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ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  และมาตรา  ๒๘  แหงพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.พ.อ.  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคล 
ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  ไวดังนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศ  ก.พ.อ.  และเอกสารแนบทายประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  และใหใชประกาศ  ก.พ.อ.  นี้แทน 

ขอ ๒ ใหใชประกาศ  ก.พ.อ.  นี้นับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
หมวด  ๑ 

การแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

 

ขอ ๓ ใหสภาสถาบันแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ซึ่งประกอบดวย 
  ๓.๑ ประธานกรรมการ  ตองเปนกรรมการสภาสถาบันประเภทผูทรงคุณวุฒิ   
  ๓.๒ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองเปนบุคคลภายนอกสถาบัน  โดยคัดสรรจากบัญชี  

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่  ก.พ.อ.  กําหนด  ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน   
ในสถาบันนั้น  ๆ  จํานวนไมนอยกวาหาคน  แตไมเกินสิบคน 

การพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ 
ที่กําหนดในขอ  ๔  และขอ  ๕  ตามวิธีการที่กําหนดในขอ  ๖  -  ขอ  ๑๐ 

ขอ ๔ การพิจารณาแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง   
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  ใหพิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   
ผลการสอน  ผลงานทางวิชาการ  และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ตามที่กําหนดในประกาศฉบับนี้ 

การพิจารณาแตงตั้งในวรรคแรกกระทําได  ๒  วิธี  คือ  การแตงตั้งโดยวิธีปกติ  และ  การแตงตั้ง
โดยวิธีพิเศษ 
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ขอ ๕ การแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีปกติใหดําเนินการดังนี้ 
  ๕.๑ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   
   ๕.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
  ในกรณีท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา  ดํารงตําแหนงอาจารย  และ

ไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาเกาป  หรือ 
  ในกรณีท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา  ดํารงตําแหนงอาจารย  

และไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาหาป  หรือ 
  ในกรณีท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา  ดํารงตําแหนงอาจารย  

และไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป  หรือ 
  ผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น  ผูใดไดโอนหรือยายมาบรรจุและแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงอาจารยประจําในสถาบันอุดมศึกษา   หากผูนั้นเคยไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษ 
ในสถาบันอุดมศึกษาที่  ก.พ.อ.  รับรอง  และไดสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่ง  ซึ่งเทียบคาไดไมนอยกวา 
สองหนวยกิต/ทวิภาค  อาจนําระยะเวลาระหวางเปนอาจารยพิเศษในภาคการศึกษาที่สอนนั้นมาเปนเวลา 
ในการขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ  โดยใหคํานวณเวลาในการสอนพิเศษใหสามในสี่สวนของเวลา 
ท่ีทําการสอน 

  กรณีท่ีอาจารยผูใดไดรับวุฒิเพ่ิมขึ้น  ใหนับเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
อาจารยกอนไดรับวุฒิเพ่ิมขึ้นและเวลาที่ไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอาจารยหลังจากไดรับวุฒิเพ่ิมขึ้น
รวมกัน  เพ่ือขอแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารยไดตามอัตราสวนของระยะเวลาที่กําหนดไวใน
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

   ๕.๑.๒ ผลการสอน  มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไว 
ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาและมีความชํานาญในการสอน  และเสนอเอกสารประกอบการสอน 
ท่ีผลิตขึ้นตามภาระงานสอน  ในกรณีท่ีผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทําการสอนหลายวิชาซึ่งแตละวิชา
นั้นมีผูสอนรวมกันหลายคน  จะตองเสนอเอกสารประกอบการสอนในทุกหัวขอท่ีผูขอกําหนดตําแหนง
เปนผูสอน  ซึ่งมีคุณภาพดี  และไดใชประกอบการสอนมาแลว  โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบัน 

   ๕.๑.๓ ผลงานทางวิชาการ  ประกอบดวยผลงาน  ตอไปนี้ 
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    (๑) ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีและไดรับการเผยแพรตามเกณฑ
ท่ี  ก.พ.อ.  กําหนด  ท้ังนี้  ไมนับงานวิจัยท่ีทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด   ๆ 
หรือ 

     ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  ซึ่งมีคุณภาพดี   
    และ 
    (๒) ผลงานแตงหรือเรียบเรียง   ตํารา   หนังสือ   หรือบทความ 

ทางวิชาการ  ซึ่งมีคุณภาพดี  และไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี  ก.พ.อ.  กําหนด 
   ๕.๑.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  การพิจารณากําหนดตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ดังนี้ 
    (๑) ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาการ  ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปน

ผลงานของตนและไมลอกเลียนผลงานของผูอื่น  รวมทั้งไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกัน 
ไปเผยแพรในวารสารวิชาการมากกวาหนึ่งฉบับ  ในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม 

    (๒) ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูล 
ท่ีนํามาใชในผลงานทางวิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการคนควา   

    (๓) ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิด
สิทธิสวนบุคคลของผูอื่นและสิทธิมนุษยชน   

    (๔) ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาการ
เปนเกณฑ  ไมมีอคติมาเกี่ยวของ  และเสนอผลงานตามความเปนจริง  ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย 
โดยหวังผลประโยชนสวนตัว  หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอื่น  และเสนอผลงานตามความเปนจริง  
ไมขยายขอคนพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

    (๕) ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบธรรมและชอบดวย
กฎหมาย 

  ๕.๒ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย   
   ๕.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ

ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสามป 
   ๕.๒.๒ ผลการสอน  มีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดไวใน

หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา  และมีความชํานาญพิเศษในการสอน  และเสนอเอกสารคําสอนที่ผลิต
ขึ้นตามภาระงานสอน  ในกรณีท่ีผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทําการสอนหลายวิชาซึ่งแตละวิชานั้น 
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มีผูสอนรวมกันหลายคน  จะตองเสนอเอกสารคําสอนในทุกหัวขอท่ีผูขอกําหนดตําแหนงเปนผูสอน   
ซึ่งมีคุณภาพดี  และไดใชประกอบการสอนมาแลว  โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบัน 

   ๕.๒.๓ ผลงานทางวิชาการ  ประกอบดวยผลงาน  ตอไปนี้   
    (๑) ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี  

ก.พ.อ.  กําหนด  ท้ังนี้  ไมนับงานวิจัยท่ีทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด   ๆ 
หรือ   

     ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  ซึ่งมีคุณภาพดี   
    และ 
    (๒) ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  ตํารา  หรือหนังสือ  ซึ่งมีคุณภาพดี  

และไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี  ก.พ.อ.  กําหนด 
  ผลงานทางวิชาการตามขอ  ๕.๒.๓  (๑)  และ  (๒)  ตองไมซ้ํากับผลงานที่ไดเคยใช

สําหรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยมาแลว  ท้ังนี้  จะตองมีผลงานทางวิชาการที่เพ่ิมขึ้น
หลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยดวย 

   ๕.๒.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ในการพิจารณากําหนด
ตําแหนงรองศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไวในขอ  ๕.๑.๔   

  ๕.๓ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย   
   ๕.๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและ 

ไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 
   ๕.๓.๒ ผลการสอน  มีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดไวใน

หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา  และมีความเชี่ยวชาญในการสอน  โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบัน 

   ๕.๓.๓ ผลงานทางวิชาการ  ผูขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได  ๒  วิธี  ดังนี้ 
    วิธีท่ี ๑ ประกอบดวยผลงาน  ตอไปนี้ 
    (๑) ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก  และไดรับการเผยแพรตามเกณฑ

ท่ี  ก.พ.อ.  กําหนด  ท้ังนี้  ไมนับงานวิจัยท่ีทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด  ๆ   หรือ   
     ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  ซึ่งมีคุณภาพดีมาก   
    และ 



 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

    (๒) ผลงานแตงตํารา  หรือหนังสือ  ซึ่งมีคุณภาพดีมาก  และไดรับ
การเผยแพรตามเกณฑท่ี  ก.พ.อ.  กําหนด   

    วิธีท่ี ๒ ประกอบดวยผลงาน  ตอไปนี้ 
    (๑) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีเดน  และไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี  

ก.พ.อ.  กําหนด  ท้ังนี้  ไมนับงานวิจัยท่ีทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด  ๆ   หรือ   
    (๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  ซึ่งมีคุณภาพดีเดน  หรือ 
    (๓) ผลงานแตงตํารา  หรือหนังสือ  ซึ่งมีคุณภาพดีเดน  และไดรับ

การเผยแพรตามเกณฑท่ี  ก.พ.อ.  กําหนด   
  ผลงานทางวิชาการตามขอ  ๕.๓.๓  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ตองไมซ้ํากับผลงาน 

ท่ีไดเคยใชสําหรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยมาแลว  ท้ังนี้  ตองมี
ผลงานทางวิชาการที่เพ่ิมขึ้นหลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยดวย 

   ๕.๓.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ในการพิจารณากําหนด
ตําแหนงศาสตราจารยตองคาํนึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไวในขอ  ๕.๑.๔   

ขอ ๖ วิธีการแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย
และศาสตราจารยโดยวิธีปกติ  ใหดําเนินการดังนี้ 

  ๖.๑ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  และรองศาสตราจารย   
   ๖.๑.๑ ใหคณะวิชาเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑตอคณะกรรมการ

พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ตามแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ  ท่ี  ก.พ.อ.  กําหนด  
พรอมดวยผลงานทางวิชาการ 

   ๖.๑.๒ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอน  
โดยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม 

   ๖.๑.๓ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  แตงตั้งคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ในสาขาวิชา
นั้น  ๆ  ซึ่งมีองคประกอบ  ดังนี้ 

    (๑) ประธานกรรมการแตงตั้งจากกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
    (๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนสามถึงหาคน   
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   การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ตองคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ี  ก.พ.อ.  กําหนด
สําหรับสาขาวิชานั้น  ๆ  โดยตองเปนบุคคลภายนอกสถาบันที่ผูขอสังกัด  และมีตําแหนงทางวิชาการ 
ไมตํ่ากวาตําแหนงที่เสนอขอ  และกําหนดใหตองมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  และใหการดําเนินการอยูในชั้นความลับทุกขั้นตอน 

   ในกรณีท่ีมีเหตุผลหรือความจําเปนที่สถาบันอุดมศึกษาไมสามารถแตงตั้ง  
ผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิได  ใหขอความเห็นชอบจาก  ก.พ.อ.  เปนราย  ๆ  ไป 

   เกณฑการตัดสิน  ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความ
เปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  การตัดสินของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 

   ๖.๑.๔ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณาความเห็น
ของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๖.๑.๓  แลว  ใหนําเสนอตอสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติและ 
ใหอธิการบดีออกคําสั่งแตงตั้ง  และแจงให  ก.พ.อ.  ทราบภายในสามสิบวัน  นับแตวันที่ออกคําสั่งแตงตั้ง  
พรอมกับสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  และแบบคําขอ ฯ   

   คําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตองระบุสาขาวิชาเชี่ยวชาญของ
ตําแหนงทางวิชาการที่สั่งแตงตั้งนั้นดวย 

  ๖.๒ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย 
   ๖.๒.๑ ใหคณะวิชาเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑตอคณะกรรมการ

พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ตามแบบคําขอ ฯ  ท่ี  ก.พ.อ.  กําหนดพรอมดวยผลงานทางวิชาการ 
   ๖.๒.๒ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอน  

โดยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม 
   ๖.๒.๓ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการแตงตั้งคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ในสาขาวิชา
นั้น   ๆ ซึ่งมีองคประกอบ  ดังนี้ 

    (๑) ประธานกรรมการแตงตั้งจากกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
    (๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ   
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    หากเสนอขอตามวิธีท่ี  ๑  ใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  
สามถึงหาคน  พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  เพ่ือเสนอ
ความเห็นเบื้องตนกอนเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณา 

    หากเสนอขอตามวิธีท่ี  ๒  ใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนหาคน  
พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  เพ่ือเสนอความเห็นเบื้องตน
กอนเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณา   

    การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ตองคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิท่ี  ก.พ.อ.  
กําหนดสําหรับสาขาวิชานั้น  ๆ  โดยตองเปนบุคคลภายนอกสถาบันที่ผูขอสังกัด  และมีตําแหนงทางวิชาการ 
ไมตํ่ากวาตําแหนงที่เสนอขอ  และกําหนดใหตองมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  และใหการดําเนินการอยูในชั้นความลับ 
ทุกขั้นตอน 

    ในกรณีท่ีมีเหตุผลหรือความจําเปนที่สถาบันอุดมศึกษาไมสามารถ
แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิได  ใหขอความเห็นชอบจาก  ก.พ.อ.  เปนราย  ๆ  ไป 

    เกณฑการตัดสิน  ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพ 
ท่ีแสดงความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  โดยวิธีท่ี  ๑  หรือวิธีท่ี  ๒  การตัดสินของที่ประชุมใหถือเสียง
ขางมาก 

   ๖.๒.๔ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณาความเห็น
ของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๖.๒.๓  แลว  ใหนําเสนอตอสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา 

   ๖.๒.๕ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติแลว  ใหเสนอ  ก.พ.อ.   
ใหความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงตั้ง  พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทํา
หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ผลการประเมินผลงาน
ทางวิชาการ  ผลงานทางวิชาการ  และแบบคําขอ ฯ   
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ขอ ๗ การแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 
  กรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง  สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอแตงตั้ง 

ผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  หรือรองศาสตราจารย  ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงที่ตางไปจากที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นก็ได  (เชน   
การเสนอแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  โดยที่ผูนั้นมิไดดํารงตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยมากอน  หรือเสนอขอแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย  ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
ยังไมครบระยะเวลาที่กําหนดใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  หรือการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ท่ีสูงขึ้น  โดยเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเชี่ยวชาญ  หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชา
เชี่ยวชาญที่แตกตางไปจากสาขาวิชาเชี่ยวชาญเดิม)  โดยใหดําเนินการเปนวิธีพิเศษ 

  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ  ใหดําเนินการดังนี้ 
  ๗.๑ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  และรองศาสตราจารย  โดยวิธีพิเศษ 
   ใหเสนอผลงานทางวิชาการและใหดําเนินการตามวิธีการเชนเดียวกับการ

แตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยโดยวิธีปกติโดยอนุโลม  โดยใหแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนหาคน  พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ  โดยการตัดสินของที่ประชุมตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาเสียง 

  ท้ังนี้ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่แสดง
ความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  และผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพในระดับดีมาก 

  ๗.๒ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยโดยวิธีพิเศษ 
   ใหเสนอผลงานทางวิชาการไดเฉพาะวิธีท่ี  ๑  เทานั้น  และใหดําเนินการ

ตามวิธีการเชนเดียวกับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยโดยวิธีปกติโดยอนุโลม  โดยใหแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนหาคน  พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวิชาการ  โดยการตัดสินของที่ประชุมตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาเสียง 

  ท้ังนี้ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่แสดง
ความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  และผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพในระดับดีเดน 

ขอ ๘ แบบคําขอ ฯ  (แบบ  ก.พ.อ.  ๐๓)  แบบเสนอแตงตั้ง ฯ  (แบบ  ก.พ.อ.  ๐๔)  แบบแสดง
หลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ  แนวทางในการประเมินผลการสอนของผูขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ  ลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ  คําจํากัดความของผลงานทาง



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

วิชาการ  ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตามระดับคุณภาพ  ใหเปนไปตามที่
กําหนดไวทายประกาศนี้ 

ขอ ๙ กรณีการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในระดับตําแหนงและสาขาวิชาเดียวกันกับที่
ไดเคยขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการมาแลว  หากมีการนําผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพื่อ
พิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการคราวกอน  มาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหม  อีกครั้งหนึ่ง   
ใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ฯ  ใชผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแตละชิ้นที่ผานการพิจารณา
มาแลวนั้น  โดยไมตองพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหมอีก 

หมวด  ๒ 
การลงโทษ 

 
 

ขอ ๑๐ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณากําหนดมาตรการในการปองกันและลงโทษผูขอ
กําหนดตําแหนงอันสอใหเห็นวาเปนผูท่ีกระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวของกับผลงาน
ทางวิชาการและเปนผูท่ีมีความประพฤติไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
ดังตอไปนี้ 

  ๑๐.๑ กรณีท่ีตรวจพบวาผูขอกําหนดตําแหนงระบุการมีสวนรวมในผลงาน 
ไมตรงกับความเปนจริงหรือมีพฤติการณสอวามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอื่น  หรือนํา
ผลงานทางวิชาการของผูอื่นไปใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการโดยอางวาเปนผลงานทางวิชาการ
ของตนเอง  ใหสภาสถาบันอุดมศึกษามีมติใหงดการพิจารณาการขอตําแหนงทางวิชาการในครั้งนั้นและ
ดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณี  ๆ  ไป  และหาม
ผูกระทําผิดนั้นเสนอขอตําแหนงทางวิชาการมีกําหนดเวลาไมนอยกวาหาป  นับตั้งแตวันที่สภาสถาบัน  
อุดมศึกษามีมติ 

  ๑๐.๒ กรณีท่ีไดรับการพิจารณาอนุมัติใหดํารงตําแหนงทางวิชาการไปแลว  หาก
ภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบวาผลงานทางวิชาการที่ใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการครั้งนั้น  
เปนการลอกเลียนผลงานของผูอื่นหรือนําเอาผลงานของผูอื่นไปใช  โดยอางวาเปนผลงานของตนเอง  
ใหสภาสถาบันอุดมศึกษามีมติถอดถอนผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารย  
และรองศาสตราจารย พิ เศษ   สวนตําแหนงศาสตราจารย   และศาสตราจารย พิ เศษ   ใหสภา



 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเสนอความเห็นตอ  ก.พ.อ.  เพ่ือนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  
ถอดถอน  และดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณี  ๆ  ไป  
และหามผูกระทําผิดนั้นเสนอขอตําแหนงทางวิชาการมีกําหนดเวลาไมนอยกวาหาป  นับตั้งแตวันที่ 
สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติใหถอดถอน  หรือนับตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ถอดถอน  แลวแตกรณี 

หมวด  ๓ 
การอุทธรณ 

 
 

ขอ ๑๑ กรณีท่ีผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑท่ี  ก.พ.อ.
กําหนด  ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจยื่นอุทธรณผลการพิจารณานั้นได  โดยย่ืนอุทธรณตอ 
สภาสถาบันอุดมศึกษาไดภายในเกาสิบวัน  นับแตวันที่รับทราบมติ 

เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาไดรับเรื่องอุทธรณแลวใหสงคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
พิจารณาคําอุทธรณ  เมื่อมีความเห็นประการใดใหเสนอตอสภาสถาบันอุดมศึกษาวินิจฉัยและ 
ใหคําวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาถือเปนที่สุด 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๑๒ การพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
ไดรับเรื่องไวแลวและอยูระหวางการดําเนินการ  ใหดําเนินการพิจารณากําหนดตําแหนงตามประกาศ  
ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   
รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ลงวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๔๙  ตอไปจนแลวเสร็จ  
เวนแตการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ใหใชประกาศนี้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

วิจิตร  ศรีสอาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 



ก.พ.อ.๐๓ 
เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                      
รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐   

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

๑. แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ    

สวนที่ ๑  :   แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 

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

โดยวิธี.......................... 
ในสาขาวิชา ............................................................ 

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

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

 
๑.  ประวัติสวนตัว 
     ๑.๑ วัน เดือน ปเกิด 
     ๑.๒ อายุ ....... ป 
     ๑.๓ การศึกษาระดบัอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสงูสุดตามลําดับ) 
   คุณวุฒิ    ป พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
 
๒. ประวัติการรับราชการ 
     ๒.๑ ปจจุบันดํารงตําแหนง..................................... ระดับ ........ ข้ัน ........................บาท 
     ๒.๒ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ. .... 
     ๒.๓ ไดรับการแตงตัง้เปนผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชา................................................... 
           เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
     ๒.๔ ไดรับการแตงตัง้เปนรองศาสตราจารยในสาขาวิชา...................................................... 
           เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .......    
           อายุราชการ ...... ป ........ เดือน    
 



 ๒

     ๒.๕ ตําแหนงอ่ืน ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

 
 

๓. ภาระงานยอนหลงั ๓ ป (เปนภาระงานทีท่ําโดยความเห็นชอบจากเจาสงักัด) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับวาปริญญาตร ีหรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห  เปดสอนภาค/ปการศึกษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องทีท่ําการวิจัย และระยะเวลาที่ใชในแตละโครงการ) 
 
 
     ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาทีใ่ชในการใหบริการ 
                                         ตอสัปดาห) 
 
 
     ๓.๔ งานบรหิาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีสวนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห) 
 
 
     ๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห) 
 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
     ๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
 ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
          ๔.๑.๑.๑  …........................................................................................... 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                   
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

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



 ๓

  

 
          ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                    
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                    
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
   ไ ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 ๔.๑.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๑.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 



 ๔
  

 
๔.๑.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  ตํารา หนงัสือ  หรือบทความทางวิชาการ 

  ๔.๑.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                           
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีทีม่ีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 
     ๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงรองศาสตราจารย 
 ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                    
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 
 



 ๕
 
 

  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                    
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                  
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 ๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 
 
 



 ๖
 
 
 ๔.๒.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  ตํารา  หรือหนังสือ 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                          
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                           
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีทีม่ีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 

     ๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย   
 ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 
 



 ๗
 

 
  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  
๔.๓.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

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

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

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

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 
 



 ๘
 
 ๔.๓.๓ ผลงานแตงตําราหรือหนังสือ 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 
 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีทีม่ีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 
  ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 
  ลงชื่อ..........................................................เจาของประวัติ         
        (........................................................) 

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

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



 ๙
 
สวนที่ ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผูบังคับบัญชา 

แบบประเมินแตงตัง้ใหดํารงตําแหนง...................................... 
(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย) 

ในสาขาวิชา ...................................................... 
โดยวิธี.............................................. 
ของ.................................................... 

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

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

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

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

(...................................................) 
ตําแหนง  ..ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา.. 

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

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

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

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

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

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



 ๑๐
 
 
สวนที่ ๓ แบบประเมินผลการสอน 

  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน โดยไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ........(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)................ในการประชุมครั้งที่........./.........
เมื่อวันที่.............................ไดประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว...........................................
แลวเห็นวา บุคคลดังกลาวเปนผูมีความ....(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ).......ในการสอน                 
มีคุณภาพ...(อยู/ไมอยู)....ในหลักเกณฑและวิธีการตามทีส่ภาสถาบันกําหนด 

 
 

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



 ๑๑
 
 
สวนที่ ๔ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนที่ ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวฒุิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

  คณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา...................................................ในการประชุมครัง้ที่........./.........
เมื่อวันที่.............................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) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ 
ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง ไดแก 
   ๒.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๒.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 
  ๓) ตํารา/หนงัสือ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง 
ไดแก 
   ๓.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๓.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 
 
 
 
 



 ๑๒
 
 
  ๔) บทความทางวิชาการ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.
กําหนด.........เรื่อง ไดแก 
   ๔.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๔.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 

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

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

         ตําแหนง  ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
        เพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
       และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

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

ตอนที่ ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ.......(มหาวิทยาลัย/สถาบัน).................  
ในการประชุมครัง้ที่............เมื่อวันที่..........................พิจารณาผลการประเมนิผลงานทางวิชาการของ 
นาย/นาง/นางสาว...................................ตามที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมนิผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แลวเห็นวา..(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน/ และ ตํารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด 
และเปนผูมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด จึงเห็น......(สมควร/      
ไมสมควร)...ใหกําหนดตําแหนง นาย/นาง/นางสาว.................................................เปนตําแหนง.....
(ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย)....... ในสาขาวิชา.............................และใหนําเสนอ
ที่ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
 

    ลงชื่อ....................................................... 
              (...................................................) 
          ตําแหนง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพจิารณาตําแหนงทางวิชาการ 
           วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 



 ๑๓
 
 
สวนที่ ๕ มติสภาสถาบันอุดมศึกษา    
 

  สภาสถาบันอุดมศึกษา....(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)..............................ในการประชุม 
ครั้งที่..../..... เมื่อวันที่.... เดือน.......................พ.ศ. ....พิจารณาแลวมีมติ...... (อนมุัติ/ไมอนุมตัิ).... 

๑. ใหแตงตั้งนาย/นาง/นางสาว......................................................ใหดํารงตําแหนง 
(ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย)   ในสาขาวิชา...........................................               
ไดตัง้แตวันที่............................... 

๒. (สําหรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย)  ใหอธิการบดีออกคําสั่ง
แตงตั้งบุคคลดังกลาวในขอ ๑  และแจงให ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ออกคําสั่งแตงตั้ง 
พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓)  

    (สําหรับตําแหนงศาสตราจารย)  ใหเสนอ ก.พ.อ. ใหความเห็นเพ่ือเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือนําเสนอนายกรฐัมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตัง้ นาย/นาง/นางสาว.................................... ...........................….….… ใหดํารง
ตําแหนงศาสตราจารยในสาขาวิชา ............................................... ไดตั้งแตวันที่.................................... 
พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมนิผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบ
คําขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) 
 
 

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

      ตําแหนง  นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน 
         วันที่......เดือน...................พ.ศ. ........ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑๔
 

  ก.พ.อ.๐๔ 
เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                      
รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐   

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

๒. แบบเสนอแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวชิาการโดยผูบังคับบัญชา   

สวนที่ ๑  :   แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือแตงตัง้ดํารงตําแหนง............................................ 
(ผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย) 

โดยวิธี.......................... 
ในสาขาวิชา ............................................................ 

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

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

 
๑.  ประวัติสวนตัว 
     ๑.๑ วัน เดือน ปเกิด 
     ๑.๒ อายุ ....... ป 
     ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสงูสุดตามลําดับ) 
   คุณวุฒิ    ป พ.ศ. ที่จบ   ชื่อสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ 
 ๑.๓.๒ 
 ๑.๓.๓  
 ๑.๓.๔ 
 ๑.๓.๕ 
 
๒. ประวัติการรับราชการ 
     ๒.๑ ปจจุบันดํารงตําแหนง..................................... ระดับ ........ ข้ัน ........................บาท 
     ๒.๒ ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ. .... 
     ๒.๓ ไดรับการแตงตัง้เปนผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชา................................................... 
           เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
     ๒.๔ ไดรับการแตงตัง้เปนรองศาสตราจารยในสาขาวิชา...................................................... 
           เมื่อวันที่.........เดือน......................พ.ศ. .......    
           อายุราชการ ...... ป ........ เดือน    



 ๑๕
 
     ๒.๕ ตําแหนงอ่ืน ๆ 
 ๒.๕.๑ 
 ๒.๕.๒ 
 ๒.๕.๓ 
 ๒.๕.๔ 
 ๒.๕.๕ 

  
๓. ภาระงานยอนหลงั ๓ ป (เปนภาระงานทีท่ําโดยความเห็นชอบจากเจาสงักัด) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับวาปริญญาตร ีหรือบัณฑิตศึกษา) 
 ระดับ  รายวิชาที่สอน  ช.ม./สัปดาห  เปดสอนภาค/ปการศึกษา 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
         ............  ………………  …………….  ………………………….. 
 
     ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องทีท่ําการวิจัย และระยะเวลาที่ใชในแตละโครงการ) 
 
 
     ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาทีใ่ชในการใหบริการ 
                                         ตอสัปดาห) 
 
 
     ๓.๔ งานบรหิาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีสวนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห) 
 
 
     ๓.๕ งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาที่ใชตอสัปดาห) 
 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
     ๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
 ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
          ๔.๑.๑.๑  …........................................................................................... 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                   
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

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



 ๑๖

  
          ๔.๑.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                    
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

          ๔.๑.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                    
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
   ไ ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 ๔.๑.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๑.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๑.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๑.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 
  
 



 ๑๗
 

 
๔.๑.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  ตํารา  หนงัสือ  หรือบทความทางวิชาการ 

  ๔.๑.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                           
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีทีม่ีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 
     ๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงรองศาสตราจารย 
 ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                    
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 
 



 ๑๘
 
 

  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                    
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                  
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 ๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 
 
 



 ๑๙
 
 ๔.๒.๓ ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  ตํารา  หรือหนังสือ 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                            
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                          
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง                           
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีทีม่ีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 

     ๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหนงศาสตราจารย   
 ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 
 
 



 ๒๐
 
  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  
๔.๓.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

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

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและ/หรือตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

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

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 
 

 



 ๒๑
 
 ๔.๓.๓ ผลงานแตงตําราหรือหนังสือ 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารย และ/หรือตําแหนงศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อปพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
           ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 
 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ใหเสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอางอิง             
อันประกอบดวยชื่อผูแตง ป พ.ศ.  ชื่อเรื่อง  แหลงพิมพ  จํานวนหนา  เปนตน) 
 (ในกรณีทีม่ีผูเขียนรวมหลายคน ใหผูเขียนรวมสงหลักฐานรับรองวา มีสวนรวมในผลงานเทาใด 
มาประกอบการพิจารณาดวย) 
 
  ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
 

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

                ตําแหนง...ผูบังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเทา... 

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

 

 



 ๒๒

 

  ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว................................................ตําแหนง.............................
ยินยอมใหผูบังคับบัญชาเสนอแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงเปน..............................ในสาขาวิชา..................... 
 
 

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

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

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



 ๒๓
 
  
สวนที่ ๒ แบบประเมินผลการสอน 

  คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน โดยไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ........(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)................ในการประชุมครั้งที่........./.........
เมื่อวันที่.............................ไดประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว...........................................
แลวเห็นวา บุคคลดังกลาวเปนผูมีความ....(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ).......ในการสอน                 
มีคุณภาพ...(อยู/ไมอยู)....ในหลักเกณฑและวิธีการตามทีส่ภาสถาบันกําหนด 

 
 

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



 ๒๔
 
 
สวนที่ ๓ แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 

ตอนที่ ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวฒุิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงาน  
   ทางวิชาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 

  คณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา...................................................ในการประชุมครัง้ที่........./.........
เมื่อวันที่.............................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) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ 
ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง ไดแก 
   ๒.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๒.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 
  ๓) ตํารา/หนงัสือ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง 
ไดแก 
   ๓.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๓.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 
 
 
 
 



 ๒๕
 
 
  ๔) บทความทางวิชาการ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.
กําหนด.........เรื่อง ไดแก 
   ๔.๑).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
   ๔.๒).............................................................. ผูขอมีสวนรวมรอยละ .......  
คุณภาพอยูในระดับ.......................... 
 

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

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

         ตําแหนง  ประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
        เพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
       และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

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

ตอนที่ ๒ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
 
  คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ.......(มหาวิทยาลัย/สถาบัน).................  
ในการประชุมครัง้ที่............เมื่อวันที่.........................พิจารณาผลการประเมนิผลงานทางวิชาการของ 
นาย/นาง/นางสาว...................................ตามที่คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมนิผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แลวเห็นวา..(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน/ และ ตํารา/หนงัสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู/ไมอยู)..ในเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด 
และเปนผูมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด  จึงเห็น....(สมควร/      
ไมสมควร)...ใหกําหนดตําแหนง นาย/นาง/นางสาว.............................................เปนตําแหนง......  
(ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย).......ในสาขาวิชา.............................และใหนําเสนอ
ที่ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
 

    ลงชื่อ....................................................... 
              (...................................................) 
          ตําแหนง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพจิารณาตําแหนงทางวิชาการ 
           วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 



 ๒๖
 
 
สวนที่ ๔ มติสภาสถาบันอุดมศึกษา    
 

  สภาสถาบันอุดมศึกษา....(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)..............................ในการประชุม 
ครั้งที่..../..... เมื่อวันที่.... เดือน.......................พ.ศ. ....พิจารณาแลวมีมติ...... (อนมุัติ/ไมอนุมตัิ).... 

๑. ใหแตงตั้งนาย/นาง/นางสาว......................................................ใหดํารงตําแหนง 
(ผูชวยศาสตราจารย/ รองศาสตราจารย/ ศาสตราจารย)   ในสาขาวิชา...........................................               
ไดตัง้แตวันที่............................... 

๒. (สําหรับตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย)  ใหอธิการบดีออกคําสั่ง
แตงตั้งบุคคลดังกลาวในขอ ๑  และแจงให ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ออกคําสั่งแตงตั้ง 
พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบเสนอแตงตัง้ (แบบ ก.พ.อ. ๐๔)  

    (สําหรับตําแหนงศาสตราจารย)  ใหเสนอ ก.พ.อ. ใหความเห็นเพ่ือเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือนําเสนอนายกรฐัมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตัง้ นาย/นาง/นางสาว.................................... ...........................….….… ใหดํารง
ตําแหนงศาสตราจารยในสาขาวิชา ............................................... ไดตั้งแตวันที่.................................... 
พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมนิผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบ
เสนอแตงตัง้ (แบบ ก.พ.อ. ๐๔) 
 
 

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

      ตําแหนง  นายกสภาสถาบัน/เลขานุการสภาสถาบัน 
         วันที่......เดือน...................พ.ศ. ........ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗
 

เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                      

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

 
๓.  ลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ 

 
๓.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตองเปนงานทีผู่ขอตองเปน

เจาของและเปนผูดําเนินการเอง     

๓.๒ ถาเปนงานที่ผูขอมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ   ผูขอจะตองมีสวนรวมไมนอยกวา 
รอยละ ๕๐  และตองเปนผูดําเนนิการหลักในเรื่องนั้น  

๓.๓ สําหรับการมีสวนรวมในผลงานวิจัย  ผูขอตองมสีวนรวมไมนอยกวารอยละ ๕๐ หรือ         
ผูขอตองเปนผูดําเนนิการหลักในผลงานวิจัยเรื่องนั้น และตองมผีลงานวิจัยอีกหลายเรื่องที่เก่ียวเน่ือง
สอดคลองกัน ซึง่แสดงปริมาณผลงานวิจัยรวมกันแลวเทยีบไดไมนอยกวารอยละ ๕๐  ของผลงานวิจัย
หนึ่งเรื่อง 

๓.๔ ในกรณงีานวิจัยที่เปนชุดโครงการ RESEARCH PROGRAM ผูขอจะตองเปน
ผูดําเนินการหลักในบางโครงการ (ของชุดโครงการนั้น) อยางนอย ๑ เรื่อง และมีปริมาณผลงานรวมแลว
ไมนอยกวารอยละ ๕๐    

๓.๕ ในกรณีงานวิจัยที่ดําเนนิการเปนชุดตอเนื่องกัน  ผูขอจะตองเปนผูดําเนินการหลักและ 
มีปริมาณผลงานรวมแลวไมนอยกวารอยละ ๕๐ 

ผูดําเนินการวิจัยหลัก หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบสําคัญในการ
ออกแบบการวิจัย (Research Design) การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) และการสรุปผลการวิจัย
และใหขอเสนอแนะ (Research Summary and Recommendation) 

๓.๖ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการลงนามรับรองการมสีวนรวมในผลงานทางวิชาการวา หากมี
การเสนอผลงานทางวิชาการที่มผีูรวมงานหลายคน จะตองใหผูรวมงานทุกคนลงนามรับรองวา แตละคน
มีสวนรวมในผลงานเรื่องนัน้รอยละเทาใด รวมทัง้ระบุบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในผลงานนัน้  

หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูขอกําหนดตําแหนงระบุการมีสวนรวมไมตรงกับความ
เปนจริง จะถือวาการกระทําของผูนั้นเขาขายผิดจริยธรรมไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยใหสถาบันอุดมศึกษาสอบหาขอเท็จจริงและดําเนินการทางวินัยตอไป 

การลงนามรับรองการมสีวนรวมในผลงานแตละชิน้   เมือ่ไดลงนามรับรองแลว            
จะเปลี่ยนแปลงไมได 



 ๒๘
 
๓.๗ แนวปฏิบัติเก่ียวกับการเสนอผลงานวิจัยทีใ่ชประกอบการพิจารณากําหนดตําแหนงทาง

วิชาการวาตองไมเปนงานวิจัยทีท่ําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ 
หมายความถึงหามมใิหผูเสนอขอกําหนดตําแหนงนําผลงานวิจัยที่ทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ ของผูขอกําหนดตําแหนง มาเปนผลงานเพื่อเสนอขอตําแหนงทาง
วิชาการ เวนแตผูเสนอขอกําหนดตําแหนงจะไดทําการศกึษาวิจัยขยายผลตอจากเรื่องเดิมอยางตอเนื่อง 
จนปรากฏผลความกาวหนาทางวิชาการอยางเห็นไดชัดและจะพิจารณาเฉพาะสวนที่ศึกษาเพ่ิมเติมจาก
เดิมเทานั้น  

๓.๘ ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด โดยมีชื่อผูใด
ระบุเปนเจาของผลงาน ผูมีชื่อที่ระบุทุกรายยอมมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการนั้น มากหรือนอยข้ึนอยู
กับขอตกลงระหวางผูรวมงานในผลงานทางวิชาการนั้นๆ อันรวมถึงผลงานทางวิชาการที่เผยแพรในรูป
ของผลงานวิจัยหรอืวิทยานิพนธของนักศึกษาเพ่ือรับปรญิญาในกรณทีี่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เปนที่ปรึกษาหรืออาจารยที่ปรึกษาของการวิจัยหรือวิทยานิพนธนั้น ทัง้นี้เปนที่เขาใจวา ที่ปรึกษาหรือ
อาจารยที่ปรึกษาเปนผูริเริม่ กํากับดูแล และมีบทบาทสําคัญในการวิเคราะหและสังเคราะหผลการวิจัยนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๙
 

เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                      

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

 

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

ชื่อผูรวมงาน ปริมาณงานรอยละ  และหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 

 

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



 ๓๐
 

เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                      

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

 
๕.  แนวทางการประเมินผลการสอน 

 
หลักเกณฑ 
 

  ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมนิผลการสอนวา ผูขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ มีความชํานาญ ชํานาญพิเศษ หรือเชี่ยวชาญในการสอน โดยใชแนวทางในการ
ประเมิน ดังตอไปนี ้
  ๑.  มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ เพ่ือใหผลการสอนเปนไปตามจุดมุงหมาย 
ที่วางไว  โดยเสนอเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน (คํานิยาม รูปแบบ การเผยแพร      
และลักษณะคณุภาพ ดังตารางแนบทาย) 
  ๒.  มีความสามารถสอนใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะห วิจารณในวิชาที่สอน 
  ๓.  มีความสามารถในการใชเทคนิควิธสีอนตางๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจและ           
ติดตามการสอนตลอดเวลา เชน ใชภาษาที่เขาใจงาย  ยกตัวอยาง สอดแทรกประสบการณ  ใชคําถาม
เพ่ือใหผูเรียนคิด และตอบคําถามใหเขาใจไดชัดเจน 
  ๔.  มีความสามารถใหผูเรียนมองเห็นความสมัพันธของวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืนที่เก่ียวของ 
  ๕.  มีความสามารถแนะนําใหผูเรียนรูจักแหลงขอมูลที่คนควาศึกษาเพ่ิมเติม 
  ๖.  มีความสามารถจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเหน็ และแลกเปลี่ยนประสบการณตาม  

ความเหมาะสม 
  ๗.  มีความสามารถในการใชสื่อการสอน และอุปกรณชวยสอนที่เหมาะสมเปนอยางดี 
  ๘.  มีความสามารถในการประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนในวิชาทีส่อน 
  ๙.  มีความสามารถอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการสอน 

  นอกจากนี้คณะกรรมการฯ  อาจกําหนดแนวทางในการประเมินเพ่ิมเติมข้ึนอีกก็ได   
โดยตองกําหนดใหชัดเจนและประกาศใหเปนทีท่ราบทั่วกันกอนการประเมิน 

วิธีการ 
  ๑. ใหผูบังคับบัญชาชั้นตน (หัวหนาสาขาวิชา/หัวหนาภาควิชา/คณบดี) ประเมนิผลการ
สอนในชั้นตนวา ผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มีผลการสอนอยูในระดับใด (ชํานาญ ชํานาญ
พิเศษ หรือเชี่ยวชาญ) 
  ๒. ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอนของผูขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการวาอยูในระดับใด (ชํานาญ ชํานาญพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ)  ทัง้นี้ อาจแตงตัง้ 
คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม 



 ๓๑
 

 
คําจํากัดความของเอกสารประกอบการสอน ลักษณะการเผยแพรและลักษณะคุณภาพ   

 
 เอกสารประกอบการสอน 

คํานิยาม 
 
 
 

รูปแบบ 
 

 
 
 

การเผยแพร 
 

 
ลักษณะคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

ผลงานทางวิชาการที่ใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถาบัน 
อุดมศึกษาที่สะทอนใหเหน็เนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอยางเปนระบบ  จัดเปนเครื่องมือ
สําคัญของผูสอนในการใชประกอบการสอน 
 
เปนเอกสารหรือสื่ออ่ืนๆ ที่เก่ียวของในวิชาทีต่นสอน ประกอบดวย แผนการสอน หัวขอ
บรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิง่ตางๆ ดังตอไปนี้ เพ่ิมข้ึนอีกก็ได 
เชน รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารที่เก่ียวเน่ือง 
แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) หรือภาพเลื่อน (slide) เปนตน 
 
อาจเปนเอกสารที่จัดทําเปนรูปเลมหรือถายสําเนาเย็บเลม  หรือเปนสื่ออ่ืนๆ เชน ซีดีรอม 
ที่ไดใชประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสตูรของสถาบันอุดมศึกษามาแลว 
             
อยูในดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะกําหนดเปนขอบังคับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๒
 

คําจํากัดความของเอกสารคําสอน ลักษณะการเผยแพรและลักษณะคุณภาพ   
 

 เอกสารคําสอน 

คํานิยาม 
 
 
 

 
 

รูปแบบ 
 

 
 
 
 
 

การเผยแพร 
 

 
ลักษณะคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ผลงานทางวิชาการที่ใชสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสตูรของสถาบันอุดมศึกษาที่
สะทอนใหเห็นเนื้อหาวิชาทีส่อน และวิธีการสอนอยางเปนระบบ โดยอาจพัฒนาข้ึน
จากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณกวาเอกสารประกอบการสอน จัดเปน
เครื่องมือสําคัญของผูเรียนทีน่ําไปศึกษาดวยตนเองหรือเพ่ิมเติมข้ึนจากการเรียนใน
วิชานั้นๆ 
 
เปนเอกสารรูปเลมหรอืสื่ออ่ืนๆที่เก่ียวของในวิชาที่ตนสอน ประกอบดวย แผนการสอน 
หัวขอบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมสีิ่งตางๆ ดังตอไปนี้เพ่ิมข้ึน 
เชน รายชื่อบทความหรือหนังสืออานประกอบ บทเรียบเรียงคัดยอเอกสารที่เก่ียวเน่ือง 
แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเล่ือน (slide) ตัวอยางหรือกรณีศึกษาที่ใช
ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝกปฏิบัติ รวมทั้งการอางอิงเพ่ือขยายความที่มาของ
สาระและขอมูล และบรรณานุกรมทีท่ันสมัย  
 
ตองไดรบัการจัดทําเปนรูปเลมดวยการพิมพ หรือถายสําเนาเย็บเลม หรือสื่ออ่ืนๆ ที่
แสดงหลักฐานวาไดเผยแพรโดยใชเปน “คําสอน” ใหแกผูเรียนในวิชานั้นๆ มาแลว 
            
อยูในดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่จะกําหนดเปนขอบังคับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๓
 

เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                      

รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

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

๖. คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนก
ตามระดับคุณภาพ  

 
 บทความทางวิชาการ 

คํานิยาม 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 
 
 
 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกําหนดประเดน็ทีต่องการอธิบายหรือวิเคราะหอยาง
ชัดเจน  ทั้งนี้มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการ
วิเคราะหในประเด็นนัน้ได อาจเปนการนําความรูจากแหลงตางๆ มาประมวลรอยเรียง
เพ่ือวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยทีผู่เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไวอยาง
ชัดเจนดวย 
 

เปนบทความที่มีความยาวไมมากนัก  ประกอบดวยการนําความที่แสดงเหตผุลหรือทีม่า
ของประเด็นทีต่องการอธิบายหรือวิเคราะห กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะหและ
บทสรุป มีการอางอิงและบรรณานุกรมที่ครบถวนและสมบูรณ 
 
เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้
๑. เผยแพรในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ 
         ทัง้นี้วารสารทางวิชาการนัน้อาจเผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพหรือเปนสื่อ
อิเล็กทรอนิกสที่มีกําหนดการเผยแพรอยางแนนอนชัดเจน 
๒. เผยแพรในหนงัสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการประเมนิและ
ตรวจสอบคุณภาพของบทความตางๆ ในหนังสือนั้นแลว 
๓. เผยแพรในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการ
ประชุมทางวิชาการในระดับชาตหิรือระดับนานาชาติ ที่มกีารบรรณาธิการประเมนิและ
ตรวจสอบคุณภาพของบทความตางๆ ที่นําเสนอนัน้แลว 
          เมื่อไดเผยแพรตามลักษณะขางตนและไดมีการพิจารณาประเมินคณุภาพของ 
“บทความทางวิชาการ” นั้นแลว  การนํา “บทความทางวิชาการ” นั้น มาแกไขปรับปรุง
หรือเพ่ิมเตมิสวนใดสวนหนึ่ง เพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และใหมี 
การประเมินคุณภาพ “บทความทางวิชาการ” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทําไมได 
 
 



 ๓๔
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 บทความทางวิชาการ 
 

ลักษณะคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับด ี     เปนบทความทางวิชาการทีม่ีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและ
ทันสมัย มีแนวคิดและการนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
ระดับดีมาก   ใชเกณฑเดียวกับระดับดี โดยมีขอกําหนดเพ่ิมเติม ดังนี ้
๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการทีท่ันสมัยตอความกาวหนาทาง

วิชาการและเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
๒. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัตไิด 

ระดับดีเดน   ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก โดยมีขอกําหนดเพ่ิมเติม ดังนี ้
๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สราง

องคความรูใหม  (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
๒. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวง

วิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวของในระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๕
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 ตํารา 

คํานิยาม 

 

 

 

 

 
 

 
 

รูปแบบ 
 
 
 
 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงข้ึนอยางเปนระบบ  ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรือ
เปนสวนหนึง่ของวิชา หรือของหลักสตูรก็ได ทีส่ะทอนใหเห็นถงึความสามารถในการ
ถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสตูรระดับอุดมศึกษา  
            เนื้อหาสาระของตําราตองมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่ผูขอย่ืนเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการ 
             ทั้งนี้ผูขอจะตองระบุวิชาที่เก่ียวของในหลักสตูรที่ใชตําราเลมที่เสนอขอตําแหนง
ทางวิชาการดวย 
             ผลงานทางวิชาการที่เปน “ตํารา” นี้อาจไดรับการพัฒนาข้ึนจากเอกสารคําสอน 
จนถึงระดับที่มีความสมบูรณที่สุด ซึ่งผูอานอาจเปนบุคคลอ่ืนที่มิใชผูเรียนในวิชานั้น แต
สามารถอานและทําความเขาใจในสาระของตํารานั้นดวยตนเองได โดยไมตองเขาศึกษาใน
วิชานั้น  
 
เปนรูปเลมที่ประกอบดวย คํานํา สารบัญ เนื้อเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห การสรุป  
การอางอิงและบรรณานุกรม  ทัง้นี้อาจมีการอางอิงแหลงขอมูลที่ทันสมัยและครบถวน
สมบูรณ  
             การอธิบายสาระสําคัญมีความชัดเจน โดยอาจใชขอมูล แผนภาพ ตัวอยางหรือ
กรณีศึกษาประกอบจนผูอานสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญนัน้ไดโดยเบ็ดเสร็จ 

มีวิธีการเผยแพร ดังนี ้
๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ 
(PUBLISHING HOUSE)  
            หรือ โดยการถายสําเนาเย็บเปนรูปเลม 
            หรือทําในรูปแบบอ่ืนๆ   
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอมฯลฯ  
            การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการ
เรียนการสอนวิชาตางๆ ในหลักสตูรเทานัน้  จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึง่ที่อาจแสดงการ
เผยแพรอยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอ่ืนวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน 
            ทั้งนีต้องไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา  คณะ  และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เก่ียวของกับสาขาวิชานั้น  และ
ตองใชในการเรียนการสอนมาแลวไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษา  

 
 



 ๓๖
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 ตํารา 

 
 
 
 
 
 
ลักษณะคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
              เมื่อไดมีการพิจารณาประเมนิคุณภาพของ “ตํารา” ไปแลว  การนํา “ตํารา” นั้น
ไปแกไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาใน “ตํารา” เพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการและใหมีการประเมินคณุภาพ “ตํารา” นั้นอีกครั้งหนึ่งอาจกระทําได แตจะตองทํา
การเผยแพร “ตํารา” นั้นใหมอีกครัง้หนึง่ 
 

ระดับด ี     เปนตําราที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มีแนวคิดและ
การนําเสนอที่ชัดเจนเปนประโยชนตอการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
ระดับดีมาก   ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 
๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการทีท่ันสมัยตอความกาวหนาทางวิชาการ

และเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนที่เปนการ

แสดงใหเห็นถงึความรูที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน 
๓. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัตไิด 

ระดับดีเดน   ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง 
๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สรางองค

ความรูใหม  (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
๒. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง 
๓. เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพทีเ่ก่ียวของในระดับชาติ และ/หรือ

นานาชาติ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๗
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 หนังสือ 

คํานิยาม 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 
 
 
 
 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงข้ึนโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง  และใหทัศนะของ
ผูเขียนที่สรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชา
นั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เก่ียวเน่ือง  มีความตอเนื่องเชือ่มโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุม 
โดยไมจําเปนตองสอดคลองหรือเปนไปตามขอกําหนดของหลักสตูรหรือของวิชาใดวิชา
หนึ่งในหลักสตูร   และไมจําเปนตองนําไปใชประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง 
ทั้งนี้เนื้อหาสาระของหนังสือตองมคีวามทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันทีจ่ัดพิมพ 
 
เปนรูปเลมที่ประกอบดวย คํานํา สารบัญ เนื้อเรื่อง การวิเคราะห การสรุป การอางอิงและ
บรรณานุกรม  ทั้งนี้อาจมีอางอิงแหลงขอมูลที่ทันสมัยและครบถวนสมบูรณ  
         การอธิบายสาระสําคัญที่มีความชัดเจน โดยอาจใชขอมูล แผนภาพ ตัวอยางหรือ
กรณีศึกษาประกอบจนผูอานสามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญนัน้ไดโดยเบ็ดเสร็จ 
 
มีวิธีการเผยแพร ดังนี ้
๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ 
(PUBLISHING HOUSE) 
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอม ฯลฯ  
            การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียน
การสอนวิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น  จาํนวนพิมพเปนดัชนีหนึง่ที่อาจแสดงการเผยแพร
อยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอ่ืนวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน 
            ทั้งนีต้องไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา  คณะ  และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เก่ียวของกับสาขาวิชานั้น และตอง
เผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน 
             เมื่อไดมีการพิจารณาประเมินคณุภาพของ “หนังสือ” ไปแลว  การนํา “หนังสือ” 
นั้นไปแกไขปรับปรงุหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาใน “หนังสือ” เพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการและใหมีการประเมินคณุภาพ “หนังสือ” นั้นอีกครั้งหนึง่อาจกระทําได  แตจะตองทํา
การเผยแพร “หนงัสือ” นั้นใหมอีกครัง้หนึง่ 
 

 
 
 
 



 ๓๘
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 หนังสือ 

ลักษณะคุณภาพ 
 
 
 

 
ระดับด ี     เปนหนังสือที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการถูกตองสมบูรณและทันสมัย มี
แนวคิดและการนําเสนอทีช่ัดเจนเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
ระดับดีมาก   ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 
๑. มีการวิเคราะหและเสนอความรูหรือวิธีการทีท่ันสมัยตอความกาวหนาทาง

วิชาการและเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
๒. มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณหรือผลงานวิจัยของผูเขียนที่เปน

การแสดงใหเห็นถงึความรูที่เปนประโยชนตอวงวิชาการ 
๓. สามารถนําไปใชอางอิงหรือนําไปปฏิบัตไิด 

ระดับดีเดน   ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง 
๑. มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะหจนถึงระดับที่สรางองค

ความรูใหม  (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
๒. มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาตอเนื่อง 
๓. เปนที่เชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพทีเ่ก่ียวของในระดับชาติ และ/

หรือนานาชาติ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๙
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 งานวิจัย 

คํานิยาม 
 
 

 

รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ผลงานทางวิชาการที่เปนงานศึกษาหรืองานคนควาอยางมีระบบดวยวิธีวิทยาการวิจัย
ที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูล 
คําตอบหรือขอสรุปรวมที่จะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ หรือเอ้ือตอการนํา
วิชาการนั้นไปประยุกต   

อาจจัดไดเปน ๒ รูปแบบ ดังนี้ 
๑. รายงานการวิจัย ที่มีความครบถวนสมบูรณและชัดเจนตลอดทั้งกระบวนการวิจัย 
(Research Process) อาทิ การกําหนดประเด็นปญหา วัตถุประสงค การทํา
วรรณกรรมปรทิัศน สมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การพิสูจนสมมติฐาน การ
วิเคราะหขอมูล การประมวลสรุปผลและใหขอเสนอแนะ การอางอิง  และอ่ืนๆ 
๒. บทความวิจัย ที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยนั้น ใหมีความกระชับ
และสั้น สําหรับการนาํเสนอในการประชมุทางวิชาการ หรือในวารสารทางวิชาการ 

เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี ้
๑. เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้น 
อาจเผยแพรเปนรูปเลมสิง่พิมพหรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีกําหนดการเผยแพรอยาง
แนนอนชัดเจน 
๒. เผยแพรในหนงัสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอ่ืนที่มกีารบรรณาธิการประเมนิและ
ตรวจสอบคุณภาพ 
๓. นําเสนอเปนบทความวิจัยตอที่ประชุมทางวิชาการ  ซึง่ภายหลังจากการประชมุทาง
วิชาการไดมีการบรรณาธิการและนําไปรวมเลมเผยแพรในหนังสือประมวลผลการ
ประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ
๔. การเผยแพรรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณที่มีรายละเอียดและความยาว ตองแสดง
หลักฐานวาไดผานการประเมินคณุภาพโดยผูทรงคณุวุฒิและแสดงหลักฐานวาได
เผยแพรไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น และสาขาวิชาที่เก่ียวของใน
ประเทศและตางประเทศอยางกวางขวาง 
               เมื่อไดเผยแพรตามลักษณะขางตนและไดมกีารพิจารณาประเมินคณุภาพ
ของ “งานวิจัย” นั้นแลว   การนํา “งานวิจัย” นั้น มาแกไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมสวนใด 
สวนหนึง่ เพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และใหมีการประเมินคุณภาพ 
“งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทําไมได 

 
 
  



 ๔๐
  

 
คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม

ระดับคุณภาพ (ตอ) 
 

 งานวิจัย 

ลักษณะคุณภาพ 
 

ระดับด ี     เปนงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกข้ันตอนถูกตองเหมาะสมในระเบียบวิธี
วิจัย  ซึ่งแสดงใหเหน็ถงึความกาวหนาทางวิชาการหรือนาํไปประยุกตได   
ระดับดีมาก   ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง 
๑. เปนผลงานที่แสดงถงึการวิเคราะหและนําเสนอผลเปนความรูใหมทีล่ึกซึ้งกวา

งานเดิมที่เคยมผีูศึกษาแลว 
๒. เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวางหรือสามารถนําไปประยุกตไดอยาง

แพรหลาย 
ระดับดีเดน   ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง 
๑. เปนงานบุกเบิกที่มีคุณคาย่ิง และมีการสังเคราะหอยางลกึซึ้งจนทําใหเปนการ

สรางองคความรูใหม (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรือ่งหนึ่ง ทําใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการอยางชัดเจน 

๒. เปนที่ยอมรับและไดรับการอางอิงถึงอยางกวางขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่
เก่ียวของในระดับชาต ิ และ/หรือระดับนานาชาต ิ

 
  

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 



 ๔๑
  

 
คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม

ระดับคุณภาพ (ตอ) 
 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

คํานิยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 

 

 
ผลงานทางวิชาการอยางอ่ืนที่มิใชเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน บทความ
ทางวิชาการ หนงัสือ ตํารา หรืองานวิจัย  โดยปกตหิมายถึง สิ่งประดิษฐหรืองาน
สรางสรรค อาทิ การประดิษฐเครื่องทุนแรง ผลงานการสรางสิ่งมีชีวิตพันธุใหม วัคซีน  
สิ่งกอสราง หรือผลงานดานศลิปะ หรือสารานุกรม 
            รวมถึงงานแปลจากตัวงานตนแบบทีเ่ปนงานวรรณกรรม หรืองานดาน
ปรัชญา หรือประวัติศาสตร หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสําคัญและ
ทรงคุณคาในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งเมื่อนํามาแปลแลวจะเปนการเสริมความกาวหนาทาง
วิชาการที่ประจักษชัด เปนการแปลจากภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือจาก
ภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ หรือแปลจากภาษาตางประเทศหนึ่งเปนภาษา 
ตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง 
           ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เสนอจะตองประกอบดวยบทวิเคราะหที่
อธิบายและชี้ใหเห็นวางานดังกลาวทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการหรือเสริมสราง
องคความรู  หรือใหวิธีการที่จะเปนประโยชนตอสาขาวิชานั้น  และแสดงถึงความ 
สามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชานั้น  สําหรับผลงานทีมุ่งเชิงปฏิบัติจะตองผานการ
พิสูจนหรือมีหลักฐานรายละเอียดตาง ๆ ประกอบแสดงใหเห็นคณุคาของผลงาน 
 
๑. อาจจัดเพ่ิมไดหลายรูปแบบ ทั้งที่เปนรูปเลม หรือการบันทึกเปนภาพยนตร หรือ       
แถบเสียง 
๒. มีคําอธิบาย/ชี้แจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือชี้ใหเห็นวาเปนผลงานที่ทําให
เกิดการพัฒนาและความกาวหนาทางวิชาการ หรือเสริมสรางความรูหรือกอใหเกิด
ประโยชนตอสาขาวิชาหนึ่งๆ หรือหลายสาขาวิชาไดอยางไร ในแงใด 
๓. กรณผีลงานที่เปนสิง่ประดิษฐ หรือผลงานที่มุงในเชงิปฏิบัติ จะตองผานการพสิูจน 
หรือแสดงหลักฐานเปนรายละเอียดใหครบถวนที่แสดงถงึคุณคาของผลงานนั้นดวย  

 
 
 
 
 
 
 



 ๔๒
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะคุณภาพ 
 

มีวิธีการเผยแพร ดังนี ้
๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ 
(PUBLISHING HOUSE) 
            หรือ โดยการถายสําเนาเย็บเปนรูปเลม 
            หรือทําในรูปแบบอ่ืนๆ   
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอมฯลฯ 
๓. การเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดง หรือโดยมีการ
นําไปใชหรือประยุกตใชอยางแพรหลาย 
            การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการ
เรียนการสอนวิชาตางๆ ในหลักสตูรเทานัน้   
            ทั้งนีต้องไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา  คณะ  และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เก่ียวของกับสาขาวิชานั้น  และ
ตองเผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน  
              

ระดับด ี เปนผลงานใหม หรือเปนการนําสิง่ที่มีอยูแลวมาประยุกตดวยวิธีการใหมๆ  และ
ผลงานนัน้กอใหเกิดประโยชนในดานใดดานหนึ่ง 
ระดับดีมาก  ใชเกณฑเดียวกับระดับดี   และตอง 

๑. ไดรับการรับรองโดยองคกรทางวิชาการ หรือหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของในสาขาวิชา
ที่เสนอหรือ 

๒. เปนผลงานที่สรางสรรคตองเปนที่ยอมรับของผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ 
ระดับดีเดน   ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตองเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงวิชาการ 
และ/หรือวงวิชาชีพทัง้ในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาต ิ

 
 

 
 
 
 
 
 



 ๔๓
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 งานแปล 

คํานิยาม 
 
 
 
 

 

การเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลักษณะคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
งานแปลจากตัวงานตนแบบที่เปนงานวรรณกรรม หรืองานดานปรัชญา หรือประวัติศาสตร 
หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสําคัญและทรงคุณคาในสาขานั้นๆ ซึ่งเมื่อนํามา
แปลแลวจะเปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการที่ประจักษชัด เปนการแปลจาก
ภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ หรือแปลจาก
ภาษาตางประเทศหนึง่เปนภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง (งานแปลนี้ จัดเปนผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอ่ืนประเภทหนึง่) 
มีวิธีการเผยแพร ดังนี ้
๑. การเผยแพรดวยวิธีการพิมพ โดยโรงพิมพ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ 
(PUBLISHING HOUSE) 
๒. การเผยแพรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ตัวอยางเชน การเผยแพรในรูปของซีดีรอมฯลฯ  
            การเผยแพรดังกลาวนั้น จะตองเปนไปอยางกวางขวางมากกวาการใชในการเรียน
การสอนวิชาตางๆ ในหลักสูตรเทานั้น  จํานวนพิมพเปนดัชนีหนึง่ที่อาจแสดงการเผยแพร
อยางกวางขวางได แตอาจใชดัชนีอ่ืนวัดความกวางขวางในการเผยแพรไดเชนกัน 
            ทั้งนีต้องไดรับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของ
สถาบันอุดมศึกษา  คณะ  และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เก่ียวของกับสาขาวิชานั้น และตอง
เผยแพรสูสาธารณชนมาแลวไมนอยกวาสี่เดือน  
             เมื่อไดมีการพิจารณาประเมินคณุภาพของ “งานแปล” ไปแลว  การนํา “งานแปล” 
นั้นไปแกไขปรับปรงุหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาใน “งานแปล” เพ่ือนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนง    
ทางวิชาการและใหมีการประเมินคุณภาพ “งานแปล” นั้นอีกครั้งหนึง่อาจกระทําได แตจะตอง
ทําการเผยแพร “งานแปล” นั้นใหมอีกครัง้หนึง่ 

ระดับด ี เปนงานแปลที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจในตัวบท แบบแผนทางความคิด และ/
หรือวัฒนธรรมตนกําเนิดและบงชี้ความสามารถในการสือ่ความหมายไดอยางดี มีการศึกษา
วิเคราะหและตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบไดกับงานวิจัย  
            มีการใหอรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาค
และจุลภาค 
ระดับดีมาก  เปนงานแปลที่แสดงใหเห็นถึงความเขาใจอันลึกซึ้งในตัวบท แบบแผนทาง
ความคิด และ/หรือวัฒนธรรมตนกําเนิด และบงชี้ถงึความสามารถในการสื่อความหมายใน
ระดับสูงมาก  
            มีการศึกษาวิเคราะหและตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานอยางละเอียดลึกซึ้ง
ในลักษณะที่เทียบไดกับงานวิจัยของผูสนัทัดกรณี         



 ๔๔
 

คําจํากัดความของผลงานทางวชิาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ (ตอ) 

 
 งานแปล 

           มีการใหอรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับ     
มหภาคและจุลภาค 
ระดับดีเดน   ใหขอสรุปในดานของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลใชเกณฑเดียวกับ
ระดับดีมาก โดยมีขอกําหนดเพ่ิมเติม ดังนี ้

๑. เปนงานที่แปลมาจากตนแบบที่มีความสําคัญ ในระดับทีม่ีผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางวิชาการ 

๒. เปนงานที่แปลอยูในระดับที่พึงยึดถือเปนแบบฉบับได 
๓. มีการใหขอสรุปในดานของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเปนการ

บุกเบิกทางวิชาการ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๕
 

เอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                      

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

 
๗.  ตัวอยางแนบทาย 

 
 กรณีไดรับวุฒิเพิ่มขึ้น 

  นาย ก. ไดรับวุฒิปริญญาตรี ทําการสอนเปนเวลา ๖ ป  ตอมาลาศึกษาตอและไดรับวุฒิ
ปริญญาโทเพ่ิมข้ึน กลับมาทําการสอนหลังจากไดรับวุฒิปริญญาโทแลวอีก ๑ ป ๘ เดือน  ใหนับ
ระยะเวลาทําการสอนดังกลาวรวมกันตามอัตราสวน คือ สอนหลังจากปริญญาตรี ๖ ป (เทากับ  ๖/๙ = 
๒/๓ กับสอนหลังจากปริญญาโท ๑ ป ๘ เดือนเทากับ ๑/๓ เมื่อรวมกันแลวถือวามีสิทธิขอตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยได 
 
 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 

เพราะฉะนั้นถาจะใชวุฒิปริญญาโท จะตองทํางานอีก  ๑ ป  ๘ เดือน 
 
 กรณีการขอตําแหนงทางวิชาการกอนลาศึกษา 

  หากจะลาศึกษาหรือฝกอบรมทั้งในประเทศและตางประเทศ และประสงคจะขอตําแหนง
ทางวิชาการก็ใหเสนอขอกอนวันที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรม และตองเปนการขอตําแหนง
โดยวิธีปกติเทานั้น 
 
  
 
 

 

๕
๙ 
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