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ประกาศ  ก.พ.อ. 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  และมาตรา  ๒๘  แหงพระราชบัญญัติขาราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.พ.อ.  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ัง 
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ  ศาสตราจารย  ไวดังนี้ 

หมวดที่  ๑ 
การแตงต้ังอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 
 

กําหนดใหสภาสถาบันแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ซ่ึงประกอบดวย 
(๑) ประธานกรรมการ  ตองเปนกรรมการจากสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ 
(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองเปนบุคคลภายนอกสถาบัน  โดยคัดสรรจากบัญชี  รายชื่อ

ผูทรงคุณวุฒิที่  ก.พ.อ.  กําหนด  ซ่ึงครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน  ในสถาบันนั้น  ๆ   
จํานวนไมนอยกวา  ๕  คน  แตไมเกิน  ๑๐  คน 

ก. หลักเกณฑ 
 การพิจารณาแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  

รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  ใหถือคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ความรูความสามารถและผลงาน
ทางวิชาการตามที่กําหนดในประกาศฉบับนี้ 

 การพิจารณาแตงต้ังในวรรคแรกกระทําได  ๒  วิธี  คือ  การแตงต้ังโดยวิธีปกติ  และการแตงต้ัง
โดยวิธีพิเศษ 

 ขอ ๑ การแตงต้ังอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีปกติใหดําเนินการ
ดังนี้ 

   ๑.๑ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
    ๑.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
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     ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาตองดํารงตําแหนง
อาจารย  และไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวา  ๙  ป  หรือ 

     ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาตองดํารงตําแหนง
อาจารย  และไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวา  ๕  ป  หรือ 

     ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาตองดํารงตําแหนง
อาจารย  และไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวา  ๒  ป  หรือ 

     ผูใดดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น  แตไดโอนหรือยายมาบรรจุ
และแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอาจารยประจําในสถาบันอุดมศึกษา  หากผูนั้นเคยไดรับการแตงต้ังเปน
อาจารยพิเศษในสถาบันอุดมศึกษาที่  ก.พ.อ.  รับรอง  และไดสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่ง  ซ่ึงเทียบคาได
ไมนอยกวา  ๒  หนวยกิต/ทวิภาค  อาจนําระยะเวลาระหวางเปนอาจารยพิเศษในภาคการศึกษาที่สอนนั้น
มาเปนเวลาในการขอแตงต้ังตําแหนงทางวิชาการ  โดยใหคํานวณเวลาในการสอนพิเศษให  ๓  ใน  ๔  
ของเวลาที่ทําการสอน 

     กรณีที่อาจารยผูใดไดรับวุฒิเพิ่มข้ึน  ใหนับเวลาในการปฏิบัติหนาที่
ในตําแหนงอาจารยกอนไดรับวุฒิเพิ่มข้ึนและเวลาที่ไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอาจารยหลังจากไดรับ
วุฒิเพิ่มข้ึน  รวมกัน  เพื่อขอแตงต้ังตําแหนงผูชวยศาสตราจารยไดตามอัตราสวนของระยะเวลาที่กําหนด
ไวในคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

    ๑.๑.๒ ผลการสอน   มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่ง  ที่กําหนดไว 
ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาและมีความชํานาญในการสอน  และเสนอเอกสารประกอบการสอน
ที่ผลิตข้ึนสําหรับการสอนทั้งรายวิชาไมนอยกวา  ๑  รายวิชา  ซ่ึงมีคุณภาพดี  และไดใชประกอบการสอน
มาแลว  โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ตามหลักเกณฑและ
วิธีการในขอบังคับของสภาสถาบัน 

    ๑.๑.๓ ผลงานทางวิชาการ  ประกอบดวย  (๑)  และ  (๒)  ตอไปนี้ 
     (๑) ๑.๑ ผลงานวิจัยซ่ึงมีคุณภาพดีและไดรับการตีพิมพเผยแพร  

ตามเกณฑที่  ก.พ.อ.  กําหนด  ทั้งนี้  ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใด  ๆ  หรือ 

      ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  ซ่ึงมีคุณภาพดี  และ 
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     (๒) งานแตง  เรียบเรียง  แปลหนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ  
ซ่ึงมีคุณภาพดี  และไดรับการตีพิมพเผยแพรตามเกณฑที่  ก.พ.อ.  กําหนด 

   ๑.๒ ตําแหนงรองศาสตราจารย 
    ๑.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ

ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวา  ๓  ป 
    ๑.๒.๒ ผลการสอน   มีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดไว 

ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา  และมีความชํานาญพิเศษในการสอน  และเสนอเอกสารคําสอน 
ที่ผลิตข้ึนสําหรับการสอนทั้งรายวิชาไมนอยกวา  ๑  รายวิชา  ซ่ึงมีคุณภาพดีและไดใชประกอบการสอน
มาแลว  โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ตามหลักเกณฑและ
วิธีการในขอบังคับของสภาสถาบัน 

    ๑.๒.๓ ผลงานทางวิชาการ  ประกอบดวย  (๑)  และ  (๒)  ตอไปนี้ 
     (๑) ๑.๑ ผลงานวิจัยซ่ึงมีคุณภาพดี  และไดรับการตีพิมพเผยแพร  

ตามเกณฑที่  ก.พ.อ.  กําหนด  ทั้งนี้  ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใด  ๆ  หรือ 

      ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  ซ่ึงมีคุณภาพดี  และ 
     (๒) งานแตง  เรียบเรียง  ตํารา  หรือหนังสือที่ใชประกอบการศึกษา

ในระดับสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงมีคุณภาพดี  และไดรับการตีพิมพเผยแพรตามเกณฑที่  ก.พ.อ.  กําหนด 
   ผลงานทางวิชาการตามขอ  ๑.๒.๓  (๑)  และ  (๒)  ตองไมซํ้ากับผลงานที่ไดเคยใช

สําหรับการพิจารณาแตงต้ังเปนผูชวยศาสตราจารยมาแลว  ทั้งนี้  จะตองมีผลงานทางวิชาการที่เพิ่มข้ึน
หลังจากไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยดวย 

   ๑.๓ ตําแหนงศาสตราจารย 
    ๑.๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและ 

ไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวา  ๒  ป 
    ๑.๓.๒ ผลการสอน   มีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดไว 

ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา  และมีความเชี่ยวชาญในการสอน  และเสนอเอกสารหรือส่ือการสอน
ตามที่สภาสถาบันกําหนด  โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการตามหลักเกณฑ
และวิธีการในขอบังคับของสภาสถาบัน 
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    ๑.๓.๓ ผลงานทางวิชาการ  ผูขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได  ๒  วิธี  ดังนี้ 
     วิธีที่  ๑  ประกอบดวย  (๑)  และ  (๒)  ตอไปนี้ 
     (๑) ๑.๑ ผลงานวิจัยซ่ึงมีคุณภาพดีมาก  และไดรับการตีพิมพ

เผยแพร  ตามเกณฑที่  ก.พ.อ.  กําหนด  ทั้งนี้  ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรใด  ๆ  หรือ 

      ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  ซ่ึงมีคุณภาพดีมาก  และ 
     (๒) งานแตง  ตํารา  หรือหนังสือที่ใชประกอบการศึกษาในระดับ

สถาบันอุดมศึกษา  ไมนอยกวา  ๑  เลม  ซ่ึงมีคุณภาพดีมาก  และไดรับการตีพิมพเผยแพรตามเกณฑที่  
ก.พ.อ.  กําหนด 

     วิธีที่  ๒  ประกอบดวย  (๑)  หรือ  (๒)  หรือ  (๓)  ตอไปนี้ 
     (๑) ผลงานวิจัยซ่ึงมีคุณภาพดีเดน  และไดรับการตีพิมพเผยแพร  

ตามเกณฑที่  ก.พ.อ.  กําหนด  ทั้งนี้  ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใด  ๆ  หรือ 

     (๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  ซ่ึงมีคุณภาพดีเดน  หรือ 
     (๓) งานแตง  ตํารา  หรือหนังสือที่ใชประกอบการศึกษาในระดับ

สถาบันอุดมศึกษา  ไมนอยกวา  ๑  เลม  ซ่ึงมีคุณภาพดีเดน  และไดรับการตีพิมพเผยแพรตามเกณฑที่  
ก.พ.อ.  กําหนด 

   ผลงานทางวิชาการตามขอ  ๑.๓.๓  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ตองไมซํ้ากับผลงานที่ได
เคยใชสําหรับการพิจารณาแตงต้ังเปนผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยมาแลว  ทั้งนี้  ตองมี
ผลงานทางวิชาการที่เพิ่มข้ึนหลังจากไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยดวย 

ข. วิธีการ 
ขอ ๒ วิธีการแตงต้ังอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารย  โดยวิธีปกติใหดําเนินการดังนี้ 
  ๒.๑ การแตงต้ังตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
    ๒.๑.๑ ใหคณะวิชาเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑตอคณะกรรมการ

พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ตามแบบคําขอเสนอแตงต้ังที่  ก.พ.อ.  กําหนด  พรอมดวยผลงานทางวิชาการ 
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    ๒.๑.๒ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอน
โดยอาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม 

    ๒.๑.๓ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  แตงต้ังกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการในสาขาวิชานั้น  ๆ  ซ่ึงมีองคประกอบ  ดังนี้ 

     (๑) ประธานกรรมการแตงต้ังจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ 

     (๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  ๓-๕  คน 
   การแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทาง

วิชาการ  ตองคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่  ก.พ.อ.  กําหนดสําหรับสาขาวิชานั้น  ๆ  โดยตอง
เปนบุคคลภายนอกสถาบันที่ผูขอสังกัด  และมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาตําแหนงที่เสนอขอ  และ
กําหนดใหตองมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ  โดยมี
กรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด  และใหการดําเนินการอยูในชั้นความลับ
ทุกข้ันตอน 

   ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเปนที่สถาบันอุดมศึกษาไมสามารถแตงต้ัง
ผูทรงคุณวุฒิ  จากบัญชีรายชื่อดังกลาวได  ใหขอความเห็นชอบจาก  ก.พ.อ.  เปนราย  ๆ  ไป 

   เกณฑการตัดสิน  ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความ
เปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  การตัดสินของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 

   ๒.๑.๔ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณาความเห็น
ของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๒.๑.๓  แลว  ใหนําเสนอตอสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติและให
อธิการบดีออกคําส่ังแตงต้ัง  และแจงให  ก.พ.อ.  ทราบภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันที่ออกคําส่ังแตงต้ัง  
พรอมกับสําเนาคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ  และ
แบบคําขอแตงต้ัง ฯ 

   คําส่ังแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตองระบุสาขาวิชาเชี่ยวชาญของ
ตําแหนงทางวิชาการที่ส่ังแตงต้ังนั้นดวย 

  ๒.๒ การแตงต้ังตําแหนงรองศาสตราจารย 
   ๒.๒.๑ ใหคณะวิชาเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑตอคณะกรรมการ

พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ตามแบบคําขอเสนอแตงต้ังที่  ก.พ.อ.  กําหนดพรอมดวยผลงานทางวิชาการ 
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   ๒.๒.๒ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอน  
โดยอาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม 

   ๒.๒.๓ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  แตงต้ังกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการในสาขาวิชานั้น  ๆ  ซ่ึงมีองคประกอบ  ดังนี้ 

    (๑) ประธานกรรมการแตงต้ังจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ 

    (๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  ๓-๕  ทาน 
    การแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน

ทางวิชาการตองคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่  ก.พ.อ.  กําหนดสําหรับสาขาวิชานั้น  ๆ  โดยตอง
เปนบุคคลภายนอกสถาบันที่ผูขอสังกัด  และมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาตําแหนงที่เสนอขอ  และ
กําหนดใหตองมีการประชุมผูทรงคุณวุฒิโดยมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด  และใหการดําเนินการอยูในชั้นความลับทุกข้ันตอน 

    ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเปนที่สถาบันอุดมศึกษาไมสามารถ
แตงต้ังผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อดังกลาวได  ใหขอความเห็นชอบจาก  ก.พ.อ.  เปนราย  ๆ  ไป 

    เกณฑการตัดสิน  ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพ 
ที่แสดงความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  การตัดสินของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 

   ๒.๒.๔ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณาความเห็น
ของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๒.๒.๓  แลว  ใหนําเสนอตอสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติและ 
ใหอธิการบดีออกคําส่ังแตงต้ัง  และแจงให  ก.พ.อ.  ทราบภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันที่ออกคําส่ังแตงต้ัง  
พรอมกับสําเนาคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ  และ
แบบคําขอแตงต้ัง ฯ 

   คําส่ังแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตองระบุสาขาวิชาเชี่ยวชาญของ
ตําแหนงทางวิชาการที่ส่ังแตงต้ังนั้นดวย 

  ๒.๓ การแตงต้ังตําแหนงศาสตราจารย 
   ๒.๓.๑ ใหคณะวิชาเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑตอคณะกรรมการ

พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ตามแบบคําขอเสนอแตงต้ังที่  ก.พ.อ.  กําหนดพรอมดวยผลงานทางวิชาการ 
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   ๒.๓.๒ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอน  
โดยอาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม 

   ๒.๓.๓ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  แตงต้ังกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการในสาขาวิชานั้น  ๆ  ซ่ึงมีองคประกอบ  ดังนี้ 

    (๑) ประธานกรรมการแตงต้ังจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ 

    (๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
    หากเสนอขอตามวิธีที่  ๑  ใหแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  

๓-๕  ทาน  พิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอความเห็นเบื้องตนกอนเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการพิจารณา 

    หากเสนอขอตามวิธีที่  ๒  ใหแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  
๕  ทาน  พิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอความเห็นเบื้องตนกอนเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการพิจารณา 

    การแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการตองคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่  ก.พ.อ.  กําหนดสําหรับสาขาวิชานั้น  ๆ  โดยตอง
เปนบุคคลภายนอกสถาบันที่ผูขอสังกัด  และมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาตําแหนงที่เสนอขอ  และ
กําหนดใหตองมีการประชุมกรรมการผูทรงคุณวุฒิโดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิมาประชุมไมนอยกวา 
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  และใหการดําเนินการอยูในชั้นความลับทุกข้ันตอน 

    ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเปนที่สถาบันอุดมศึกษาไมสามารถ
แตงต้ังผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อดังกลาวได  ใหขอความเหน็ชอบจาก  ก.พ.อ.  เปนราย  ๆ  ไป 

    เกณฑการตัดสิน  ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพที่
แสดงความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  โดยวิธีที่  ๑  หรือวิธีที่  ๒  การตัดสินของที่ประชุมใหถือ
เสียงขางมาก 

   ๒.๓.๔ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณาความเห็น
ของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๒.๓.๓  แลว  ใหนําเสนอตอสภาสถาบันพิจารณา 

   ๒.๓.๕ เมื่อสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติแลวใหเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
ศึกษาธิการผาน  ก.พ.อ.  เพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรี  เพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
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โปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง  พรอมสงสําเนาคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการ  ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ  และผลงานทางวิชาการ  จํานวน  ๑  ชุด 

 ขอ ๓ การแตงต้ังอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 
   กรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางย่ิง  สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอแตงต้ัง 

ผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  หรือรองศาสตราจารย  ซ่ึงมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงที่ตางไปจากที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  (เชน  การเสนอ
แตงต้ังอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย   โดยที่ผูนั้นมิได ดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย  มากอน  หรือเสนอขอแตงต้ังผูชวยศาสตราจารย  ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงยังไมครบ
ระยะเวลาที่กําหนดใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  หรือการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการที่
สูงข้ึนโดยเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเชี่ยวชาญ)  โดยใหดําเนินการดังนี้ 

   ผลงานทางวิชาการ 
   ๓.๑ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
    การแตงต้ังตําแหนงผูชวยศาสตราจารยโดยวิธีพิเศษ  จะตองเสนอผลงาน

ทางวิชาการเชนเดียวกับการแตงต้ังโดยวิธีปกติและผลงานทางวิชาการจะตองมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 
   ๓.๒ ตําแหนงรองศาสตราจารย 
    การแตงต้ังตําแหนงรองศาสตราจารยโดยวิธีพิเศษ  จะตองเสนอผลงาน

ทางวิชาการเชนเดียวกับการแตงต้ังโดยวิธีปกติและผลงานทางวิชาการจะตองมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 
   ๓.๓ ตําแหนงศาสตราจารย 
    การแตงต้ังตําแหนงศาสตราจารยโดยวิธีพิเศษสามารถเสนอผลงาน 

ทางวิชาการไดเฉพาะวิธีที่  ๑  เทานั้น  และผลงานทางวิชาการจะตองมีคุณภาพอยูในระดับดีเดน 
ขอ ๔ วิธีการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการวิธีพิเศษ  ใหดําเนินการดังนี้ 
  ๔.๑ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยวิธีพิเศษ 
   ใหดําเนินการตามวิธีการเชนเดียวกับการแตงต้ังตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

โดยวิธีปกติโดยอนุโลม  โดยใหแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  ๕  ทาน  เปนคณะกรรมการ 
เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ  และการตัดสินของที่ประชุมตองไดรับคะแนนเสียงไมนอย
กวา  ๔  ใน  ๕  เสียง 
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  ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่แสดง
ความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น 

  ๔.๒ ตําแหนงรองศาสตราจารยวิธีพิเศษ 
   ใหดําเนินการตามวิธีการเชนเดียวกับการแตงต้ังตําแหนงรองศาสตราจารย 

โดยวิธีปกติโดยอนุโลม  โดยใหแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  ๕  ทาน  เปนคณะกรรมการ 
เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ  และการตัดสินของที่ประชุมตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา  
๔  ใน  ๕  เสียง 

  ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่แสดง
ความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น 

  ๔.๓ ตําแหนงศาสตราจารยวิธีพิเศษ 
   ใหดําเนินการตามวิธีการเชนเดียวกับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย  

วิธีปกติโดยอนุโลม  โดยใหแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวน  ๕  ทาน  เปนคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ  และการตัดสินของที่ประชุมตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา  ๔  ใน  ๕  เสียง 

  ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่แสดง
ความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น 

 ขอ ๕ แบบคําขอ  (แบบ  ก.พ.อ.๐๓)  แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทาง
วิชาการ  แนวทางในการประเมินผลการสอนของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  คําจํากัดความ
ของผลงานทางวิชาการประเภทตาง  ๆ  ลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ  ลักษณะการตีพิมพ
เผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตามระดับคุณภาพ  ใหเปนไปตามที่กําหนดไวทายประกาศนี้ 

หมวดที่  ๒ 
การลงโทษ 

 
 

 ขอ ๖ มาตรการในการปองกันและลงโทษผูขอตําแหนงอันสอใหเห็นวาเปนผูที่กระทําผิด
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวของกับผลงานทางวิชาการและเปนผูที่มีความประพฤติไมเหมาะสม
ที่จะไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาดําเนินการ  
ดังตอไปนี้ 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

   ๖.๑ กรณีหากตรวจพบวาผูขอตําแหนงระบุการมีสวนรวมในผลงานไมตรงกับ
ความเปนจริงหรือมีพฤติการณสอวามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอื่น  หรือนําผลงานทางวิชาการ
ของผูอื่นไปใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการโดยอางวาเปนผลงานทางวิชาการของตนเอง  ใหอธิการบดี
ส่ังงดการพิจารณาการขอตําแหนงทางวิชาการในครั้งนั้นและดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและ
ความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณี  ๆ  ไป  และหามผูกระทําผิดนั้นเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ 
มีกําหนดเวลาไมนอยกวา  ๕  ป  นับต้ังแตวันที่สภาสถาบันมีมติ 

   ๖.๒ กรณีที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติใหดํารงตําแหนงทางวิชาการไปแลว  หาก
ภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบวาผลงานทางวิชาการที่ใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการคร้ังนั้น  
เปนการลอกเลียนผลงานของผูอื่นหรือนําเอาผลงานของผูอื่นไปใช  โดยอางวาเปนผลงานของตนเอง  
ใหอธิการบดีส่ังถอดถอนผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารย  และ 
รองศาสตราจารยพิเศษ  สวนตําแหนงศาสตราจารยและศาสตราจารยพิเศษ  ใหสภาสถาบันพิจารณา
เสนอความเห็นตอ  ก.พ.อ.  เพื่อนําความกราบบังคับทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ถอดถอน  และ
ดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณี  ๆ  ไป  และหาม
ผูกระทําผิดนั้นเสนอขอตําแหนงทางวิชาการมีกําหนดเวลาไมนอยกวา  ๕  ป  นับต้ังแตวันที่อธิการบดี 
มีคําส่ังถอดถอน  หรือนับต้ังแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ถอดถอน  แลวแตกรณ ี

หมวดที่  ๓ 
การอุทธรณ 

 
 

 ขอ ๗ กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไมอยูในหลักเกณฑที่  
ก.พ.อ.  กําหนด  ผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการอาจย่ืนอุทธรณผลการพิจารณานั้นได  โดยย่ืนอุทธรณ
ตอสภาสถาบันไดภายใน  ๙๐  วัน  นับแตวันที่รับทราบมติ 

   เมื่อสภาสถาบันไดรับเร่ืองอุทธรณแลวใหสงคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง  
ทางวิชาการพิจารณาคําอุทธรณ  เมื่อมีความเห็นประการใดใหเสนอตอสภาสถาบันวินิจฉัยและให   
คําวินิจฉัยของสภาสถาบันถือเปนที่สุด 

บทเฉพาะกาล 
 

 

 ขอ ๘ เมื่อประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใชแลว  ใหดําเนินการ  ดังนี้ 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

   ๘.๑ การเขาสูตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  และตําแหนงรองศาสตราจารย   
หากผูเสนอขอกําหนดตําแหนงย่ืนเร่ืองกอนวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๙  (วันที่สภาสถาบันรับเร่ือง)   
ใหสภาสถาบันแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ  และดําเนินการพิจารณา 
ตามวิธีการที่กําหนดไวในระเบยีบนี้  สวนหลักเกณฑในการพิจารณาใชหลักเกณฑตามที่  ก.ม.  กําหนด 

   ๘.๒ การเขาสูตําแหนงศาสตราจารย  หากผูเสนอขอกําหนดตําแหนงย่ืนเร่ือง
กอนวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๙  (วันที่  ก.พ.อ.  รับเร่ือง)  ให  ก.พ.อ.  ดําเนินการพิจารณากําหนดตําแหนง
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.ม.  กําหนด 

   ๘.๓ การเขาสูตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ตําแหนงรองศาสตราจารย  และตําแหนง
ศาสตราจารย  หากผูเสนอขอกําหนดตําแหนงย่ืนเร่ืองต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๙  เปนตนไป   
(วันที่สภาสถาบันรับเร่ือง)  ใหสภาสถาบันดําเนินการพิจารณากําหนดตําแหนงตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่  ก.พ.อ.  กําหนดไวในประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

จาตุรนต  ฉายแสง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 



เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                      

รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  พ.ศ. 2549 
------------------------------ 

 
1. แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ  (ก.พ.อ. 03) 

สวนที่ 1  :   ผลงานทางวชิาการ 
แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือขอดํารงตําแหนง............................................ 
(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย) 

โดยวิธี......(วิธีปกติ / วิธีที่ 1/ วิธีที่ 2) 
             (วิธีพิเศษ / วิธีที่ 1/ วิธีที่ 2)......... 

ในสาขาวิชา ............................................................ 
ของ.................................................... 

สังกัด ภาค/สาขาวิชา..................................................... 
คณะ..................................มหาวิทยาลัย........................................ 

-------------------------------- 
 
1.  ประวัติสวนตัว 
     1.1 วัน เดือน ปเกิด 
     1.2 อายุ ....... ป 
     1.3 การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒสิูงสุดตามลําดับ) 
   คุณวฒุ ิ   ป พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 1.3.1 
 1.3.2 
 1.3.3  
 1.3.4 
 1.3.5 
 
2. ประวัติการรับราชการ 
     2.1 ปจจุบันดํารงตําแหนง..................................... ระดับ ........ ข้ัน ........................บาท 
     2.2 ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ. .... 
     2.3 ไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชา................................................... 
           เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
     2.4 ไดรับการแตงตั้งเปนรองศาสตราจารยในสาขาวิชา...................................................... 
           เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .......    
           อายุราชการ ...... ป ........ เดือน    



 
 
     2.5 ตําแหนงอ่ืน ๆ 
 2.5.1 
 2.5.2 
 2.5.3 
 2.5.4 
 2.5.5 

 
 

3. ภาระงานยอนหลัง 3 ป (เปนภาระงานที่ทําโดยความเห็นชอบจากเจาสงักัด) 
    3.1 งานสอน (โปรดระบุระดับวาปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห  เปดสอนภาค/ปการศึกษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     3.2 งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ทําการวิจัย และระยะเวลาที่ใชในแตละโครงการ) 
 
 
 
     3.3 งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกจิกรรม และปริมาณเวลาทีใ่ชในการใหบริการ 
                                         ตอสัปดาห) 
 
 
     3.4 งานบรหิาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีสวนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห) 
 
 
     3.5 งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห) 
 
 
4. ผลงานทางวิชาการ 
     4.1 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
 4.1.1  ผลงานวิจัย 
          4.1.1.1 
          4.1.1.2 
          4.1.1.3 

 



 
 4.1.2  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  4.1.2.1            
  4.1.2.2 
  4.1.2.3 
 4.1.3 งานแตง เรียบเรียง แปลหนงัสือ หรือบทความทางวิชาการ 
  4.1.3.1 
  4.1.3.2 
  4.1.3.3 
 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีทีม่ีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 
 
     4.2 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงรองศาสตราจารย 
 4.2.1 ผลงานวิจัย 
  4.2.1.1 
  4.2.1.2 
  4.2.1.3 
 4.2.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  4.2.2.1 
  4.2.2.2 
  4.2.2.3 
 4.2.3 งานแตง เรียบเรียง ตําราหรือหนงัสือ 
  4.2.3.1 
  4.2.3.2 
  4.2.3.3 
 
 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีทีม่ีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 
  
 
  
  
 
  



      
    4.3 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย   
 4.3.1 ผลงานวิจัย 
  4.3.1.1 
  4.3.1.2 
  4.3.1.3 
 4.3.2  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  4.3.2.1 
  4.3.2.2 
  4.3.2.3 
 4.3.3 งานแตง ตําราหรือหนังสือ 
  4.3.3.1 
  4.3.3.2 
  4.3.3.3 
 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีทีม่ีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 
 
  ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 
  ลงชื่อ...................................................เจาของประวัติ          
        (...................................................) 

  ตําแหนง................................................ 

       วันที่........เดือน...............พ.ศ. ........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สวนที่ 2 ผลการสอน 
 

แบบเสนอขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนง...................................... 
(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย) 

ในสาขาวิชา ...................................................... 
โดยวิธี......(วิธีปกติ / วิธีที่ 1/ วิธีที่ 2) 

                     (วิธีพิเศษ / วิธีที่ 1/ วิธีที่ 2)......... 
ของ.................................................... 

สังกัด ภาค/สาขาวิชา..................................................... 
คณะ.................................มหาวิทยาลัย........................................ 

-------------------------------- 
 
  โดยที่คณะ...........................................มหาวิทยาลัย................................................... 
................................................ในการประชุมครัง้ที่....../........เมื่อวันที่.................................................. 
ไดพิจารณาคุณสมบัติ ผลการสอนและผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาแตงตั้งเปน.... 
(ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย).... ของ...........................................แลว คือ 
 
  1. ผลการสอน 
     ไดประเมินแลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว............................................................. 
มีความ......(ชํานาญ / ชํานาญพิเศษ / เชี่ยวชาญ)...ในการสอน 
 
  2. ผลงานทางวิชาการ 
      ไดตรวจสอบ................................................................................................... 
ที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาแลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว.............................................................
เปนผูมีคุณสมบัติ...(เขาขาย / ไมเขาขาย) ที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง..(ผูชวยศาสตราจารย/
รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย).... 
 
 
   ลงชื่อ...................................................(ประธาน / เลขานุการคณะกรรมการ) 

         (...................................................) 

   ตําแหนง................................................ 

        วันที่........เดือน.................พ.ศ. ...... 
 
 
 



 
 
สวนที่ 3 
 
มติสภาสถาบันอุดมศึกษา  (มหาวิทยาลัย/สถาบัน.............................) 
 
 
  คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ.......(มหาวิทยาลัย/สถาบัน).................  
ในการประชุมครัง้ที่............เมื่อวันที่..............พิจารณาเห็นวา นาย/นาง/นางสาว...................................
เปนผูมีคุณสมบัติ...(เขาขาย / ไมเขาขาย) ที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง..(ผูชวยศาสตราจารย/
รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย).....ในสาขาวิชา........................………………..  
 

  ในการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา....(มหาวทิยาลยั/สถาบัน).............................. 
ครั้งที่..../..... เม่ือวันที่.... เดือน........พ.ศ. ....พิจารณาแลวมีมติ...... (อนุมัติ/ไมอนุมัติ).... 

1. ใหแตงต้ังนาย/นาง/นางสาว......................................................ใหดํารงตําแหนง 
(ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย) ในสาขาวิชา...............................ไดต้ังแตวันที่................. 

2. ใหเสนอตอ ก.พ.อ. เพื่อรัฐมนตรีนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบ
บังคมทูลทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง นาย/นาง/นางสาว...........................….………………. 
ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยในสาขาวชิา......................................... 
 

   ลงชื่อ................................................... 
         (...................................................) 
   ตําแหนง............อธิการบดี..................... 
        วันที่......เดือน...................พ.ศ. ...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 
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2.  ลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวชิาการ 
 

• ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตองเปนงานที่ผูขอตอง
เปนเจาของและเปนผูดําเนินการเอง     

• ถาเปนงานที่มีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ   ผูขอจะตองมีสวนรวม            
ไมนอยกวารอยละ 50  และตองเปนผูดําเนินการหลักในเรื่องนั้น    

• ในกรณีงานวิจัยที่เปนชุดโครงการ RESEARCH PROGRAM  ผูขอจะตองเปน
ผูดําเนินการหลักในบางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) และมีปริมาณผลงานรวมแลวไมนอยกวา 
รอยละ 50    

• ในกรณีงานวิจัยที่ดําเนินการเปนชุดตอเนื่องกัน    ผูขอจะตองเปนผูดําเนินการ
หลักและมีปริมาณผลงานรวมแลวไมนอยกวารอยละ 50 

• แนวปฏิบัติเก่ียวกับการลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการวา 
หากมีการเสนอผลงานทางวิชาการที่มีผูรวมงานหลายคน  จะตองใหผูรวมงานทุกคนลงนามรับรองวา     
แตละคนมีสวนรวมในผลงานเรื่องนั้นรอยละเทาใด และหากตรวจสอบพบภายหลังวาผูขอตําแหนงระบุ
การมีสวนรวมไมตรงกับความเปนจริง จะถือวาการกระทาํของผูนั้นเขาขายผิดจริยธรรมไมเหมาะสมที่จะ
ไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ และมหาวิทยาลัยสามารถสอบขอเท็จจริงและ
ดําเนินการทางวินัยตอไปได  การลงนามรับรองการมสีวนรวมในผลงานดงักลาวขางตน เมื่อไดลงนาม
รับรองแลวจะเปลี่ยนแปลงไมได 

• แนวปฏิบัติเก่ียวกับการเสนอผลงานวิจัยทีใ่ชประกอบการพิจารณากําหนด
ตําแหนงทางวิชาการวาตองไมเปนงานวิจัยทีท่ําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใด ๆ หมายความถึงหามมใิหผูเสนอขอนําผลงานวิจยัที่ทําเปนสวนหนึง่ของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ มาเปนผลงานเพ่ือเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ เวนแตผูเสนอ
ขอจะไดทําการศึกษาวิจัยขยายผลตอจากเรื่องเดิมอยางตอเนื่อง จนปรากฏผลความกาวหนาทาง
วิชาการอยางเห็นไดชัดและจะพิจารณาเฉพาะสวนที่ศึกษาเพ่ิมเตมิจากเดิมเทานั้น 

• กรณีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูควบคุมงานวิจัยหรือวิทยานพินธของนักศึกษา  
เมื่อนํางานวิจัยนั้นไปเผยแพรในวารสารตามเกณฑที่กําหนดแลว อาจารยที่ปรึกษาสามารถนาํงานวิจัยนั้น 
มาเปนผลงานเพ่ือเสนอขอตําแหนงทางวิชาการได สวนการคิดสัดสวนการมีสวนรวมในผลงานนั้น       
ข้ึนอยูกับกติกาที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือหากไมมีกติกาดังกลาวก็ข้ึนอยูกับขอตกลงเบ้ืองตนกอนเริ่ม
ดําเนินการ 

 



 
เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 
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3.  แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานวิชาการ 
 
 ตําราหรือหนังสือ                    งานวิจัย   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 
 
ผูรวมงาน จํานวน 4 คน แตละคนมีสวนรวมดังนี้ : 
 

ชื่อผูรวมงาน ปริมาณงานรอยละ  และหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 

 

 
หมายเหตุ  
       ลงช่ือ ............................................. 
        (......................................) 
 
       ลงช่ือ ............................................. 
        (......................................) 
 
       ลงช่ือ ............................................. 
        (......................................) 
 
       ลงช่ือ ............................................. 
        (......................................) 



 
 

เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 
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4.  แนวทางการประเมินผลการสอน 

 
 

หลักเกณฑ 
 

  ให คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอนวา  ผูขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ มีความชํานาญ ชํานาญพิเศษ หรือเชี่ยวชาญในการสอน โดยใชแนวทางในการ
ประเมิน ดังตอไปนี ้
  1.  มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ เพ่ือใหผลการสอนเปนไปตามจุดมุงหมาย 
ที่วางไว 
  2.  มีความสามารถสอนใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห วิจารณในวิชาทีส่อน 
  3.  มีความสามารถในการใชเทคนิควิธีสอนตางๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจและ           
ติดตามการสอนตลอดเวลา เชน ใชภาษาที่เขาใจงาย  ยกตัวอยาง สอดแทรกประสบการณ  ใชคําถาม
เพ่ือใหผูเรียนคิด และตอบคําถามใหเขาใจไดชัดเจน 
  4.  มีความสามารถใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืนที่เก่ียวของ 
  5.  มีความสามารถแนะนําใหผูเรียนรูจักแหลงขอมูลที่คนควาศึกษาเพ่ิมเติม 
  6.  มีความสามารถจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณตาม  

ความเหมาะสม 
  7.  มีความสามารถในการใชสื่อการสอน และอุปกรณชวยสอนที่เหมาะสมเปนอยางดี 
  8.  มีความสามารถในการประเมนิความรูความเขาใจของผูเรียนในวิชาทีส่อน 
  9.  มีความสามารถอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการสอน 

ฯลฯ 
 
วิธีการ 
  1. ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน (หัวหนาสาขาวิชา/หัวหนาภาควิชา/คณบดี) ประเมนิผลการ
สอนในชั้นตนวา ผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มีผลการสอนอยูในระดับใด (ชํานาญ ชํานาญ
พิเศษ หรือเชี่ยวชาญ) 
  2.  ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอนของผูเสนอ      
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการวาอยูในระดับใด (ชํานาญ ชํานาญพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ)  ทัง้นี้ อาจ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมนิผลการสอนไดตามความเหมาะสม 

 



 
เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 
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5.  คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ 
 

 
ผลงานทางวิชาการ คําจํากัดความ 

1. เอกสารประกอบการสอน 
 
 
 
2.  เอกสารคําสอน 
 
 
 
3. บทความทางวิชาการ 
 
 
 
 
4. ตํารา 
 
 
 
 
 
 
5. หนังสือ 
 

หมายถึง เอกสารหรือสื่ออ่ืนๆทีใ่ชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตาม 
หลักสตูรของมหาวิทยาลัยที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยาง
เปนระบบ 
 
หมายถึง  เอกสารคําบรรยายหรือสื่ออ่ืน ๆ ทีใ่ชสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตาม 
หลักสตูรของมหาวิทยาลัยที่สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน
อยางเปนระบบ และมีความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน 
 
หมายถึงงานเขียนซึ่งมีการกําหนดประเดน็ที่ชัดเจนมีการวิเคราะห
ประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการ และมีการสรุปประเด็น อาจเปนการ 
นําความรูจากแหลงตางๆ มาสังเคราะห  โดยทีผู่เขียนสามารถใหทัศนะ
ทางวิชาการของตนไดอยางชัดเจน 
 
หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพ่ือ
ตอบสนองเนื้อหาทั้งหมดของรายวิชา หรือเปนสวนหนึง่ของวิชา หรือ
หลักสตูรก็ได  โดยมีการวิเคราะหและสังเคราะหความรูเก่ียวของและ
สะทอนใหเห็นความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษาใน
บางกรณีผูเขียนอาจเสนอตําราในรูปของสื่ออ่ืน ๆ เชน ซดีีรอม หรืออาจ
ใชทัง้เอกสารและสื่ออ่ืน ๆ ประกอบกันตามความเหมาะสม 
 
หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนข้ึนเพ่ือเผยแพรความรูไปสู 
วงวิชาการ และ/หรือผูอานทั่วไป โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนด
ของหลักสตูร  หรือตองนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง  
ทั้งนี้ จะตองเปนเอกสารที่เรียบเรียงข้ึนอยางมีเอกภาพมีรากฐานทาง
วิชาการที่มั่นคงและใหทัศนะของผูเขียนทีส่รางเสริมปญญาความคิด และ
สรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้นๆ และหรือสาขาวิชา 
ที่เก่ียวเน่ือง  ในบางกรณผีูเขียนอาจเสนอหนังสือมาในรปูของสื่ออ่ืนๆ  
เชน  ซีดีรอม  หรืออาจใชทั้งเอกสารหรือสื่ออ่ืนๆประกอบกันตามความ
เหมาะสม 



 

 
 
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ (ตอ) 
 

ผลงานทางวิชาการ คําจํากัดความ 
 
 
6.  งานวิจัย 
 
 
 
 
7.  ผลงานทางวิชาการ 
     ในลักษณะอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
หมายถึง งานคนควาอยางมีระบบและมีวัตถุประสงคที่ชดัเจนเพ่ือให
ไดมาซึ่งขอมูล หลักการหรือขอสรุปรวมที่จะนําไปสูความกาวหนาทาง
วิชาการ หรือเอ้ือตอการนําวิชาการนั้นไปประยุกต มีลักษณะเปน
เอกสารที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา 
 
หมายถึง  ผลงานอยางอ่ืนที่มิใชเอกสารประกอบการสอน  เอกสาร- 
คําสอน  หนงัสือ  บทความทางวิชาการ  ตําราหรืองานวิจัย  
โดยปกติหมายถึง  ส่ิงประดิษฐหรืองานสรางสรรค  อาทิ เครื่องทุนแรง  
ผลงานการสรางส่ิงมีชีวิตพันธุใหม  วัคซีน  หรือส่ิงกอสราง  ผลงานดาน
ศิลปะ ฯลฯ  ผลงานทางวิชาการดังกลาวอาจบันทึกเปนภาพยนตรหรือ
แถบเสียงก็ได  
 

            รวมถึงงานแปลจากตัวงานตนแบบทีเ่ปนงานวรรณกรรม 
หรืองานดานปรัชญา หรือประวัติศาสตร หรือวิทยาการสาขาอื่นบาง
สาขาที่มีความสําคัญและทรงคุณคาในสาขานั้น ๆ ซึง่เมือ่นํามาแปล
แลวจะเปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการที่ประจักษชัด เปนการ
แปลจากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเปน
ภาษาตางประเทศ หรือแปลจากภาษาตางประเทศหนึง่เปน
ภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง 
 

           ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เสนอจะตองประกอบ 
ดวย คําอธิบายที่ชี้ใหเห็นวางานดังกลาวทําใหเกิดความกาวหนาทาง
วิชาการหรือเสริมสรางองคความรู  หรือใหวิธีการที่จะเปนประโยชนตอ
สาขาวิชานั้น  และแสดงถงึความสามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้น  
สําหรับผลงานที่มุงเชงิปฏิบัติจะตองผานการพิสูจนหรือมหีลักฐาน 
รายละเอียดตาง ๆ ประกอบแสดงใหเห็นคณุคาของผลงาน 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                      

รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  พ.ศ. 2549 
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6.  ลักษณะผลงานทางวิชาการจําแนกตามระดับคุณภาพ 
 

ผลงานทางวิชาการ ระดับ คําจํากัดความ 

ตํารา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ดี 
 
 
 

ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดีเดน 

 

 

 

 

 

 
 
 

เปนตําราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณ
และทันสมัย มีแนวคิดและการนําเสนอทีช่ัดเจนเปน
ประโยชนตอการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
 
ใชเกณฑเดียวกับระดับดี โดยมีขอกําหนดดานคุณภาพ
เพ่ิมเติมดังนี ้
1. มีการสังเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันตอ  
   ความกาวหนาทางวิชาการและเปนประโยชนตอ 
   วงวิชาการ 
2. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือ 
   ผลงานวิจัยของผูเขียนทีเ่ปนการแสดงใหเห็นถึง      
   ความรูใหมที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน 
3. สามารถนําไปใชเปนแหลงอางอิงหรือนําไปปฏิบัตไิด 
 
ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก โดยมีขอกําหนดดาน
คุณภาพเพ่ิมเติมดังนี ้
1.มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและสราง         
  องคความรูใหม (Body of Knowledge)  ในเรื่องใด 
  เรื่องหนึ่ง 
2.มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง 
3.เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที ่
   เก่ียวของในระดับชาติหรือนานาชาต ิ 
 

 
 
  
 
 



 
  
 
  
 

ลักษณะผลงานทางวชิาการจําแนกตามระดับคุณภาพ (ตอ) 
 
 

ผลงานทางวิชาการ ระดับ คําจํากัดความ 

หนังสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ดี 
 
 
 

ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดีเดน 

 

 

 

 

 
 
 

เปนหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณ
และทันสมัย  มีแนวคิดและการนําเสนอทีช่ัดเจนเปน
ประโยชนตอวงวิชาการ 
 
ใชเกณฑเดียวกับระดับดี โดยมีขอกําหนดดานคุณภาพ
เพ่ิมเติมดังนี ้
1.มีการสังเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการทีท่ันตอ  
   ความกาวหนาทางวิชาการและเปนประโยชนตอ 
   วงวิชาการ 
2.มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือ 
   ผลงานวิจัยของผูเขียนทีเ่ปนการแสดงใหเห็นถึง      
   ความรูใหมที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน 
3.สามารถนําไปใชเปนแหลงอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได 
 
ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก โดยมีขอกําหนดดาน     
คุณภาพเพ่ิมเติมดังนี ้
1. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาและสรางองคความรู
ใหม (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึง่ 

2. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง 
3. เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่
เก่ียวของในระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ 

 

 
  
 
  
  
 
  
 
  
 



 
  
 
  
 

ลักษณะผลงานทางวชิาการจําแนกตามระดับคุณภาพ (ตอ) 
 
 
 

ผลงานทางวิชาการ ระดับ คําจํากัดความ 

งานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ดี 
 
 
 
 
 

ดีมาก 
 
 
 
 
 
 

ดีเดน 

 

 

 

 

 

 
 
 

เปนงานวิจัยที่มีความถูกตองเหมาะสมทั้งในระเบียบวิธี
วิจัย  การวิเคราะหผลและการนําเสนอผล ซึง่แสดงให
เห็นถงึความกาวหนาทางวิชาการหรือนําไปประยุกตได  
ทั้งนี้ ตองไดรับการตีพิมพและเผยแพรตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการกําหนด 
 
ใชเกณฑเดียวกับระดับดี โดยมีขอกําหนดดานคุณภาพ
เพ่ิมเติมดังตอไปนี ้

1. เปนผลงานที่แสดงถงึความรูใหมที่ลึกซึง้กวางาน
เดิมที่เคยมีผูศึกษาแลว 

2. เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวางหรือ
สามารถนําไปประยุกตไดอยางแพรหลาย 

 

ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก โดยมีขอกําหนดดาน        
คุณภาพเพ่ิมเติมดังนี ้

1. เปนงานบุกเบิกที่มีคุณคาย่ิงและสรางองคความรู
ใหม (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึง่
ทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการในระดับสูง 

2. เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่
เก่ียวของในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาต ิ 

 

 
  
 
  
  
 
  
 



 
  
 
  
 

ลักษณะผลงานทางวชิาการจําแนกตามระดับคุณภาพ (ตอ) 
 
 
 

ผลงานทางวิชาการ ระดับ คําจํากัดความ 

ผลงานทางวิชาการใน 

    ลักษณะอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ดี 
 
 
 

ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 

ดีเดน 

 

 

 

 

 

 
 
 

เปนผลงานใหม หรือเปนการนําสิ่งทีม่ีอยูแลวมา
ประยุกตดวยวิธีการใหม ๆ และผลงานนั้นกอใหเกิด
ประโยชนในดานใดดานหนึง่ 
 
ใชเกณฑเดียวกับระดับดี โดยมีขอกําหนดดานคุณภาพ
เพ่ิมเติมดังตอไปนี ้

1. ไดรับการรับรองโดยองคกรทางวิชาการ หรือ
หนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของในสาขาที่เสนอหรือ
ไดรับการเผยแพรในวงวิชาการอยางกวางขวาง 

2. เปนผลงานที่สรางสรรคตองเปนที่ยอมรับของ
ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ  

 

ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองเปนที่ยอมรับ
โดยทั่วไปในวงวิชาการและ/หรือวงวิชาชีพทัง้ใน
ระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาต ิ 
 

  
  
 
 



 
  
 
  
 

ลักษณะผลงานทางวชิาการจําแนกตามระดับคุณภาพ (ตอ) 
 
 
 

ผลงานทางวิชาการ ระดับ คําจํากัดความ 

งานแปล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ดี 
 
 
 
 
 
 
 

ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดีเดน 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
เปนงานแปลที่แสดงใหเหน็ถงึความเขาใจในตัวบท  
แบบแผนทางความคิด และ/หรือวัฒนธรรมตนกําเนิด 
และบงชี้ความสามารถในการสื่อความหมายไดอยางดี  
มีการศึกษาวิเคราะหและตีความทัง้ตัวบทและบริบท
ของตัวงานในลักษณะทีเ่ทียบไดกับงานวิจัย  มีการให
อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตาง ๆ อันเหมาะสม
ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค 
 

เปนงานแปลที่แสดงใหเหน็ถงึความเขาใจอันลึกซึ้งใน
ตัวบท แบบแผนทางความคิด และ/หรือวัฒนธรรมตน
กําเนิด และบงชีถ้ึงความสามารถในการสื่อความหมาย
ในระดับสูงมาก มีการศึกษาวิเคราะหและตีความทั้งตัว
บทและบริบทของตัวงานอยางละเอียดลึกซึ้งในลักษณะ
ที่เทียบไดกับงานวิจัยของผูสันทัดกรณี มีการให
อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตาง ๆ อันเหมาะสม
ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค 
 

ใหขอสรุปในดานของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปล  
ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก โดยมีขอกําหนดดาน   
คุณภาพเพ่ิมเติมดังตอไปนี ้

1. เปนงานที่แปลมาจากตนแบบที่มีความสําคัญ
ในระดับที่ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในทาง
วิชาการ 

2. เปนงานที่แปลอยูในระดับที่พึงยึดถือเปนแบบ
ฉบับได 

3. มีการใหขอสรุปในดานของวิธีการแปลและ
ทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเปนการบุกเบิกทาง
วิชาการ 

 
  
 



 
 

เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 
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7.  ลักษณะของการตีพิมพเผยแพร 
 

ผลงานทางวิชาการ ลักษณะการตีพิมพเผยแพร 

1. เอกสารประกอบการสอน 
 
2. เอกสารคําสอน 

3. บทความทางวิชาการ 

 

 

 
 
4. ตํารา 
 
 
 
 
5. หนังสือ 
 

6. งานวิจัย 
 
 
 

ตองไดรับการตีพิมพหรือถายสําเนาเย็บเลม 
 
ตองไดรับการตีพิมพหรือถายสําเนาเย็บเลม 
 

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้
3.1 ตีพิมพเผยแพรในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทาง    

วิชาการที่เผยแพรเปนรูปเลมหรือทางสื่ออิเล็คทรอนิคส 
3.2 ตีพิมพในหนงัสือรวมบทความหรือเอกสารวิชาการในรูปแบบ

อ่ืนที่มีการบรรณาธิการตรวจสอบคณุภาพ 
 
ตองไดรับการพิมพเปนรูปเลมจากโรงพิมพหรือสํานักพิมพ หรือ 
ถายสําเนาเย็บเลม หรือจัดทําในรูปของสื่ออ่ืน ๆทีเ่หมาะสมซึ่งได
นําไปใชในการเรียนการสอนและไดรับการเผยแพรมาอยางนอย  
1 ภาคการศึกษากอนนําเสนอ  
 
ตองไดรับการพิมพเปนรูปเลมจากโรงพิมพหรือสํานักพิมพ โดยไดรับ
การเผยแพรมาแลวไมนอยกวา 4 เดือนกอนนําเสนอ 
  
เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้

6.1 ตีพิมพเผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
6.2 ตีพิมพในหนงัสือรวมงานวิจัยระดับนานาชาตซิึ่งเปนงานที่ได 
        รับเชิญใหเขียน และ/หรือ มีกองบรรณาธิการตรวจสอบคุณภาพ 

6.3 นําเสนอในรูปของเอกสารวิชาการตอที่ประชุมทางวิชาการซึ่ง
เปนที่ยอมรับของนักวิชาการในสาขานั้น ๆ โดยมีการนําไปรวม
เลมเผยแพรในรูปหนังสือรวมเอกสารวิชาการจากการประชุม
ครั้งนั้น  (Proceedings) 

6.4 ในกรณทีี่งานวิจัยฉบับสมบูรณมีความยาวขนาดเลมหนังสือ  
      จะตองผานการประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิกอนนําไป  
      เผยแพรยังสถาบันทางวิชาการในสาขาที่เก่ียวของ 



 
เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                      
รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  พ.ศ. 2549 

---------------------------------- 
 

8.  ตัวอยางแนบทาย 
 
 กรณีไดรับวุฒิเพิ่มขึ้น 

  นาย ก. ไดรับวุฒิปริญญาตรี ทําการสอนเปนเวลา 6 ป  ตอมาลาศึกษาตอและไดรับวุฒิ
ปริญญาโทเพิ่มข้ึน กลับมาทําการสอนหลังจากไดรับวุฒิปริญญาโทแลวอีก 1 ป 8 เดือน  ใหนับ
ระยะเวลาทําการสอนดังกลาวรวมกันตามอัตราสวน คือ สอนหลังจากปริญญาตรี 6 ป (เทากับ  6/9 = 
2/3 กับสอนหลังจากปริญญาโท 1 ป 8 เดือนเทากับ 1/3 เมื่อรวมกันแลวถือวามีสิทธิขอตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารยได 
 
 วิธีการคํานวณดังน้ี 

อาจารยใชวุฒิปริญญาตรี  6  ป   =  72  เดือน 

เพราะฉะนั้นยังขาดในสวนที่ใชปริญญาตรี = (9 X 12) 108 - 72 =  36  เดือน 

ตอมาจะเทียบวุฒิปริญญาโทจะตองเอา .5555  = (108 : (5X12) 60)   ) 

      = 36 X .5555 = 20 เดือน =  1 ป 8 เดือน 

เพราะฉะนั้นถาจะใชวุฒิปริญญาโท จะตองทํางานอีก  1 ป  8 เดือน 
 
 กรณีการขอตําแหนงทางวิชาการกอนลาศึกษา 

  หากจะลาศึกษาหรือฝกอบรมทั้งในประเทศและตางประเทศ และประสงคจะขอตําแหนง
ทางวิชาการก็ใหเสนอขอกอนวันที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรม และตองเปนการขอตําแหนง
โดยวิธีปกติเทานั้น 
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