
“ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561”

วันอังคารที่  30  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

ณ ห้อง 2014  ชั้น 2  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (อาคารปิยชาติ 2) มธ. ศูนย์รังสิต

งานพิจารณาตําแหน่งวิชาการ กองทรัพยากรมนุษย์



หลักการจัดทําข้อบังคับฯ มธ. พ.ศ.2561

คํานึงถึงประโยชน์ของคณาจารย์ธรรมศาสตร์เป็นสําคัญ

รักษามาตรฐานความเป็นธรรมศาสตร์

ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ

ใช้ ก.พ.อ. 2560 ที่เป็นประโยชน์ หาทางออกในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์
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ข้อบังคับฯ มธ. ใน 23 หมวด

หมวดที่ 1: คณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการ

คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งวิชาการ (กพว.)  

คณะอนุกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (อนุฯ กพว.) 4 ชุด

หมวดที่ 2: อายุงาน ผศ.  -  ป.ตรี 6 ปี/   ป.โท 4 ปี/  ป.เอก 1 ปี  
รศ.  -  เป็น ผศ. 2 ปี  
ศ.   -  เป็น รศ. 2 ปี

หมวดที่ 3: ผลการสอน มอบอํานาจให้คณะ/หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอน ให้เหมาะสมกับตําแหน่งวิชาการที่เสนอขอ 
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่แต่ละคณะจะเป็นผู้กําหนด อย่างน้อย 1 รายวิชา หรือหลายวิชารวมกัน
เท่ากับจํานวนชั่วโมงสอนใน 1 รายวิชาที่มี 3 หน่วยกิต

หมวดที่ 4: ผลงาน
ทางวิชาการ

เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. 2560 
เพิ่ม วิธีพิเศษ : กรณีใช้ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด ในระดับควอไทล์ 1 (Q1) หรือระดับควอไทล์ 2 (Q2)
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ข้อบังคับฯ มธ. ใน 23 หมวด (ต่อ)

หมวดที่ 4: ผลงาน
ทางวิชาการ (ต่อ)
(การเสนอผลงานทางวิชาการ)

(1) ไม่ซ้ํา  (2) หนังสือ/รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่ไม่ได้ผ่านการ peer review ให้คณะดําเนินการก่อนนําส่ง 
(3) ยกเว้นการแสดงหลักฐานการ peer review บางประเภทผลงานได้

หมวดที่ 5: จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ

เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. 2560 
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการ
วิจัยในคน/สัตว์ สําหรับผู้ขอกําหนดตําแหน่งสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สามารถชี้แจงการใช้ข้อมูลได้

หมวดที่ 6: ทิศทางการศึกษา
หรือวิจัย 5 ข้อ

ไม่กําหนด

หมวดที่ 7: การเผยแพร่ผลงาน สามารถเผยแพร่ผลงานใน“วารสารทางวิชาการที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองได”้
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ข้อบังคับฯ มธ. ใน 23 หมวด (ต่อ)

หมวดที่ 8: 
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

วิธีปกติ 3 คน วิธีพิเศษ 5 คน  /  เกณฑ์การตัดสินให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก
  ผู้ทรงคุณวุฒิแต่งตั้งจากบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ ก.พ.อ. หรือสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
  *กรณีที่ไม่สามารถหาบุคคลภายนอกที่อยู่ในบัญชีได้ กพว.สามารถเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายกรณีได้

หมวดที่ 9: การประชุม
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

(1) กรณี ผศ./รศ. ผลเอกฉันท์ ไม่ต้องประชุม (2) กรณี ผศ. ผลไม่เอกฉันท์ ประธานกรรมการอาจไม่เรียกประชุมก็ได้  
(3) กรณี ศ.ประชุมทุกราย (4) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิไม่สามารถเข้าร่วมประชุม อาจจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

หมวดที่ 10: การแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่ง ผศ./รศ. 
โดยวิธีพิเศษ

กรณีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่ครบ/ กรณีเสนอขอข้ามระดับตําแหน่ง/  กรณีเสนอผลงานวิจัยตีพิมพ์นานาชาต:ิ Q1, Q2
(1) ใช้วิธีปกติโดยอนุโลม (2) ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน (3) เกณฑ์การตัดสินให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก

หมวดที่ 11: การแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่ง ศ.
โดยวิธีพิเศษ

กรณีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่ครบ/ กรณีเสนอขอข้ามระดับตําแหน่ง/  กรณีเสนอผลงานวิจัยตีพิมพ์นานาชาต:ิ Q1, Q2

(1) ใช้วิธีปกติโดยอนุโลม (2) ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน (3) เกณฑ์การตัดสินคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5

5



ข้อบังคับฯ มธ. ใน 23 หมวด (ต่อ)

หมวดที่ 12: การใช้ผลการ
พิจารณาผลงานทางวิชาการ
เดิม

กรณีผู้ขอไม่ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ สามารถนําผลงานทางวิชาการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการนั้นมาใช้ประกอบการพิจารณากําหนดตําแหน่งในระดับเดียวกัน
ในครั้งต่อไปได้

หมวดที่ 13: การลงโทษ ห้ามเสนอขอกําหนดตําแหนง่ทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ
หรือตามระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร

หมวดที่ 14: การกําหนด
สัดส่วนการมีส่วนร่วม
ในผลงาน

(1) ไม่น้อยกว่า 50% และเป็นผู้วิจัยชื่อแรก/ผู้ดําเนินการหลัก   (2) กรณีผลงานมีส่วนร่วมไม่ถึง 50% ใช้ยื่นขอตําแหน่งได้ แต่ผลงาน
ต้องมีความเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน รวมแล้วไม่น้อยกว่า 50%   (3) ตํารา/หนังสือ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพยื่นเป็นบทได้ แต่สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ต้องเป็นเล่ม

หมวดที่ 15: บทความวิจัย
ที่ตีพิมพ์จากวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา

สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพยื่นได้  สัดส่วนเป็นไปตามที่ตกลงแต่ไม่เกิน 50% 
แต่สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ไม่ได้ 
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ข้อบังคับฯ มธ. ใน 23 หมวด (ต่อ)

หมวดที่ 16: บทเฉพาะกาล มีผลบังคับใช้ 1 พฤศจิกายน 2561

หมวดที่ 17: ผลงานที่ผ่าน
การ peer review แล้ว

ขอหนังสือรับรองกรณีที่ไม่มีการ peer review ว่าได้ผ่านกระบวนการนั้นแล้ว

หมวดที่ 18: อํานาจสูงสุด สภามหาวิทยาลัย

หมวดที่ 19: ชื่อสาขาวิชา (1) การกําหนดสาขาวิชาให้เป็นไปตามบัญชีสาขาวิชาของ สกอ.
(2) การกําหนดสาขาวิชาให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ขอ
(3) กรณีผู้ขอเคยขอตําแหน่งมาก่อนหน้านี้ และภายหลังประสงค์จะเปลี่ยนสาขาวิชา ให้เปลี่ยนสาขาวิชาได้โดยไม่ถือว่าเป็นวิธีพิเศษ
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ข้อบังคับฯ มธ. ใน 23 หมวด (ต่อ)

หมวดที่ 20: การเสนอชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ไม)่ ให้อ่าน
ผลงาน

(ให้ทําเป็นการภายใน) เสนอได้เฉพาะผู้ที่ไม่ประสงค์ให้อ่าน พร้อมชี้แจงเหตุผลและดุลยพินิจให้ขึ้นอยู่กับ
ประธานกรรมการในแต่ละสาขา

หมวดที่ 21: การขอทบทวน
ผลการพิจารณา

ทําได้ 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1  ใช้ Reader ชุดเดิม   ครั้งที่ 2  แต่งตั้ง Reader เพิ่มเติม จากที่แต่งตั้งไว้เดิม 2-3 คน
โดยการรับทบทวนผลการพิจารณา (อุทธรณ)์ หรือไม่ เป็นดุลยพินิจของ กพว.

หมวดที่ 22: ผู้ทรงคุณวุฒิ
อ่านประเมินผลงาน

กําหนดให้มหาวิทยาลัยมีสิทธิประกาศใช้บัญชีผู้ทรงคุณวุฒิของตนเองได้

หมวดที่ 23: นิยาม รูปแบบ 
การเผยแพร่ และอื่น ๆ ของ
ผลงานวิชาการแต่ละประเภท

เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. และแต่ละคณะสามารถกําหนดเองได้

8



รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ) 
0810019392/ teera.sd@gmail.com/ line id: teera.sd

น.ส.ชุลีพร นุชหมอน (หัวหน้างานพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ) 
026133081/ note_chulee@hotmail.com
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