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 ระบบการขอต าแหน่งทางวิชาการ  
 ในเรื่องของการขอต าแหน่งทางวิชาการ หากคณาจารย์มีผลงานในระดับดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ 
ระดับชาติ คณาจารย์สามารถยื่นขอให้ล าดับสูงสุดได้เลย คือ ต าแหน่งศาสตราจารย์ ไม่ต้องไปตามล าดับขั้น
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการ
เทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มการแพทย์อ่ืน ได้แก่ 
รหัส ๒๕๐๑ แพทย์แผนไทย 
รหัส ๒๕๐๒ แพทย์แผนไทยประยุกต์ 
รหัส ๒๕๐๓ แพทย์แผนจีน 
รหัส ๒๕๐๔ แพทย์แผนตะวันตก  
การเลือกสาขาวิชา เราจะเลือกจากอะไร ? 

๑.  ความเชี่ยวชาญ 
๒. รายวิชาที่สอน  
๓. ผลงานทางวิชาการในสาขาใด 

โดยการเลือกความเชี่ยวชาญของสาขาเราเลือกตั้งแต่ระดับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   



๒ 

 

 ทั้งนี้ คณาจารย์ต้องถามตัวเองก่อนว่าเชี่ยวชาญทางสาขาไหน จากนั้นเลือกท าผลงานทางวิชาการ  
ไม่จ าเป็นต้องขอตรงกับวุฒิที่ศึกษาจบ ยกตัวอย่าง จบศึกษาศาสตร์ไปขอทางศิลปะ นาฏศิลป์ได้  
อยู่ที่ความเชี่ยวชาญ   
 ตามข้อบังคับฯ คณาจารย์ต้องเผยแพร่ผลงานางวิชาการตามที ่ก.พ.อ.ก าหนด ดังนั้นควรเลือกสื่อพิมพ์ 
ที่มีอยู่ในระบบฐาน TCI หากยื่นผลงานให้สื่อพิมพ์วันใด ก็จะนับเฉพาะวันยื่นเท่านั้น หากในอนาคตสื่อนั้นๆ 
ได้รับการรับรองในฐาน TCI ผลงานชิ้นนั้นไม่สามารถย้อนหลัง หรือรับรองได้  
 การขอต าแหน่งทางวิชาการแบบพิเศษของสถาบันสมทบ จะแตกต่างกับคณาจารย์ปกติทั่วไป คือ  
ไม่มีเงินค่าต าแหน่งให้ โดยอาจารย์พิเศษต้องมีค าสั่งแต่งตั้งและระบุรายวิชาหน่วยกิตไปในค าสั่ง เพื่อเสนอขอ
ในต าแหน่งทางวิชาการ หากใช้ผลงานบริการสังคม ผลงานจ าเป็นต้องวัดก่อน-หลังให้ชัดเจน ว่ามีการใช้
ประโยชน์จากชุมชนและยั่งยืน  
 การยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการไม่ว่าจะวิธีปกติหรือวิธีพิเศษ คณาจารย์จะต้องผ่านช่วงเวลาการ
ทดลองงานก่อน และมีอายุการปฏิบัติงานตามวุฒิที่จบครบก าหนด จึงจะสามารถยื่นได้ 
 การแบ่งสัดส่วนผลงานวิจัยต้องมีใบแสดงร้อยละ บทบาทหน้าที่ กรณีท่ีใช้ผลงานของนิสิตมาขอ
ผลงานทางวิจัย ต้องชี้แจงให้ละเอียด ว่าคณาจารย์เป็นคนริเริ่มงานวิจัย  
 การท าหนังสือ ต ารา การตีพิมพ์ตามโรงพิมพ์จะมีภาษีดีกว่า เช่น ส านักพิมพ์จุฬา (ค่อนข้างยาก) จะ
นับวันที่พิมพ์จากส านักพิมพ์ ต้องเก็บจดหมายขอบคุณ หรือใบรับรองจากส านักพิมพ์มาแนบ ในหนังสือเรามี
ผลงานแค่บทเดียวไม่ได้ ต้องมีทั้งเล่ม ตามสัดส่วนของผลงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ การเขียนคนเดียวจะ
มีความสามารถสูงกว่า การเขียนร่วม เช่น การเขียนหนังสือ การวาดเส้นทั่วไป ความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิมองว่า 
การวาดเส้นมันมีทั่วไป ยังไม่แสดงถึงความเชี่ยวชาญที่มี เวลาขอต าแหน่งต้องท าผลงานให้ทัดเทียมได้สายนั้นๆ  
การเขียนต าราต้องเกี่ยวกับหลักสูตร อยากให้ระวังเรื่องของจริยธรรมการวิจัย ตามเกณฑ์ใหม่ วิจัยสามารถเก็บ
ไว้ได้แค่ สาม ปี ไม่เกินนี้ จะขอศาสตราจารย์ ต้องเป็นวิจัยที่เกิดช่วงด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์เท่านั้น 
งานแปล ต้องแปลแล้วเกิดคุณค่าทางวงวิชาการ ถ้าแปลมาตรง ๆ ต้องเป็นงานที่ยากมากๆ ไม่มีใครแปลได้อีก
แล้ว  ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ๒๖๑๗ คุณวัชระ  
 
 อาจารย์วรัมพา ถามเรื่องความเชี่ยวชาญ ๔ ด้านของสาขาแพทย์แผนไทย ได้แก่ เวชกรรมไทย  
เภสัชเวชกรรมไทย หัตถเวชกรรมไทย ผดุงครรภ์  โดยคณาจารย์สามารถสร้างผลงานทางวิชาการเชี่ยวชาญ
ด้านใดด้านหนึ่งได้หรือไม่ หรือสามารถท าได้ทุกอนุสาขาวิชา  
 ตอบ คุณวัชระแจ้งว่าการเลือกท าผลงานทางวิชาการ แนะน าให้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งจะดีกว่า  
แต่ในสาขาของการแพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ นั้น ไม่มีอนุสาขาวิชาระบุในประกาศ ก.พ.อ.  
อนุสาขาวิชา ถ้าอยู่ในร่มใหญ่สามารถเปลี่ยนไปมาในร่มใหญ่ได้  
 
 อาจารย์ชลิยา กรณีผลงานที่เคยขอแบบพิเศษ แล้วไม่ผ่านเราสามารถมาขอวิธีปกติได้หรือไม่  
 ตอบ ไม่ได้ผลงานที่เคยใช้ขอแล้วไม่ผ่าน ไม่สามารถมาขอซ้ าได้  
 
 อาจารย์ธนัชพร กรณเีอาผลงานของนิสิตมาตีพิมพ์เป็นผลงานของคณาจารย์ สามารถท าได้หรือไม่  
 ตอบ การตีพิมพ์โดยชื่ออาจารย์เป็นชื่อแรก นิสิตจะถือเป็นผู้ร่วมวิจัยทั้งหมด   
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 อาจารย์กาญจนา หากได้รับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยบูรพา ต่อมายื่นขอวิธี
ปกติต าแหน่งรองศาสตราจารย์กับหน่วยงานต้นสังกัด ต่อได้หรือไม่  
 ตอบ อยู่ที่ระเบียบของต้นสังกัดว่าจะอนุมัติ โดยระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพามีช่องทางการเทียบ
ต าแหน่งให้ 
 
 อาจารย์กาญจนา หากยื่นความเชี่ยวชาญไปในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกแล้วคณะกรรมการคิดว่าผู้ยื่น
ควรยื่นขอในสาขาอ่ืนๆ มากกว่า เหมาะสมมากกว่า จะสามารถใช้ผลงานชิ้นเดิมได้หรือไม่   
 ตอบ ก็มีกรณีนี้ท าให้ไม่สามารถ ใช้ผลงานชิ้นนั้นยื่นได้อีก 
 
 
 
 

 


