
                                                                                     
 

 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการพจิารณาตาํแหน่งทางวชิาการ มหาวทิยาลยัมหิดล 

เร่ือง หลกัเกณฑ์และวธีิการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการของพนักงานมหาวทิยาลยั  

ตําแหน่งนักวจัิย พ.ศ.๒๕๕๔ 

………………………… 

 

                        เพ่ือใหก้ารพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของพนกังานมหาวิทยาลยั  ตาํแหน่งนกัวิจยั เป็นไปอยา่ง

เหมาะสม  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการในการประชุมคร้ังท่ี ๕/๒๕๕๔ เม่ือวนัท่ี ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.

๒๕๕๔ จึงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของพนกังานมหาวิทยาลยั  ตาํแหน่งนกัวิจยัไว้

ดงัต่อไปน้ี  

                   ขอ้ ๑ ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลยัมหิดล  เร่ือง

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของพนกังานมหาวิทยาลยั ตาํแหน่งนกัวิจยั  พ.ศ.๒๕๕๔” 
 

 

                      ขอ้ ๒ ใหย้กเลิก “ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของพนกังานมหาวิทยาลยั ตาํแหน่งนกัวิจยั  พ.ศ.๒๕๕๒” 
  

                     ขอ้ ๓. ตาํแหน่งทางวิชาการเป็นตาํแหน่งท่ีแสดงถึงความเป็นผูท้รงคุณวฒิุสูง มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณใน

การวิจยั และวิชาการ  การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการ ใหถื้อคุณสมบติั  คุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่ง 

ความรู้ ความสามารถ  ผลงานวิจยั  และจรรยาบรรณทางวิชาการท่ีปริมาณและคุณภาพแสดงความเป็นผูท้รงคุณวฒิุใน

สาขาวิชานั้น 
 

                   ขอ้ ๔. คาํนิยาม ลกัษณะการมีส่วนร่วมในผลงานวิจยั รูปแบบ ลกัษณะการเผยแพร่ เกณฑร์ะดบัคุณภาพ 

ของผลงานวิจยัและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ  

มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง คาํนิยาม ลกัษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ รูปแบบ ลกัษณะการเผยแพร่ เกณฑ์

ระดบัคุณภาพของผลการสอน และผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  
 

                   ขอ้ ๕. การกาํหนดสาขาวิชาสาํหรับตาํแหน่งทางวิชาการ ใหก้าํหนดตามภาระงานหรือตามผลงานวิจยัท่ี

ทาํ ในกรณีท่ีเห็นวา่อาจจะมีปัญหาถึงความถกูตอ้งใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ  
 

                   ขอ้ ๖. การแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการ ใหแ้ต่งตั้งไดต้ั้งแต่วนัท่ีกองบริหารงานทัว่ไป มหาวิทยาลยั 

มหิดลไดรั้บเร่ืองพร้อมแบบคาํขอรับแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการท่ีถกูตอ้งและผลงานวิจยัท่ีไดเ้ผยแพร่แลว้  

 



-๒- 

                   ขอ้ ๗. กาํหนดใหต้าํแหน่งนกัวิจยัมีตาํแหน่งทางวิชาการ  ดงัน้ี 

                             (๑) ตาํแหน่งนกัวิจยั ระดบั ๑ 

                             (๒) ตาํแหน่งนกัวิจยั ระดบั ๒ 

                             (๓) ตาํแหน่งนกัวิจยั ระดบั ๓ 
 

                   ขอ้ ๘. การเสนอขอตาํแหน่งตาม ๗ สามารถดาํเนินการได ้๒ วิธี คือ ผูบ้งัคบับญัชาระดบัหวัหนา้ส่วนงาน 

อาจเสนอขอแต่งตั้งดว้ยความยนิยอมของนกัวิจยัผูน้ั้น  พร้อมแบบคาํขอแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการ   และผลงานวิจยั 

และผูเ้สนอขอแต่งตั้งเสนอขอพร้อมแบบคาํขอแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการและผลงานวิจยั 
 

                   ขอ้ ๙. คุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่ง ใหเ้ป็นไปดงัน้ี 

                             (๑) ตาํแหน่งนักวจิยั ระดบั ๑ 

                                          ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ตอ้งดาํรงตาํแหน่งนกัวิจยั และไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีใน 

ตาํแหน่งดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๒ ปี    และมีประสบการณ์ในการเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัในการควบคุมวิทยา 

นิพนธ์ระดบัปริญญาโทเป็นอยา่งตํ่ามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๕ ปี 

                             (๒) ตาํแหน่งนักวจิยั ระดบั ๒ 

                                           ตอ้งดาํรงตาํแหน่งนกัวิจยัระดบั ๑ และไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่งดงักล่าว และมีประสบการณ์ 

ในการเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัในการควบคุมวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอกจนกระทัง่นกัศึกษาท่ีควบคุมสาํเร็จ  

การศึกษาตามหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ ๓ ปี 

                             (๓) ตาํแหน่งนักวจิยั ระดบั ๓ 

                                        ตอ้งดาํรงตาํแหน่งนกัวิจยัระดบั ๒ และไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่งดงักล่าว และมีประสบการณ์ 

ในการเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัในการควบคุมวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก และดแูลนกัวิจยัระดบัหลงัปริญญาเอก

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๒ ปี 
 

                                   กรณีท่ีเปล่ียนสถานภาพมาเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัมหิดล 

พ.ศ. ๒๕๕๐  ใหน้บัรวมระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งเดิมเป็นคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง  เพ่ือเสนอขอตาํแหน่งได ้
 

                   ขอ้ ๑๐. วิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ใหด้าํเนินการ ดงัน้ี 

                              ๑๐ .๑ ผูข้อแต่งตั้งท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นใหเ้สนอต่อหวัหนา้ภาควิชา  หรือผูบ้งัคบับญัชาระดบั

หวัหนา้ส่วนงานอาจเสนอขอแต่งตั้งดว้ยความยนิยอมของนกัวิจยัผูน้ั้น  พร้อมแบบคาํขอแต่งตั้ง และผลงานวิจยั ดงัน้ี 

                                        (๑) ประวติัและผลงานทางวิชาการตามแบบคาํขอแต่งตั้ง พร้อมแผน่บนัทึก หรือแผน่ซีดี 

                                      (๒) ความประสงคท่ี์จะทราบช่ือหรือไม่ทราบช่ือคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุท่ีทาํหนา้ท่ี

ประเมินผลงานวิจยั  และจรรยาบรรณการวิจยั  (หากมีความประสงคจ์ะทราบช่ือ ตอ้งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุจาก 

ผูท่ี้ยินยอมใหเ้ปิดเผยช่ือเท่านั้น) 

 



-๓- 

                                        (๓) ผลงานวิจยัในสาขาวิชาท่ีขอแต่งตั้งท่ีไดเ้ผยแพร่แลว้ ทั้งน้ีไม่นบังานวิจยัท่ีเป็นส่วนหน่ึง

ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือประกาศนียบตัร หรือวฒิุการศึกษาใดๆ 

                              ๑๐.๒ หวัหนา้ภาควิชากลัน่กรองคุณสมบติั  ภาระงาน  และตรวจสอบความถกูตอ้ง ครบถว้นของ 

แบบคาํขอแต่งตั้ง และผลงานวิจยั  แลว้เสนอต่อหวัหนา้ส่วนงาน 

                              ๑๐.๓ หวัหนา้ส่วนงานแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองการขอแต่งตั้งตาํแหน่งทาง

วิชาการ ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบความถกูตอ้ง ครบถว้นของแบบคาํขอแต่งตั้ง  กลัน่กรองคุณสมบติั  ภาระงาน ผลงานวิจยั 

ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามประกาศน้ี 

                                        ๑๐.๔  คณะอนุกรรมการพิจารณากลัน่กรองการขอแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ 

พิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ ตรวจสอบแบบคาํขอแต่งตั้ง  กลัน่กรองคุณสมบติั  ภาระงาน ผลงานวิจยัใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามประกาศน้ี 

                               ๑๐.๕  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ แต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุประเมินผล 

งานวิจยั และจรรยาบรรณการวิจยั    โดยแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ

และกรรมการผูท้รงคุณวฒิุจาํนวน ๓ คน จากผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย ์หรือตาํแหน่งนกัวิจยั

ระดบั ๒ ข้ึนไป  หรือผูท้รงคุณวฒิุในสาขาวิชานั้น  หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือสาขาวิชาใกลเ้คียงตามความจาํเป็น

และเหมาะสม ท่ีมิไดส้งักดัส่วนงานเดียวกนักบัผูข้อแต่งตั้ง/ผูไ้ดรั้บการเสนอขอแต่งตั้ง 

                                       กรณีตาํแหน่งนกัวิจยั  ระดบั ๒ และตาํแหน่งนกัวิจยั  ระดบั ๓ คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  

ประเมินผลงานวิจยัและจรรยาบรรณการวิจยั แลว้   อาจร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง    พิจารณามีมติตามเสียงขา้งมาก 

ของกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ  และเสนอผลการประเมินตามแบบประเมินฯ  ต่อคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ 

                                        การดาํเนินการตามขอ้น้ีใหอ้ยูใ่นชั้นความลบัทุกขั้นตอน 

                                       ๑๐.๖  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ พิจารณาผลการประเมินผลงานวิจยัและจรรยาบรรณ 

การวิจยั แลว้เสนอผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

                              ๑๐.๗ กรณีท่ีสภามหาวิทยาลยัมีมติอนุมติั และไดรั้บรองมตินั้นแลว้ ใหอ้ธิการบดีออกคาํสัง่แต่งตั้ง 

ใหด้าํรงตาํแหน่งนกัวิจยั ระดบั ๑ หรือนกัวิจยั ระดบั ๒ หรือนกัวิจยั ระดบั ๓ แลว้แต่กรณี  ตั้งแต่วนัท่ีกองบริหารงาน

ทัว่ไป มหาวิทยาลยัมหิดล  ไดรั้บเร่ืองพร้อมแบบคาํขอแต่งตั้งท่ีถกูตอ้งและผลงานวิจยัท่ีไดเ้ผยแพร่แลว้  โดยในคาํสัง่

ใหร้ะบุสาขาวิชาดว้ย 

                                 ๑๐.๘ เม่ือสภามหาวิทยาลยัมีมติการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการเป็นประการใด และไดรั้บรองมติ

นั้นแลว้   ใหม้หาวิทยาลยัแจง้มตินั้นแก่ผูข้อแต่งตั้ง/ผูไ้ดรั้บการเสนอขอแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการ  และส่วนงาน

ภายใน ๓๐ วนั หากมีมติไม่อนุมติั ตอ้งแจง้ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการดว้ย 

 

 

 



-๔- 

                        ๑๑. เกณฑก์ารตดัสินแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่ง ใหเ้ป็นไปดงัน้ี 

                             (๑) ตาํแหน่งนักวจิยัระดบั  ๑ ผลงานวจิยั มีคุณภาพในระดบั  “ดี” และไม่ผิดจรรยาบรรณทาง

วิชาการ  ดงัน้ี 

                                       ผลงานวจิยั ในสาขาวิชาท่ีขอแต่งตั้งท่ีเผยแพร่แลว้  ทั้งน้ีไม่นบังานวิจยัท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ 

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือประกาศนียบตัร หรือวฒิุการศึกษาใดๆ  มีจาํนวนอยา่งนอ้ย ๖ เร่ือง และอยา่งนอ้ย ๔ 

เร่ือง ตอ้งมีคุณภาพในระดบั “ดี”  ซ่ึงผูข้อตาํแหน่งตอ้งเป็นเจา้ของและเป็นผูด้าํเนินการหลกั     และมีส่วนร่วมไม่นอ้ยกวา่ 

ร้อยละ ๕๐ หรือเป็น corresponding author 

                                  กรณีงานวิจยัท่ีเป็นชุดโครงการ หรือท่ีเป็นโครงการต่อเน่ือง ผูข้อตาํแหน่งตอ้งเป็นผูด้าํเนินการ

หลกับางโครงการ และมีผลงานรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐ 

                            (๒) ตาํแหน่งนักวจิยัระดบั  ๒ ผลงานวจิยั มีคุณภาพในระดบั  “ดมีาก” และไม่ผิดจรรยาบรรณทาง  

วิชาการ  รวมถึงมีผลงานเพ่ิมข้ึนหลงัจากไดรั้บแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าวดว้ย  ดงัน้ี 

                                             ผลงานวจิยั ในสาขาวิชาท่ีขอแต่งตั้งท่ีเผยแพร่แลว้  ทั้งน้ีไม่นบังานวิจยัท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 

เพ่ือรับปริญญา  หรือประกาศนียบตัร  หรือวฒิุการศึกษาใดๆ   มีจาํนวนอยา่งนอ้ย ๖ เร่ือง และอยา่งนอ้ย ๔ เร่ืองตอ้งมี

คุณภาพในระดบั “ดีมาก”  ซ่ึงผูข้อตาํแหน่งตอ้งเป็นเจา้ของและเป็นผูด้าํเนินการหลกั  และมีส่วนร่วมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 

๕๐  หรือเป็น corresponding author 

                                  กรณีงานวิจยัท่ีเป็นชุดโครงการ หรือท่ีเป็นโครงการต่อเน่ือง ผูข้อตาํแหน่งตอ้งเป็นผูด้าํเนินการ

หลกับางโครงการ และมีผลงานรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐ 

                              (๓) ตาํแหน่งนักวจิยัระดบั ๓ ผลงานวจิยัมีคุณภาพในระดบั “ดเีด่น” และไม่ผิดจรรยาบรรณทาง 

วิชาการ รวมถึงมีผลงานเพ่ิมข้ึนหลงัจากไดรั้บแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าวดว้ย  ดงัน้ี 

                                             ผลงานวจิยั ในสาขาวิชาท่ีขอแต่งตั้งท่ีเผยแพร่แลว้  ทั้งน้ีไม่นบังานวิจยัท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 

เพ่ือรับปริญญา หรือประกาศนียบตัร หรือวฒิุการศึกษาใดๆ   มีจาํนวนอยา่งนอ้ย ๑๐ เร่ือง  และอยา่งนอ้ย ๔ เร่ืองตอ้ง

เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยูใ่นฐานขอ้มลูระดบันานาชาติ  และอยา่งนอ้ย ๒ เร่ืองตอ้งมีคุณภาพในระดบั “ดีเด่น” 

ซ่ึงผูข้อตาํแหน่งตอ้งเป็นเจา้ของและเป็นผูด้าํเนินการหลกั และมีส่วนร่วมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐ หรือเป็น corresponding author 

                                  กรณีงานวิจยัท่ีเป็นชุดโครงการ หรือท่ีเป็นโครงการต่อเน่ือง ผูข้อตาํแหน่งตอ้งเป็นผูด้าํเนินการ

หลกับางโครงการ และมีผลงานรวมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐ 
 

                                 ๑๒. กรณีท่ีผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานวิจยัในการพิจารณาแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งตาม  ๑๑  ไม่อยู ่

ในหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด      ผูข้อตาํแหน่งอาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลยัไดไ้ม่เกินสองคร้ัง 

และแต่ละคร้ังใหย้ืน่เร่ืองภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีรับทราบมติ โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนบัสนุน  เม่ือสภามหาวิทยาลยั 

ไดรั้บเร่ืองการขอทบทวนผลการพิจารณาตาํแหน่งแลว้ ใหส่้งคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ  เม่ือคณะกรรมการ 

พิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมีความเห็นประการใด  ใหเ้สนอต่อสภามหาวิทยาลยัวินิจฉยั   และใหค้าํวินิจฉยัของสภา

มหาวิทยาลยัเป็นท่ีสุด 



-๕- 

                                  ใหถื้อวนัท่ีกองบริหารงานทัว่ไป มหาวิทยาลยัมหิดล ไดรั้บเร่ืองการขอทบทวนผลการพิจารณา

ตาํแหน่งเป็นวนัท่ีสภามหาวิทยาลยั  หรือประธานคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการไดรั้บเร่ืองขอทบทวน

ผลการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ 
 

                        ๑๓. การทบทวนผลการพิจารณา ใหค้ณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการดาํเนินการดงัน้ี 

                                  (๑) การทบทวนผลการพิจารณาคร้ังท่ีหน่ึง 

                                         กรณีท่ีเห็นวา่ คาํช้ีแจงขอ้โตแ้ยง้ไม่มีเหตุผลทางวิชาการ  จะมีมติไม่รับพิจารณาได ้

                                         กรณีท่ีเห็นวา่ คาํช้ีแจงขอ้โตแ้ยง้มีเหตุผลทางวิชาการ ใหมี้มติรับไวพิ้จารณา โดยมอบให ้

คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานวิจยั และจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจยั ชุดเดิมพิจารณา

คาํช้ีแจงขอ้โตแ้ยง้นั้น 

                                  (๒) การทบทวนผลการพิจารณาคร้ังท่ีสอง 

                                         กรณีท่ีเห็นวา่ คาํช้ีแจงขอ้โตแ้ยง้ไม่มีเหตุผลทางวิชาการ หรือมิไดช้ี้แจงขอ้โตแ้ยง้โดยมี

เหตุผลเพ่ิมเติมจากคร้ังท่ีหน่ึง  จะมีมติไม่รับพิจารณากไ็ด ้

                                         กรณีท่ีเห็นวา่ คาํช้ีแจงขอ้โตแ้ยง้มีเหตุผลทางวิชาการ และไดช้ี้แจงเหตุผลเพ่ิมเติมจากการ 

ขอทบทวนคร้ังท่ีหน่ึง  ใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานวิจยั และจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิจยัเพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาคาํช้ีแจงขอ้โตแ้ยง้และผลงานวิจยัของผูข้อแต่งตั้ง หรือผูไ้ดรั้บการเสนอขอแต่งตั้ง  ทั้งน้ี 

ใหป้ระธานคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานวิจยั  และจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจยัชุดเดิมทาํ

หนา้ท่ีประธาน 

                                   (๓)  คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานวิจยั  และจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิจยั พิจารณาแลว้แจง้ผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ 

                                               (๔)  เม่ือคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมีความเห็นประการใด  ใหเ้สนอต่อสภามหาวิทยาลยั 

วินิจฉยั  และใหค้าํวินิจฉยัของสภามหาวิทยาลยัเป็นท่ีสุด 
 

                               ๑๔. กรณีการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานวิจยั และจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิจยัเพ่ิมเติม ใหส่้วนงานจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสาํหรับการทบทวนผลการพิจารณาผลงานวิจยัของกรรมการท่ี

แต่งตั้งนั้นดว้ย 
 

                        ๑๕. สภามหาวิทยาลยัอาจพิจารณาเฉพาะคาํช้ีแจงขอ้โตแ้ยง้ของผลงานวิจยัท่ีคุณภาพไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์

กาํหนดเท่านั้น  หากผูข้อแต่งตั้งหรือผูไ้ดรั้บการเสนอขอแต่งตั้งมีผลงานวิจยัใหม่เพ่ิมเติม  กรณีน้ีจะตอ้งดาํเนินการเสนอขอ

ตาํแหน่งใหม่  และใหถื้อวา่วนัท่ียื่นผลงานวิจยัเพ่ิมเติมเป็นวนัท่ีเสนอขอตาํแหน่งใหม่  
 

                               ๑๖. กรณีมีปัญหาท่ีจะตอ้งวินิจฉยัตามประกาศน้ี  ใหส้ภามหาวิทยาลยัเป็นผูวิ้นิจฉยัช้ีขาด  และใหค้าํวินิจฉยั 

ของสภามหาวิทยาลยัเป็นท่ีสุด 
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