
 
ประกาศ ก.พ.อ.  

เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตัง้บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                      
 รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

_____________________________ 
 
 อาศัย อํ านาจตามความในมาตรา  ๑๔ (๓ )  และมาตรา  ๒๘  แห งพระราชบัญญัติ               
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  ก.พ.อ. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ ศาสตราจารย ไวดังนี้ 
 
 ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. และเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และใหใชประกาศ ก.พ.อ.นี้แทน 

ขอ ๒ ใหใชประกาศ ก.พ.อ.นี้นับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

หมวดที่ ๑ 

การแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
_____________________________ 

 
ขอ ๓ ใหสภาสถาบันแตงตัง้คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ซึ่งประกอบดวย 

              ๓.๑ ประธานกรรมการ  ตองเปนกรรมการสภาสถาบันประเภทผูทรงคุณวฒิุ  
                   ๓.๒ กรรมการผูทรงคุณวฒิุตองเปนบุคคลภายนอกสถาบัน โดยคัดสรรจากบัญชรีายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กําหนด  ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถาบันน้ันๆ 
จํานวนไมนอยกวาหาคน แตไมเกินสิบคน 

         การพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑทีก่ําหนด 
ในขอ ๔ และขอ ๕   ตามวิธีการที่กําหนดในขอ ๖ – ขอ ๑๐ 

ขอ ๔ การพิจารณาแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง                     
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  ใหพิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะตาํแหนง  ผลการ
สอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามที่กําหนดในประกาศฉบบัน้ี 

      การพิจารณาแตงตั้งในวรรคแรกกระทําได ๒ วิธี คือ การแตงตัง้โดยวิธีปกติ และการแตงตัง้ 

โดยวิธีพิเศษ 
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ขอ ๕ การแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีปกตใิหดําเนินการดังน้ี 
        ๕.๑ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   

   ๕.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ดํารงตําแหนงอาจารย และไดปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาเกาป หรือ 

ในกรณีที่สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทยีบเทา ดํารงตําแหนงอาจารย และไดปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาหาป หรือ 

ในกรณีที่สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา ดํารงตําแหนงอาจารย และไดปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป หรือ 

ผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืน ผูใดไดโอนหรือยายมาบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย
ประจําในสถาบันอุดมศึกษา หากผูนั้นเคยไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ.
รับรอง และไดสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบคาไดไมนอยกวาสอง หนวยกิต/ทวิภาค อาจนําระยะเวลา
ระหวางเปนอาจารยพิเศษในภาคการศึกษาที่สอนนั้นมาเปนเวลาในการขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ โดยให
คํานวณเวลาในการสอนพิเศษใหสามในสี่สวนของเวลาที่ทําการสอน 

กรณีที่อาจารยผูใดไดรับวฒิุเพ่ิมขึ้น ใหนบัเวลาในการปฏิบัติหนาทีใ่นตําแหนงอาจารยกอนไดรับวุฒิ
เพ่ิมขึ้นและเวลาที่ไดปฏิบตัหินาที่ในตําแหนงอาจารยหลังจากไดรับวุฒิเพ่ิมขึ้นรวมกัน เพ่ือขอแตงตั้งตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยไดตามอัตราสวนของระยะเวลาที่กาํหนดไวในคณุสมบัติเฉพาะตําแหนง 

 ๕.๑.๒  ผลการสอน  มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไวในหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาและมีความชํานาญในการสอน และเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงาน
สอน ในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทําการสอนหลายวิชาซึ่งแตละวิชานั้นมีผูสอนรวมกันหลาย
คน จะตองเสนอเอกสารประกอบการสอนในทุกหัวขอที่ผูขอกําหนดตําแหนงเปนผูสอน  ซึ่งมีคุณภาพดี และได
ใชประกอบการสอนมาแลว โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบัน 

 ๕.๑.๓  ผลงานทางวิชาการ  ประกอบดวยผลงาน ตอไปน้ี 

      (๑)  ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. 
กําหนด  ทั้งน้ี ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรอื 
    ๑.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี   
      และ 
      (๒)   ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซึ่งมี
คุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด 
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      ๕.๑.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การพิจารณากําหนดตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้ 

         (๑) ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาการ ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนผลงานของตนและ
ไมลอกเลียนผลงานของผูอ่ืน รวมทั้งไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรในวารสารวิชาการ
มากกวาหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม 

         (๒) ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในผลงานทาง
วิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการคนควา  
          (๓) ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลของ
ผูอ่ืนและสิทธิมนุษยชน  
         (๔) ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาการเปนเกณฑ ไมมี
อคติมาเกี่ยวของ และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชนสวนตัว 
หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอ่ืน และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมขยายขอคนพบโดยปราศจากการ
ตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 
               (๕) ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย 

๕.๒ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย    

 ๕.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสามป 

    ๕.๒.๒ ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดไวในหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา และมีความชํานาญพิเศษในการสอน และเสนอเอกสารคําสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน  
ในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทําการสอนหลายวิชาซึ่งแตละวิชานั้นมีผูสอนรวมกันหลายคน 
จะตองเสนอเอกสารคําสอนในทุกหัวขอที่ผูขอกําหนดตําแหนงเปนผูสอน ซึ่งมีคุณภาพดี  และไดใช
ประกอบการสอนมาแลว โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบัน 

    ๕.๒.๓  ผลงานทางวิชาการ  ประกอบดวยผลงาน ตอไปน้ี  

                (๑)  ๑.๑ ผลงานวิจัยซ่ึงมีคุณภาพดีและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. 
กําหนด ทั้งน้ี ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ  
        ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  ซึ่งมีคุณภาพดี  
      และ 

              (๒)  ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หรือหนังสือ  ซึ่งมีคุณภาพดี  และไดรับการ
เผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด 
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ผลงานทางวิชาการตามขอ ๕.๒.๓ (๑) และ (๒) ตองไมซ้ํากับผลงานที่ไดเคยใชสําหรับการ
พิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยมาแลว  ทั้งน้ี จะตองมีผลงานทางวิชาการที่เพ่ิมขึ้นหลังจากไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยดวย 

 ๕.๒.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณากําหนดตําแหนงรอง
ศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไวในขอ ๕.๑.๔  

 

๕.๓ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย   

    ๕.๓.๑  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและไดปฏิบัติหนาที่
ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

 ๕.๓.๒  ผลการสอน  มีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดไวในหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา และมีความเชี่ยวชาญในการสอน โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบัน 

    ๕.๓.๓  ผลงานทางวิชาการ  ผูขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได ๒ วิธี ดังนี้ 

                 วิธีที่ ๑  ประกอบดวยผลงาน ตอไปน้ี 
   (๑) ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. 
กําหนด ทั้งน้ี ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ  

   ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดีมาก  
      และ 

   (๒)  ผลงานแตงตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และไดรับการเผยแพรตาม
เกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด  

 

                      วิธีที่ ๒  ประกอบดวยผลงาน ตอไปน้ี 
    (๑) ผลงานวิจัยซ่ึงมีคุณภาพดีเดน และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. 
กําหนด  ทั้งน้ี ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ  
    (๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดีเดน หรือ 
 (๓)  ผลงานแตงตํารา หรือหนังสือ  ซึ่งมีคุณภาพดีเดน และไดรับการเผยแพรตาม
เกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด   

   ผลงานทางวิชาการตามขอ ๕.๓.๓ (๑) (๒) และ (๓) ตองไมซ้ํากับผลงานที่ไดเคยใชสําหรับการ
พิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยมาแลว ทั้งน้ี ตองมีผลงานทางวิชาการที่เพ่ิมขึ้น
หลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยดวย 

 

 ๕.๓.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณากําหนดตําแหนง
ศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไวในขอ ๕.๑.๔  
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 ขอ ๖ วิธีการแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารยโดยวิธีปกติ  ใหดําเนินการดังน้ี 

    ๖.๑ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย   

 ๖.๑.๑ ใหคณะวิชาเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑตอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ ตามแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ. กําหนด พรอมดวยผลงาน
ทางวิชาการ 

 ๖.๑.๒ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอน โดยอาจแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม 

     ๖.๑.๓ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งมี
องคประกอบ ดังนี้ 
   (๑) ประธานกรรมการแตงตั้งจากกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
   (๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามถึงหาคน   

 การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ตองคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กําหนดสําหรับสาขาวิชานั้นๆ 
โดยตองเปนบุคคลภายนอกสถาบันที่ผูขอสังกัด  และมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาตําแหนงที่เสนอขอ และ
กําหนดใหตองมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด และใหการดําเนินการอยูในชั้นความลับทุกขั้นตอน   
           ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเปนที่สถาบันอุดมศึกษาไมสามารถแตงตั้ง ผูทรงคุณวุฒิจาก
บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิได ใหขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ.เปนราย ๆ ไป 

        เกณฑการตัดสิน ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเปน
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น การตัดสินของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 

 ๖ .๑ .๔ เ ม่ือคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๖.๑.๓ แลว ใหนําเสนอตอสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติและใหอธิการบดีออก
คําสั่งแตงตั้ง และแจงให ก.พ.อ.ทราบภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ออกคําสั่งแตงตั้ง พรอมกับสําเนาคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และแบบคําขอฯ  

 คําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตองระบุสาขาวิชาเชี่ยวชาญของตําแหนงทาง
วิชาการที่สั่งแตงตั้งนั้นดวย 
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๖.๒ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย 

 ๖.๒.๑ ใหคณะวิชาเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑตอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ ตามแบบคําขอฯ ที่ ก.พ.อ.กําหนดพรอมดวยผลงานทางวิชาการ 

           ๖.๒.๒ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอน โดยอาจแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม 

 ๖.๒.๓ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ          ในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่ง
มีองคประกอบ ดังนี้ 
   (๑) ประธานกรรมการแตงตั้งจากกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
   (๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ   

   หากเสนอขอตามวิธีที่ ๑ ใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน               สาม
ถึงหาคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพ่ือเสนอความเห็นเบื้องตน
กอนเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณา 

                    หากเสนอขอตามวิธีที่ ๒ ใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน                หา
คน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพ่ือเสนอความเห็นเบื้องตนกอน
เสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณา   

   การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตองคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนดสําหรับ
สาขาวิชานั้นๆ โดยตองเปนบุคคลภายนอกสถาบันที่ผูขอสังกัด และมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาตําแหนงที่
เสนอขอ และกําหนดใหตองมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด และใหการดําเนินการอยูในชั้นความลับทุกขั้นตอน 

   ในกรณีที่ มี เหตุผลหรือความจําเปนที่สถาบันอุดมศึกษาไมสามารถแตงตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิได ใหขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ.เปนรายๆ ไป 

   เกณฑการตัดสิน ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเปน
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น โดยวิธีที่ ๑ หรือวิธีที่ ๒ การตัดสินของที่ประชุมใหถือเสียง           ขางมาก 

       ๖ .๒ .๔ เ ม่ือคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณาความเห็นของ  
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๖.๒.๓ แลว ใหนําเสนอตอสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา 

   ๖.๒.๕ เม่ือสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติแลว ใหเสนอ ก.พ.อ.ใหความเห็นเพื่อเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ แตงตั้ง พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบคํา
ขอฯ  
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 ขอ ๗ การแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 
                กรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอแตงตั้งผูดํารงตําแหนงอาจารย 
ผูชวยศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารย  ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ตางไปจากที่กําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนงใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นก็ได (เชน การเสนอแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงรอง
ศาสตราจารย โดยที่ผูนั้นมิไดดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  มากอน หรือเสนอขอแตงตั้งผูชวย
ศาสตราจารย ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงยังไมครบระยะเวลาที่กําหนดใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย หรือ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น     โดยเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเชี่ยวชาญ หรือแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาเชี่ยวชาญ ที่แตกตางไปจากสาขาวิชาเชี่ยวชาญเดิม) โดยใหดําเนินการเปนวิธี
พิเศษ  

  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ ใหดําเนินการดังนี้ 

       ๗.๑ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย  

โดยวิธีพิเศษ 
       ใหเสนอผลงานทางวิชาการและใหดําเนินการตามวิธีการเชนเดียวกับการแตงตั้งตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยโดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน
หาคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของที่ประชุมตอง
ไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาเสียง 

          ทั้งน้ีผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่แสดงความเปน
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น และผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพในระดับดีมาก 

      ๗.๒ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยโดยวิธีพิเศษ 
       ใหเสนอผลงานทางวิชาการไดเฉพาะวิธีที่ ๑ เทานั้น และใหดําเนินการตามวิธีการเชนเดียวกับ
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยโดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหาคน 
พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของที่ประชุมตองไดรับ
คะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาเสียง 

         ทั้งน้ีผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่แสดงความ
เปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น และผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพในระดับดีเดน 

 ขอ ๘ แบบคําขอฯ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) แบบเสนอแตงตั้งฯ (แบบ ก.พ.อ. ๐๔) แบบแสดงหลักฐานการมี
สวนรวมในผลงานทางวิชาการ แนวทางในการประเมินผลการสอนของผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและ
ผลงานทางวิชาการที่จําแนกตามระดับคุณภาพ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวทายประกาศนี้ 
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 ขอ ๙ กรณีการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในระดับตําแหนงและสาขาวิชาเดียวกันกับที่ไดเคยขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการมาแลว หากมีการนําผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพื่อพิจารณากําหนด
ตําแหนงทางวิชาการคราวกอน มาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหม อีกครั้งหน่ึง ใหคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิฯ ใชผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแตละชิ้นที่ผานการพิจารณามาแลวนั้น โดยไมตอง
พิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหมอีก 
 

หมวดที่ ๒ 
การลงโทษ 

__________________ 
 

 ขอ ๑๐ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณากําหนดมาตรการในการปองกันและลงโทษผูขอกําหนด
ตําแหนงอันสอใหเห็นวาเปนผูที่กระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวของกับผลงานทางวิชาการและ
เปนผูที่มีความประพฤติไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ดังตอไปน้ี 

  ๑๐.๑  กรณีที่ตรวจพบวาผูขอกําหนดตําแหนงระบุการมีสวนรวมในผลงานไมตรงกับความเปน
จริงหรือมีพฤติการณสอวามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ืน หรือนําผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนไป
ใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการโดยอางวาเปนผลงานทางวิชาการของตนเอง ใหสภาสถาบันอุดมศึกษามี
มติใหงดการพิจารณาการขอตําแหนงทางวิชาการในครั้งน้ันและดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและความ
รายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณีๆ ไป และหามผูกระทําผิดนั้นเสนอขอตําแหนงทางวิชาการมีกําหนดเวลาไม
นอยกวาหาป นับตั้งแตวันที่สภาสถาบัน อุดมศึกษามีมติ 

  ๑๐.๒  กรณีที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติใหดํารงตําแหนงทางวิชาการไปแลว หากภายหลัง
ตรวจสอบพบหรือทราบวาผลงานทางวิชาการที่ใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการครั้งนั้น เปนการลอก
เลียนผลงานของผู อ่ืนหรือนําเอาผลงานของผู อ่ืนไปใช  โดยอางวาเปนผลงานของตนเอง  ใหสภา
สถาบันอุดมศึกษามีมติถอดถอนผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารย  และ 
รองศาสตราจารยพิเศษ   สวนตําแหนงศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาเสนอความเห็นตอ ก.พ.อ.เพ่ือนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรง  พระกรุณาโปรดเกลาฯ ถอดถอน และ
ดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณีๆ ไป และหามผูกระทําผิดนั้น
เสนอขอตําแหนงทางวิชาการมีกําหนดเวลาไมนอยกวาหาป  นับตั้งแตวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติใหถอด
ถอน หรือนับตั้งแตวันที่ทรง พระกรุณาโปรดเกลาฯ ถอดถอน แลวแตกรณี 

 
หมวดที่ ๓ 
การอุทธรณ 

__________________ 
 

 ขอ ๑๑  กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด  ผูขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจยื่นอุทธรณผลการพิจารณานั้นได โดยยื่นอุทธรณตอสภาสถาบัน อุดมศึกษาได
ภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่รับทราบมติ 
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          เม่ือสภาสถาบันอุดมศึกษาไดรับเรื่องอุทธรณแลวใหสงคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการพิจารณาคําอุทธรณ เม่ือมีความเห็นประการใดใหเสนอตอสภาสถาบันอุดมศึกษาวินิจฉัยและใหคํา
วินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาถือเปนที่สุด 

 

บทเฉพาะกาล 
__________________ 

ขอ ๑๒  การพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สภาสถาบันอุดมศึกษาไดรับเรื่องไว
แลวและอยูระหวางการดําเนินการ ใหดําเนินการพิจารณากําหนดตําแหนง ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 
๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ตอไปจนแลวเสร็จ เวนแตการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
ใหใชประกาศนี้บังคับ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 

(นายวิจิตร  ศรีสอาน) 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน ก.พ.อ. 
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เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตัง้บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                      

รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐   
------------------------------ 

เร่ิมใชตัง้แต 3 เมษายน 2550 
ก.พ.อ.๐๓ 

 แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวชิาการ    

สวนที่ ๑  :   แบบประวตัสิวนตวัและผลงานทางวชิาการ 
                  แบบประวัติสวนตวัและผลงานทางวิชาการ 

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

โดยวิธี.......................... 
ในสาขาวชิา ............................................................ 

ของ.................................................... 
สังกัด ภาค/สาขาวิชา..................................................... 

คณะ..................................มหาวิทยาลัย........................................ 
-------------------------------- 

๑.  ประวัตสิวนตัว 
     ๑.๑ วัน เดือน ปเกิด 
     ๑.๒ อายุ ....... ป 
     ๑.๓ การศึกษาระดบัอุดมศึกษา (เรยีงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ) 
   คุณวุฒิ    ป พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
 
๒. ประวตัิการรับราชการ 
     ๒.๑ ปจจุบันดํารงตําแหนง..................................... ระดับ ........ ขั้น ........................บาท 
     ๒.๒ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย เม่ือวันที่............เดือน.............................พ.ศ. .... 
     ๒.๓ ไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชา................................................... 
           เม่ือวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
     ๒.๔ ไดรับการแตงตั้งเปนรองศาสตราจารยในสาขาวิชา...................................................... 
           เม่ือวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .......    
           อายุราชการ ...... ป ........ เดือน    



     ๒.๕ ตําแหนงอ่ืน ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

 
๓. ภาระงานยอนหลัง ๓ ป (เปนภาระงานที่ทําโดยความเห็นชอบจากเจาสังกัด) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับวาปรญิญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห  เปดสอนภาค/ปการศึกษา
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
     ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ทําการวิจัย และระยะเวลาที่ใชในแตละโครงการ) 
 
 
     ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใชในการใหบริการ 
                                         ตอสัปดาห) 
 
 
     ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีสวนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใชตอสปัดาห) 
 
 
 
     ๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาทีใ่ชตอสัปดาห) 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
     ๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
 ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
          ๔.๑.๑.๑  …........................................................................................... 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช   (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 

          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
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          ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรอืไม 
   ไ ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 ๔.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๑.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
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๔.๑.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  ตํารา หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ 

  ๔.๑.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง อัน
ประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 

     ๔.๒ ผลงานทางวชิาการที่เสนอเพือ่ประกอบการพิจารณาตําแหนงรองศาสตราจารย 
 ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรอืไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
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  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรอืไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรอืไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 ๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
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 ๔.๒.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  ตํารา  หรือหนังสือ 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง อัน
ประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 

     ๔.๓ ผลงานทางวชิาการที่เสนอเพือ่ประกอบการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย   
 ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรอืไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
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  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรอืไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรอืไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  
๔.๓.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชสําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหนง  
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง  
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรอืตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง  
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
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 ๔.๓.๓ ผลงานแตงตําราหรอืหนังสือ 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนง
รองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนง
รองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรอืตําแหนง
รองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง อัน
ประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 
  ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 
   ลงชื่อ..........................................................เจาของประวัต ิ          
                   (........................................................) 

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

  วันที่..........เดือน.................พ.ศ. .......... 
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สวนที่ ๒ แบบประเมนิคุณสมบัติโดยผูบังคับบญัชา 

แบบประเมินแตงตั้งใหดํารงตําแหนง...................................... 
(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย) 

ในสาขาวชิา ...................................................... 
โดยวิธี.............................................. 
ของ.................................................... 

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

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

      ไดตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง...(ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/
ศาสตราจารย)..  แลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว....................................................เปนผูมีคุณสมบัติ... (ครบถวน/
ไมครบถวน)... ตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด 
 
 
 
 

ลงชื่อ................................................... 

(...................................................) 
ตําแหนง  ..ผูบังคับบญัชาระดับหัวหนาภาควิชาหรือเทยีบเทา.. 

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

  ไดพิจารณาแลวเห็นวา นาย/นาง/นางสาว....................................................เปนผูมีคุณสมบัติ 
...(เขาขาย/ ไมเขาขาย)...  ที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ... (ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/ 
ศาสตราจารย)... 
 
 
 

ลงชื่อ................................................... 

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

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

วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........ 
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สวนที่ ๓ แบบประเมนิผลการสอน 

  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน โดยไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ ........(มหาวิทยาลยั/สถาบัน)................ในการประชุมครั้งที่........./.........เม่ือวันที่
.............................ไดประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว...........................................แลวเห็นวา บุคคล
ดังกลาวเปนผูมีความ....(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ).......ในการสอน มีคุณภาพ.....(อยู/ไมอยู)......ใน
หลักเกณฑและวิธีการตามทีส่ภาสถาบันกาํหนด 

 
 

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



 20

สวนที่ ๔ แบบประเมนิผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนที่ ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวฒุิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน  
   ทางวชิาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา...................................................ในการประชุมครั้งที่........./......... 
เม่ือวันที่.............................รวม..........ครั้ง    ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว.................... 
ซึ่งขอกําหนดตําแหนงเปน..(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย)....ในสาขาวิชา.............. 
แลวเห็นวา 
 
  ๑) งานวิจัย............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง  
ไดแก 
      ๑.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......   
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
      ๑.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......   
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 
  ๒) ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่  
ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง ไดแก 
      ๒.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......   
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
      ๒.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......   
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 
  ๓) ตํารา/หนังสือ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง  
ไดแก 
      ๓.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......   
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
      ๓.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......   
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 
  ๔) บทความทางวิชาการ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง 
ไดแก 
     ๔.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......   
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
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     ๔.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......   
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 

 (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง  
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 
 

   ลงชื่อ.......................................................... 
(.......................................................) 

         ตําแหนง  ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
        เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
       และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

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

ตอนที่ ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ.......(มหาวิทยาลยั/สถาบัน).................  
ในการประชุมครั้งที่............เม่ือวันที่..........................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/
นางสาว...................................ตามที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แลวเห็นวา..(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน/ และ ตํารา/
หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด และเปนผูมีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด จึงเห็น......(สมควร/      ไมสมควร)...ใหกําหนดตําแหนง 
นาย/นาง/นางสาว.................................................เปนตําแหนง.....(ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/
ศาสตราจารย)....... ในสาขาวิชา.............................และใหนําเสนอทีป่ระชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให
ความเห็นชอบตอไป 
 

    ลงชื่อ....................................................... 
              (...................................................) 
          ตําแหนง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
           วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 
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สวนที่ ๕ มติสภาสถาบันอุดมศึกษา    
 

  สภาสถาบันอุดมศึกษา....(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)..............................ในการประชมุ 
ครั้งที่..../..... เม่ือวันที่.... เดือน.......................พ.ศ. ....พิจารณาแลวมีมติ...... (อนุมัติ/ไมอนุมัติ).... 

๑. ใหแตงตั้งนาย/นาง/นางสาว......................................................ใหดํารงตําแหนง  
(ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย)   ในสาขาวชิา...........................................               
ไดตั้งแตวันที่ ............................... 

๒. (สําหรับตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย)  ใหอธิการบดีออกคําสั่งแตงตั้ง 
บุคคลดังกลาวในขอ ๑  และแจงให ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ออกคําสั่งแตงตั้ง พรอมสงสําเนา
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ และแบบคําขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓)  
 

    (สําหรับตําแหนงศาสตราจารย)  ใหเสนอ ก.พ.อ. ใหความเห็นเพ่ือเสนอรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
นาย/นาง/นางสาว..............................................................………….….…ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย   
ในสาขาวชิา ............................................... ไดตั้งแตวนัที่.................................... พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตัง้
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
ผลการประเมนิผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบคําขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) 
 
 
 
       ลงชื่อ................................................................ 
              (...................................................) 

         ตําแหนง  นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน 
         วันที่......เดือน...................พ.ศ. ........ 
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เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตัง้บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                      

รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐   
------------------------------ 

ก.พ.อ.๐๔ 

 แบบเสนอแตงตัง้บุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยผูบังคบับัญชา   

สวนที่ ๑  :   แบบประวตัสิวนตวัและผลงานทางวชิาการ 
                  แบบประวัติสวนตวัและผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือแตงตั้งดํารงตําแหนง............................................ 
(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย) 

โดยวิธี.......................... 
ในสาขาวชิา ............................................................ 

ของ.................................................... 
สังกัด ภาค/สาขาวิชา..................................................... 

คณะ..................................มหาวิทยาลัย........................................ 
-------------------------------- 

 
๑.  ประวัตสิวนตัว 
     ๑.๑ วัน เดือน ปเกิด 
     ๑.๒ อายุ ....... ป 
     ๑.๓ การศึกษาระดบัอุดมศึกษา (เรยีงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ) 
   คุณวุฒิ    ป พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
 
๒. ประวตัิการรับราชการ 
     ๒.๑ ปจจุบันดํารงตําแหนง..................................... ระดับ ........ ขั้น ........................บาท 
     ๒.๒ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย เม่ือวันที่............เดือน.............................พ.ศ. .... 
     ๒.๓ ไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชา................................................... 
           เม่ือวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
     ๒.๔ ไดรับการแตงตั้งเปนรองศาสตราจารยในสาขาวิชา...................................................... 
           เม่ือวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .......    
           อายุราชการ ...... ป ........ เดือน    



     ๒.๕ ตําแหนงอ่ืน ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

 
 

๓. ภาระงานยอนหลัง ๓ ป (เปนภาระงานที่ทําโดยความเห็นชอบจากเจาสังกัด) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับวาปรญิญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห  เปดสอนภาค/ปการศึกษา
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องที่ทําการวิจัย และระยะเวลาที่ใชในแตละโครงการ) 
 
 
     ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาที่ใชในการใหบริการ 
                                         ตอสัปดาห) 
 
 
     ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีสวนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใชตอสปัดาห) 
 
 
     ๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาทีใ่ชตอสัปดาห) 
 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
     ๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
 ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
          ๔.๑.๑.๑  …........................................................................................... 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช   (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ............ 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
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          ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม 
   ไ ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

           ๔.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ๔.๑.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
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๔.๑.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
  ๔.๑.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว
หรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง อัน
ประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 

     ๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงรองศาสตราจารย 
  ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรอืไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
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  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรอืไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรอืไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 ๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
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 ๔.๒.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  ตํารา  หรือหนังสือ 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรอืไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง  
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 

     ๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย   
 ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรอืไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
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  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรอืไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรบัการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรอืไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  
๔.๓.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชสําหรับการพจิารณาขอกําหนดตําแหนง          
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง  
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรอืตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง  
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
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 ๔.๓.๓ ผลงานแตงตําราหรอืหนังสือ 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนง
รองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนง
รองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตาํแหนง
รองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เม่ือป พ.ศ. ...... และผลการพจิารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 
 (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง อัน
ประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีที่มีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 
  ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ.................................................. 
                   (...................................................) 

                ตําแหนง...ผูบังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเทา... 

                   วันที่........เดือน...............พ.ศ. ........ 
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  ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว................................................ตําแหนง.............................ยินยอม
ใหผูบังคับบัญชาเสนอแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงเปน..............................ในสาขาวิชา..................... 
 
 

ลงชื่อ..................................................(เจาของประวัต)ิ 
          (...................................................) 

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

          วันที่........เดือน...............พ.ศ. ........ 
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สวนที่ ๒ แบบประเมนิผลการสอน 

  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน โดยไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ ...มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี...ในการประชุมครั้งที่........./........เม่ือวันที่.............................
ไดประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว...........................................แลวเห็นวา บุคคลดังกลาวเปนผูมี
ความ....(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ).......ในการสอนมีคุณภาพ...(อยู/ไมอยู)....ในหลักเกณฑและวธิีการ
ตามที่สภาสถาบันกําหนด 

 
 

       ลงชื่อ........................................................... 
              (...................................................) 
       ตําแหนง ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน 
         วันที่......เดือน...................พ.ศ. ........ 
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สวนที่ ๓ แบบประเมนิผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนที่ ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวฒุิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน  
   ทางวชิาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ ในสาขาวิชา.........................................ในการประชุมครัง้ที่........./.........เม่ือวันที่.............................
รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว.....................................................ซึ่งขอกําหนด
ตําแหนงเปน..(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย)....ในสาขาวิชา..............แลวเห็นวา 

 
  ๑) งานวิจัย............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง ไดแก 
      ๑.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......   
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
      ๑.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......   
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 
  ๒) ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.
กําหนด.........เรื่อง ไดแก 
       ๒.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......   
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
      ๒.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......   
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 
  ๓) ตํารา/หนังสือ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง  
ไดแก 
      ๓.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......   
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
      ๓.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......   
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 
  ๔) บทความทางวิชาการ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง 
ไดแก 
       ๔.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......   
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
      ๔.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......   
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
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 (ผลงานทางวชิาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง อัน
ประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 
 

   ลงชื่อ.......................................................... 
(.......................................................) 

             ตําแหนง  ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
           เพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
          และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

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

ตอนที่ ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ.......(มหาวิทยาลยั/สถาบัน).................  
ในการประชุมครั้งที่............เม่ือวันที่.........................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/
นางสาว...................................ตามที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แลวเห็นวา..(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน/ และ ตํารา/
หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด และเปนผูมีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด  จึงเห็น....(สมควร/      ไมสมควร)...ใหกําหนดตําแหนง 
นาย/นาง/นางสาว.............................................เปนตําแหนง......  (ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/
ศาสตราจารย).......ในสาขาวิชา.............................และใหนําเสนอทีป่ระชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให
ความเห็นชอบตอไป 
 
 

    ลงชื่อ....................................................... 
              (...................................................) 
          ตําแหนง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
           วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 
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สวนที่ ๔ มติสภาสถาบันอุดมศึกษา    
 
  สภาสถาบันอุดมศึกษา....(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)..............................ในการประชมุ 
ครั้งที่..../..... เม่ือวันที่.... เดือน.......................พ.ศ. ....พิจารณาแลวมีมติ...... (อนุมัติ/ไมอนุมัติ).... 

๑. ใหแตงตั้งนาย/นาง/นางสาว......................................................ใหดํารงตําแหนง  
(ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย)   ในสาขาวชิา...........................................  
ไดตั้งแตวันที่............................... 
 
      ๒. (สําหรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย)  ใหอธิการบดีออกคําสั่งแตงตั้ง
บุคคลดังกลาวในขอ ๑  และแจงให ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ออกคําสั่งแตงตั้ง พรอมสงสําเนา
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ และแบบเสนอแตงตั้ง (แบบ ก.พ.อ. ๐๔)  

 
    (สําหรับตําแหนงศาสตราจารย)  ใหเสนอ ก.พ.อ. ใหความเห็นเพ่ือเสนอรัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 
นาย/นาง/นางสาว.................................... ...........................….….… ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยใน
สาขาวิชา ............................................... ไดตั้งแตวันที.่................................... พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
ผลการประเมนิผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบเสนอแตงตั้ง (แบบ ก.พ.อ. ๐๔) 
 
 

    ลงชื่อ......................................................... 
              (...................................................) 

              ตําแหนง  นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน 
         วันที่......เดือน...................พ.ศ. ........ 
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เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 

เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตัง้บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                      
รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

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

๓.  ลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวชิาการ
 

๓.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตองเปนงานที่ผูขอตองเปนเจาของและ
เปนผูดําเนินการเอง     

๓.๒ ถาเปนงานที่ผูขอมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ   ผูขอจะตองมีสวนรวมไมนอยกวา รอยละ 
๕๐  และตองเปนผูดําเนินการหลักในเรื่องน้ัน  

๓.๓ สําหรับการมีสวนรวมในผลงานวิจัย  ผูขอตองมีสวนรวมไมนอยกวารอยละ ๕๐ หรือผูขอตอง
เปนผูดําเนินการหลักในผลงานวิจัยเรื่องน้ัน และตองมีผลงานวิจัยอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวเน่ืองสอดคลองกัน ซึ่ง
แสดงปริมาณผลงานวิจัยรวมกันแลวเทยีบไดไมนอยกวารอยละ ๕๐  ของผลงานวิจัยหนึ่งเรื่อง 

๓.๔ ในกรณีงานวิจัยที่เปนชุดโครงการ RESEARCH PROGRAM ผูขอจะตองเปนผูดําเนินการ
หลักในบางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) อยางนอย ๑ เรื่อง และมีปริมาณผลงานรวมแลวไมนอยกวารอยละ 
๕๐    

๓.๕ ในกรณีงานวิจัยที่ดําเนนิการเปนชุดตอเน่ืองกัน  ผูขอจะตองเปนผูดําเนินการหลักและ  
มีปริมาณผลงานรวมแลวไมนอยกวารอยละ ๕๐ 

ผูดําเนินการวจัิยหลัก หมายถึง บุคคลทีมี่บทบาทและความรับผิดชอบสําคัญในการออกแบบ
การวิจัย (Research Design) การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) และการสรุปผลการวิจัยและใหขอเสนอแนะ 
(Research Summary and Recommendation) 

๓.๖ แนวปฏบิัติเกี่ยวกบัการลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการวา หากมีการเสนอ
ผลงานทางวิชาการที่มีผูรวมงานหลายคน จะตองใหผูรวมงานทุกคนลงนามรับรองวา แตละคนมีสวนรวมใน
ผลงานเรื่องนั้นรอยละเทาใด รวมทั้งระบบุทบาทหนาที่และความรบัผิดชอบในผลงานนั้น  

หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูขอกําหนดตําแหนงระบุการมีสวนรวมไมตรงกับความเปนจริง 
จะถือวาการกระทําของผูนัน้เขาขายผิดจริยธรรมไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ โดยใหสถาบันอุดมศึกษาสอบหาขอเท็จจริงและดําเนินการทางวินัยตอไป 

การลงนามรับรองการมีสวนรวมในผลงานแตละชิ้น  เม่ือไดลงนามรับรองแลว จะเปลี่ยนแปลง
ไมได 
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๓.๗ แนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการเสนอผลงานวิจัยที่ใชประกอบการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ
วาตองไมเปนงานวิจัยที่ทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หมายความถงึ
หามมิใหผูเสนอขอกําหนดตําแหนงนําผลงานวิจัยที่ทาํเปนสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบตัรใดๆ ของผูขอกําหนดตําแหนง มาเปนผลงานเพื่อเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ เวนแตผูเสนอขอ
กําหนดตําแหนงจะไดทําการศึกษาวิจัยขยายผลตอจากเรื่องเดิมอยางตอเน่ือง จนปรากฏผลความกาวหนาทาง
วิชาการอยางเห็นไดชัดและจะพิจารณาเฉพาะสวนทีศ่ึกษาเพิ่มเติมจากเดิมเทานั้น  

 
๓.๘ ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด โดยมีชื่อผูใดระบุเปน

เจาของผลงาน ผูมีชื่อที่ระบุทุกรายยอมมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการนั้น มากหรือนอยขึ้นอยูกับขอตกลง
ระหวางผูรวมงานในผลงานทางวิชาการนัน้ๆ อันรวมถงึผลงานทางวชิาการที่เผยแพรในรูปของผลงานวิจัยหรือ
วิทยานิพนธของนักศึกษาเพื่อรับปริญญาในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนที่ปรกึษาหรืออาจารยที่
ปรึกษาของการวิจัยหรือวิทยานิพนธนั้น ทั้งน้ีเปนที่เขาใจวา ที่ปรึกษาหรืออาจารยที่ปรึกษาเปนผูริเร่ิม กํากับดูแล 
และมีบทบาทสําคัญในการวิเคราะหและสังเคราะหผลการวิจัยนั้น 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตัง้บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                      

รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐   
------------------------------ 

 

๔.  แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ
 
 บทความทางวิชาการ        ตํารา        หนังสือ        งานวิจัย       ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 
 
ผูรวมงาน จํานวน........คน แตละคนมีสวนรวมดังนี้ : 
 

ชื่อผูรวมงาน ปริมาณงานรอยละ  และหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 

 

 
หมายเหตุ  
       ลงชื่อ ............................................. 
        (......................................) 
 
       ลงชื่อ ............................................. 
        (......................................) 
 
       ลงชื่อ ............................................. 
        (......................................) 
 
       ลงชื่อ ............................................. 
        (......................................) 
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เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตัง้บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                      

รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐   
------------------- 

 
๕.  แนวทางการประเมินผลการสอน

 
หลักเกณฑ 
 

  ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอนวา ผูขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ มีความชํานาญ ชํานาญพิเศษ หรือเชี่ยวชาญในการสอน โดยใชแนวทางในการประเมิน ดังตอไปน้ี 
  ๑.  มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ เพ่ือใหผลการสอนเปนไปตามจุดมุงหมาย 
ที่วางไว  โดยเสนอเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน (คํานิยาม รูปแบบ การเผยแพร      และ
ลักษณะคุณภาพ ดังตารางแนบทาย) 
  ๒.  มีความสามารถสอนใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห วิจารณในวิชาทีส่อน 
  ๓.  มีความสามารถในการใชเทคนิควธิีสอนตางๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจและ           
ติดตามการสอนตลอดเวลา เชน ใชภาษาที่เขาใจงาย  ยกตัวอยาง สอดแทรกประสบการณ  ใชคําถามเพื่อให
ผูเรียนคิด และตอบคําถามใหเขาใจไดชัดเจน 
  ๔.  มีความสามารถใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของวิชาที่เรียนกบัวิชาอ่ืนทีเ่กีย่วของ 
  ๕.  มีความสามารถแนะนําใหผูเรียนรูจักแหลงขอมูลที่คนควาศึกษาเพิ่มเติม 
  ๖.  มีความสามารถจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น และแลกเปลีย่นประสบการณตาม  

ความเหมาะสม 
  ๗.  มีความสามารถในการใชสื่อการสอน และอุปกรณชวยสอนที่เหมาะสมเปนอยางดี 
  ๘.  มีความสามารถในการประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนในวชิาที่สอน 
  ๙.  มีความสามารถอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการสอน 

  นอกจากนี้คณะกรรมการฯ  อาจกําหนดแนวทางในการประเมินเพ่ิมเติมขึ้นอีกก็ได   โดยตอง
กําหนดใหชัดเจนและประกาศใหเปนทีท่ราบทั่วกันกอนการประเมิน 

วิธีการ 
  ๑. ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน (หัวหนาสาขาวิชา/หัวหนาภาควิชา/คณบดี) ประเมินผลการสอนใน
ชั้นตนวา ผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มีผลการสอนอยูในระดับใด (ชํานาญ ชํานาญพิเศษ หรือ
เชี่ยวชาญ) 
  ๒. ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอนของผูขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการวาอยูในระดับใด (ชํานาญ ชํานาญพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ)  ทั้งน้ี อาจแตงตั้ง 
คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม 
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คําจํากัดความของเอกสารประกอบการสอน ลักษณะการเผยแพรและลักษณะคุณภาพ   

 
 เอกสารประกอบการสอน 

คํานิยาม 
 
 
 

รูปแบบ 
 

 
 
 

การเผยแพร 
 

 
ลักษณะคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

ผลงานทางวชิาการที่ใชประกอบการสอนวิชาใดวชิาหนึ่งตามหลักสูตรของ
สถาบัน อุดมศึกษาที่สะทอนใหเห็นเน้ือหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปนระบบ  
จัดเปนเครื่องมือสําคัญของผูสอนในการใชประกอบการสอน 
 
เปนเอกสารหรือสื่ออ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในวิชาที่ตนสอน ประกอบดวย แผนการสอน หัวขอ
บรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งตางๆ ดังตอไปน้ี เพ่ิมขึ้นอีกก็ได 
เชน รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารที่เกี่ยวเน่ือง 
แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) หรือภาพเลื่อน (slide) เปนตน 
 
อาจเปนเอกสารที่จัดทําเปนรูปเลมหรือถายสําเนาเย็บเลม  หรือเปนสื่ออ่ืนๆ เชน ซีดีรอม 
ที่ไดใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษามาแลว 
             
อยูในดุลยพินจิของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะกําหนดเปนขอบังคับ  
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คําจํากัดความของเอกสารคําสอน ลักษณะการเผยแพรและลักษณะคุณภาพ   

 

 เอกสารคําสอน 

คํานิยาม 
 
 
 

 
 

รูปแบบ 
 

 
 
 
 
 

การเผยแพร 
 

 
ลักษณะคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ผลงานทางวิชาการที่ใชสอนวิชาใดวิชาหนึง่ ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่
สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาที่สอน และวธิกีารสอนอยางเปนระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้น
จากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน จัดเปน
เครื่องมือสําคัญของผูเรียนที่นําไปศึกษาดวยตนเองหรอืเพ่ิมเติมขึ้นจากการเรียนใน
วิชานั้นๆ 
 
เปนเอกสารรูปเลมหรือสื่ออ่ืนๆที่เกี่ยวของในวิชาทีต่นสอน ประกอบดวย แผนการสอน 
หัวขอบรรยาย (มีรายละเอยีดประกอบพอสมควร) และมีสิ่งตางๆ ดังตอไปน้ีเพ่ิมขึ้น 
เชน รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารที่เกี่ยวเน่ือง 
แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเลื่อน (slide) ตัวอยางหรือกรณีศึกษาทีใ่ช
ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝกปฏิบตัิ รวมทั้งการอางอิงเพ่ือขยายความที่มาของ
สาระและขอมูล และบรรณานุกรมที่ทันสมัย  
 
ตองไดรับการจัดทําเปนรูปเลมดวยการพมิพ หรือถายสําเนาเย็บเลม หรือสื่ออ่ืนๆ ที่
แสดงหลักฐานวาไดเผยแพรโดยใชเปน “คําสอน” ใหแกผูเรียนในวชิานั้นๆ มาแลว 
            
อยูในดุลยพินจิของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะกําหนดเปนขอบังคับ  
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เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตัง้บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                      

รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

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

๖. คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวชิาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ  

 

 บทความทางวชิาการ 

คํานิยาม 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 
 
 
 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกําหนดประเด็นที่ตองการอธิบายหรือวเิคราะหอยาง
ชัดเจน  ทั้งน้ีมีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการ
วิเคราะหในประเด็นนั้นได อาจเปนการนําความรูจากแหลงตางๆ มาประมวลรอยเรียง
เพ่ือวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยที่ผูเขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไวอยาง
ชัดเจนดวย 
 

เปนบทความที่มีความยาวไมมากนัก  ประกอบดวยการนําความทีแ่สดงเหตุผลหรือที่มา
ของประเด็นทีต่องการอธิบายหรือวิเคราะห กระบวนการอธิบายหรือวเิคราะหและ
บทสรุป มีการอางอิงและบรรณานุกรมที่ครบถวนและสมบูรณ 
 
เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
๑. เผยแพรในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ 
         ทั้งน้ีวารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพหรือเปนสื่อ
อิเล็กทรอนิกสที่มีกําหนดการเผยแพรอยางแนนอนชัดเจน 
๒. เผยแพรในหนังสือรวมบทความในรปูแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธกิารประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพของบทความตางๆ ในหนังสือน้ันแลว 
๓. เผยแพรในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการ
ประชุมทางวชิาการในระดบัชาติหรือระดับนานาชาติ ที่มีการบรรณาธิการประเมนิและ
ตรวจสอบคุณภาพของบทความตางๆ ที่นาํเสนอนั้นแลว 
          เม่ือไดเผยแพรตามลักษณะขางตนและไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ 
“บทความทางวิชาการ” นั้นแลว  การนํา “บทความทางวิชาการ” นั้น มาแกไขปรับปรุง
หรือเพ่ิมเติมสวนใดสวนหนึง่ เพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และใหมี 
การประเมินคณุภาพ “บทความทางวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทําไมได 
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คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวชิาการที่จําแนกตาม 

ระดับคุณภาพ (ตอ) 
 

 บทความทางวชิาการ 
 

ลักษณะคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับด ี     เปนบทความทางวิชาการที่มีเน้ือหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและ
ทันสมัย มีแนวคิดและการนาํเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอวงวชิาการ 
ระดับดีมาก   ใชเกณฑเดียวกับระดับดี โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนาทาง
วิชาการและเปนประโยชนตอวงวชิาการ 

๒. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบตัิได 
ระดับดีเดน   ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สราง
องคความรูใหม  (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 

๒. มีการกระตุนใหเกิดความคดิและคนควาตอเน่ือง เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวง
วิชาการหรือวชิาชีพที่เกี่ยวของในระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ
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คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวชิาการที่จําแนกตาม 
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 

 ตํารา 

คํานิยาม 

 

 

 

 

 
 

 
 

รูปแบบ 
 
 
 
 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรยีงขึ้นอยางเปนระบบ  ครอบคลุมเน้ือหาสาระของวิชาหรือ
เปนสวนหนึ่งของวิชา หรือของหลักสูตรก็ได ที่สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการ
ถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรยีนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
            เน้ือหาสาระของตาํราตองมีความทันสมัย เม่ือพิจารณาถึงวันที่ผูขอยื่นเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการ 
             ทั้งน้ีผูขอจะตองระบุวชิาที่เกี่ยวของในหลักสูตรที่ใชตําราเลมที่เสนอขอตําแหนง
ทางวิชาการดวย 
             ผลงานทางวิชาการที่เปน “ตํารา” นี้อาจไดรับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารคําสอน 
จนถึงระดับทีมี่ความสมบูรณที่สุด ซึ่งผูอานอาจเปนบุคคลอื่นที่มิใชผูเรียนในวชิานั้น แต
สามารถอานและทําความเขาใจในสาระของตํารานั้นดวยตนเองได โดยไมตองเขาศึกษาใน
วิชานั้น  
 
เปนรูปเลมทีป่ระกอบดวย คํานํา สารบัญ เน้ือเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห การสรุป  
การอางอิงและบรรณานุกรม  ทั้งน้ีอาจมีการอางอิงแหลงขอมูลที่ทันสมัยและครบถวน
สมบูรณ  
             การอธิบายสาระสําคัญมีความชัดเจน โดยอาจใชขอมูล แผนภาพ ตัวอยางหรือ
กรณีศึกษาประกอบจนผูอานสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญนั้นไดโดยเบ็ดเสร็จ 

มีวิธีการเผยแพร ดังนี้ 
๑. การเผยแพรดวยวธิีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ 
(PUBLISHING HOUSE)  
            หรือ โดยการถายสําเนาเย็บเปนรูปเลม 
            หรือทําในรูปแบบอ่ืนๆ   
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอมฯลฯ  
            การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการ
เรียนการสอนวิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น  จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการ
เผยแพรอยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอ่ืนวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน 
            ทั้งน้ีตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศกึษา  คณะ  และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น  และ
ตองใชในการเรียนการสอนมาแลวไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษา  
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คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวชิาการที่จําแนกตาม 

ระดับคุณภาพ (ตอ) 
 

 ตํารา 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
              เม่ือไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “ตํารา” ไปแลว  การนํา “ตํารา” นั้น
ไปแกไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเน้ือหาใน “ตํารา” เพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการและใหมีการประเมินคุณภาพ “ตํารา” นั้นอีกครั้งหนึ่งอาจกระทําได แตจะตองทํา
การเผยแพร “ตํารา” นั้นใหมอีกครั้งหนึ่ง 
 

ระดับด ี     เปนตําราที่มีเน้ือหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มีแนวคิดและ
การนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
ระดับดีมาก   ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 

๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการ
และเปนประโยชนตอวงวิชาการ 

๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนที่เปนการ
แสดงใหเห็นถึงความรูที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน 

๓. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบตัิได 
ระดับดีเดน   ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง 

๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สรางองค
ความรูใหม  (Body of Knowledge) ในเรือ่งใดเรื่องหน่ึง 

๒. มีการกระตุนใหเกิดความคดิและคนควาตอเน่ือง 
๓. เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของในระดับชาติ และ/หรอื

นานาชาติ  
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คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวชิาการที่จําแนกตาม 
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 

 หนังสือ 

คํานิยาม 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 
 
 
 
 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรยีงขึ้นโดยมีรากฐานทางวชิาการที่ม่ันคง  และใหทศันะของ
ผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชา
นั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาทีเ่กี่ยวเนื่อง  มีความตอเน่ืองเชื่อมโยงในเชงิเน้ือหาและครอบคลุม 
โดยไมจําเปนตองสอดคลองหรือเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชา
หนึ่งในหลักสตูร   และไมจําเปนตองนําไปใชประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง 
ทั้งน้ีเน้ือหาสาระของหนังสือตองมีความทนัสมัย เม่ือพิจารณาถึงวันทีจั่ดพิมพ 
 
เปนรูปเลมทีป่ระกอบดวย คํานํา สารบัญ เน้ือเรื่อง การวิเคราะห การสรุป การอางอิงและ
บรรณานุกรม  ทั้งน้ีอาจมีอางอิงแหลงขอมูลที่ทันสมัยและครบถวนสมบูรณ  
         การอธิบายสาระสําคัญที่มีความชัดเจน โดยอาจใชขอมูล แผนภาพ ตวัอยางหรือ
กรณีศึกษาประกอบจนผูอานสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญนั้นไดโดยเบ็ดเสร็จ 
 
มีวิธีการเผยแพร ดังนี้ 
๑. การเผยแพรดวยวธิีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ 
(PUBLISHING HOUSE) 
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอม ฯลฯ  
            การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียน
การสอนวิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น  จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร
อยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอ่ืนวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน 
            ทั้งน้ีตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศกึษา  คณะ  และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น และตอง
เผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน 
             เม่ือไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “หนังสือ” ไปแลว  การนํา “หนังสือ” 
นั้นไปแกไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเน้ือหาใน “หนังสือ” เพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการและใหมีการประเมินคุณภาพ “หนังสือ” นั้นอีกครั้งหน่ึงอาจกระทําได  แตจะตองทํา
การเผยแพร “หนังสือ” นั้นใหมอีกครั้งหนึ่ง 
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คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวชิาการที่จําแนกตาม 
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 

 หนังสือ 

ลักษณะคุณภาพ 
 
 
 

 
ระดับด ี     เปนหนังสือที่มีเน้ือหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มี
แนวคิดและการนําเสนอที่ชดัเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
ระดับดีมาก   ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 

๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการที่ทันสมัยตอความกาวหนาทาง
วิชาการและเปนประโยชนตอวงวชิาการ 

๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนที่เปน
การแสดงใหเห็นถึงความรูที่เปนประโยชนตอวงวชิาการ 

๓. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบตัิได 
ระดับดีเดน   ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง 

๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สรางองค
ความรูใหม  (Body of Knowledge) ในเรือ่งใดเรื่องหน่ึง 

๒. มีการกระตุนใหเกิดความคดิและคนควาตอเน่ือง 
๓. เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของในระดับชาติ และ/

หรือนานาชาติ  
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คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวชิาการที่จําแนกตาม 
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 

 งานวิจัย 

คํานิยาม 
 
 

 

รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ผลงานทางวิชาการที่เปนงานศึกษาหรืองานคนควาอยางมีระบบดวยวิธวีิทยาการวิจัย
ที่เปนที่ยอมรบัในสาขาวิชานั้นๆ และมีวตัถุประสงคทีช่ัดเจนเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูล 
คําตอบหรือขอสรุปรวมที่จะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ หรือเอ้ือตอการนํา
วิชาการนั้นไปประยุกต   

อาจจัดไดเปน ๒ รูปแบบ ดังนี้ 
๑. รายงานการวิจัย ที่มีความครบถวนสมบูรณและชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย 
(Research Process) อาทิ การกําหนดประเด็นปญหา วัตถุประสงค การทํา
วรรณกรรมปริทัศน สมมตฐิาน การเก็บรวบรวมขอมูล การพิสูจนสมมติฐาน การ
วิเคราะหขอมูล การประมวลสรุปผลและใหขอเสนอแนะ การอางอิง  และอ่ืนๆ 
๒. บทความวจัิย ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ใหมีความกระชับ
และสั้น สําหรบัการนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ 

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
๑. เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งน้ีวารสารทางวิชาการนั้น 
อาจเผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพหรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีกําหนดการเผยแพรอยาง
แนนอนชัดเจน 
๒. เผยแพรในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการประเมนิและ
ตรวจสอบคุณภาพ 
๓. นําเสนอเปนบทความวิจัยตอที่ประชุมทางวิชาการ  ซึ่งภายหลังจากการประชุมทาง
วิชาการไดมีการบรรณาธิการและนําไปรวมเลมเผยแพรในหนังสือประมวลผลการ
ประชุมทางวชิาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ
๔. การเผยแพรรายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณที่มีรายละเอียดและความยาว ตองแสดง
หลักฐานวาไดผานการประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวฒิุและแสดงหลักฐานวาได
เผยแพรไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น และสาขาวชิาที่เกี่ยวของใน
ประเทศและตางประเทศอยางกวางขวาง 
               เม่ือไดเผยแพรตามลักษณะขางตนและไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพ
ของ “งานวิจัย” นั้นแลว   การนํา “งานวิจัย” นั้น มาแกไขปรับปรุงหรอืเพ่ิมเติมสวนใด 
สวนหนึ่ง เพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และใหมีการประเมินคุณภาพ 
“งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทําไมได 
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คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวชิาการที่จําแนกตาม 

ระดับคุณภาพ (ตอ) 
 

 งานวิจัย 

ลักษณะคุณภาพ 
 

ระดับด ี     เปนงานวิจัยทีมี่กระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกตองเหมาะสมในระเบียบวิธี
วิจัย  ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการหรอืนําไปประยกุตได  
ระดับดีมาก   ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 

๑. เปนผลงานทีแ่สดงถึงการวิเคราะหและนาํเสนอผลเปนความรูใหมทีล่ึกซึ้งกวา
งานเดิมที่เคยมีผูศึกษาแลว 

๒. เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวางหรือสามารถนําไปประยุกตไดอยาง
แพรหลาย 

ระดับดีเดน   ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง 

๑. เปนงานบุกเบกิที่มีคุณคายิ่ง และมีการสังเคราะหอยางลึกซึ้งจนทําใหเปนการ
สรางองคความรูใหม (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ทําใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการอยางชัดเจน 

๒. เปนที่ยอมรับและไดรับการอางอิงถึงอยางกวางขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่
เกี่ยวของในระดับชาติ  และ/หรือระดับนานาชาต ิ
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คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวชิาการที่จําแนกตาม 
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 

 ผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น 

คํานิยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 

 

 
ผลงานทางวิชาการอยางอ่ืนที่มิใชเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน บทความ
ทางวิชาการ หนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย  โดยปกติหมายถึง สิ่งประดิษฐหรืองาน
สรางสรรค อาทิ การประดิษฐเครื่องทุนแรง ผลงานการสรางสิ่งมีชีวิตพันธุใหม วัคซีน  
สิ่งกอสราง หรือผลงานดานศิลปะ หรือสารานุกรม 
            รวมถึงงานแปลจากตัวงานตนแบบที่เปนงานวรรณกรรม หรืองานดาน
ปรัชญา หรือประวตัิศาสตร หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสําคัญและ
ทรงคุณคาในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งเม่ือนํามาแปลแลวจะเปนการเสริมความกาวหนาทาง
วิชาการที่ประจักษชัด เปนการแปลจากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือจาก
ภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ หรือแปลจากภาษาตางประเทศหนึ่งเปนภาษา 
ตางประเทศอกีภาษาหนึ่ง 
           ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เสนอจะตองประกอบดวยบทวิเคราะหที่
อธิบายและชี้ใหเห็นวางานดังกลาวทําใหเกิดความกาวหนาทางวชิาการหรือเสริมสราง
องคความรู  หรือใหวิธีการที่จะเปนประโยชนตอสาขาวิชานั้น  และแสดงถึงความ 
สามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้น  สาํหรับผลงานที่มุงเชิงปฏิบตัิจะตองผานการ
พิสูจนหรือมีหลักฐานรายละเอียดตาง ๆ ประกอบแสดงใหเห็นคุณคาของผลงาน 
 
๑. อาจจัดเพิ่มไดหลายรูปแบบ ทั้งที่เปนรูปเลม หรือการบันทึกเปนภาพยนตร หรือ       
แถบเสียง 
๒. มีคําอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ใหเห็นวาเปนผลงานที่ทาํให
เกิดการพัฒนาและความกาวหนาทางวิชาการ หรือเสริมสรางความรูหรือกอใหเกิด
ประโยชนตอสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาไดอยางไร ในแงใด 
๓. กรณีผลงานที่เปนสิ่งประดิษฐ หรือผลงานที่มุงในเชงิปฏิบัติ จะตองผานการพิสูจน 
หรือแสดงหลักฐานเปนรายละเอียดใหครบถวนที่แสดงถึงคุณคาของผลงานนั้นดวย  
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คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวชิาการที่จําแนกตาม 
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 

 ผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะคุณภาพ 
 

มีวิธีการเผยแพร ดังนี้ 
๑. การเผยแพรดวยวธิีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ 
(PUBLISHING HOUSE) 
            หรือ โดยการถายสําเนาเย็บเปนรูปเลม 
            หรือทําในรูปแบบอ่ืนๆ   
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอมฯลฯ 
๓. การเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง หรือโดยมีการ
นําไปใชหรือประยุกตใชอยางแพรหลาย 
            การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการ
เรียนการสอนวิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น   
            ทั้งน้ีตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศกึษา  คณะ  และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น  และ
ตองเผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน  
              

ระดบัด ี เปนผลงานใหม หรือเปนการนําสิ่งที่มีอยูแลวมาประยุกตดวยวธิีการใหมๆ  และ
ผลงานนั้นกอใหเกิดประโยชนในดานใดดานหนึ่ง 
ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดี   และตอง 

๑. ไดรับการรับรองโดยองคกรทางวิชาการ หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในสาขาวิชา
ที่เสนอหรือ 

๒. เปนผลงานทีส่รางสรรคตองเปนที่ยอมรับของผูเชี่ยวชาญในสาขาวชิานั้นๆ 
ระดับดีเดน   ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงวิชาการ 
และ/หรือวงวชิาชีพทั้งในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาต ิ
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คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวชิาการที่จําแนกตาม 
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 

 งานแปล 

คํานิยาม 
 
 
 
 

 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลักษณะคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
งานแปลจากตัวงานตนแบบที่เปนงานวรรณกรรม หรืองานดานปรัชญา หรือประวัติศาสตร 
หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสําคัญและทรงคุณคาในสาขานั้นๆ ซึ่งเม่ือนํามา
แปลแลวจะเปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการที่ประจักษชัด เปนการแปลจาก
ภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ หรือแปลจาก
ภาษาตางประเทศหนึ่งเปนภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง (งานแปลนี้ จัดเปนผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่นประเภทหนึ่ง) 

มีวิธีการเผยแพร ดังนี้ 
๑. การเผยแพรดวยวธิีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ 
(PUBLISHING HOUSE) 
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอมฯลฯ  
            การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียน
การสอนวิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น  จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร
อยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอ่ืนวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน 
            ทั้งน้ีตองไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศกึษา  คณะ  และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น และตอง
เผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน  
             เม่ือไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานแปล” ไปแลว  การนํา “งานแปล” 
นั้นไปแกไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเน้ือหาใน “งานแปล” เพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนง    
ทางวิชาการและใหมีการประเมินคุณภาพ “งานแปล” นั้นอีกครั้งหนึ่งอาจกระทําได แตจะตอง
ทําการเผยแพร “งานแปล” นั้นใหมอีกครั้งหนึ่ง 

ระดับดี  เปนงานแปลที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในตัวบท แบบแผนทางความคิด และ/
หรือวัฒนธรรมตนกําเนิดและบงชีค้วามสามารถในการสื่อความหมายไดอยางดี มีการศึกษา
วิเคราะหและตีความทั้งตวับทและบริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบไดกับงานวจัิย  
            มีการใหอรรถาธบิายเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาค
และจุลภาค 
ระดับดีมาก  เปนงานแปลที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจอันลึกซึ้งในตัวบท แบบแผนทาง
ความคิด และ/หรือวัฒนธรรมตนกําเนิด และบงชีถ้ึงความสามารถในการสื่อความหมายใน
ระดับสูงมาก  
            มีการศึกษาวิเคราะหและตคีวามทั้งตัวบทและบริบทของตวังานอยางละเอียดลึกซึ้ง
ในลักษณะที่เทียบไดกับงานวิจัยของผูสนัทัดกรณี         
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คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวชิาการที่จําแนกตาม 
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 

 งานแปล 
           มีการใหอรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับ     

มหภาคและจุลภาค 
ระดับดีเดน   ใหขอสรุปในดานของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลใชเกณฑเดียวกับ
ระดับดีมาก โดยมีขอกําหนดเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑. เปนงานที่แปลมาจากตนแบบที่มีความสาํคัญ ในระดับที่มีผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางวิชาการ 

๒. เปนงานที่แปลอยูในระดับที่พึงยึดถือเปนแบบฉบับได 
๓. มีการใหขอสรุปในดานของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเปนการ

บุกเบิกทางวชิาการ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 

เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตัง้บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                      
รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

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

 

๗.  ตัวอยางแนบทาย 

 
 กรณีไดรับวุฒิเพิ่มขึน้ 

  นาย ก. ไดรับวุฒิปริญญาตรี ทําการสอนเปนเวลา ๖ ป  ตอมาลาศึกษาตอและไดรับวุฒิ
ปริญญาโทเพิ่มขึ้น กลับมาทําการสอนหลังจากไดรับวุฒิปริญญาโทแลวอีก ๑ ป ๘ เดือน  ใหนับระยะเวลาทํา
การสอนดังกลาวรวมกันตามอัตราสวน คือ สอนหลังจากปริญญาตรี ๖ ป (เทากับ  ๖/๙ = ๒/๓ กับสอนหลังจาก
ปริญญาโท ๑ ป ๘ เดือนเทากับ ๑/๓ เม่ือรวมกันแลวถือวามีสิทธิขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารยได 
 
 วิธีการคํานวณดังน้ี 

อาจารยใชวุฒิปริญญาตรี  ๖  ป   =  ๗๒  เดือน 

เพราะฉะนั้นยังขาดในสวนที่ใชปริญญาตรี = (๙ X ๑๒) ๑๐๘ - ๗๒ =  ๓๖  เดือน 

ตอมาจะเทียบวุฒิปริญญาโทจะตองเอา .๕๕๕๕  =(๑๐๘ : (๕X๑๒) ๖๐)    

      = ๓๖ X .๕๕๕๕ = ๒๐ เดือน =  ๑ ป ๘ เดือน 

๕ 
๙ 

เพราะฉะนั้นถาจะใชวุฒิปริญญาโท จะตองทํางานอีก  ๑ ป  ๘ เดือน 
 
 กรณีการขอตําแหนงทางวิชาการกอนลาศึกษา 

       หากจะลาศึกษาหรือฝกอบรมทั้งในประเทศและตางประเทศ และประสงคจะขอตําแหนงทางวิชาการกใ็ห 
เสนอขอกอนวันที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรม และตองเปนการขอตําแหนงโดยวิธีปกต ิ
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