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๑ 

 การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง

ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  

และศาสตราจารย์ ฉบับท่ี 1 – 10  

 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ต าแหน่ง/วุฒิ วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท  วุฒิปริญญาเอก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์มำแล้ว            

ไม่น้อยกว่ำ 9 ปี 

ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์มำแล้ว            

ไม่น้อยกวำ่ 5 ปี 

ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์มำแล้ว            

ไม่น้อยกวำ่ 2 ปี 

รองศาสตราจารย ์ ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 3 ปี 

ศาสตราจารย ์ ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 2 ปี 

 
การขอประเมินการสอน (ผลงานส่วนที่ 1) 

ต าแหน่ง/เอกสาร เอกสารที่ใช้ประเมิน เอกสารประกอบอ่ืนๆ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ เอกสำรประกอบกำรสอน ค ำอธิบำยรำยวิชำ , แบบ ปส 8 (แบบภำระกำรสอน) 

รองศาสตราจารย ์ เอกสำรค ำสอน ค ำอธิบำยรำยวิชำ , แบบ ปส 8 (แบบภำระกำรสอน) 

ศาสตราจารย ์ ไม่ใช้เอกสำรประเมินกำรสอน 

องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการประเมินการสอน 

(๑)  คณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดีมอบหมำย เป็น ประธำนอนุกรรมกำร (ใช้ต ำแหน่ง) 

(๒) อำจำรย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ในสำขำวิชำนั้น ๆ ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร เท่ำกับหรือสูงกว่ำผู้ท่ีจะขอก ำหนด

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร จ ำนวน ๑-๓ คน เป็นอนุกรรมกำร (ใช้ชื่อ)  

(๓) หัวหน้ำภำควิชำ หรือหัวหน้ำสำขำวิชำ หรือประธำนกรรมกำรหลักสูตร  เป็นอนุกรรมกำรและเลขำนุกำร                

(ใช้ต ำแหน่ง) 
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๒ 

ผลงานทางวิชาการ (ผลงานส่วนท่ี 2) 

 ผลงาน เอกสารประกอบ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ผลงำนวิจัย หรือ ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืน 

(สิ่ งประดิษฐ์  งำนสร้ำงสรรค์   งำนแปล) หรือ 

ผลงำนทำงวิชำกำรรับใช้สังคม หรือ ต ำรำ หรือ 

หนังสือ หรือ บทควำมทำงวชิำกำร 

- แบบ ก.พ.อ. ๐๓ 

- แบบแสดงหลักฐำนกำรมี

ส่วนร่วมในผลงำนวิชำกำร 

(ทุกชิน้งำน) 

- แบบรับรองจริยธรรมและ

จรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

- แบบรับรองลักษณะกำร

เผยแพร่ต ำรำ/หนังสือ (หำกใช้

ต ำรำหรือ 

หนังสือ) ส ำหรับต ำรำให้แนบ

รำยวิชำท่ีใชส้อนประกอบ 

- ห ลั ก ฐ ำน ก ำร เผ ย แพ ร่

ผลงำนทำงวิชำกำร 

 

 

 

รองศาสตราจารย ์ ผลงำนวิจัย หรือ ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืน 

(สิ่ งประดิษฐ์  งำนสร้ำงสรรค์   งำนแปล) หรือ 

ผลงำนทำงวิชำกำรรับใช้สังคม   

และ  

ต ำรำ หรือ หนังสือ 

ศาสตราจารย ์ วิธีที่ 1 งำนวิจัย หรือ ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม 

หรือ ผลงำนวิชำกำรลักษณะอ่ืน และ ต ำรำ หรือ 

หนังสือ 

วิธีที่ 2 งำนวิจัย หรือ ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม 

หรือ ผลงำนวิชำกำรลักษณะอ่ืน หรือ ต ำรำ หรือ 

หนังสือ 

 

สรุปประกาศ ก.พ.อ. ท่ีเก่ียวข้องกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ประกาศ ก.พ.อ. เน้ือหาส าคัญ 

ฉบับที่ 1 ลงวันท่ี 31 

กรกฎำคม 2549  

เป็นกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่จำกเดิมทั้งหมด 

* กำรประเมินผลกำรสอน – ใช้เอกสำรประกอบกำรสอน (ผศ.) หรือเอกสำร              

ค ำสอน (รศ.)  

* กำรประเมินผลงำนวิชำกำร – ใช้ ผลงำนวิจัยท่ีเผยแพร่ และ ต ำรำ หรือ หนังสือ 

หรือ บทควำมวิชำกำร (เฉพำะ ผศ. เท่ำนั้น) ท่ีผ่ำนกำรเผยแพร่เช่นเดียวกัน 

* ก ำหนดให้ต้องมีกำรประชุมกรรมกำรประเมินผลงำนวิชำกำร  

ฉบับที่ 2 ลงวันท่ี 2 

เมษำยน 2550 

เป็นกำรปรับปรุงค ำ หรือข้อควำม ให้มีควำมชัดเจนข้ึน แต่เนื้อหำท่ีเป็นส่วนส ำคัญ

ยังเหมือนเดิม  

ฉบับที่ 3 ลงวนัท่ี 18 

มิถุนำยน 2550  

ส ำหรับผู้ขอต ำแหน่งผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์และรองศำสตรำจำรย์ หำกผลกำร

ประเมินเป็นเอกฉันท์ ไม่ต้องมีกำรประชุมกรรมกำรประเมินผลงำนวิชำกำรก็ได้    

(มีผลใช้ภำยใน 1 ป)ี  
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๓ 

ประกาศ ก.พ.อ. เน้ือหาส าคัญ 

ฉบับที่ 4 ลงวนัท่ี  

9 มกรำคม 2552  

แก้ไขหมวดอุทธรณ์ ให้ใช้ค ำว่ำ กำรทบทวนกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำร 

* เสนอขอทบทวนได้ไม่เกิน 2 ครั้ง แต่ละครั้งอยู่ภำยใน 90 วัน  

* กำรโต้แย้ง ต้องมีเหตุผลทำงวิชำกำร 

* แต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงำนเพ่ิมเติมได้ 

* รับพิจำรณำเฉพำะผลงำนเดิม หำกส่งผลงำนใหม่จะไม่รับพิจำรณำ 

ฉบับที่ 5 ลงวนัท่ี  

17 กุมภำพันธ์ 2552 

ส ำหรับผู้ขอต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ถ้ำผลกำรประเมินเป็นเอกฉันท์ ไม่ต้องมี

กำรจัดประชุมกรรมกำรประเมินผลงำนวิชำกำรก็ได้ (มีผลใช้ตลอดไป) 

ฉบับท่ี 6 ลงวันท่ี  

18 ตุลำคม 2555 

(1.) ปรับแก้กำรขอก ำหนดต ำแหน่ง ผศ.ในส่วนของผลงำนวิชำกำรจำก และ  เป็น 

หรือ 

ผลงำนวิจัย หรือ ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอ่ืน (ส่ิงประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์  

งำนแปล) หรือ ผลงำนทำงวิชำกำรรับใช้สังคม หรือ ต ำรำ หรือ หนังสือ หรือ 

บทควำมทำงวิชำกำร 

 

(2.) ผลงำนวิชำกำรต้องได้รับกำรประเมินเพ่ิมเติมเชิงคุณภำพ    ในประเด็น  

          1. ก่อให้เกิดควำมรู้ใหม่   

          2. มีกำรวิเครำะห์หรือสังเครำะห์  

          3. สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้หรือมีผลกระทบต่อกำรพัฒนำชุมชน 

สังคมหรือประเทศ  
 

 

(3.) ทิศทำงกำรศึกษำหรือวิจัยตำมกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลำยกรณีตำมควำม

เหมำะสมของ  แต่ละสำขำวิชำ ดังต่อไปน้ี  

          1.สอดคล้องกับศักยภำพหรือทรัพยำกรของแต่ละพื้นท่ี เพ่ือก่อให้เกิด

ประโยชน์ และกำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำง ๆ  

          2. เพ่ือให้รู้เท่ำทันกับกำรเปล่ียนแปลงของบริบทโลก  

          3. เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  

          4. พัฒนำและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีควำมเข้มแข็ง  

          5. ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชำกำร  
 

 

(4.) กำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรท่ีสภำสถำบัน               

อุดมศึกษำ ได้รับเรื่องไว้แล้วและอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร ให้ด ำเนินกำรพิจำรณำ

ก ำหนดต ำแหน่งตำมประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้ง  

บุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ต่อไปจนแล้วเสร็จ 
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๔ 

ประกาศ ก.พ.อ. เน้ือหาส าคัญ 

ฉบับที่ 7 ลงวนัท่ี  

26 กันยำยน 2555 

ปรับข้อควำมให้ผู้ก ำลังอยู่ในกระบวนกำรใช้แนวทำงตำมประกำศฉบับท่ี 6  

* พิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรท่ีสภำสถำบันอุดมศึกษำ

ได้รับเรื่อง ไว้แล้วและอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร ให้ด ำเนินกำรพิจำรณำก ำหนด

ต ำแหน่ง ตำมประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคล

ให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และ ศำสตรำจำรย์                

(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555 

ฉบับที่ 8 ลงวนัท่ี  

25 ธันวำคม 2555 

(1.) ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ท่ีสภำสถำบันอุดมศึกษำรับเรื่องไว้

พิจำรณำก่อนวันท่ี 19 ตุลำคม 2555 และยังพิจำรณำไม่แล้วเสร็จ ให้พิจำรณำ

ก ำหนดต ำแหน่งตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก ำหนดไว้ในประกำศ ก.พ.อ.                   

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  
 

(2.) ในกรณีกำรพิจำรณำผลงำนทำงวิชำกำรของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำ

หน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

ต ำแหน่งผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ และรองศำสตรำจำรย์ ท่ีมีผลกำรประเมินเป็น                 

เอกฉัน ท์ ว่ำคุณ ภำพอยู่ ใน เกณ ฑ์หรือ ไม่อยู่ ใน เกณ ฑ์ ท่ี  ก .พ .อ . ก ำหนด                         

สภำสถำบันอุดมศึกษำอำจก ำหนดยกเว้นกำรประชุมได้ 

ฉบับที่ 9 ลงวนัท่ี  

28 มกรำคม 2556 

เพ่ิมเติม ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม ให้มำแทนผลงำนวิจัยได้  

* ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม ซ่ึงมีคุณภำพดี โดยผลงำนนั้นเป็นส่วนหน่ึงของกำร

ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมภำระงำนซ่ึงสถำบันอุดมศึกษำหรือคณะวิชำให้ควำมเห็นชอบ 

และได้รับกำรเผยแพร่ตำมเกณฑ์ท่ีก.พ.อ. ก ำหนด รวมทั้งได้รับกำรรับรองกำรใช้

ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรำกฏผลท่ีสำมำรถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์

ต่อสำธำรณะ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ก.พ.อ. น้ี 

ฉบับที่ 10 ลงวันท่ี  

26 มีนำคม 2556 

(1.) ยกเลิกกำรประเมินคุณภำพผลงำนวิชำกำรทุกชิ้น ท่ีก ำหนดเพ่ิมเติม                    

ในประกำศ ก.พ.อ. ฉบับท่ี 9  ท่ีก ำหนดว่ำผลงำนดังกล่ำวจะต้องมีคุณภำพดี และ

ลักษณะคุณภำพ 3 องค์ประกอบ คือ (1) ก่อให้เกิดควำมรู้ใหม่ (2) มีกำร

วิเครำะห์หรือสังเครำะห์ และ (3) สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ หรือมีผลกระทบ

ต่อกำรพัฒนำชุมชน สังคมหรือประเทศ  
 

(2.) ปรับปรุงแก้ไขค ำจ ำกัดควำมและรูปแบบ บทควำมวิชำกำรใหม่ 
 

(3.) ผลงำนท่ีอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำร สำมำรถใช้แนวทำงตำมประกำศได้                

แต่กำรได้รับกำรแต่งตั้งต้องไม่ก่อนวันท่ี 10 เมษำยน 2556  



ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 1– 10 ข้อมูลน าเสนอ ก.บ.ม. ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2556 

 

 

๕ 

ประกาศ ก.พ.อ. เน้ือหาส าคัญ 

ห นั ง สื อ ส ำ นั ก ง ำ น

ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร                 

กำรอุดมศึกษำ ท่ี  ศธ 

0 5 0 9 (2 ) /ว  6 4 4                 

ลงวันท่ี 31 พฤษภำคม 

2556 

(1.) ระบุเพ่ิมเติมคุณภำพของกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในรูปของบทควำมวิจัย                 

ในวำรสำรที่เผยแพร่ในเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ในลักษณะ Open access journal  

(2.) เพ่ิมเติมเกณฑ์กำรเผยแพร่งำนวิจัยเชิงคุณภำพ 

(3.) ก ำหนดลักษณะคุณภำพของกำรเผยแพร่งำนวิจัยฉบับสมบูรณ์  

 


