
ที่มา

และเกณฑก์ารขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ

ด้วยผลงานด้านศาสนา



หลักคิดและกรอบกฎหมาย
ที่น ามาก าหนดทิศทางการท างาน

ในการพจิารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหนง่ทาง
วิชาการดว้ยผลงานดา้นศาสนา



กลุ่มต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรด้ำน

ศำสนำ

กลุ่ม
มหำวิทยำลัย
ด้ำนศำสนำ

รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ มาตรา ๖๗

รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษา และการเผยแผ่

หลักธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนา
จิตใจ และปัญญา



รัฐพึ่งอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และศาสนา ในการอุปถัมภ์และ
คุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือมาช้า

นาน รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา และ
การเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถร
วาท เพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจ และปัญญา และ

ต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิ ให้มี การบ่อนท าลาย
พระพุทธศาสนา ไม่ว่ารูปแบบใด และพึ่งส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วน
ร่วมในการด าเนินมาตรการ หรือกลไกดังกล่าว

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐
มาตรา ๖๗



กฎกระทรวงว่าการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อ ๑๐ กลุ่ม
สถาบันการศึกษาที่เน้นการพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา มีพันธ
กิจหลักและยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่การพัฒนาปัญญาด้วยหลักศาสนากับหลักวิชาการ 
โดยต้อง

(๑) มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มีสติ ปัญญา และคุณธรรม ด้วยการ
จัดการเรียนการสอนที่ผสานกับหลักศาสนากับวิชาการ

(๒) ให้ความส าคัญกับการวิจัย และสร้างนวัตกรรมโดยยึดหลักศาสนา 
ปรับใช้หลักศาสนาให้กับสังคมที่ เปลี่ยนไป และสร้างหลักวิชาการที่
สอดคล้องกับหลักศาสนาเป็นทางเลือกคู่กับหลักวิชาการของประเทศ
ตะวันตก

(๓) น าหลักค าสอนของศาสนาต่างๆ มาชี้น าสังคมโดยมุ่งพัฒนาจิตใจ 
สติ ปัญญา และพฤติกรรมของประชาชนเพื่อให้เกิดสันติสุข และความ
สามัคคีของคนในชาติ



ผลงานที่มีคุณค่า และคุณูปการต่อบุคคล ชุมชน และ
สังคม ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ โดยการน า
หลักการทางศาสนาที่ผ่านการบูรณาการกับศาสตร์
สมัยใหม่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจ และปัญญา 
เสริมสร้างชุมชน สังคม (People) เศรษฐกิจ
(Economics) การศึกษา (Education) สิ่งแวดล้อม
(Environment) การเมือง (Politics) และด้านอื่นๆ 
จนก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม

นิยามผลงานด้านศาสนา



จากค าสอนสู่การ

ปฏิบัติจริงใน

ชีวิต ชุมชน 

สังคม

Textual 
Religions

Intellectual 
Religions

Practical
Religions

Engaged
Religions



หลักศาสนา

กับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม



รูปแบบผลงาน
วิชาการด้าน
ศาสนา

รูปแบบการประยุกต์
หลักค าสอนสู่การ
ปฏิบัติเพื่อพัฒนา
จิตใจและปัญญา 

รูปแบบการประยุกต์
หลักค าสอนสู่การ

ปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจ
และปัญญา 

รูปแบบการเผย
แผ่ค าสอนเพื่อ
ชี้น าสังคม

รูปแบบการบูรณา
การค าสอนกับ

ศาสตร์สมัยใหม่หรือ
ใช้ภาษาสากลตอบ
โจทย์สังคมโลก

รูปแบบการสร้างหลัก
วิชาการกับหลักศาสนา
เป็นองค์ความรู้ทาง
ศาสนาไปเป็นกรอบ
ใหม่ในการพัฒนา

๑

๓

๒

๔

๕



(๑) เป็นผู้มีความมุ่งมั่น และใส่ใจต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในวิถีทางที่ถูกต้องและเหมาะสม และเป็นแบบอย่างของนักสร้าง
ระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ในวิถีโลกที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป

(๒) เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมจรรยาที่งดงาม มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ด าเนินชีวิตแก่ผู้อื่นในชุมชน องค์กร และสังคม 

(๓) เป็นผู้มีจิตเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ มุ่งพัฒนางานจิตอาสา ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขจากการท างาน 
เสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ 

(๔) เป็นผู้มีปัญญาเพื่อพัฒนาและเปลี่ยนแปลงชุมชน และสังคม ใช้ปัญญาสร้างสรรค์คุณค่าต่อทางชุมชน 
องค์กร สังคม ผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม

คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของการเป็นอาจารย์



• ผศ.
• ผลงานคุณภาพ

ระดับ B ๑ เรื่อง 
ใช้เสียงข้างมาก

• รศ.
• ผลงานคุณภาพ 

ระดับ B ๒ เรื่อง 
หรือผลงานระดับ A  
๑ เรื่องใช้เสียงข้างมาก

•ศ.
•ผลงาน คณภาพระดับ 
A ๒ เรื่อง หรือ 
ผลงานระดับ A+ ๑ 
เรื่อง ใช้เสียงข้างมาก

แนวทางการท างาน
ในการการพิจารณาแต่งตัง้บุคคลใหด้ ารงต าแหนง่ทางวชิาการดว้ยผลงานดา้นศาสนา

• ผศ.
• ผลงานคุณภาพ

ระดับ B ๑ เรื่อง 
ใช้เสียงเอกฉันท์

• รศ.
• คุณภาพระดับ A ๒ 

เรื่อง ใช้เสียงเอก
ฉันท์

•ศ.
• คุณภาพระดับ A+

๒  เรื่อง ใช้เสียง
เอกฉันท์

วิธีปกติ

วิธีพิเศษ



ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ 
และลักษณะคุณภาพของผลงานวิชาการด้านศาสนา

ผลงานที่มีหลักฐานชัดเจนว่า 
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางจิตใจ และ
พฤติกรรมกลุ่มบุคคลในพ้ืนที่
เป้าหมายที่เข้ามาร่วมกิจกรรม 
หรือโครงการ

ผลงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ 
และพฤติกรรมของกลุ่มบุคคล
ในพ้ืนที่เป้าหมายที่เข้ามาร่วม
กิจกรรม จ าสามารถน าไปสู่
ผลกระทบต่อชุมชน องค์กร 
และระดับภูมิภาค

ผลงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ และ
พฤติกรรมของกลุ่มบุคคลในพื้นที่
เป้าหมายที่เข้ามาร่วมกิจกรรม 
น าไปสู่ผลกระทบต่อชุมชน 
องค์กร และสังคมระดับชาติและ
นานาชาติ จนกลายเป็นองค์
ความรู้ใหม่ (Body of 
Knowledge) และเป็นกรณีศึกษา 
(Best Practice) ซึ่งก่อให้เกิด
การศึกษาดูงาน แล้วขยายผลไปสู่
การพัฒนาต่อยอดในพื้นที่อื่นๆ 
ต่อไป

B A A+



ระดับคุณภาพมาตรฐานแตล่ะต าแหน่งระดับผู้ชว่ยศาสตราจารยด์้านศาสนา 
ระดับรองศาสตราจารยด์้านศาสนา และระดับศาสตราจารยด์้านศาสนา มี ๓ ด้าน

มีปัญญาที่เกิดจากการศึกษา 
เรียนรู้ และการปฏิบัติตาม
หลักศาสนา จนสามารถเข้าใจ
แก่นแท้ของหลักการทาง
ศาสนาอย่างลึกซึ้ง 

ปฏิบัติตัวด ารงตนอยูใ่นกรอบ
ของหลักการทางศาสนาอย่าง
มีสติ และสมาธิ จนสามารถ
น าหลักการทางศาสนามา
สร้างความเปลี่ยนแปลง
คุณค่าให้เกิดข้ึนภายในตนเอง 
จนเป็นแบบอย่างที่ดี และการ
ปฏิบัติให้แก่ลูกศิษย์ และ
บุคคลทั่วไปอย่างกว้างขวาง

มีศักยภาพในการน าผลที่เกิด
จากการปฏิบัติไปสู่การพัฒนา
บุคคล ชุมชน องค์กร และ
สังคมในระดับชาติและ
นานาชาติ จนกลายเป็นแหล่ง
เรียนรู้ หรือสถาบันที่ท าหน้าที่
ฝึกฝนพัฒนาทางพฤติกรรม 
จิตใจ และปัญญา จนท าให้
เกิดความสามัคคี และอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข

ปัญญา พฤติกรรม ศักยภาพ
๑ ๓๒



ต่อพุทธศาสนิกชน  ลูกศิษย์ และบุคคลทั่วไป

ต่อชุมชน องค์กร สังคม



กายภาพ

Physical 

Development

พฤติภาพ

Behavioral

Development

จิตภาพ

Metal 

Development

ปัญญาภาพ

Intellectual

Development

ผลกระทบจาก
ผลงานทาง

วิชาการด้านศาสนา



๙

๘

๔
๓

๗

16๑

ศึกษาวิเคราะห์หลักศาสนาที่เอื้อต่อการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย

๒
ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของบุคคล ชุมชน องค์กร และสังคมก่อนด าเนินการ

๕

ศึกษาวิเคราะหแ์นวคิด ทฤษฎี และถอดแบบอย่างของความส าเร็จที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่จะพัฒนา

บูรณาการหลักศาสนากับศาสตร์สมัยให้เหมาะกับสภาพปัญหาและความต้องการ

กระบวนการติดตาม รักษา และพัฒนาต่อยอดให้การพัฒนาใน

พื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

๖

บันได     
ขั้น ก้าวสู่

การขอต าแหนง่ทาง
วิชาการด้านศาสนา

ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการพัฒนาบุคคลหรือพื้นที่เป้าหมาย

ออกแบบ และสร้างรูปแบบการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย

น าเสนอองค์ความรู้ใหม่ (Body of knowledge)

การพัฒนาบุคคล กลุ่มบุคคล หรือพื้นที่เป้าหมาย



การเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านศาสนา

(๑) การจัดนิทรรศการ หรือเวทีแสดงข้อมูลและแสดงผลการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการด าเนินงานจัด

กิจกรรมหรือโครงการด้านศาสนเพื่อพัฒนาบุคคล ชุมชน องค์กรและ สังคม

(๒) การเปิดพื้นที่เรียนรู้ ให้บุคคลภายนอกเข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่ง

การจัดการพื้นที่ด าเนินการโดยชุมชนซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการด าเนินงานจัดกิจกรรมหรือโครงการ

ด้านศาสนเพื่อพัฒนาบุคคล ชุมชน องค์กรและ สังคม

(๓) การเผยแพร่ผลงานเป็นรูปภาพ หนังสือ วิดีทัศน์ ภาพยนต์ หรือ หนังสือเสียง โดยอาจจัดพิมพ์หรือ

เผยแพร่แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(๔) การเผยแพร่ผลงานในรูปของข่าวสารต่อสาธารณะผ่านสื่อมวลชน และสื่อในสังคมออนไลน์ หรือผ่าน

เว็บไซต์ของหน่วยงานที่ร่วมด าเนินงานจัดกิจกรรม



ขั้นตอนที่ ๑ 

พิจารณาความสอดคล้องระหว่างผลงานกับนิยามผลงานทาง

วิชาการด้านศาสนา

ขั้นตอนที่ ๒ 

พิจารณามาตรฐานของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

ขั้นตอนที่ ๓ 

พิจารณาจรรยาบรรณของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

ขั้นตอนที่ ๔ 

ประเมินกระบวนการด าเนินการ

ขั้นตอนที่ ๕ 

ประเมินผลกระทบจาการด าเนินการ

ขั้นตอนที่ ๖ 

ประเมินลักษณะการเผยแผ่ผลงานทางวิชาการ

ขั้นตอนที่ ๗ 

ประเมินคุณภาพ

ของผลงานงานทาง

วิชาการ

ขั้นตอนการประเมิน 

B

A

A+



การประเมินผลงานวิชาการ

ด้านศาสนา




