒) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (Life-time Citation) อย่างน้อย 
๑,๐๐๐ รายการ โดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง  

 (๑.๓) มีค่า Life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า ๑๘ และ 
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 (๑.๔) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (Principal Investigator) ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย ๑๐ โครงการ  

(๒) ผู้ขอต าแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่นบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ ต้องมีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

 (๒.๑) งานวิจัยอย่างน้อย ๑๐ เรื่อง ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus 
โดยผู้ขอต าแหน่งต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (First Author) หรือเป็นผู้รับผิดชอบการวิจัยรวมทั้งประสานงาน
การเผยแพร่ (Corresponding Author) 

 (๒.๒) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus โดยรวม (Life-time Citation) อย่าง
น้อย ๕๐๐ รายการ เว้นแต่สาขาวิชาทางเศรษฐศาสตร์ ต้องมีอย่างน้อย ๒๐๐ รายการ โดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิง
ตนเอง  

 (๒.๓) มีค่า Life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า ๘ และ 
 (๒.๔) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (Principal Investigator) ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก

มหาวิทยาลัย อย่างน้อย ๑๐ โครงการ  
ข้อ ๔๗/๓ ผู้ขอต าแหน่งตามหมวดนี้อาจขอก าหนดต าแหน่งข้ามระดับต าแหน่งทางวิชาการและอาจ 

ไม่ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานตามข้อ ๒๙ หรือข้อ ๓๗ ก็ได้ 
ข้อ ๔๗/๔ ผู้ขอต าแหน่งตามหมวดนี้ต้องมีผลการสอนไม่น้อยกว่าระดับที่ก าหนดไว้ส าหรับการขอ

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามข้อ ๖๒ 
 

หมวด ๗ 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและวิธีการประเมินผลงานทางวิชาการ 

 
ข้อ ๔๘ การประเมินผลงานทางวิชาการของผู ้ขอต าแหน่ง ให้มีคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิที่

คณะกรรมการแต่งตั้ง โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
(๑) กรณีการขอก าหนดต าแหน่งโดยวิธีปกติ ประกอบด้วย ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๓ ถึง ๕ คน 
(๒) กรณีการขอก าหนดต าแหน่งโดยวิธีพิเศษ ประกอบด้วย ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย ๕ คน 
ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แต่งตั้งจากกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง

วิชาการ 
 การขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้

แต่งตั้งจากผู้ที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป หากเป็นการแต่งตั้งต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้แต่งตั้งจากผู้ที่
ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาวิชาที่ใกล้เคียง 
หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับผลงานที่เสนอขอต าแหน่ง ตามความจ าเป็นและเหมาะสมที่มิได้สังกัด
มหาวิทยาลัย เว ้นแต่กรณีที ่ไม ่สามารถหาผู ้ทรงคุณวุฒิซ ึ ่งเป็นบุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยอาจเสนอ 
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สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สังกัด
ต่างส่วนงานกับผู้ขอต าแหน่งเป็นรายกรณีก็ได้ 

ข้อ ๔๙ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลให้การประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอต าแหน่งเป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีอ านาจหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
ทางวิชาการของผู้ขอต าแหน่ง 

การประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการให้มีระดับคุณภาพ “ต ่ากว่าดี” “ดี” “ดีมาก” หรือ “ดีเด่น”  
ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณภาพผลงานทางวิชาการของผู้ขอต าแหน่งเรื่องใดไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ต้องให้เหตุผลประกอบด้วย 

ข้อ ๕๐ เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้แจ้งผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์มายังมหาวิทยาลัยแล้ว  
ให้ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เรียกประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมิน เว้นแต่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด
เห็นว่าให้อยู่ในเกณฑ์หรือไม่ให้อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการแต่งตั้ง 

ในกรณีการขอต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเรียกประชุมเพ่ือพิจารณาผล 
การประเมิน 

ข้อ ๕๑ ในการประชุมของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ประธานกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ เป็น
ประธานในที่ประชุม  

ในการประชุม ต้องมีประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม  

ในการประชุม หากประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง
กรรมการในคณะกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน  

ในกรณีท่ีมีการประชุม การลงมติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรณีขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธี
ปกติ และกรณีขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ ให้ถือคะแนนเสียงข้าง
มากของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

การลงมติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรณีขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ ให้ถือ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๔ ใน ๕ 

ในการประชุมของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสอง และการประชุมของคณะกรรมการตาม
วรรคสาม ให้สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทั้ งหมดไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกันแต่
สามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันก็ได้ 

การด าเนินการตามหมวดนี้ให้อยู่ในชั้นความลับทุกขั้นตอน 
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หมวด ๘ 
ขั้นตอนการขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ า 

 
ข้อ ๕๒ การขอต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ าให้ยื ่นค าขอตามแบบที่คณะกรรมการ

ก าหนดโดยด าเนินการผ่านหัวหน้าภาควิชา  
ให้หัวหน้าภาควิชากลั่นกรองคุณสมบัติ ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบค าขอต าแหน่ง เอกสาร

หลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน และผลงานทางวิชาการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ยื่นขอ
ต าแหน่ง หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ผู ้ขอต าแหน่งอาจเสนอหัวหน้าส่วนงานและให้หัวหน้าส่วนงานเป็น
ผู้ด าเนินการต่อไป 

กรณีเห็นสมควร หัวหน้าภาควิชาอาจเป็นผู้เสนอขอแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการด้วยความยินยอมของผู้นั้นก็ได้ 

กรณีเห็นสมควร หัวหน้าส่วนงานอาจเป็นผู้เสนอขอแต่งตั้ งหัวหน้าภาควิชาให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการด้วยความยินยอมของหัวหน้าภาควิชานั้นก็ได้ 

ข้อ ๕๓ เมื่อด าเนินการตามข้อ ๕๒ แล้ว ให้หัวหน้าส่วนงานแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการ
สอนในชั้นต้นตามหมวด ๙ และให้ประเมินผลการสอนให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ  

ข้อ ๕๔ เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๕๓ แล้ว ให้ส่วนงานตรวจสอบความถูกต้องของแบบค าขอต าแหน่ง 
และเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการระดับส่วนงานที่ได้รับแต่งตั้ง
พิจารณาตรวจสอบก่อนเสนอมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

(๑) ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
(๒) ภาระงานสอน  
(๓) การประเมินผลการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
(๔) ผลงานทางวิชาการ และ 
(๕) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
ข้อ ๕๕ หากหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าส่วนงาน หรืออธิการบดีเป็นผู้ขอต าแหน่งในส่วนงานที่ตนสังกัด 

ในฐานะคณาจารย์ประจ าของส่วนงานนั้น ให้ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนอีกชั้นหนึ่งเพ่ือด าเนินการตามข้อ ๕๔ 
กรณีหัวหน้าภาควิชาตามวรรคหนึ ่งเป็นผู ้ขอต าแหน่ง ให้หัวหน้าส่วนงานด าเนินการแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนในชั้นต้น 
กรณีหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่งเป็นผู ้ขอต าแหน่ง ให้ส่วนงานเสนออธิการบดีเพื ่อแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนในชั้นต้น 
กรณีอธิการบดีตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ขอต าแหน่ง ให้ส่วนงานเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื ่อแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนในชั้นต้น  
ข้อ ๕๖ เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเรื่องตามข้อ ๕๔ แล้ว ให้เสนอเรื่องต่อคณะอนุกรรมการพิจารณา

กลั ่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการแต่งตั้ง เพื ่อตรวจสอบคุณสมบัติ  
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แบบค าขอต าแหน่ง ภาระงานสอน ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้เสนอคณะกรรมการเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป 

กรณีคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย พิจารณา
ตามวรรคหนึ่งแล้วเห็นว่ายังไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือยังต้องปรับปรุงแก้ไข ให้แจ้งหัวหน้าส่วนงานและผู้ขอต าแหน่ง 
เพ่ือด าเนินการตามค าแนะน าของคณะอนุกรรมการและให้ส่วนงานแจ้งกลับมหาวิทยาลัยโดยไม่ชักช้า 

ข้อ ๕๖/๑๒ กรณีการขอก าหนดต าแหน่งผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์พิเศษ รอง
ศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์พิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) และ
พนักงานวิทยาลัย คณะกรรมการอาจออกประกาศโดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ก าหนดชื่อส่วนงานที่
ให ้คณะอนุกรรมการพิจารณากลั ่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการระดับส ่วนงานนั ้น  ท าหน้าที ่ของ
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัยตามข้อ ๕๖ 

หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่อธิการบดีประกาศก าหนด
โดยค าเสนอแนะของคณะกรรมการ 

ข้อ ๕๗๓ องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  

ในกรณีการด าเนินการตามข้อ ๕๖/๑ ให้องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ
ขอต าแหน่งทางวิชาการระดับส่วนงานเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

 
หมวด ๙ 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ข้อ ๕๘ ผู้ขอต าแหน่งต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตระบบทวิภาค กรณีที่ผู้ขอต าแหน่งท าการสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที่มี
ผ ู ้สอนร่วมกันหลายคน ต้องเสนอเอกสารหลักฐานที ่ ใช ้ในการป ระเมินผลการสอน อย่างน้อย ๑ ว ิชา  
ที่ผู้ขอต าแหน่งเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิตระบบทวิภาค โดยมีแนวทางในการ
เทียบหน่วยชั่วโมงและหน่วยกิต ดังนี้ 

(๑) งานสอนที่ไม่ใช่งานควบคุมวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
(๑.๑) งานสอนภาคบรรยาย ๑๕ ชั่วโมงเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
(๑.๒) งานสอนภาคปฏิบัติ ๓๐ ชั่วโมงเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
(๑.๓) งานฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ๔๕ ชั่วโมงเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
(๑.๔) งานควบคุมโครงงาน ๔๕ ชั่วโมงเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

                                                 
๒ เพิ่มเติมโดย (ครั้งที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๓ เพิ่มเติมโดย (ครั้งที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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(๒) งานสอนที่เป็นงานควบคุมวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ให้บัณฑิตวิทยาลัย
เสนอการเทียบหน่วยชั ่วโมงและหน่วยกิตต่อมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบก่ อนจัดท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๕๙ ส่วนงานอาจก าหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การเทียบค่าหน่วยกิตแตกต่างหรือเพ่ิมเติม
จากข้อ ๕๘ ได้ เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและงานด้านการเรียนการสอนของส่วนงาน โดยให้ส่วนงาน
เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๖๐ การประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์และแบบ
ประเมินที่คณะกรรมการก าหนด โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลการสอนด้วย กรณีส่วนงานมีการ
ก าหนดภาระงานสอนตามข้อ ๕๙ และมีแบบประเมินเพ่ิมเติมให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๖๑ ให้ผู้ขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์เสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ
ประเมินผลการสอนที่จัดท าขึ้นตามภาระงานสอนที่ได้ใช้ในการสอนมาแล้วอย่างน้อย ๑ ภาคการศึกษา หากผู้ขอ
ต าแหน่งมีภาระงานสอนคนเดียวเต็มวิชา ๓ หน่วยกิตระบบทวิภาค ให้เสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผล
การสอนทั้งรายวิชาไม่น้อยกว่า ๑ รายวิชา ส าหรับรายวิชาที่มีผู้รับผิดชอบสอนร่วมกันหลายคนให้เสนอเอกสาร
หลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เฉพาะในส่วนที่ตนสอน ซึ่งรวมกันแล้วงานสอนต้องเทียบ
ได้ไม่น้อยกว่า ๓ หนว่ยกิตระบบทวิภาค และต้องมีระดับคุณภาพ ดังนี้ 

(๑) การเสนอขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกสารประกอบการสอน รวมทั้งสื่อการสอนอื่น ๆ  
มีคุณภาพในระดับ “ดี” ขึ้นไป 

(๒) การเสนอขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์ เอกสารค าสอน รวมทั้งสื่อการสอนอื่น ๆ มีคุณภาพใน
ระดับ “ดี” ขึ้นไป 

ข้อ ๖๒ ให้ประเมินผลการสอนในชั้นเรียนตามแนวทางที่คณะกรรมการก าหนดและมีระดับคุณภาพ 
ดังนี้ 

(๑) การเสนอขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีผลการสอนไม่น้อยกว่าระดับ “ช านาญ”  
(๒) การเสนอขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มีผลการสอนไม่น้อยกว่าระดับ “ช านาญพิเศษ”  
(๓) การเสนอขอต าแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ ซึ่งยังไม่เคยผ่านการประเมินผลการสอนมาก่อน  

มีผลการสอนไม่น้อยกว่าระดับ “เชี่ยวชาญ” 
ข้อ ๖๓ เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน และคุณภาพผลการสอน ให้น ามาใช้

ประกอบการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการได้ภายใน ๓ ปีนับจากวันที่ประเมินผลการสอน 
การเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ผู้ขอต าแหน่งต้องด าเนินการให้มีการประเมินผลการสอนใหม่

ทุกครั้ง 
ข้อ ๖๔ คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนในชั้นต้น ให้แต่งตั้งโดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
(๑) กรณีผู้ขอต าแหน่งเป็นคณาจารย์ประจ าของส่วนงาน  ให้คณะอนุกรรมการประกอบด้วย 
 (๑.๑) หัวหน้าส่วนงาน หรือรองหัวหน้าส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
 (๑.๒) หัวหน้าภาควิชา ที่เป็นผู้บังคับบัญชาของคณาจารย์ประจ า เป็นอนุกรรมการ 
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 (๑.๓) ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอน จ านวน ๑ คน โดยอาจเป็นผู้เกี่ยวข้อง
กับการสอนภายในส่วนงาน หรืออาจเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกส่วนงานหรือภายนอกมหาวิทยาลัย  
เป็นอนุกรรมการ 

 (๑.๔) เจ้าหน้าที่ของส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นเลขานุการ 
(๒) กรณีผู้ขอต าแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชา ให้คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย 
 (๒.๑) หัวหน้าส่วนงาน หรือรองหัวหน้าส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
 (๒.๒) ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอน จ านวน  ๒ คน โดยอาจเป็นผู้เกี่ยวข้อง

กับการสอนภายในส่วนงานหรืออาจเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกส่วนงานหรือภายนอกมหาวิทยาลัย  
เป็นอนุกรรมการ 

 (๒.๓) เจ้าหน้าที่ของส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นเลขานุการ 
(๓) กรณีผู้ขอต าแหน่งเป็นหัวหน้าส่วนงาน องค์ประกอบคณะอนุกรรมการให้เป็นไปตามที่อธิการบดี

แต่งตั้ง 
(๔) กรณีผ ู ้ขอต าแหน่งเป็นอธิการบดี องค์ประกอบคณะอนุกรรมการให้เป็นไปตามที่สภา

มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
การประชุมเพ่ือพิจารณาผลการประเมินให้น าบทบัญญัติตามข้อ ๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๖๕ ในกรณีที ่ห ัวหน้าส่วนงาน อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี ไม่แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนในชั้นต้นภายในก าหนดระยะเวลาตามข้อ ๕๓ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนในชั้นต้นโดยเร็วเพ่ือท าหน้าที่ต่อไป 

ในกรณีมีการโต้แย้งการประเมินผลการสอนของคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนในชั้นต้นและ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อโต้แย้งนั้นฟังขึ้น ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
ในชั ้นต้นชุดใหม่โดยจะต้องไม่เป็นบุคคลผู ้เป ็นอนุ กรรมการในชุดที ่ถ ูกโต้แย้ง และผลการประเมินของ
คณะอนุกรรมการให้เป็นที่สิ้นสุด 

 
หมวด ๑๐ 

การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ข้อ ๖๖ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้มีผลตั้งแต่วันที่กองทรัพยากรบุคคลได้รับเรื่ อง
พร้อมแบบค าขอต าแหน่ง ผลงานทางวิชาการ เอกสารและหลักฐานอื่น ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
ข้อบังคับนี ้

กรณีผลงานทางวิชาการยังไม่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ให้มีผลตั้งแต่วันที่กองทรัพยากรบุคคลได้รับ
เรื่องผลงานทางวิชาการท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขครบถ้วนแล้ว 

ข้อ ๖๗ กรณีสภามหาวิทยาลัยมีมติไม่อนุมัติการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้มหาวิทยาลัย
แจ้งมติ และผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการหรือผลการตรวจสอบจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ พร้อมเหตุผล ให้ผู้ขอต าแหน่งและส่วนงานทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ 



- ๒๑ - 

หมวด ๑๑ 
การทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการและ 

ผลการตรวจสอบจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 

ข้อ ๖๘ กรณีสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วมีมติว่า คุณภาพของผลงานทางวิชาการหรือผลการ
ตรวจสอบจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้ขอต าแหน่งอาจเสนอขอทบทวนผล
การพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมทุกประเภทที่คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดหรือเหตุผลเกี่ยวกับจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการนั้นต่อสภามหาวิทยาลัยได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุน และ 
การขอทบทวนแต่ละครั้งให้ยื่นเรื่องได้ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่รับทราบมติ ทั้งนี ้เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง
แล้วให้ส่งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการต่อไป 

เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติอย่างใดแล้ว ผู้ขอต าแหน่งไม่อาจส่งผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติมหรือผลงาน
ทางวิชาการเดิมที่แก้ไขแล้วมาประกอบการทบทวนผลการพิจารณาได้อีก 

ข้อ ๖๙ เมื่อคณะกรรมการได้รับเรื่องการขอทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยแล้วให้ด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่ ๑ 
 (๑.๑) กรณีเห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลเพียงพอ จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้ 
 (๑.๒) กรณีเห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลเพียงพอ ให้มีมติรับไว้พิจารณาโดยมอบหมายให้

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมทบทวนผลการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
(๒) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่ ๒  
 (๒.๑) กรณีเห็นว่าค าชี้แจงโต้แย้งไม่มีเหตุผลเพิ่มเติมจากครั้งที่ ๑ จะมีมตไิม่รับพิจารณาก็ได้ 
 (๒.๒) กรณีเห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลเพียงพอ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เพิ่มเติมจากที่แต่งตั้งไว้เดิมจ านวน ๒ ถึง ๓ คน เพื่อทบทวนผลการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ ให้ประธาน
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมท าหน้าที่เป็นประธาน 

 ให้ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด าเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมกับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งเพ่ิมเติมมาพิจารณาร่วมกันเพื่อมีมติในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ถือมติตามเสียงข้างมาก
ของที่ประชุม 

ข้อ ๖๙/๑๔ การทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการและผลการตรวจสอบจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการตามข้อ ๕๖/๑ ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่อธิการบดีประกาศก าหนดโดยค าเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 

ข้อ ๗๐ เมื่อคณะกรรมการมีความเห็นเช่นใดแล้วให้เสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยและให้ค าวินิจฉัย 
ของสภามหาวิทยาลัยเป็นที่สุด 

 
 
 

                                                 
๔ เพิ่มเติมโดย (ครั้งที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 



- ๒๒ - 

หมวด ๑๒ 
การลงโทษทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

และการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ข้อ ๗๑ ระหว่างการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของผู้ใด หากปรากฏต่อมาว่าผลงาน 
ทางวิชาการที ่ขอก าหนดต าแหน่งนั ้นมีลักษณะขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามข้อ ๒๑  
ให้คณะกรรมการแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการสอบข้อเท็จจริงและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  

 เมื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีการจงใจแจ้งคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือมีความประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามข้อ ๒๑  
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อมีมติงดการพิจารณาการขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในครั้งนั้น 

 ข้อ ๗๒ กรณีได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ต่อมาปรากฏข้อเท็จจริง
ว่ามีการจงใจแจ้งคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือมีความประพฤติผิดจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการตามข้อ ๒๑ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการสอบข้อเท็จจริงและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือมีมติถอดถอนต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์ให้อธิการบดีเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อมีมติให้ด าเนินการกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ถอดถอน 

ข้อ ๗๓ นอกจากกรณีตามข้อ ๗๑ หรือกรณีตามข้อ ๗๒ สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติงดการพิจารณา
การขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ หรือมีมติถอดถอนออกจากการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อมีกรณี 
ดังนี้  

(๑) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอย่างร้ายแรง 
(๒) ถูกค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดฐานกระท าโดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ

หน้าที ่
ข้อ ๗๔ ห้ามมิให้ผู้ถูกงดการพิจารณาการขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามข้อ ๗๑ หรือ 

ผู้ถูกถอดถอนตาม ข้อ ๗๒ หรือข้อ ๗๓ เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี แต่ไม่เกิน  
๑๐ ปีนับตั้งแต่วันทีส่ภามหาวิทยาลัยมีมติหรือตามระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร  

ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดกับผู้ถูกงด
การพิจารณาการขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามข้อ ๗๑ หรือผู้ถูกถอดถอนตามข้อ ๗๒ หรือข้อ ๗๓ 

มหาวิทยาลัยอาจเรียกคืนค่าใช้จ่ายจากผู้ถูกงดการพิจารณาการขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ หรือผู้ถูกถอดถอนจากการด ารงต าแหน่ง แล้วแต่กรณี 

ให้มหาวิทยาลัยเรียกคืนเงินประจ าต าแหน่งที่ผู้ถูกถอดถอนจากการด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ได้รับ
ทั้งหมดจากมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน 

 
 
 
 



- ๒๓ - 

หมวด ๑๓ 
การขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์พิเศษท่ีมิใช่คณาจารย์ประจ า 

 
 ข้อ ๗๕ การแต่งตั ้งอาจารย์พิเศษให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง
คณาจารย์ประจ าซึ่งมิใช่ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๑๔ 
การประเมินต าแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งสูงขึ้น 

 
ส่วนที่ ๑ 

ในสาขาวิชาเดิม 
 

ข้อ ๗๖ ผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ จะขอประเมินเพื่อให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งสูงขึ ้นใน
สาขาวิชาเดียวกับสาขาวิชาที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ต้องมีคุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ 
ดังนี้ 

(๑) มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 (๒) มีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นภายหลังจากได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ หรืองาน

ริเริ่มอย่างอ่ืนที่ค้นคว้าขึ้นใหม่ และมีผลก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยเป็นผลงานวิจัย ต ารา หรือหนังสือ  
ซึ่งเป็นผลงานในสาขาวิชาเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ และต้อง
มีคุณภาพระดับ “ดีมาก” ขึ้นไป   

(๓) มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการอ้างอิงในลักษณะ ดังนี้ 
 (๓.๑) ได้รับการอ้างอิงในวารสาร ต ารา หรือหนังสือ ที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการ โดย

เฉพาะที่เป็นผลงานที่เพ่ิมข้ึนใหม่ 
 (๓.๒) ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการอ้างอิง ต้องปรากฏหลักฐานชัดเจนว่ามีการน าผลงานทาง

วิชาการของผู้ขอประเมินไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการอย่างกว้างขวาง จนเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพเดียวกัน 
 (๓.๓) เป็นผู้ที่มีผลงานทางวิชาการก่อนและหลังด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ และได้รับการอ้างอิง

ในวงวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ  
 ผลงานทางวิชาการท่ีอ้างอิงตนเอง หรืออ้างอิงโดยผู้ร่วมงานในผลงานชิ้นเดียวกัน หรือการอ้างอิง 

ในวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ผู้ขอประเมินท าหน้าที่ควบคุมหรือให้ค าปรึกษาในวิทยานิพนธ์ ไม่ถือเป็นผลงาน 
ทางวิชาการตาม (๓.๑) (๓.๒) และ (๓.๓) 

(๔) ได้รับการยอมรับนับถือในวงวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาเดิมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
 (๔.๑) ได้รับรางวัล รางวัลเกียรติยศ รางวัลประกาศเกียรติคุณ หรือได้รับเกียรติบัตรยกย่อง 

ทางวิชาการ ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
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 (๔.๒) ได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิไปร่วมกิจกรรมทางด้านวิชาการในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

 (๔.๓) ได้รับเชิญไปเสนอผลงานทางวิชาการหรือบรรยายทางวิชาการในระดับนานาชาติ 
 (๔.๔) ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาเฉพาะด้านในองค์กรวิชาการหรือวิชาชีพ 
 (๔.๕) ผลงานอ่ืนที่เทียบเคียงได้ 
ข้อ ๗๗ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิธีการพิจารณา เกณฑ์ตัดสิน ให้ด าเนินการตาม

วิธีการเสนอขอต าแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม  
 

ส่วนที่ ๒ 
ในสาขาวิชาใหม่  

 
ข้อ ๗๘ ผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ที่ขอประเมินเพ่ือให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งสูงขึ้นในสาขาวิชา

ใหม่ ให้น าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการตามข้อ ๗๖ มาใช้เพื่อประเมินในผลงานส าหรับ
สาขาวิชาใหม่โดยอนุโลม เว้นแต่ผลงานทางวิชาการตามข้อ ๗๖ (๒) ต้องมีคุณภาพระดับ “ดีเด่น”  

ข้อ ๗๙ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิธีการพิจารณา เกณฑ์ตัดสิน ให้ด าเนินการตาม
วิธีการเสนอขอต าแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษโดยอนุโลม  

 
หมวด ๑๕  

การเทียบต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ข้อ ๘๐ การเทียบต าแหน่งทางวิชาการของสถาบันการศึกษาอื ่นกับต าแหน่ งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิการบดีประกาศก าหนดโดยค าเสนอแนะของคณะกรรมการ 

ให้คณะกรรมการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการเพื่อแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการที่ไดร้ับ
การเทียบ 

 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ ๘๑ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการและคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

การขอต าแหน่งทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๔ ที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  
ยังคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามข้อบังคับนี ้ ทั ้งนี้  
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามข้อบังคับนี้โดยเร็ว 

ข้อ ๘๒ การพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จในขณะที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  
ให้คงด าเนินการต่อไปตามข้อบังคับหรือประกาศที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
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ข้อ ๘๓๕ การยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการที่ไม่เกินวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้ผู้ขอต าแหน่งที่เป็น
คณาจารย์ประจ าซึ่งมิใช่ข้าราชการ สามารถด าเนินการประเมินผลการสอนในการขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนในการขอแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได ้

เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการประเมินเอกสารหลักฐานและผลการสอนตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ข้อ ๘๔๖ มิให้น าความในข้อ ๓๕ และ ข้อ ๔๒ มาใช้บังคับแก่การยื ่นเสนอขอต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ก่อนวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แต่ต้องมีการเสนอผลงานทางวิชาการ 

ที่จัดท าเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์
แล้วแต่กรณี รวมอยู่ในผลงานทางวิชาการทุกประเภทที่เสนอขอต าแหน่งด้วย 

ข้อ ๘๕๗ การยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการที่ไม่เกินวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้ผู้ขอต าแหน่งที่เป็น
คณาจารย์ประจ าซึ่งมิใช่ข้าราชการ ระบุความประสงค์ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั ้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ รองศา สตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง การขอต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ข้อ ๘๖๘ หลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าสู่ต าแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ของพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้  
ยื่นขอต าแหน่งไว้ก่อนเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้คงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ข้อ ๘๗๙ ในกรณีมีการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยหลังจากการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ หากวันที่ได้รับการแต่งตั้งมีผลเมื่อผู้ขอต าแหน่งเปลี่ยน
สถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว ให้แต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการในสถานะพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
(ลงนาม) ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 

                                                 
๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๖ เพิ่มเติมโดย (ครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗ เพิ่มเติมโดย (ครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๘ เพิ่มเติมโดย (ครั้งที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๓ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๙ เพิ่มเติมโดย (ครั้งที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๗๓ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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_____________________ 
รวบรวมโดย งานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา กองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี  


