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การเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ 

ตามประกาศ ก.พ.อ.เร่ืองหลกัเกณฑ์และวธีิการ 

พจิารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

(เพิม่เติมฉบับที่ 3, 4, 5) 

การเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ 



การเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ 

  เสนอขอต าแหน่งทางวชิาการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์         เสนอขอ – โดยวธีิปกติ 

    รองศาสตราจารย์               – โดยวธีิพเิศษ        

ศาสตราจารย์ 
                    

3 



การแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

    คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง 

    ผลการสอน 

  ผลงานทางวชิาการ 

  จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

  การลงโทษ 

        การทบทวนผลการพจิารณาผลงานทางวชิาการ 
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การแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

     การเสนอขอโดยวธีิพเิศษ 

     เกณฑ์การตดัสิน 

     ลกัษณะการเผยแพร่ 

     ลกัษณะการมีส่วนร่วมในผลงาน 

     ขั้นตอนการด าเนินการก าหนดต าแหน่ง 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ด ารงต าแหน่งอาจารย์ และปฏิบัตหิน้าทีใ่น

ต าแหน่ง อาจารย์มาแล้วตามวุฒิคอื  

ปริญญาตรี 9  ปี 

ปริญญาโท  5  ปี 

ปริญญาเอก 3  ปี 

คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง 
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รองศาสตราจารย์  

 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และปฏิบัติ

หน้าทีใ่นต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อย

กว่า 3 ปี  

รองศาสตราจารย์  

คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง 
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ศาสตราจารย์  

ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และปฏิบัตหิน้าที่  

ในต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง 



 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหน่ึงท่ีก าหนดไวใ้น

หลกัสูตรของมหาวิทยาลยั   (ไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต)   และ
มีความช านาญในการสอน และเสนอเอกสารประกอบการ
สอน ซ่ึงมีคุณภาพดี และใช้ประกอบการสอนมาแลว้ โดย
ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 
 

ผลการสอน 
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ผลการสอน 

รองศาสตราจารย์ 
  มีชัว่โมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหน่ึงท่ีก าหนดไว้
ในหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั(ไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต) 
และมีความช านาญพิเศษในการสอน และ เสนอ
เอกสารค าสอน ซ่ึงมีคุณภาพดี และใช้ประกอบการ
สอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ 

10 



ผลการสอน 

ศาสตราจารย์ 

  มีชัว่โมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหน่ึงท่ีก าหนดไว้
ในหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั และมีความเช่ียวชาญใน
การสอน โดยผา่นการประเมินคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวชิาการ 
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 ข้อ 6 ให้คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการมอบหมายให้
คณบดซ่ึีงเป็นผู้บังคบับัญชาของข้าราชการตามข้อ 5 แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการประเมนิผลการสอน โดยมอีงค์ประกอบดงันี ้ 

                        ข้อบังคบัมหาวทิยาลยั 
ว่าด้วยคุณสมบัต ิหลกัเกณฑ์ และวธีิการประเมนิผลการสอน
และเอกสารทีใ่ช้ประเมนิผลการสอนของข้าราชการต าแหน่ง    
วชิาการซ่ึงท าหน้าทีส่อนและวจิัยเพือ่ขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
พ.ศ. 2552  ประกาศ ณ วนัท่ี 3 มีนาคม 2552   



 
1. คณบดีหรือรองคณบดทีี่คณบดมีอบหมาย    เป็นประธานอนุกรรมการ 

2. หัวหน้าภาควชิาหรือหัวหน้าส านักวิชา      เป็นอนุกรรมการ 

    ทีข้่าราชการผู้น้ันสังกดัอยู่  

3. กรรมการบริหารประจ าส่วนงาน  จ านวน 2 คน     เป็นอนุกรรมการ 

4. ผู้แทนสภาพนักงานประเภทคณาจารย์ประจ า     เป็นอนุกรรมการ 

    จ านวน 1 คน   

5. ผู้แทนคณาจารย์ในคณะน้ันหรือกลุ่มสาขาวชิาน้ัน  เป็นอนุกรรมการ 

 ที่ด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ จ านวน  2  คน  

6. ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารบุคคลทีค่ณบดมีอบหมาย   เป็นเลขานุการ 



ในกรณีท่ีไม่มีหวัหนา้ภาควชิาหรือหวัหนา้ส านกัวชิา ใหค้ณบดี
แต่งตั้งคณาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุในสาขาวชิาหรือกลุ่มสาขาวชิา
นั้น ซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยเ์ป็น 

    อนุกรรมการตาม (2) แทน 
 

ในกรณีท่ีประธานคณะอนุกรรมการหรืออนุกรรมการเป็นผูข้อ
ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ ใหอ้ธิการบดีแต่งตั้ง
ผูป้ฏิบติังานในมหาวทิยาลยัต าแหน่งวชิาการซ่ึงท าหนา้ท่ี
สอนและวิจยัท่ีเหมาะสมเป็นประธานอนุกรรมการหรือ
อนุกรรมการแทน  



 
ในกรณีท่ีไม่มีคณาจารยท่ี์เป็นกรรมการสภาพนกังาน  ให้
คณบดีแต่งตั้งคณาจารยท่ี์สภาพนกังานมอบหมาย เป็น
อนุกรรมการตาม (4)                                    

ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นคณะกรรมการอาจมอบหมายให้
กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเขา้ร่วมเป็นอนุกรรมการ 

 ดว้ยกไ็ด ้



หัวข้อการประเมินผลการสอน 

 1. มีการวางแผนการสอนอย่างมีระบบเพือ่ให้ผลการสอนเป็นไป 
ตามจุดมุ่งหมายทีว่างไว้ 
 2. มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคดิ วเิคราะห์ วจิารณ์ ในวชิาที่ 
สอน 
 3. มีความสามารถในการใช้เทคนิควธีิสอนต่างๆ เพือ่ให้ผู้เรียนเกดิ 
ความสนใจ และติดตามการสอนตลอดเวลา และให้เป็นศูนย์กลางการ 
เรียนรู้ เช่น ใช้ภาษาทีเ่ข้าใจง่าย ยกตัวอย่างสอดแทรกประสบการณ์ ใช้ 
ค าถามเพือ่ให้ผู้เรียนคดิ ตอบค าถามให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน 
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หัวข้อการประเมินผลการสอน 
 4. มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพนัธ์ของวชิาทีเ่รียนกบั 
วชิาอืน่ทีเ่กีย่วข้อง 
 5. มีความสามารถแนะน าให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งข้อมูลทีจ่ะค้นคว้า 
ศึกษาเพิม่เติม 
 6. มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคดิเห็นและแลกเปลีย่น 
ประสบการณ์ตามความเหมาะสม 
 7. มีความสามารถในการใช้ส่ือการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนที ่
เหมาะสมเป็นอย่างดี 
 8. มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวชิาทีส่อน 
 9. มีความสามารถอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการสอน 
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สรุปผลการประเมินผลการสอน 

คะแนน 3.60 – 4.00 อยูใ่นระดบั  เช่ียวชาญ 

คะแนน 3.01 – 3.59 อยูใ่นระดบั  ช านาญพเิศษ 

คะแนน 2.50 – 3.00 อยูใ่นระดบั  ช านาญ 

คะแนน ≤ 2.49 อยูใ่นระดบั  ไม่เข้าเกณฑ์การขอ 
             ต าแหน่งทางวชิาการ 
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หัวข้อการประเมนิเอกสารประกอบการสอน / เอกสารค าสอน 

 1. ความถูกต้องและความทนัสมัยของเนือ้หา 

 2. ความครอบคลุมรายวชิา 

 3. การจัดล าดับเนือ้หา 

 4. รูปแบบการเขียน 

 5. การศึกษาค้นคว้าเอกสารประกอบการสอน / เอกสารค าสอน 

 6. ความถูกต้องการใช้ภาษา 

 7.การเสนอแนวคดิของตนเอง 

 8. คุณค่าของเอกสารประกอบการสอน / เอกสารค าสอน 

19 



สรุปผลการประเมิน 
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 

 คะแนน 3.26 – 4.00 อยูใ่นระดบั  ดมีาก 

 คะแนน 2.51 – 3.25 อยูใ่นระดบั  ด ี

 คะแนน ≤ 2.5    อยูใ่นระดบั  ควรปรับปรุง 

 ประเมนิให้คะแนน 

 คะแนน  4  = ดีมาก  คะแนน  3  = ดี 
 คะแนน  2  = พอใช ้  คะแนน  1  = ควรปรับปรุง 

20 



 
ผลงานทางวชิาการ 

 

       (1)  1.1 ผลงานวจิยั หรือ 

    1.2 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 

       และ 

       (2)  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความ  

              ทางวชิาการ 

วธีิปกติ   : ประเมินแล้วมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์     ด ี                     ผ่าน 

วธีิพเิศษ : ประเมินแล้วมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์     ดมีาก                ผ่าน 

 

 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
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ผลงานทางวชิาการ 

      (1)  1.1 ผลงานวจิยั หรือ 

   1.2 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 

      และ 

       (2)  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หรือหนังสือ 

วธีิปกติ   : ประเมินแล้วมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์     ด ี                     ผ่าน 

วธีิพเิศษ : ประเมินแล้วมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์     ดมีาก                ผ่าน 

 

รองศาสตราจารย์ 
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ผลงานทางวชิาการ 

วธีิที ่1  - (1)  1.1 ผลงานวจิยั หรือ 

           1.2 ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 

     และ 

               (2)  ผลงานแต่งต ารา หรือหนังสือ 

ประเมินแล้วมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์     ดมีาก                ผ่าน 

ศาสตราจารย์ 
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ผลงานทางวชิาการ 

วธีิที ่2  - (1)  ผลงานวจิยั หรือ 

     (2)  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ หรือ 

               (2)  ผลงานแต่งต ารา หรือหนังสือ 

ประเมินแล้วมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์     ดเีด่น                ผ่าน 

 

ศาสตราจารย์ 
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จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

  1. ตอ้งมีความซ่ือสัตยท์างวิชาการ ไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมา
เป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผูอ่ื้น รวมทั้งไม่น า
ผลงานของตนเองในเร่ืองเดียวกนัไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
มากกว่าหน่ึงฉบบั ในลกัษณะท่ีจะท าให้เขา้ใจผิดว่าเป็นผลงาน
ใหม่ 

  2. ตอ้งให้เกียรติและอา้งถึงบุคคลหรือแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ี
น ามาใชใ้นผลงานทางวิชาการของตนเองและแสดงหลกัฐานของ
การคน้ควา้ 

  3. ตอ้งไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผูอ่ื้นและสิทธิมนุษยชน 
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จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

  4. ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้
หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเก่ียวข้อง และเสนอ
ผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบ่ียงเบนผลการวิจยัโดย
หวงัผลประโยชน์ส่วนตวั หรือตอ้งการสร้างความเสียหายแก่
ผูอ่ื้น และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายขอ้คน้พบ
โดยปราศจากการตรวจสอบยนืยนัในทางวชิาการ 

  5. ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรม
และชอบดว้ยกฎหมาย 
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              1  กรณีที่ตรวจพบว่าผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบุการมีส่วนร่วมใน
ผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือมีพฤติกรรมส่อว่ามีการลอก
เลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือน าผลงานทางวิชาการของ
ผู้อืน่ไปใช้ในการเสนอขอต าแหน่งทางวชิาการ โดยอ้างว่าเป็นผลงาน
ทางวชิาการของตนเอง 

   ส่ังงดพจิารณาและด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริง
และความร้ายแรงแห่งความผิดเป็นกรณี ๆไปและห้ามเสนอขอฯมี
ก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี     
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การลงโทษ 



               2.  กรณีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไปแล้ว หากภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบว่าผลงานทาง
วิชาการที่ใช้ในการเสนอขอฯ คร้ังน้ัน เป็นการลอกผลงานของอื่น
หรือน าเอาผลงานของอืน่ไปใช้ โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง 

                       ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติถอดถอน (ส าหรับ ผศ. / รศ.)
และพิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.พ.อ. เพื่อน าความกราบบังคมทูล
เพือ่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน (ส าหรับ ศ.)            
        ด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่ง
ความผิดเป็นกรณี ๆไป และห้ามเสนอขอฯมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า 
5 ปี  
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การลงโทษ 



การทบทวนผลการพจิารณาผลงานทางวชิาการ 

       เสนอขอทบทวนผลการพจิารณาต่อสภามหาวิทยาลยัและสามารถ 
เสนอขอทบทวนผลการพจิารณาได้ไม่เกนิ 2 คร้ัง โดยแสดงเหตุผล 
ทางวชิาการสนับสนุนและการทบทวนดังกล่าว แต่ละคร้ังให้ยืน่เร่ืองได้ 
ภายใน 90 วนั นับตั้งแต่วนัที่รับทราบมติ 
      เม่ือสภามหาวทิยาลยัได้รับเร่ืองอุทธรณ์แล้วให้ส่งคณะกรรมการ 
พจิารณาต าแหน่งทางวชิาการพจิารณา เม่ือมีความเห็นประการใดให้เสนอ 
ต่อสภามหาวิทยาลยัวนิิจฉัยและให้ค าวนิิจฉัยของสภามหาวิทยาลยัถือ 
เป็นทีสุ่ด 

29 
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การเสนอขอโดยวธีิพเิศษ 

อาจารย์                                                 ผศ. , รศ. , ศ. 

  รองศาสตราจารย์                           ศ.      

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์                        รศ. , ศ. 

ไม่ครบ 
ระยะเวลา 
, ขอข้าม
ต าแหน่ง 

-โดยเปลีย่นแปลงสาขาวชิาเช่ียวชาญ 
- เสนอขอศาสตราจารย์ได้เฉพาะวธีิที ่1 เท่าน้ัน 
- ผู้ทรงคุณวุฒ ิ5 ท่าน - ผศ.,รศ. = ผลงานฯมีคุณภาพในระดับดมีาก 
               - ศ. = ผลงานฯมีคุณภาพในระดับดีเด่น 
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เกณฑ์การตัดสิน 

• โดยวธีิปกต ิ                                 เสียงข้างมาก 

 

• โดยวธีิพเิศษ                                 คะแนนเสียงไม่น้อย
        กว่า 4 ใน 5 
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ลกัษณะของการเผยแพร่ 
ผ  านทา    า าร ลักษณะการเผยแพร ่

1. เอกสารประกอบการสอน จัดท าเป นรูปเล่มหรือถ่ายส าเนาเย็บเล่มหรือเป น
สื่ออื่นๆ เช่น ซีดีรอม ที่ได้ใช้ประกอบการสอนวิชา
ใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรมาแล้วหนึ่งภาคการศึกษา 

 

2. เอกสารค าสอน 
 
จัดท าเป นรูปเล่มด้วยการพิมพ์หรือถ่ายส าเนาเย็บ
เล่มหรือสื่ออื่นๆที่แสดงหลัก านว่าได้เผยแพร่ 
โดยใช้เป น “ค าสอน”ให้แก่ผู้เรียนในวิชานั้น 
มาแล้วหนึ่งภาคการศึกษา 
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ลกัษณะของการเผยแพร่ 
ผลงานทางวชิาการ ลกัษณะการเผยแพร่ 

3. ต ารา  เผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงันี ้.- 

1. การเผยแพร่ด้วยวธีิการพมิพ์ โดยโรงพมิพ์ หรือ 
    ส านักพมิพ์ หรือ โดยการถ่ายส าเนาเยบ็เป็น 
    รูปเล่ม หรือท าในรูปแบบอืน่ๆ 
2. การเผยแพร่โดยส่ืออเิลก็ทรอนิกส์อืน่ๆ เช่นใน 
    รูปซีดรีอมฯลฯ 
         ทั้งนีต้้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการ 

   เผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดม 

   ศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวชิาการที ่

   เกีย่วข้อง และเผยแพร่มาแล้วไม่น้อยกว่า  

   หน่ึงภาคการศึกษา 
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ลกัษณะของการเผยแพร่ 
ผลงานทางวชิาการ ลกัษณะการเผยแพร่ 

4. หนังสือ เผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงันี ้.- 

1. การเผยแพร่ด้วยวธีิการพมิพ์ โดยโรงพมิพ์ หรือ 
    ส านักพมิพ์  
2. การเผยแพร่โดยส่ืออเิลก็ทรอนิกส์อืน่ๆ เช่นใน 
    รูปซีดรีอมฯลฯ 
         ทั้งนีต้้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการ 

   เผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา   

   คณะ และ/หรือสถาบันทางวชิาการทีเ่กีย่วข้อง และ 

   เผยแพร่มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดอืน 
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ลกัษณะของการเผยแพร่ 

ผลงานทางวชิาการ ลกัษณะการเผยแพร่ 

4. หนังสือ (ต่อ) เผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงันี ้.- 

      เมื่ อ ไ ด้มีก ารพิจ ารณาประ เมิน คุณภาพของ 
“หนังสือ” ไปแล้ว การน าไปแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติม
เนือ้หาใน “หนังสือ” เพือ่น ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ และให้มีการประเมินคุณภาพ “หนังสือ” 
น้ันอีกคร้ังหน่ึง อาจกระท าได้แต่จะต้องท าการเผยแพร่  
“หนังสือ”  น้ันใหม่อกี 

คร้ังหน่ึง  
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ลกัษณะการเผยแพร่ 
ผ  านทา    า าร ลักษณะการเผยแพร ่

5. วิจัย เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี.้- 

  
1. เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทาง
วิชาการ 

  
2. ตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบ
อื่นที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพ 
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ลกัษณะของการเผยแพร่ 
ผ  านทา    า าร ลักษณะการเผยแพร ่
5. วิจัย (ต่อ) เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี.้- 

 3. น าเสนอเป นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ 
ซึ่งภายหลังจากการประชุมทางวิชาการได้มีการ
บรรณาธิการและน าไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือ
ประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) 
ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

 4. ในกรณีที่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทีม่รีายละเอียด
ความยาว ต้องแสดงหลัก านว่าได้ผ่านการประเมิน
คุณภาพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลัก านว่าได้
เผยแพร่ ไปยังสถาบันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
ในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง 
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ลกัษณะของการเผยแพร่ 
ผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร ่

5. วิจัย (ต่อ) เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี.้- 

      งานวิจัย เมื่อได้เผยแพร่และได้มีการพิจารณา
ประเมินคุณภาพแล้ว การน างานวิจัยนั้นมาแก้ไข
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใด ส่วนหนึ่ง เพื่อน ามา
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และให้มีการ
ประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่ง จะ
กระท าไม่ได ้
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ลกัษณะของการเผยแพร่ 

6. บทวามทางวชิาการ 

ผลงานทางวชิาการ ลกัษณะการเผยแพร่ 

6. บทความทาง
วชิาการ 

เผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงันี ้ .- 

1. เผยแพร่ในรูปของบทความทางวชิาการใน 
    วารสารทางวชิาการ 
2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอืน่ 
    ทีม่ีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
    คุณภาพแล้ว 
3. เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทาง 
    วชิาการ(Proceedings) ของการประชุมใน 
    ระดบัชาติหรือนานาชาต ิทีม่ีการบรรณาธิการ 
    ประเมนิและตรวจสอบคุณภาพแล้ว    
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ลกัษณะของการเผยแพร่ 
ลกัษณะของการเผยแพร่

ผลงานทางวชิาการ 
ลกัษณะการเผยแพร่ 

6.บทความทาง
วชิาการ (ต่อ) 

เผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 

ดงันี ้.- 

      เมือ่ได้เผยแพร่และได้มีการพจิารณาประเมิน
คุณภาพแล้ว การน า “บทความทางวิชาการ” น้ัน
มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิม่เตมิส่วนใด ส่วนหน่ึง 
เพือ่น ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ 
และให้มกีารประเมนิคุณภาพ “บทความทาง
วชิาการ” น้ันอกีคร้ังหน่ึง จะกระท าไม่ได้  
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ลกัษณะของการเผยแพร่ 
ผลงานทางวชิาการ ลกัษณะการเผยแพร่ 

6.  ผลงานทางวชิาการ
ใน  

     ลกัษณะอืน่ 

เผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 

ดงันี ้.- 

1. การเผยแพร่โดยวิธีการพมิพ์ โดยโรงพมิพ์ หรือ 

   ส านักพมิพ์ หรือ โดยการถ่ายส าเนาเยบ็เป็น   

   รูปเล่ม หรือ ท าในรูปแบบอืน่ๆ 

2. การเผยแพร่โดยส่ืออเิลก็ทรอนิกส์อืน่ๆ เช่น การ 

   เผยแพร่ในรูปซีดรีอม ฯลฯ 
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ลกัษณะของการเผยแพร่ 
ผลงานทางวชิาการ ลกัษณะการเผยแพร่ 

6.  ผลงานทางวชิาการ
ใน  

     ลกัษณะอืน่ (ต่อ) 

เผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 

ดงันี ้.- 

3. การเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ การจัด 

   แสดง การจัดการแสดง หรือโดยมีการน าไปใช้ 

   หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย 

        ทั้งนีต้้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการ 

  เผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดม 

  ศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวชิาการที ่

  เกีย่วข้อง และเผยแพร่มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดอืน 
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ลกัษณะของการเผยแพร่ 
ผลงานทางวชิาการ ลกัษณะการเผยแพร่ 

7.  งานแปล เผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 

ดงันี ้.- 
 

1. การเผยแพร่ด้วยวธีิพมิพ์ โดยวิธีการพมิพ์  

    โดยโรงพมิพ์ หรือส านักพมิพ์ 

2. การเผยแพร่โดยส่ืออเิลก็ทรอนิกส์อืน่ๆ เช่น การ 

   เผยแพร่ในรูปซีดรีอม ฯลฯ 

       ทั้งนีต้้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการ 

  เผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดม 

  ศึกษา คณะ และ/หรือสถาบันทางวชิาการที่ 

  เกีย่วข้อง และเผยแพร่มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดอืน 
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ลกัษณะของการเผยแพร่ 
ผลงานทางวชิาการ ลกัษณะการเผยแพร่ 

7. งานแปล (ต่อ) เผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 

ดงันี ้.- 

    เมือ่ได้มกีารพจิารณาประเมนิคุณภาพของ 
“งานแปล” ไปแล้ว การน าไปแก้ไขปรับปรุงหรือ
เพิม่เตมิเนือ้หาใน “งานแปล” เพือ่น ามาเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ และให้มีการประเมนิ
คุณภาพ “งานแปล” น้ันอกีคร้ังหน่ึง อาจกระท าได้
แต่จะต้องท าการเผยแพร่ “งานแปล” น้ันใหม่อกี
คร้ังหน่ึง  
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ลกัษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ 

     1. ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอเพือ่ประกอบการพจิารณาต้อง 

    เป็นงานทีผู้่ขอต้องเป็นเจ้าของและเป็นผู้ด าเนินการเอง 

 

 2. ถ้าเป็นงานทีผู้่ขอมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ ผู้ขอ 

      จะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และต้องเป็นผู้ด าเนินการหลกัใน 

         เร่ืองน้ัน 
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ลกัษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ 

  
 3. ส าหรับการมีส่วนร่วมในงานวจัิย ผู้ขอจะต้องมีส่วนร่วมไม่น้อย 
         กว่าร้อยละ 50 หรือผู้ขอต้องเป็นผู้ด าเนินการหลกัในผลงานวจัิย 
    เร่ืองน้ัน และต้องมีผลงานวจิัยอกีหลายเร่ืองทีเ่กีย่วเน่ืองสอดคล้อง 
    กนั ซ่ึงแสดงปริมาณผลงานวจิัยรวมกนัแล้วเทยีบได้ไม่น้อยกว่า 
    ร้อยละ 50 ของผลงานวจิัยหน่ึงเร่ือง 
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ลกัษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ 

  

 4. ในกรณงีานวจัิยทีเ่ป็นชุดโครงการ RESEARCH PROGRAM  

 ผู้ขอจะต้องเป็นผู้ด าเนินการหลกัในบางโครงการ (ของชุดโครงการ)น้ัน 

 อย่างน้อย 1 เร่ือง และมีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 

 5. ในกรณงีานวจัิยทีด่ าเนินการเป็นชุดต่อเน่ืองกนั ผู้ขอจะต้องเป็น 

 ผู้ด าเนินการหลกัและมีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 
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ลกัษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ 

ผู้ด าเนินการวจัิยหลกั  หมายถึง บุคคลทีมี่บทบาทและความ  
             รับผดิชอบส าคญัในการออกแบบ 
             การวิจัย (Research Design) การ 
             วเิคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และ
             การสรุปผลการวจัิยและให้  
             ข้อเสนอแนะ (Research Summary 

              and Recommendation) 
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ลกัษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ 

  6. แนวปฏิบัติเกีย่วกบัการลงนามรับรองการมีส่วนร่วม
ในผลงานทางวชิาการว่า หากมกีารเสนอผลงานทาง
วชิาการทีม่ผู้ีร่วมหลายคน จะต้องให้ผู้ร่วมทุกคนลง
นามรับรองว่า แต่ละคนมีส่วนร่วมในผลงานเร่ืองน้ัน
ร้อยละเท่าใด รวมทั้งระบุบทบาทหน้าทีแ่ละความ
รับผดิชอบในผลงานน้ัน 
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ลกัษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ 

ตรวจพบภายหลงั 
ไม่ตรงกบัความเป็นจริง 
ตรวจพบภายหลงั 
ไม่ตรงกบัความเป็นจริง 
 ตรวจพบภายหลงั 
 ไม่ตรงกบัความเป็นจริง                 เข้าข่ายผดิจริยธรรม 

          สอบหาข้อเทจ็จริงและด าเนินการ
         ทางวนัิยต่อไป 

 การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละช้ิน เมื่อได้ลงนาม
รับรองแล้วจะเปลีย่นแปลงไม่ได้ 
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ลกัษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ 

  
 7. ผลงานวจิัยต้องไม่เป็นงานวจิัยทีท่ าเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 
     เพือ่รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ เว้นแต่ผู้ขอได้ 
    ท าการศึกษาวิจัยขยายผลต่อจากเร่ืองเดิมอย่างต่อเน่ืองจน 
    ปรากฏผลความก้าวหน้าทางวชิาการอย่างเห็นได้ชัดและจะ 
    พจิารณาส่วนที่ศึกษาเพิม่เติมจากเดิมเท่าน้ัน 
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ลกัษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ 

        

   8. ผลงานทางวชิาการทีมี่ช่ือผู้ใดระบุเป็นเจ้าของผลงาน ผู้มีช่ือ 
 ทีร่ะบุทุกรายย่อมมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการน้ัน มากหรือน้อยขึน้ 
 อยู่กบัข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมงาน รวมถึง วทิยานิพนธ์ของนักศึกษา ใน 
 กรณทีีผู้่ขอเป็นอาจารย์ทีป่รึกษาของการวจัิยหรือ วทิยานิพนธ์น้ัน  
  ทั้งนี ้เป็นทีเ่ข้าใจว่า ทีป่รึกษาหรืออาจารย์ทีป่รึกษาเป็นผู้ริเร่ิม  
 ก ากบัดูแล และมีบทบาทส าคญัในการวเิคราะห์และสังเคราะห์ผลการ 
 วจิัยน้ัน 
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การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ 

มแีนวปฏิบัติดังนี.้- 

1.  กรณทีีไ่ม่สามารถระบุการมีส่วนร่วมในผลงานทาง     
วชิาการเป็นร้อยละได้ กข็อให้ช้ีแจงบทบาท หน้าที่ในการท า    
ผลงานทางวชิาการของผู้ร่วมงานทุกคน 

2.  กรณทีีม่ีผู้ร่วมงานหลายคน และไม่สามารถตดิต่อทุกคน
ให้ลงนามรับรองได้ อาจเน่ืองจากอยู่ต่างประเทศ กข็อให้ระบุ
จ านวนผู้ร่วมงานทุกคน และจะถอืว่าผู้ร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วม
ในผลงานทางวชิาการเท่าเทียมกนั 
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การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ 

มแีนวปฏิบัติดังนี.้- 

3.  กรณผู้ีร่วมงานบางคนไม่ได้ลงนามรับรองการมีส่วนร่วม
ในผลงานทางวชิาการ กข็อให้ช้ีแจงเหตุผลทีไ่ม่สามารถ  ระบุการ
มีส่วนร่วมของผู้น้ันให้ชัดเจนด้วย 
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แบบแสดงหลกัฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ 
            บทความทางวิชาการ                   ต ารา                   หนังสือ                      
            งานวจิัย                    ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 
ผู้ร่วมงาน  จ านวน.......คน แต่ละคนส่วนร่วมดงันี ้
 
 
 
 
หมายเหตุ   ลงช่ือ......................................... 
             (........................................) 
     ลงช่ือ......................................... 
            (.........................................) 

ช่ือผูร่้วมงาน ปริมาณงานร้อยละและหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 



แบบฟอร์มในการเสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

        

แบบ ก.พ.อ.03 ให้เสนอขอฯ ตามจ านวน ดงันี ้
 1. ต าแหน่ง ผศ.รศ.และ ศ. โดยวธีิปกติ 10  ชุด 
 2. ต าแหน่ง ผศ.รศ. โดยวธีิพเิศษ  15  ชุด 
     และ ศ. โดยวธีิที ่2  
 

56 



การส่งผลงานทางวชิาการ 
        

 1. ผลงานทางประเภทเอกสาร           ส่ง 5  ชุด 
     ส าหรับการเสนอขอโดยวธีิพเิศษ          
    และเสนอขอศาสตราจารย์ โดยวธีิที ่2 ส่ง 7  ชุด 
 2. ผลงานทางวชิาการประเภทอืน่ ๆ 
   ทีม่ิใช่เอกสาร     ส่ง 1  ชุด 
 3. หลกั านการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ ส่ง 1  ชุด 
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ก าหนดวนัแต่งตั้ง 

        

   การเสนอเร่ืองขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ให้คณบด ี เสนอเร่ืองไปยงัส านักงานมหาวทิยาลยัได้ตลอดเวลา 
และหาก สภามหาวิทยาลัย พิจารณาแล้วอนุมัติแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งฯ ได้  จะถือเอาวันที่คณะรับเร่ืองการเสนอขอแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งฯ เป็นเกณฑ์ในการแต่งตั้งฯ แต่ไม่ก่อนวันที่มี
คุณสมบัตแิละผลงานทางวชิาการครบถ้วนตามเกณฑ์  

 58 
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ขั้นตอนการด าเนินการขอก าหนด 
ต าแหน่งทางวชิาการ 

ผู้เสนอขอฯ 

หัวหน้าภาควชิา 

คณะ 

  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

         ประเมินผลการสอน 

 กลัน่กรองและตรวจ 
        สอบการเสนอขอ 59 
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คณบดีเสนออธิการบดี (ผ่าน กองบริหารงานบุคคลเพือ่ตรวจสอบเบือ้งต้น) 

คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ 
  

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน 

(จากบัญชีรายช่ือที่ ก.พ.อ.ก าหนด) 3-5 คน  

  - ประเมินผลงานทางวชิาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

  - ก าหนดให้มีการประชุม (ถ้าผลการประเมนิผลงานฯเป็นเอกฉันท์ไม่ต้องมีการ      

    ประชุมฯ  ส าหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามประกาศ ก.พ.อ.ฉบับที่ 4) 
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คณะกรรมการฯ กรณปีรับปรุงแก้ไข คณะ 

เจ้าตัว 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

คณะกรรมการฯ สภามหาวทิยาลยัพจิารณาอนุมัติแต่งตั้ง 

อธิการบดีลงนามในค าส่ัง 

แจ้งและคนืคณะ แจ้ง ก.พ.อ.ทราบ ภายใน 30 วนั 

สภาวชิาการ 



ข้อบังคบัมหาวทิยาลยั ว่าด้วย  
การบริหารงานบุคคล พ.ศ.  2551 

มีผลบงัคบัใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 10 มิถุนายน 2551 

 

 ข้อ 30  พนักงานมหาวทิยาลยัสายวชิาการ 

        อาจถูกเลกิจ้างได้หากอยู่ในเงือ่นไข 

        อย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ 

 

 ข้อ 30  พนักงานมหาวทิยาลยัสายวชิาการ 

        อาจถูกเลกิจ้างได้หากอยู่ในเงือ่นไข 

        อย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ 



พนักงานมหาวทิยาลยัสายวชิาการอาจถูกเลกิจ้าง 

30.1 คณาจารย์ประจ า ต าแหน่ง 
          (1) อาจารย์ ภายใน  5 ปีนับแต่ ันท่ีด าร 
ต าแหน่  

 อาจารย ์หา ไม่สามารถเ ่ือนข้ึนสู่ต าแหน่ ผู ่้ ย 
 ศาสตราจารยไ์ด ้ใหป้ฏ บตั  านต่อไปอี  2 ปีโดยไม่มี 
 ส ทธ ไดรั้บ ารพ จารณาข้ึนเ  นเดือนประจ าปี แ ะเม่ือ 
 ครบ 7 ปีแ  ้ย ัไม่สามารถเ ่ือนข้ึนสู่ต าแหน่ ผู ่้ ย 
 ศาสตราจารยไ์ด ้

 



พนักงานมหาวทิยาลยัสายวชิาการอาจถูกเลกิจ้าง 

 

(2)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายใน 7 ปีนบัแต่ นัท่ีด าร  
 ต าแหน่  ผู ่้ ยศาสตราจารยห์า ไม่สามารถเ ่ือนข้ึนสู่ 
 ต าแหน่ รอ ศาสตราจารยไ์ด ้ใหป้ฏ บตั  านต่อไปอี   
 2 ปีโดยไม่มีส ทธ ไดรั้บ ารพ จารณาข้ึนเ  นเดือน 
 ประจ าปี แ ะเม่ือครบ 9 ปีแ  ้ย ัไม่สามารถเ ่ือนข้ึนสู่ 
 ต าแหน่ รอ ศาสตราจารยไ์ด ้

 



พนักงานมหาวทิยาลยัสายวชิาการอาจถูกเลกิจ้าง 

 

(3) รองศาสตราจารย์ ภายใน 15 ปีนบัแต่ นัท่ีด าร  
 ต าแหน่ รอ ศาสตราจารยห์า ไม่สามารถเ ่ือนข้ึนสู่ 
 ต าแหน่ ศาสตราจารย ์ให ้ปฏ บตั  านต่อไปโดยไม่มี 
 ส ทธ ไดรั้บ ารพ จารณาข้ึนเ  นเดือนประจ าปีจนถึ  
 อายคุรบ 60 ปีบร บูรณ์ 
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พนักงานมหาวทิยาลยัสายวชิาการอาจถูกเลกิจ้าง 

 
  ทั้ น้ี เ น้แต่ผูไ้ดย้ื่นขอให้พ จารณาเ ่ือนต าแหน่ ไ ้
แ  ้ตั้ แต่ ่อนครบ  าหนดเ  าไม่นอ้ย  ่า 1 ปี ส าหรับ
ผูท่ี้ไปด าร ต าแหน่ พนั  านมหา  ทยา ยัสายบร หาร
   า าร หรือผูท่ี้ได้รับอนุมตั ให้ไปศึ ษาต่อ ให้ขยาย
เ  าตาม รรคหน่ึ ให้ เ ท่า ับเ  าท่ีผู ้นั้ นไปด าร 
ต าแหน่ สายบร หาร   า ารหรือไปศึ ษาต่อ 

 



จบ ารน าเสนอ 

 


