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ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อใหผูดํารง 

ตําแหนงศาสตราจารย  ไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท.๑๑ 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.พ.อ.  จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณสมบัติ  
ผลงานทางวิชาการ  และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  เพ่ือใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย  
ไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท.๑๑  ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหใชประกาศ  ก.พ.อ.  นี้นับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๒ ผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย  ท่ีรับเงินเดือนในอันดับ  ท.๑๐  จะประเมินใหไดรับ

เงินเดือนในอันดับ  ท.๑๑  ในสาขาวิชาเดียวกับสาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยนั้น  
ตองปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด  มีผลการสอน  ผลงานทางวิชาการ  และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผลการสอน   มีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดไวในหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา 

(๒) ผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นภายหลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย   
ในสาขาวิชาเดิม  และตองเปนผลงานวิจัยคนควาใหม  ๆ  หรืองานริเริ่มอยางอื่นที่ ยังผลใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการ  ซึ่งเปนผลงานในสาขาวิชาเดียวกันหรือเกี่ยวของกับสาขาวิชาที่ไดรับแตงตั้ง
เปนศาสตราจารย  เชน  ผลงานวิจัย  ตํารา  หนังสือ  หรืองานริเริ่มอยางอื่นที่ยังผลใหเกิดความกาวหนา
ทางวิชาการ  และไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี  ก.พ.อ.  กําหนด 

กรณีท่ีมีผูมีสวนรวมหลายคน  ใหผูมีสวนรวมสงหลักฐานรับรองการมีสวนรวมในผลงานวา
แตละคนมีสวนรวมในปริมาณเทาใด  พรอมระบุบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบโดยเทียบเคียงกับ
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูมีสวนรวมทุกคนในผลงานนั้นมาประกอบการพิจารณาดวย 

(๓) เปนผูมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการอางอิงในลักษณะดังตอไปนี้   
 (ก) ไดรับการอางอิงในวารสาร   ตํารา   หรือหนังสือท่ีเชื่อถือไดในวงวิชาการ   

โดยเฉพาะที่เปนผลงานใหม  หรือการอางอิงผลงานซึ่งมีหลักฐานชัดเจนวา  มีการนําผลงานวิจัย  คนควา  
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หรือสิ่งประดิษฐของตนไปใชประโยชนทางวิชาการ  หรือวิชาชีพอยางกวางขวาง  จนเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชาเดียวกัน  และหลักฐานดังกลาวเปนสิ่งที่เชื่อถือได 

 (ข) การอางอิงผลงานทางวิชาการ  ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนวามีการนําผลงานทางวิชาการ
หรือสิ่งประดิษฐของผูขอไปใชประโยชนทางวิชาการอยางกวางขวาง  จนเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพ
เดียวกัน  และหลักฐานดังกลาวเปนสิ่งที่เชื่อถือได 

 (ค) การอางอิงตนเองหรือการอางอิงในวิทยานิพนธของศิษยท่ีตนทําหนาที่ควบคุม  
หรือปรึกษาวิทยานิพนธ  มิใหนํามานับ 

 (ง) การอางอิงผลงานทางวิชาการ  ควรมีการอางอิงทั้งงานเดิมและงานใหม  อยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ  และสามารถนับความเปนแหลงอางอิงไดท้ังในอดีตจนถึงปจจุบัน 

(๔) เปนผูท่ีไดรับการยอมรับนับถือในวงวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชานั้น  ๆ  ไดแก 
 (ก) ไดรับรางวัล  รางวัลเกียรติยศ  รางวัลประกาศเกียรติคุณ  หรือไดเกียรติบัตร   

ยกยองทางวิชาการในระดับชาติ  หรือนานาชาติ 
 (ข) ไดรับเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ  หรือผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  ๆ  ในประเทศหรือ

ตางประเทศ 
 (ค) ไดรับเชิญไปเสนอผลงานทางวิชาการ  หรือบรรยายทางวิชาการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ในระดับนานาชาติ 
 (ง) ไดรับเชิญเปนที่ปรึกษาเฉพาะดานในองคกรวิชาการหรือวิชาชีพ 
 (จ) ผลงานทางวิชาการที่เปนที่ยอมรับในลักษณะอื่นที่เทียบเคียงได 
(๕) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  การพิจารณากําหนดตําแหนงศาสตราจารย   

ใหไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท.๑๑  ตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไว
ในขอ  ๕.๑.๔  ของประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง  
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ ๓ กรณีผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย  ท่ีรับเงินเดือนในอันดับ  ท.๑๐  จะประเมินให
ไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท.๑๑  ในสาขาวิชาที่แตกตางไปจากสาขาวิชาเดิมที่ไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงศาสตราจารย  ตองปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด  มีผลการสอน  ผลงาน
ทางวิชาการ  และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการที่จะประเมินตามหลักเกณฑท่ีกําหนดใน 
ขอ  ๒  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  โดยผลการสอนในสาขาวิชาที่แตกตางไปจากสาขาวิชาเดิมผานการ
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ประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
ขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา   

ขอ ๔ วิธีการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย  ท่ีรับเงินเดือนในอันดับ  ท.๑๐  ใหไดรับ
เงินเดือนในอันดับ  ท.๑๑  ใหดําเนินการดังนี้ 

(๑) ใหคณะวิชาเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ี  ก.พ.อ.  กําหนดตอคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ตามแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงศาสตราจารย  ไดรับ
เงินเดือนในอันดับ  ท.๑๑  พรอมดวยผลงานทางวิชาการ 

(๒) ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอนในสาขาวิชาที่
แตกตางไปจากสาขาวิชาเดิมของผูขอกําหนดตําแหนงตามขอ  ๓  โดยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
ประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม 

(๓) ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทํา
หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามวิธีการกําหนดไวใน  
ขอ  ๖.๒.๓  ของประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง  
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

หากเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย  ไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท.๑๑  ในสาขาวิชาเดิม
ตามขอ  ๒  ใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสามถึงหาคน  พิจารณาผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  โดยการตัดสินของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  ท้ังนี้  ผลงาน
ทางวิชาการจะตองมีปริมาณ  คุณภาพ  และความสม่ําเสมอตอเนื่องที่แสดงความเปนผูทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้น  และผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพในระดับดีมากตามเกณฑท่ี  ก.พ.อ.  กําหนดสําหรับ
ตําแหนงศาสตราจารย   

หากเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย  ไดรับเงินเดือนในอันดับ  ท.๑๑  ในสาขาวิชาที่
แตกตางไปจากสาขาวิชาเดิมตามขอ  ๓  ใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหาคน  พิจารณาผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  โดยการตัดสินของที่ประชุมตองไดรับคะแนน
เสียงไมนอยกวาสี่ในหาเสียง  ท้ังนี้  ผลงานทางวิชาการจะตองมีปริมาณ  คุณภาพ  และความสม่ําเสมอ
ตอเนื่องที่แสดงความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  และผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพในระดับ
ดีเดนตามเกณฑท่ี  ก.พ.อ.  กําหนดสําหรับตําแหนงศาสตราจารยโดยวิธีพิเศษ   
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(๔) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ฯ  ตาม  (๓)  แลว  ใหนําเสนอตอสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา 

(๕) เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติแลว  ใหแจง  ก.พ.อ.  ทราบ  พรอมสงสําเนา
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ  ผลงานทางวิชาการตามขอ  ๒  (๒)  (๓)  และ  (๔)  และแบบคําขอ  (ก.พ.อ.๐๕)  
จํานวน  ๑  ชุด  ท้ังนี้  ก.พ.อ.  อาจพิจารณาในสาระและความถูกตองเหมาะสมของการพิจารณาอนุมัติ  
และจะแจงผลการพิจารณาใหสภาสถาบันอุดมศึกษาทราบภายในหกสิบวันนับแตวันที่  ก.พ.อ.  ไดรับ
เรื่อง  เวนแตในกรณีมีเหตุผลและความจําเปนที่ไมอาจแจงผลการพิจารณาภายในกําหนดไดจะแจงให  
สภาสถาบันอุดมศึกษาทราบ 

ขอ ๕ แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงศาสตราจารย  ไดรับเงินเดือนในอันดับ  
ท.๑๑  (ก.พ.อ.๐๕)  ใหเปนไปตามที่กําหนดไวทายประกาศนี้ 

ขอ ๖ การใดที่มิไดกําหนดไวในประกาศนี้ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในประกาศ  ก.พ.อ.  
เ รื่ อ ง   หลัก เกณฑและวิธี การพิจารณาแต งตั้ งบุคคลใหดํ ารงตํ าแหนงผู ช วยศาสตราจารย   
รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

ขอ ๗ การพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย  ระดับ  ๑๑  ท่ีอยูระหวาง
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด  ในวันที่ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้ใชบังคับ   
ใหดําเนินการตอไปจนแลวเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

วิจิตร  ศรีสอาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 
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