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ต ำแหน่ง

วชิำกำร

คณุสมบตัิ

ผลงำนทำง

วิชำกำร

จริยธรรม

และ

จรรยำบรรณ

ผลกำรสอน



วุฒิปริญญำตรี   ด  ำรงต ำแหน่งอำจำรย ์   6 ปี

วุฒิปริญญำโท   ด  ำรงต ำแหน่งอำจำรย ์   4 ปี

วุฒิปริญญำเอก  ด  ำรงต ำแหน่งอำจำรย ์  1 ปี + พน้ทดลอง

ผูช่้วยศำสตรำจำรย์

ด  ำรงต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ 2 ปี

รองศำสตรำจำรย์

ด  ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ 2 ปี

ศำสตรำจำรย์
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* ตอ้งมีชัว่โมงสอนประจ  ำวิชำใดวิชำหน่ึงที่ก ำหนดไวใ้นหลกัสูตร

ของสถำบนั ซ่ึงเทียบค่ำไดไ้ม่นอ้ยกว่ำสำมหน่วยกิตระบบทวิภำค*

*เสนอ เอกสำรหลกัฐำน ประกอบกำรประเมิน*

คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรของสถำบนัอุดมศึกษำ 

ท ำหนำ้ที่ประเมินผลกำรสอน ตำมขอ้บงัคบัของสภำสถำบนัฯ 

*กรณีที่สภำสถำบนัฯ เห็นว่ำ มีระบบกำรประเมินผลกำรสอน

ของคณำจำรยป์ระจ  ำปีที่ครอบคลมุประเด็นที่ก ำหนด 

อำจใชร้ะบบประเมินดงักลำ่วแทนได*้

ทั้งน้ี อำจแตง่ตั้งคณะอนุกรรมกำรเพ่ือประเมินผลกำรสอนได้
4
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 ประเภทของผลงำนทำงวิชำกำร

 กำรเผยแพร่

 กำรมีส่วนรว่มในผลงำนทำงวิชำกำร

 ควำมสอดคลอ้งกบัสำขำวิชำที่เสนอขอ



ผูช่้วยศำสตรำจำรย์

(1) ผลงำนวจิยั 2 เร่ือง

(2) ผลงำนวิจยั 1 เร่ือง และผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่น 1 รำยกำร

ผลงำนทำงวิชำกำร เลือกเสนอ....
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(3) ผลงำนวิจยั 1 เร่ือง และผลงำนวชิำกำรรบัใชส้งัคม 1 เร่ือง

(4) ผลงำนวจิยั 1 เร่ือง และต ำรำ หรือ หนังสือ 1 เล่ม

สำขำวิชำทำงสงัคมศำสตรแ์ละมนุษยศำสตร์ อำจใช.้...

ผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอ่ืน หรือผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม 

หรือบทควำมทำงวชิำกำร(ดีมำก) แทน งำนวิจยั ตำม (2) – (4) ได้

คำจำกัดความ.ppt#35. งานวิจัย  (ต่อ)


รองศำสตรำจำรย ์วิธีท่ี 1

(1) ผลงำนวจิยั 2 เร่ือง  หรือ

(2) ผลงำนวจิยั 1 เร่ือง และผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอ่ืน 1 รำยกำร

ผลงำนทำงวิชำกำร
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(3) ผลงำนวิจยั 1 เร่ือง และผลงำนวชิำกำรรบัใชส้งัคม 1 เร่ือง

(4) ต ำรำ หรือ หนังสือ 1 เล่ม

และ

หรือ

คำจำกัดความ.ppt#35. งานวิจัย  (ต่อ)


รองศำสตรำจำรย ์วิธีท่ี 2

(1) ผลงำนวิจยั อยำ่งนอ้ย 3 เร่ือง คุณภำพดีมำก อยำ่งน้อย 2 เร่ือง

และมีคุณภำพดี 1 เร่ือง

(2) ผลงำนวจิยั ซ่ึงมีคุณภำพดีมำก อยำ่งนอ้ย 2 เร่ือง

และผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่นซ่ึงมีคุณภำพดี

ผลงำนทำงวิชำกำร เลือกเสนอ....
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(3) ผลงำนวจิยั ซ่ึงมีคุณภำพดีมำก อยำ่งนอ้ย 2 เร่ือง 

และผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม ซ่ึงมีคุณภำพดี

คำจำกัดความ.ppt#35. งานวิจัย  (ต่อ)


รองศำสตรำจำรย ์วิธีท่ี 2 (ตอ่)
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สำขำวิชำทำงสงัคมศำสตรแ์ละมนุษยศำสตร์ อำจใช.้...

ต ำรำ หรือ หนังสือ ซ่ึงมีคุณภำพดีมำก อยำ่งนอ้ย 2 เล่ม

และมีคุณภำพดี 1 เล่ม แทน ผลงำน ตำม (1) – (3) ได้

คำจำกัดความ.ppt#35. งานวิจัย  (ต่อ)


ศำสตรำจำรย ์วิธีท่ี 1

(1) ผลงำนวจิยั 5 เร่ือง            หรือ

(2) ผลงำนวจิยั 1 เร่ือง และผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอ่ืน 

หรือ ผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม รวมกนัทั้งหมด อยำ่งนอ้ย 5 เร่ือง

ผลงำนทำงวิชำกำร
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(3) ต ำรำ หรือ หนังสือ 1 เล่ม

และ

คำจำกัดความ.ppt#35. งานวิจัย  (ต่อ)


ศำสตรำจำรย ์วิธีท่ี 2

(1) ผลงำนวจิยั 5 เร่ือง    หรือ

(2) ผลงำนวิจยั 1 เร่ือง และผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่น 

หรือ ผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม รวมกนัทั้งหมด อยำ่งน้อย 5 เร่ือง

ผลงำนทำงวิชำกำร

11

คำจำกัดความ.ppt#35. งานวิจัย  (ต่อ)


* ผลงำนวิจยั *

ตอ้งไดร้บักำรเผยแพรใ่นวำรสำรวิชำกำร

ท่ีอยูใ่นฐำนขอ้มูลระดบันำนำชำติ

* ผลงำนทำงวิชำกำรในลกัษณะอ่ืน *

ตอ้งไดร้บักำรเผยแพรใ่นระดบันำนำชำติ

12

คำจำกัดความ.ppt#35. งานวิจัย  (ต่อ)


ศำสตรำจำรย ์วิธีท่ี 1
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สำขำวิชำทำงสงัคมศำสตรแ์ละมนุษยศำสตร์ อำจใช.้...

(1) ผลงำนวิจยั 2 เร่ือง      หรือ

(2) ผลงำนวจิยั 1 เร่ือง และผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่น  

หรือ ผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม รวมกนัทั้งหมด อยำ่งนอ้ย 2 เร่ือง  

(3) ต ำรำ หรือ หนังสือ 2 เล่ม

และ

คำจำกัดความ.ppt#35. งานวิจัย  (ต่อ)


ศำสตรำจำรย ์วิธีท่ี 2
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สำขำวิชำทำงสงัคมศำสตรแ์ละมนุษยศำสตร์ อำจใช.้...

(1) ผลงำนวิจยั 3 เร่ือง       หรือ

(2) ผลงำนวจิยั 1 เร่ือง หรือ ต ำรำหรือหนังสือ 1 เล่ม และผลงำนทำงวชิำกำร

ในลกัษณะอ่ืน หรือผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม รวมกนัทั้งหมด 

อยำ่งนอ้ย 3 เร่ือง         หรือ

(3) ต ำรำ หรือ หนังสือ 3 เล่ม

คำจำกัดความ.ppt#35. งานวิจัย  (ต่อ)


* ผลงำนวิจยั *

ตอ้งไดร้บักำรเผยแพรใ่นวำรสำรวิชำกำร

ที่อยูใ่นฐำนขอ้มูลระดบันำนำชำต ิ

หรือ ฐำนขอ้มูล TCI กลุ่ม 1
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คำจำกัดความ.ppt#35. งานวิจัย  (ต่อ)


กำรแตง่ตั้งโดยวิธีปกติ

กำรด ำเนินกำร

- แตง่ตัง้กรรมกำรผูท้รงคณุวุฒิ จ  ำนวน 3 คน

 ผศ.

 รศ.วิธีท่ี 1+2

 ศ.วิธีท่ี 1+2

- กำรตดัสินของที่ประชุม ตอ้งไดค้ะแนนเสียงขำ้งมำก

16



กรณีเสนอแตง่ตั้งผูท่ี้มีคณุสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งท่ีตำ่งไปจำก

มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ใหด้  ำรงต ำแหน่งสูงข้ึน เช่น 

*  ขำ้มต ำแหน่ง (เช่น อำจำรย์ ศำสตรำจำรย)์

*  ปฏิบตัหินำ้ที่ในต ำแหน่งยงัไม่ครบระยะเวลำที่ก ำหนด

(เช่น ด ำรงต ำแหน่ง ผศ.ไม่ครบ 2 ปี  รศ.)

*  เปลี่ยนแปลงสำขำวิชำในต ำแหน่งวิชำกำรเดิม

(เช่น รศ.นิตศิำสตร ์ รศ.รฐัศำสตร)์

*  เปล่ียนแปลงสำขำวิชำท่ีจะแตง่ตั้งใหด้  ำรงต ำแหน่งสูงข้ึน

(เช่น รศ.นิตศิำสตร ์ ศ.รฐัศำสตร)์

กำรแตง่ตั้งโดยวิธีพิเศษ
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กำรแตง่ตั้งโดยวิธีพิเศษ

กำรด ำเนินกำร

- เสนอผลงำนเช่นเดียวกบัวิธีปกต ิ 

** ต  ำแหน่งรศ. และ ศ. ใหเ้สนอผลงำนไดต้ำมวิธีปกต ิวิธีท่ี 1 เท่ำนั้น **

- แตง่ตั้งกรรมกำรผูท้รงคณุวุฒิ 5 คน  

- กำรตดัสินของท่ีประชุม

 ผศ. และ รศ. ตอ้งไดค้ะแนนเสียงขำ้งมำก

 ศ. ตอ้งไดค้ะแนนเสียง 4 ใน 5 เสียง

ระดบัคณุภำพ ผศ., รศ.  ดีมำก

ศ.          ดีเด่น
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กำรแตง่ตัง้กรรมกำรผูท้รงคณุวุฒิ
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ประธำนกรรมกำร
คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่ง

ทำงวิชำกำร

กรรมกำร

(3-5 คน)

 จำกบญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวุฒิท่ี ก.พ.อ./กกอ.ก ำหนด 

ส ำหรบัสำขำวิชำท่ีเสนอขอหรือเก่ียวขอ้งกบัผลงำน

 เป็นบุคคลท่ีมิใช่บุคลำกรของสถำบนัท่ีผูข้อ

สงักดัและไม่ไดอ้ยูใ่นบงัคบับญัชำ

 มีต  ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต  ำ่กว่ำต  ำแหน่งท่ีขอ

คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรแตง่ตั้ง

** กรณีมีเหตผุลควำมจ  ำเป็นท่ีไม่สำมำรถแตง่ตั้งจำกบญัชีรำยช่ือท่ี ก.พ.อ./กกอ. ก ำหนดได ้

ใหข้อควำมเห็นชอบจำก ก.พ.อ./กกอ. เป็นรำย ๆ ไป



 ผูข้อมีส่วนรว่มไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 50

 ผูข้อเป็นผูด้  ำเนินกำรหลกัและมีผลงำนวิจยัเร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองสอดคลอ้งกนั 

ซ่ึงแสดงปริมำณรวมกนัแลว้เทียบไดไ้ม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 50 ของงำนวิจยั               

1 เร่ือง  

 กรณีงำนวิจยัท่ีเป็นชุดโครงกำร Research Program ผูข้อตอ้งเป็นผูด้  ำเนินกำร

หลกัในบำงโครงกำร (ของชุดโครงกำรนั้น) อยำ่งนอ้ย 1 เร่ือง และมีปริมำณ

รวมกนัแลว้ ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 50

 กรณีงำนวิจยัท่ีด  ำเนินกำรเป็นชุดตอ่เน่ืองกนั (ซีรีย)์ ผูข้อตอ้งเป็นผูด้  ำเนินกำร

หลกัทุกเรื่อง และมีปริมำณรวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 50

20

กำรมีส่วนรว่มในผลงำนทำงวิชำกำร

กรณีผลงำนวิจยั เขำ้ข่ำยกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี



 ผูข้อตอ้งมีส่วนร่วมในผลงำนไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 50

และตอ้งเป็นผูด้  ำเนินกำรหลกัในเร่ืองนั้นๆ

 กรณีผูข้อมีผลงำนหลำยเร่ือง  ไม่สำมำรถน ำส่วนร่วมในผลงำน

หลำยๆเร่ืองนั้น มำนบัรวมกนัได้

กำรมีส่วนรว่มในผลงำนทำงวิชำกำร (ตอ่)

กรณีผลงำนทำงวิชำกำรประเภทอ่ืนๆ ที่มิใช่งำนวิจยั

 กำรลงนำมรบัรองกำรมีส่วนรว่มในผลงำนทำงวิชำกำร จะตอ้งใหผู้ร้ว่มงำนทุกคน

ลงนำมรบัรองว่ำ แตล่ะคนมีส่วนรว่มในผลงำนเร่ืองนั้นรอ้ยละเท่ำใด รวมทั้งระบุบทบำท

หนำ้ท่ีและควำมรบัผิดชอบในผลงำนนั้นดว้ย   

เม่ือไดมี้กำรลงนำมรบัรองกำรมีส่วนรว่มในผลงำนทำงวิชำกำรไปแลว้ 

จะเปล่ียนแปลงไม่ได้

21
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กำรมีส่วนรว่มในผลงำนทำงวิชำกำร (ตอ่)

ผูด้  ำเนินกำรหลกั หมำยถึง บุคคลท่ีมีบทบำทและควำม

รบัผิดชอบส ำคญัในกำรออกแบบกำรวิจยั (Research Design) 

กำรวิเครำะหข์อ้มูล (Data Analysis) และกำรสรุปผลกำรวิจยั

และใหข้อ้เสนอแนะ (Research Summary and 

Recommendation) รวมทั้งเป็นผูด้  ำเนินกำรหลกัในกำร

เผยแพรผ่ลงำนดงักลำ่ว

** ทั้งน้ี ** ผลงำนวิจยัแตล่ะเรื่องควรมีผูด้  ำเนินกำรหลกั             

ไดเ้พียงคนเดียว



กรณีที่ไม่สำมำรถตดิตอ่ผูร้ว่มงำนลงนำมไดค้รบทุกคน 

 กรณีที่ไม่สำมำรถตดิตอ่ผูร้ว่มงำนทุกคนใหล้งนำมรบัรองได ้           

ใหร้ะบุจ  ำนวนผูร้ว่มงำนทุกคน และใหถื้อว่ำผูร้ว่มงำนทุกคน                 

มีส่วนรว่มในผลงำนทำงวิชำกำรเท่ำเทียมกนั

 กรณีผูร้ว่มงำนบำงคนไม่สำมำรถลงนำมรบัรองกำรมีส่วนรว่มได ้ 

ใหช้ี้แจงเหตผุลควำมจ ำเป็นท่ีไม่สำมำรถลงนำมได ้หรอืเหตผุล                      

ท่ีไม่สำมำรถระบุกำรมีสว่นรว่มของผูน้ั้นใหช้ดัเจน โดยให้

คณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิเป็นผูพ้ิจำรณำ

แนวปฏิบตักิำรลงนำมรบัรองกำรมีสว่นร่วม
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กำรมีส่วนรว่มในผลงำนทำงวิชำกำร (ตอ่)



 ผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม ด ำเนินกำรเช่นเดียวกบัผลงำนทำงวิชำกำรประเภทอ่ืน

ยกเวน้ ในกรณีกำรด ำเนินกำรเป็นหมู่คณะ หรือมีกำรบูรณำกำรหลำยสำขำวิชำ        

ซ่ึงมีผูร้่วมงำนจ ำนวนมำกจนไม่สำมำรถระบุสดัส่วนได ้ ผูข้อจะตอ้งเป็น

ผูด้  ำเนินกำรหลกัในสำขำวิชำท่ีเสนอขอ โดยใหร้ะบุบทบำทหนำ้ท่ีของตนเอง  

และผูร้่วมงำนทุกคน และจะตอ้งลงนำมรบัรองโดยผูร้่วมงำนทุกคน โดยไม่ระบุ

สดัส่วนเป็นรอ้ยละก็ได้

ผูด้  ำเนินกำรหลกั จะตอ้งมีบทบำทส ำคญั อยำ่งนอ้ย ๓ ขั้นตอน คือ

(๑) กำรวิเครำะหส์ถำนกำรณก่์อนเริ่มกิจกรรม

(๒) กำรออกแบบหรือพฒันำช้ินงำนหรือแนวคิดหรือกิจกรรม 

(๓) กำรประเมินผลลพัธแ์ละสรุปแนวทำงในกำรน ำไปขยำยผลหรือปรบัปรุง
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กำรมีส่วนรว่มในผลงำนทำงวิชำกำร (ตอ่)



ผลงำนทำงวิชำกำรทุกประเภทตอ้งเป็นผลงำนหลงัจำก 

ไดร้บักำรแตง่ตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเดิม

และไดร้บักำรเผยแพรต่ำมหลกัเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก ำหนด

25

แหล่งเผยแพรทุ่กกรณี 

ตอ้งผา่นการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

(peer reviewer) ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั

คำจำกัดความ.ppt#35. งานวิจัย  (ต่อ)


กำรก ำหนดสำขำวิชำท่ีแตง่ตั้ง

 กำรก ำหนดสำขำวิชำท่ีแตง่ตั้ง ตอ้งสอดคลอ้งกบัผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเสนอขอ

ก ำหนดต ำแหน่ง 

โดยพิจำรณำจำก ...

 ภำระงำนสอน

 ผลงำนทำงวชิำกำรท่ีใชป้ระกอบกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่ง

 เป็นสำขำวชิำท่ีเป็นระบบสำกล แสดงใหเ้ห็นถึงควำมเช่ียวชำญของผูข้อ และไดร้บักำร

ยอมรบัในวงวชิำกำรและวชิำชีพในสำขำวชิำน้ันๆ 

มิใช่พิจำรณำจำก ...

 วุฒิกำรศึกษำ หรือวชิำเอก/ สำขำวชิำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ

 ภำควชิำ คณะ หลกัสูตร หรือหน่วยงำนท่ีสงักดั

** ทั้งน้ี รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรไดล้งนำมในประกำศ ก.พ.อ. 

เรื่อง กำรก ำหนดช่ือสำขำวิชำส ำหรบักำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร                          

และกำรเทียบเคียงสำขำวิชำที่เคยก ำหนดไปแลว้ พ.ศ. 2561 เรียบรอ้ยแลว้ 
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หำกมีกำรน ำผลงำนทำงวิชำกำรเดิมท่ีเคยเสนอขอครั้งก่อน             

มำเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งอีกครั้งหน่ึง ทั้งน้ี ไม่ว่ำโดยผูข้อคนเดิม

หรือผูข้อคนใหม่ ใหค้ณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิฯ ใชผ้ลกำร

พิจำรณำเดิมแตล่ะช้ินท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำมำแลว้ โดยไม่ตอ้ง

พิจำรณำใหม่ 

เวน้แต ่คณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิฯ เห็นว่ำเป็นผลงำนที่ลำ้สมยั

หรอืมีเหตสุมควรอ่ืนท่ีจะไม่ใชผ้ลกำรพิจำรณำนั้นอีกตอ่ไป            

แตต่อ้งระบุเหตผุลทำงวิชำกำรโดยชดัแจง้ดว้ย

27

คำจำกัดความ.ppt#35. งานวิจัย  (ต่อ)


1.  ตอ้งมีควำมซ่ือสตัยท์ำงวิชำกำร ไม่น ำผลงำนของผูอ้ื่นมำเป็น

ผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของผูอ่ื้น รวมทั้งไม่น ำ

ผลงำนของตนเองในเรื่องเดียวกนัไปเผยแพรใ่นวำรสำร วิชำกำร

มำกกว่ำหน่ึงฉบบั ในลกัษณะที่จะท ำใหเ้ขำ้ใจผิดว่ำเป็นผลงำนใหม่ 

รวมถึงไม่คดัลอกขอ้ควำมใดๆ จำกผลงำนเดิมของตน โดยไม่

อำ้งอิงผลงำนเดิมตำมหลกัวิชำกำร ทั้งน้ี ในลกัษณะท่ีจะท ำให้

เขำ้ใจผิดว่ำเป็นผลงำนใหม่

2.  ตอ้งใหเ้กียรติและอำ้งถึงบุคคลหรือแหล่งที่มำของขอ้มูลที่น ำมำใช้

ในผลงำนทำงวิชำกำรของตนเองและแสดงหลกัฐำนของกำรคน้ควำ้ 
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3.  ตอ้งไม่ค ำนึงถึงผลประโยชนท์ำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ

ส่วนบุคคลของผูอ่ื้นและสิทธิมนุษยชน

4.  ผลงำนทำงวิชำกำรตอ้งไดม้ำจำกกำรศึกษำโดยใชห้ลกัวิชำกำรเป็นเกณฑ ์ 

ไม่มีอคตมิำเก่ียวขอ้ง และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจ

เบ่ียงเบนผลกำรวิจยัโดยหวงัผลประโยชนส์่วนตวั หรือตอ้งกำรสรำ้ง 

ควำมเสียหำยแก่ผูอ่ื้น และไม่ขยำยขอ้คน้พบโดยปรำศจำกกำรตรวจสอบ

ยนืยนัในทำงวิชำกำร 

5.  ตอ้งน ำผลงำนไปใชป้ระโยชนใ์นทำงท่ีชอบธรรมและชอบดว้ยกฎหมำย

6.  หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใชข้อ้มูลจำกกำรท ำวิจยัในคนหรือสตัว ์           

ผูข้อตอ้งยื่นหลกัฐำนแสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำร

วิจยัของสถำบนัท่ีมีกำรด ำเนินกำร
29



บทลงโทษ

 งดกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรในครั้งนั้น  

หรือ ถอดถอนต ำแหน่งทำงวิชำกำร (แลว้แตก่รณี)

 ด ำเนินกำรทำงวินยั

 หำ้มมิใหผู้น้ั้นเสนอผลงำนเพ่ือขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

เป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 5 ปี แตไ่ม่เกิน 10 ปี
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(1) กรณีท่ีคณุสมบตัแิละผลงำนทำงวิชำกำรครบถว้นสมบูรณต์ั้งแตว่นัที่       

สภำสถำบนัรบัเรือ่ง แตง่ตั้งไดไ้ม่ก่อนวนัท่ีสภำสถำบนัไดร้บัเรือ่ง

(2) กรณีที่มีกำรปรบัปรุงผลงำนทำงวิชำกำร (ยกเวน้ ผลงำนวิจยัและบทควำม

ทำงวิชำกำรจะปรบัปรุงไม่ได)้  แตง่ตั้งไดไ้ม่ก่อนวนัท่ีสภำสถำบนัไดร้บัผลงำนทำงวิชำกำร

ฉบบัปรบัปรุงสมบูรณ์

(3) กรณีที่มีกำรสง่ผลงำนทำงวิชำกำร  หลกัฐำนควำมเป็นแหลง่อำ้งอิง                  

ทำงวิชำกำร และหลกัฐำนควำมเป็นท่ียอมรบันบัถือในวงวิชำกำรเพิ่มเตมิ                           

แตง่ตั้งไดไ้ม่ก่อนวนัท่ีสภำสถำบนัไดร้บัผลงำนทำงวิชำกำรเพิ่มเตมินั้น

(4) กรณีงำนวิจยัหรอืบทควำมทำงวิชำกำรท่ีมีหนังสือจำกบรรณำธิกำรวำรสำร

ทำงวิชำกำรรบัรองว่ำจะเผยแพรใ่หไ้ดเ้ม่ือใด ในวำรสำรฉบบัใด   แตง่ตั้งไดไ้ม่ก่อนวนัท่ี

สภำสถำบนัไดร้บังำนวิจยัหรอืบทควำมทำงวิชำกำรฉบบัเผยแพรแ่ลว้ 
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(5) กรณีผูข้อยืน่เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร และตอ่มำไดร้บักำรอนุมตั ิ

ใหล้ำศึกษำ ฝึกอบรม หรือลำประเภทอ่ืนๆ  หำกไดร้บักำรพิจำรณำว่ำคณุสมบตัแิละผลงำน

ทำงวิชำกำรอยูใ่นเกณฑ ์โดยไม่มีกำรปรบัปรุงแกไ้ข  แตง่ตั้งไดไ้ม่ก่อนวนัท่ีสภำสถำบนั         

ไดร้บัเรือ่ง และก่อนวนัท่ีไดร้บัอนุมตัใิหล้ำ   

กรณีมีกำรปรบัปรุงผลงำนทำงวิชำกำร หรือสง่ผลงำนเพิ่มเตมิในระหว่ำงลำ          

แตง่ตั้งไดไ้ม่ก่อนวนัท่ีผูเ้สนอขอกลบัมำปฏิบตัริำชกำรตำมปกติ

(6) กรณีผูข้อยืน่เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรไวแ้ลว้ก่อนวนัท่ีเกษียณอำย ุ

แตง่ตั้งไดไ้ม่ก่อนวนัท่ีสภำสถำบนัไดร้บัเรือ่ง หรอืไดร้บัผลงำนทำงวิชำกำรฉบบัปรบัปรุง

สมบูรณ ์หรือไดร้บัผลงำนทำงวิชำกำรเพิ่มเตมิ แลว้แตก่รณี  

ทั้งน้ี วนัท่ีแตง่ตั้งดงักลำ่ว ตอ้งเป็นวนัท่ีผูน้ั้นยงัมีสถำนภำพเป็นขำ้รำชกำร 
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สภำสถำบนั

มีมติไมอ่นุมติั

ทบทวน

ครั้งท่ี ๑

มีเหตุผลทำง

วชิำกำร

มอบ 

Rds ชุดเดิม

ไมม่ีเหตุผลทำง

วชิำกำร
ไมร่บัพิจำรณำ

ทบทวน

ครั้งท่ี ๒

มีเหตุผลทำง

วชิำกำรเพิ่ม

แต่งตั้ง 

Rds เพิ่มเติม

ไมม่ีเหตุผลทำง

วชิำกำร
ไมร่บัพิจำรณำ

พิจำรณำเฉพำะค ำช้ีแจงขอ้โตแ้ยง้ของผลงำนท่ีคณุภำพไม่อยูใ่นเกณฑเ์ทำ่นั้น 

ไม่พิจำรณำผลงำนใหม่ หรือผลงำนท่ีไดแ้กไ้ขปรบัปรุง



คณะ

คณะกรรมกำรพิจำรณำ

ต ำแหน่งทำงวชิำกำร

สภำสถำบนัอุดมศึกษำ

สกอ.

คณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิ

เพื่อท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนฯ
คณะอนุกรรมกำร

ประเมิน

ผลกำรสอน

ผลกำรพิจำรณำ

อธิกำรบดีออกค ำสัง่แต่งตั้ง

แต่งตั้ง

เสนอ            

ควำมเห็นเบ้ืองตน้

1

32

4

5

อ.ก.พ.อ. 

วชิำกำรฯ

กลัน่กรอง

6

ก.พ.อ. 

ทรำบ

7
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คณะ

คณะกรรมกำรพิจำรณำ

ต ำแหน่งทำงวชิำกำร

สภำสถำบนัอุดมศึกษำ

สกอ.

คณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิ

เพื่อท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนฯ
คณะอนุกรรมกำร

ประเมิน

ผลกำรสอน

ผลกำรพิจำรณำ

เสนอขอโปรดเกลำ้ฯ แต่งตั้ง

แต่งตั้ง

เสนอ            

ควำมเห็นเบ้ืองตน้

ก.พ.อ. โปรดเกลำ้ฯ 

แต่งตั้ง

3

6

2

4

5

1

7
กลัน่กรอง ใหค้วำมเห็นชอบ

อ.ก.พ.อ. 

วชิำกำรฯ
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3. สภำสถำบนัอุดมศึกษำมีมติอนุมตักิ  ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรในสำขำวิชำ       

ท่ีถูกตอ้ง และวนัท่ีแตง่ตั้งมีควำมถูกตอ้ง

2. กำรแตง่ตั้งผูท้รงคณุวุฒิเพ่ือท ำหนำ้ท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรฯ ตอ้งเป็นไป

ตำมวิธีกำรท่ี ก.พ.อ. ก ำหนดไว้

1.  กระบวนกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรตอ้งถูกตอ้งตำมหลกัเกณฑ์

และวิธีกำรท่ี ก.พ.อ. ก ำหนดไว้

ก.พ.อ. จะพิจำรณำกลัน่กรองคุณสมบตัแิละผลงำนทำงวิชำกำร

ของผูเ้สนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรตำมหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี

4. ไม่ปรำกฏว่ำมีกำรด ำเนินกำรท่ีมิชอบดว้ยกฎหมำยอยำ่งชดัแจง้ในประกำรอ่ืน

สำระส ำคญั

หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรพิจำรณำกลัน่กรองคุณสมบตัิ

และผลงำนทำงวิชำกำรของผูเ้สนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร
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