
 
 
 
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

-------------------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ

วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ซึ่งใช้
บังคับกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  
และโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๕ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒  ภายใต้บังคับของข้อ  ๓๕  ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔   

ข้อ ๓ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย”   หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
“สภาวิชาการ”  หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
“อธิการบดี”  หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
“ก.พ.อ.”   หมายถึง คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
“คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ” หมายถึง  คณะกรรมการพิจ า รณา

ต าแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
“คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ”  หมายถึง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมิน  

ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. ก าหนดในสาขาวิชาที่มีผู้เสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

“ต าแหน่งทางวิชาการ”  หมายถึง ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
ต าแหน่งศาสตราจารย์  

“ประกาศ ก.พ.อ.”  หมายถึง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการและมีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้      



๒ 

 

หมวด ๑ 
การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการทั่วไป 

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

ข้อ ๖ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ จากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ แต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์  

(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่น้อยกว่าหกคน ซึ่งต้องไม่ใช่บุคลากรและไม่เคยเป็น
บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 

ให้อธิการบดีเสนอชื่อรองอธิการบดีคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้  
ในกรณีที่ไม่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้แต่งตั้ง

ศาสตราจารย์จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด ซึ่งไม่ใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานกรรมการก็ได้ 

ข้อ ๗ ประธานกรรมการและกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการตามข้อ ๖ (๑) และ (๒) มี
วาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๓ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้ 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่งแล้ว ประธานกรรมการและกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการตามข้อ ๖ (๑) และ (๒) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นประธานกรรมการและกรรมการพิจารณาต าแหน่ง              

ทางวิชาการท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
(๔) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) สภามหาวิทยาลัยโดยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการ          

สภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องต่อหน้าที่ 
เมื่อประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๖ (๑) และ (๒) จะครบวาระการด ารง

ต าแหน่งให้สภามหาวิทยาลัยด าเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการภายในหกสิบวันก่อนครบวาระ 
ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๖ (๑) และ (๒) พ้นจากต าแหน่งก่อน

ครบวาระ ให้สภามหาวิทยาลัยด าเนินการให้ได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งแทนเฉพาะต าแหน่งที่ว่าง และให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้ าสิบวัน จะไม่
ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ข้อ ๘ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัยและการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เท่าท่ีจ าเป็นโดยอนุโลม 

ข้อ ๙ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินผลการสอนที่ก าหนดในข้อ ๑๒ โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนได้ตาม
ความเหมาะสม 



๓ 

 

(๒) ประเมินผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ ก.พ.อ. ก าหนดเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการในแต่ละสาขาวิชาที่
มีผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

(๓) พิจารณาผลการประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตาม 
(๑) ในกรณีที่ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนด าเนินการแทน และพิจารณาผลการประเมินของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) 

(๔) น าเสนอผลการประเมินผลการสอนและผลงานทางวิชาการต่อสภาวิชาการพิจารณาให้
ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

(๕) พิจารณาก าหนดแนวทางการปฏิบัติ แบบส าหรับการประเมินผลการสอนและผลงาน
ทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับ และประกาศ ก.พ.อ. 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการตามที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย 

ข้อ ๑๐ การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์             
และศาสตราจารย์ ให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับนี้และเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.  

การพิจารณาแต่งตั้งในวรรคหนึ่งกระท าได้ ๒ วิธี คือ การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ และการ
แต่งตั้งโดยวิธีพิเศษ 

ข้อ ๑๑ การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติให้ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้  

๑๑.๑ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
๑๑.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

 ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าผู้นั้นต้องด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ และท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี หรือ  

 ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้องด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ และท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี หรือ  

 ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ผู้นั้นต้องด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ และท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และพ้นระยะทดลองการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 ในกรณีที่ผู้ขอเคยได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ ในสถาบันอุดมศึกษาที่ 
ก.พ.อ. รับรอง และได้สอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ
ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพที่ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งมาแล้ว อาจน า
ระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์พิเศษ ในภาคการศึกษาท่ีสอนหรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพนั้นมารวมค านวณเวลา
ในการสอนให้สามในสี่ส่วนของเวลาที่ท าการสอน  

 ในกรณีที่ผู้ขอได้รับวุฒิเพ่ิม ให้นับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งอาจารย์ก่อนได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นและเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์หลังจากได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้น
รวมกันเ พ่ือขอแต่งตั้ งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้ตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ใน
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  

๑๑.๑.๒ ผลการสอน ต้องประเมินคุณภาพการสอนของผู้ขอที่ครอบคลุมข้อมูล                  
ที่จ าเป็นทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้สามารถ



๔ 

 

ประเมินการเรียนรู้ ได้ผลถูกต้องที่สุด และสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้ งในระดับ                       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ แต่สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดคุณภาพการสอนให้สูงขึ้นตาม
ระดับต าแหน่งที่ประเมินได ้ 

 ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมีความช านาญในการสอน จะต้องเสนอ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ส าหรับกรณีที่ผู้ขอได้ท าการสอน
หลายวิชาหรือสอนวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
ในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิต  ระบบทวิภาค และมี
คุณภาพไม่ต่ ากว่าระดับดี มีการอ้างอิงแหล่งที่มาและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจาก
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อ ๑๒ และ
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.   

๑๑.๑.๓  ผลงานทางวิชาการประกอบด้วย   
 กลุ่ม ๑ งานวิจัย   
 กลุ่ม ๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  

 ๒.๑ ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม  
 ๒.๒ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้  
 ๒.๓ ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ  
 ๒.๔ กรณีศึกษา (case study) 
 ๒.๕ งานแปล  
 ๒.๖ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการ 

 ในลักษณะเดียวกัน  
 ๒.๗ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ๒.๘ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ  
 ๒.๙ สิทธิบัตร   
 ๒.๑๐ ซอฟต์แวร์  
 ๒.๑๑ ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  
 ๒.๑๒ ผลงานนวัตกรรม  

 กลุ่ม ๓  ๓.๑ ต ารา  
 ๓.๒ หนังสือ  
 ๓.๓ บทความทางวิชาการ  

๑๑.๑.๔ การขอต าแหน่งทางวิชาการทั่วไป ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วย 
ผลงานที่มีคุณภาพระดับ B และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

 (๑) งานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ  
 (๒) งานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๑ รายการ  

              หรือ  
 (๓) งานวิจัย ๑ เรื่อง และต าราหรือหนังสือ ๑ เล่ม   
 โดยที่งานวิจัยตาม (๑) - (๓) อย่างน้อย ๑ เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์

อันดับแรก (first author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) ทั้งนี้ ตามลักษณะการมี              
ส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 



๕ 

 

 ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทาง
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์นั้น ผู้ขออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ที่ได้รับการประเมินให้มี
คุณภาพระดับ   B   หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการประเมินให้มีคุณภาพระดับ  A  แทนงานวิจัยตาม                
(๒) - (๓) ได้ โดยที่ผลงานอย่างน้อย ๑ เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ทั้งนี้ ตาม
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

 การน างานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา หรือการอบรม มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการตามข้อนี้จะ
กระท ามิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ท าการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม จนปรากฏ            
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพ่ิมขึ้นจาก
เดิมเท่านั้น  

 ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้ รับการเผยแพร่ ตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดย
คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน ทั้งนี้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

๑๑.๑.๕ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง                     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้  

 (๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงาน
ของตน ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน ไม่สร้างข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง (fabrication) ไม่บิดเบือน
ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification) ไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
มากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใดๆ จากผลงาน
เดมิของตน โดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ 

 (๒) ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงาน             
ทางวิชาการของตนเองเพ่ือแสดงหลักฐานของการค้นคว้า   

 (๓) ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน   

 (๔) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็น
เกณฑ์ ปราศจากอคติ และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยโดยหวัง
ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อ
ค้นพบ โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

 (๕) ต้องน าผลงานทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและ
ชอบด้วยกฎหมาย   

 (๖) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าการวิจัยในคนหรือ
สัตว์ ผู้ขอจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการ
ด าเนินการ  

๑๑.๒ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
๑๑.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผู้ขอต้องด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ

ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี   
๑๑.๒.๒ ผลการสอน ให้น าความในข้อ ๑๑.๑.๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  แต่ต้องมี

ความช านาญพิเศษในการสอน   



๖ 

 

๑๑.๒.๓ ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการ ได้ ๓ วิธี ดังนี้   
วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพระดับ B  

และมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  
 (๑) งานวิจัย ๒ เรื่อง หรือ  
 (๒) งานวิจัย ๑ เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  

๑ รายการ   
 และ  
 (๓) ต ารา หรือ หนังสือ ๑ เล่ม  

โดยที่งานวิจัยตาม (๑) - (๒) ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และอย่างน้อย ๑ เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับ
แรก (first author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) และต ารา หรือหนังสือ อย่างน้อย            
๑ เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ทั้งนี้ ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงาน                    
ทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.   

วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพและมี
ปริมาณ ดังต่อไปนี้   

 (๑) งานวิจัย อย่างน้อย ๓ เรื่อง มีคุณภาพระดับ A อย่างน้อย            
๒ เรื่อง และมีคุณภาพระดับ B อย่างน้อย ๑ เรื่อง หรือ 

 (๒) งานวิจัย อย่างน้อย ๒ เรื่อง มีคุณภาพระดับ A  และผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะอ่ืน อย่างน้อย ๑ เรื่อง  มีคุณภาพ
ระดับ B   

โดยที่งานวิจัยตาม (๑) - (๒) ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และอย่างน้อย ๒ เรื่อง ที่มีคุณภาพระดับ A  ผู้ขอต้อง
เป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) ทั้งนี้ ตาม
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ งทางวิชาการสาขาวิชาทาง
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ วิธีที่ ๒ นั้น ผู้ขออาจใช้ต าราหรือหนังสือ อย่างน้อย ๒ เล่ม ที่มีคุณภาพระดับ 
A  ซึ่งผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) และอย่างน้อย ๑ เล่ม ที่มีคุณภาพระดับ B แทนผลงาน
ตาม (๑) - (๒) ได้ ทั้งนี้ ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

การน างานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา หรือการอบรม มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้ 
จะกระท ามิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ท าการศึกษาหรือวิจัยเพ่ิมเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิมจน
ปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษา หรือวิจัยที่
เพ่ิมข้ึนจากเดิมเท่านั้น   

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เว้นแต่กรณีที่ใช้ผลงานทางวิชาการก่อนการได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผลงานนั้นต้องได้รับการเผยแพร่ไม่เกินห้าปีก่อนวันที่ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และน ามาใช้ได้ไม่เกินจ านวน ๑ ใน ๓ ของผลงานที่น ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
โดยมีผลการประเมินคุณภาพของผลงานใหม่หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่
ผ่านเกณฑ์ จ านวนอย่างน้อย ๒ เรื่องด้วย   



๗ 

 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์  
ที่ ก.พ.อ. ก าหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer)  ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ทั้งนี้ 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.  

ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งเป็นผลงานรับใช้
ท้องถิ่นและสังคมที่มีเนื้อหาสาระและรูปแบบที่เป็นเรื่องเดียวกัน แต่ด าเนินการคนละพ้ืนที่หากเป็นการ
ด าเนินการในลักษณะที่ขยายผลเชิงพ้ืนที่จากพ้ืนที่เดียวไปสู่หลายพ้ืนที่ให้ครอบคลุมกว้างขึ้นโดยมีตัวแปรที่
แตกต่างกัน ก่อให้เกิดกลไกใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และมีการพัฒนาต่อยอดซึ่งต้องไม่ใช่งานเดียวกัน
และซ้ าซ้อนกัน ผู้ขออาจสามารถน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ โดยอนุโลม  

วิธีที่  ๓ ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชา  
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และสาขาวิชาอ่ืนๆ ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด   
ผู้ขอต้องเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้  

(๑) งานวิจัยอย่างน้อย ๑๐ เรื่อง ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล Quartile1 และ Quartile2 ของ Scopus หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยอย่างน้อย ๕ เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author)  หรือเป็น
ผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) และ  

(๒) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (life-time  citation) 
อย่างน้อย ๕๐๐ รายการ โดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง และ  

(๓) มีค่า life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า ๘ และ  
(๔) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (principal investigator) ที่ได้รับทุนจาก

แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ตามจ านวนเงินที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด อย่างน้อย ๕ โครงการ (life-time)  
ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ  

เศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาอ่ืนๆ ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด ผู้ขอต้องเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
ดังนี้  

(๑) งานวิจัยอย่างน้อย ๕ เรื่อง ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล Scopus หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยอย่างน้อย ๓ เรื่อง  
ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรือเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding  author) 
และ  

(๒) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (life-time 
citation) อย่างน้อย ๑๕๐ รายการ โดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง และ  

(๓) มีค่า life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า ๔ และ  
(๔) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (principal investigator) ที่ได้รับทุนจาก               

แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ตามจ านวนเงินทีส่ภามหาวิทยาลัยก าหนด อย่างน้อย ๕ โครงการ (life-time)  
ทั้งนี้  หากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พิจารณาเห็นว่า        

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๑.๑.๕ และผลงานทางวิชาการเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดแล้ว ให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ   

๑๑.๒.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ต้องเป็นไปตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๑.๑.๕ 



๘ 

 

๑๑.๓ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์   
๑๑.๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผู้ขอต้องด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และ

ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี   
๑๑.๓.๒ ผลการสอน ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
๑๑.๓.๓ ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๓ วิธี ดังนี้  

วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพระดับ A  
และมีปริมาณ ดังต่อไปนี้   

 (๑) งานวิจัย อย่างน้อย ๕ เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือ 

 (๒) งานวิจัย อย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
ที่ต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด รวมกันทั้งหมด อย่างน้อย ๕ เรื่อง   

 และ  
 (๓) ต ารา หรือ หนังสือ อย่างน้อย ๑ เล่ม   

โดยที่ผลงานตาม (๑) - (๒) อย่างน้อย ๒ เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์
อันดับแรก (first author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) และต าราหรือหนังสืออย่างน้อย 
๑ เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ทั้งนี้ ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทาง
วิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพและมี
ปริมาณ ดังต่อไปนี้  

(๑) ง านวิ จั ย  อย่ า งน้ อย  ๕  เ รื่ อ ง  ต้ อ ง ไ ด้ รั บ การเผยแพร่                               
ในวารสารวิชาการ  ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่
ก.พ.อ. ก าหนด ที่มีคุณภาพระดับ A+ อย่างน้อย  ๒ เรื่องและ
มีคุณภาพระดับ A อย่างน้อย ๓ เรื่อง  หรือ 

 (๒) งานวิจัย อย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ ใน  
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่ต้อง
ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
รวมกันทั้งหมด อย่างน้อย ๕ เรื่อง โดยที่ผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย ๒ เรื่อง ต้องมีคุณภาพระดับ A+ และอีกอย่างน้อย ๓ เรื่อง 
มีคุณภาพระดับ A หรือ 

 (๓) งานวิจัย อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง  ต้องได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด ที่มีคุณภาพระดับ A  

โดยที่ผลงานตาม (๑) - (๒) อย่างน้อย ๒ เรื่อง ที่มีคุณภาพระดับ A+ และ
อย่างน้อย ๑ เรื่อง ที่มีคุณภาพระดับ A ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรือผู้ประพันธ์  
บรรณกิจ (corresponding author) ส าหรับผลงานตาม (๓) อย่างน้อย ๖ เรื่อง ที่มีคุณภาพระดับ A ผู้ขอต้อง



๙ 

 

เป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) ทั้งนี้ ตาม
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ งทางวิชาการสาขาวิชาทาง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นั้น ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ดังนี้   

วิธีที่ ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพระดับ A  
และมีปริมาณ ดังต่อไปนี้   

(๑) งานวิจัย อย่างน้อย ๒ เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ตามที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด หรือ   

(๒) งานวิจัย อย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้องได้รับการเผยแพร่ ใน
วารสารวิชาการระดบันานาชาติ หรือระดับชาติ ตามที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด และผลงานทางวิชาการ ในลักษณะอ่ืนรวมกันทั้งหมด 
อย่างน้อย  ๒ เรื่อง   

 และ   
 (๓)  ต ารา หรือ หนังสือ อย่างน้อย ๒ เล่ม   

โดยที่ผลงานตาม (๑) - (๒) อย่างน้อย ๒ เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์
อันดับแรก (first author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) และต ารา หรือหนังสืออย่างน้อย 
๑ เล่ม ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ทั้งนี้ ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทาง
วิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

วิธีที่ ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ ระดับ A+  
และมีปริมาณ ดังต่อไปนี้   

  (๑) งานวิจัย  อย่ างน้อย ๓ เรื่ อง  ต้องได้ รับการ เผยแพร่                  
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือระดับชาติตามที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด หรือ  

(๒) งานวิ จัย  อย่ างน้อย ๑ เรื่ อง  ต้องได้ รับการเผยแพร่                   
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ ตามที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
รวมกันทั้งหมด อย่างน้อย ๓ เรื่อง หรือ   

(๓)  ต ารา หรือ หนังสือ อย่างน้อย ๓ เล่ม   
โดยที่ผลงานตาม (๑) - (๒) อย่างน้อย ๓ เรื่อง ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์

อันดับแรก (first author) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) ส าหรับต าราหรือหนังสือ  ผู้ขอ
ต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ทั้งนี้ ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

การน างานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา หรือการอบรม มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้ 
จะกระท ามิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ท าการศึกษาหรือวิจัยเพ่ิมเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิมจน
ปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษา หรือวิจัยที่
เพ่ิมข้ึนจากเดิมเท่านั้น   



๑๐ 

 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ เว้นแต่กรณีที่ใช้ผลงานทางวิชาการก่อนการได้รับการแต่งตั้ง ให้ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ผลงานนั้นต้องได้รับการเผยแพร่ไม่เกินห้าปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และน ามาใช้ได้ไม่เกินจ านวน ๑ ใน ๓ ของผลงานที่น ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
โดยมีผลการประเมินคุณภาพของผลงานใหม่หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ที่
ผ่านเกณฑ์ จ านวนอย่างน้อย ๒ เรื่องด้วย   

ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์  
ที่ ก.พ.อ. ก าหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ทั้งนี้ 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งเป็นผลงานรับใช้
ท้องถิ่นและสังคมที่มีเนื้อหาสาระและรูปแบบที่เป็นเรื่องเดียวกัน แต่ด าเนินการคนละพ้ืนที่ หากเป็นการ
ด าเนินการในลักษณะที่ขยายผลเชิงพ้ืนที่จากพ้ืนที่เดียวไปสู่หลายพ้ืนที่ให้ครอบคลุมกว้างขึ้น  โดยมีตัวแปรที่
แตกต่างกัน ก่อให้เกิดกลไกใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และมีการพัฒนาต่อยอด  ซึ่งต้องไม่ใช่งานเดียวกัน
และซ้ าซ้อนกัน ผู้ขออาจสามารถน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ โดยอนุโลม  

วิธีที่๓ ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และสาขาวิชาอ่ืน ๆ ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด  ผู้ขอต้อง
เสนอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้  

(๑) งานวิจัยอย่างน้อย ๑๐ เรื่อง ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล  Quartile1  และ  Quartile2  ของ  Scopus หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง                         
รองศาสตราจารย์ โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรือเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ  
(corresponding author) และ  

(๒) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (life-time citation) 
อย่างน้อย ๑,๐๐๐ รายการ โดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง และ  

(๓) มีค่า life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า ๑๘ และ  
(๔) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (principal investigator) ที่ได้รับทุนจาก

แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ตามจ านวนเงินที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด อย่างน้อย ๑๐ โครงการ (life-time)   
ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ  

เศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาอ่ืนๆ ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด ผู้ขอต้องเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
ดังนี้  

(๑) งานวิจัยอย่างน้อย ๑๐ เรื่อง ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล Scopus หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ โดยผู้ขอต้องเป็น
ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรือเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) และ  

(๒) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก Scopus โดยรวม (life-time citation) ซึ่ง
ไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง ดังต่อไปนี้  

- สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ อย่างน้อย ๕๐๐ รายการ  
- สาขาวิชาทางเศรษฐศาสตร์ อย่างน้อย ๒๐๐ รายการ   

และ  
(๓) มีค่า life-time h-index (Scopus) ไม่น้อยกว่า ๘ และ  



๑๑ 

 

(๔) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (principal investigator) ที่ได้รับทุนจาก
แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ตามจ านวนเงินที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด อย่างน้อย ๑๐ โครงการ (life-time)  

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ พิจารณาเห็นว่า 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ ๑๑.๑.๕ และผลงานทางวิชาการเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดแล้ว ให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ  

๑๑.๓.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง  
ศาสตราจารย์ต้องเป็นไปตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๑.๑.๕ 

ข้อ ๑๒ การประเมินผลการสอน 
๑๒.๑ วิธีการประเมินผลการสอน 

๑๒.๑.๑ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (หัวหน้าสาขาวิชา/คณบดี หรือผู้อ านวยการ) 
ประเมินผลการสอนในชั้นต้นว่าผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมีผลการสอนอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
หรือไม ่

๑๒.๑.๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอนของ            
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้  อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม 

การประเมินผลการสอนให้ระบุไว้ว่าผู้เสนอขอมีความสามารถทางการสอน
ในระดับมีความช านาญ ช านาญพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ 

๑๒.๒ กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
ประเมินผลการสอน ให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนประกอบด้วย 

๑๒.๒.๑ คณบดี ผู้อ านวยการ รองคณบดี หรือรองผู้อ านวยการที่ดูแลงานด้าน
วิชาการเป็นประธานอนุกรรมการ 

๑๒.๒.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่
มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่ผู้ขอรับการประเมินเสนอขอก าหนดต าแหน่งเป็นอนุกรรมการ 

๑๒.๒.๓ หัวหน้าสาขาวิชาที่ผู้ขอรับการประเมินสังกัดเป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ 

 ในกรณีที่คณบดีเป็นผู้รับการประเมิน ให้รองอธิการบดีที่ดูแลงานด้าน
วิชาการเป็นประธานอนุกรรมการแทน 

ในกรณีที่หัวหน้าสาขาวิชา เป็นผู้รับการประเมินให้รองคณบดี หรือ              
รองผู้อ านวยการที่ดูแลงานด้านวิชาการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการแทน 

๑๒.๓ ขั้นตอนการประเมินผลการสอน 
๑๒.๓.๑ ให้คณะเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา

ต าแหน่งทางวิชาการตามแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งวิชาการที่ ก.พ.อ. ก าหนด (ก.พ.อ. ๐๓) 
พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการ 

๑๒.๓.๒ คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอน หรือ
แต่งตัง้คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

๑๒.๓.๓ ให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนประเมินวิธีการสอนและเอกสาร
หลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่มีค าสั่งแต่งตั้ง  



๑๒ 

 

๑๒.๓.๔ เมื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนด าเนินการเสร็จแล้ว ให้
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการน าผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณาต่อไป 

๑๒.๔ แนวทางในการประเมินผลการสอน 
๑๒.๔.๑ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการหรือคณะอนุกรรมการ

ประเมินผลการสอนประเมินผลการสอนว่า ผู้ขอมคีวามสามารถในการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาที่สอน 
ตามความเหมาะสมกบัลักษณะวิชาทีส่อน โดยใช้แนวทางในการประเมินตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีการวางแผนการสอนอย่างเปน็ระบบ โดยก าหนดจุดมุ่งหมายของการ
สอนให้ชัดเจนและคัดเลือกการเรียนการสอนให้เหมาะสม เพ่ือให้ผลลัพธ์การสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วาง
ไว้ โดยเสนอเอกสารหลักฐานที่สามารถประเมินได้ในทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน (ค านิยามรูปแบบการเผยแพร่
และลักษณะคณุภาพดังตารางแนบท้ายเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. ล าดับที่ ๕) ซึ่งมีการอ้างอิงแหล่งที่มา 
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย 

(๒) มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนประกอบกับสื่อการสอนที่
ทันสมัยต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและติดตามการสอนตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
ยกตัวอย่างประกอบ สอดแทรกประสบการณ์จริง ใช้ค าถามให้ผู้เรียนคิดและตอบค าถามให้เข้าใจได้ชัดเจน 
หรือใช้สื่อปฏิสัมพันธ์แบบดิจิทัล (Digital interactive media) 

(๓) มีความสามารถที่จะสอนให้ผู้เรียนสามารถเสาะแสวงหาความรู้และ
พัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ด้วยความมีวิจารณญาณ รู้ว่าแหล่งความรู้ใดที่ควรเชื่อถือ สามารถเป็นผู้เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (lifelong learner) 

(๔) มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
อย่างมีเหตุผลในวิชาที่สอน 

(๕) มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชา
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(๖) มีความสามารถจัดให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ตามความเหมาะสม 

(๗) มีความสามารถในการใช้สื่อการสอน อุปกรณ์ และสื่อปฏิสัมพันธ์แบบ
ดิจิทัล (Digital interactive media) ที่ทันสมัยและเหมาะสมเป็นอย่างดี สามารถจ าลองสถานการณ์สมมติ
เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น 

(๘) มีความสามารถที่จะสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสัมพันธ์ การร่วมงาน 
(interpersonal skill) ความสามารถในการแสดงออก การแก้ปัญหา การปรับ (adaptability) และรับความ
คิดเห็น 

(๙) มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่
สอน 

๑๒.๔.๒ กรณีที่มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินผลการสอนของคณาจารย์
ประจ าปีที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ใน (๑) – (๙) อย่างเป็นรูปธรรม เที่ยงตรงและเชื่อถือได้ 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการอาจให้ใช้ระบบการประเมินผลการสอนดังกล่าวนั้นแทน                 
แนวทางการประเมินผลการสอนตาม (๑) – (๙) ได้ นอกจากนี้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการอาจ
พิจารณาก าหนดแนวทางในการประเมินเพิ่มเติมข้ึนอีกก็ได้ ทั้งนี้ โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 



๑๓ 

 

๑๒.๕ ลักษณะคุณภาพของเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนให้ครอบคลุม
ด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

๑๒.๕.๑ ความถูกต้องในด้านวิชาการ (ข้อเท็จจริง หลักฐานอ้างอิง ข้อมูลที่ใช้) 
๑๒.๕.๒ ความดีเด่นทางวิชาการ (แนวคิดใหม่ ความรู้ใหม่ ความลึกซึ้ง ความ

ทันสมัยของเนื้อหาสาระครอบคลุมหลักสูตร) 
๑๒.๕.๓ ความสามารถในการแต่ง/เรียบเรียง/ผลิต (การใช้ภาษา ความสอดคล้อง

ของเนื้อหา การท าความเข้าใจ) 
๑๒.๕.๔ รูปแบบ/ลักษณะของผลงาน (การพิมพ์ การจัดเชิงอรรถ บรรณานุกรม

และความประณีต) 
๑๒.๕.๕ ประโยชน์ในด้านความก้าวหน้าทางวิชาการ 
๑๒.๕.๖ ลักษณะความมุ่งหมายและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการอาจพิจารณาปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม

ลักษณะคุณภาพของเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
การประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอว่ามี

ลักษณะคุณภาพอยู่ในระดับใด ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในแบบประเมินที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการก าหนดขึ้น 

๑๒.๖ เกณฑ์การประเมินผลการสอน 
๑๒.๖.๑ ส าหรับผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องมี

ความช านาญในการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนมีคุณภาพไม่ต่ ากว่าระดับดี 
๑๒.๖.๒ ส าหรับผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ ต้องมี

ความช านาญพิเศษในการสอน และเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนมีคุณภาพไม่ต่ ากว่าระดับดี 
ข้อ ๑๓ วิธีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ ให้ด าเนินการ ดังนี้  
๑๓.๑ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 

๑๓.๑.๑ ให้คณะเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ ตามแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่ ก.พ.อ. ก าหนด พร้อมด้วย
ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

๑๓.๑.๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอน โดย
อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม  

๑๓.๑.๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา
นั้น ๆ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้  

(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งต้องแต่งตั้งจากกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ 

(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามถึงห้าคน  
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด ส าหรับ
สาขาวิชาที่เสนอขอ หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาและผลงานที่เสนอขอ  โดยต้องไม่ใช่
บุคลากรและไม่เคยเป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอ



๑๔ 

 

ขอ และก าหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด และให้การด าเนินการอยู่ในชั้นความลับทุกขั้นตอน  

ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานรับใช้สังคม สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน
ชุมชนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ ท าหน้าที่
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง เพ่ิมเติมได้ไม่เกินสองคน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. 
ก่อนด าเนินการแต่งตั้ง  

ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นต้องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยเป็นบุคลากรใน
สังกัดมหาวิทยาลัย ให้แต่งตั้งได้ไม่เกิน ๑ คน และแจ้งรายละเอียดเหตุผลความจ าเป็น ให้ ก.พ.อ. ทราบ เมื่อ
รายงานผลการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง หรือเสนอขอให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา               
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง แล้วแต่กรณี เพ่ือประกอบการพิจารณาของ ก.พ.อ. เป็นราย ๆ ไป  

ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนดได้ ให้ขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. เป็นราย ๆ ไป 

ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง 
มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑  

ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  

ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ          
ท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และรองศาสตราจารย์ ที่มีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่าคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งอยู่ในเกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนดนั้น อาจยกเว้นการประชุม โดยให้ถือเอาผลการ
ประเมินดังกล่าว เป็นผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการก็ได้  

ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์การพิจารณาที่ ก.พ.อ ก าหนด เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นและมีเหตุอันสมควรให้ขยายเวลาในการเสนอความเห็น
ตามวรรคหนึ่งได้ไม่เกินสามสิบวัน ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง               
ทางวิชาการ 

๑๓.๑.๔ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๑๓.๑.๓ แล้ว ให้น าเสนอผลการพิจารณาต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์แล้วเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ ส าหรับกรณีที่มีมติอนุมัติ ให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ ภายใน
สามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง              
ทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้ ก.พ.อ. จะพิจารณาการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
ประกาศ ก.พ.อ. รวมทั้งสาระและความถูกต้องเหมาะสมของการพิจารณาอนุมัติ และแจ้งผลการพิจารณาให้
สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป และให้สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามนั้น  



๑๕ 

 

ค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต้องระบุสาขาวิชาของต าแหน่ง                      
ทางวิชาการท่ีแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอด้วย  

ในกรณีที่ไม่อนุมัติ ให้แจ้งผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
๑๓.๒ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  

๑๓.๒.๑ ให้น าความในข้อ ๑๓.๑.๑ และ ๑๓.๑.๓ มาใช้บังคับกับการแต่งตั้งตาม
ข้อนี้ด้วยโดยอนุโลม แต่ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  

๑๓.๒.๒ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้น าเสนอผลการพิจารณาต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การแต่งตั้งแล้วเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ 

๑๓.๒.๓ เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็น 
เพ่ือเสนอรัฐมนตรีเพ่ือน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  

 ในกรณีที่ไม่อนุมัติ ให้แจ้งผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ข้อ ๑๔ การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ  

มหาวิทยาลัยอาจเสนอแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ                   
รองศาสตราจารย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นก็ได้ เช่น การเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งยังไม่ครบ
ระยะเวลาที่ก าหนดให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์โดยที่ผู้นั้นมิได้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน หรือการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการในสาขาวิชาที่แตกต่างจากสาขาวิชาที่ด ารงต าแหน่งอยู่   

การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ ให้ด าเนินการ ดังนี้  
๑๔.๑ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ  

ให้เสนอผลงานทางวิชาการและให้ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้ง 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์วิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อยสามคน    
พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การตัดสินของที่ประชุมต้องได้รั บ
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ B  

๑๔.๒ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ  
ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ ๑ เท่านั้น และให้ด าเนินการตามวิธีการ

เช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์วิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อยสามคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
การตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ 
A  

๑๔.๓ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ   
ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ ๑ เท่านั้น และให้ด าเนินการตามวิธีการ

เช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์วิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



๑๖ 

 

จ านวนอย่างน้อยสามคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การตัดสิน
ของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการ ต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ A+   

ข้อ ๑๕ แบบค าขอฯ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) แบบเสนอแต่งตั้งฯ (แบบ ก.พ.อ. ๐๔) แบบแสดง
หลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ แนวทางในการประเมินผลการสอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง            
ทางวิชาการ ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ค าจ ากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการ
เผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่จ าแนกตามระดับคุณภาพให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
ส่วนกรณอ่ืีนให้เป็นไปตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาเดียวกันและในระดับต าแหน่ง
เดียวกัน หรือระดับที่ต่ ากว่าต าแหน่งที่ได้เคยขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้ ว หากมีการน าผลงานทาง
วิชาการเดิมที่เคยเสนอเพ่ือพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาก่อน  มาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง                   
ทางวิชาการอีกครั้งหนึ่ง ผู้ขอจะต้องด าเนินการภายในห้าปีนับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติก าหนดหรือไม่ 
ก าหนดต าแหน่งวิชาการ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยผู้ขอคนเดิมหรือผู้ขอคนใหม่ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใช้ผลการ
พิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละเรื่องที่ผ่านการพิจารณามาแล้วนั้น โดยไม่ต้องพิจารณาผลงาน                
ทางวิชาการนั้นใหม่อีก เว้นแต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่าผลงานทางวิชาการเดิมที่มีคุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์นั้นเป็นผลงานที่ล้าสมัยหรือมีเหตุสมควรอ่ืนที่จะไม่ใช้ผลการพิจารณานั้ นอีกต่อไป  ในกรณีเช่นนี้ 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องระบุเหตุผลทางวิชาการโดยชัดแจ้งด้วย                        

ในกรณีที่ผลงานทางวิชาการเดิมมีคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ หากมีข้อพิสูจน์ภายหลังว่า 
ผลงานนั้นได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์หรือถูกอ้างอิงอย่างแพร่หลาย หรือในกรณีผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
หากพิสูจน์ภายหลังได้ว่า ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ชัด หรือก่อให้เกิดการ
พัฒนาชุมชน สังคม องค์กรภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย ระดับ
จังหวัด หรือประเทศ ผู้ขอสามารถน าผลงานทางวิชาการนั้นมาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในครั้งใหม่
ได้ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

หมวด ๒ 
การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน 

-------------- 
ข้อ ๑๗ นอกจากการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทั่วไป ตามหมวด ๑ ข้อ ๖ ถึงข้อ ๑๑  

แล้ว ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน ด้านหนึ่งด้านใดใน ๕ 
ด้าน ดังต่อไปนี้  

๑) ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  
๒) ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ  
๓) ด้านการสอน   
๔) ด้านนวัตกรรม   
๕) ด้านศาสนา   

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่มีการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม               
ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ ด้านการสอน ด้านนวัตกรรม หรือด้านศาสนา ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด้านนั้นจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด  เพ่ิมขึ้น 
ดังนี้  

๑) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม หรือ  
๒) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ หรือ  



๑๗ 

 

๓) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด้านการสอน หรือ  
๔) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด้านนวัตกรรม หรือ   
๕) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด้านศาสนา   
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการท้ัง ๕ ด้าน แต่ละด้านประกอบด้วย  
๑๘.๑ ประธานกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารง

ต าแหน่งศาสตราจารย์   
๑๘.๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่น้อยกว่าหกคน ซึ่งต้องไม่ใช่บุคลากรในสังกัด 

มหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมผู้มีความรู้เชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นอย่างสูงในด้านนั้นๆ  
ในกรณีที่ไม่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้

แต่งตั้งศาสตราจารย์จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด  ซึ่งไม่ใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการก็ได้  

สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต าแหน่ง               
ทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ  คณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาด้านการสอน คณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาด้านนวัตกรรม และคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาด้านศาสนา ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด้านนั้น ๆ ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ ๑๙ ให้น าข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ เฉพาะ ๑๑.๑ ๑๑.๑.๑ ๑๑.๑.๒ ๑๑.๑.๕ ๑๑.๒ ๑๑.๒.๑ ๑๑.๒.๒  
๑๑.๒.๔ ๑๑.๓ ๑๑.๓.๑ ๑๑.๓.๒ และ ๑๑.๓.๔  มาใช้บังคับแก่การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามหมวด
นี้ด้วย 

ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานทางวิชาการด้านการสอนและด้านศาสนา ผู้นั้นต้องไม่เคยถูก
ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือไม่เคยต้องค าพิพากษาให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท าโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ และไม่เคยถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้มูลความผิด  

ในกรณี ที่ ผู้ ข อ เ สนอผล งานทา งวิ ช า การด้ า นนวั ตก ร รม  ส าห รั บต า แหน่ ง                         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  

(ก) เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสร้างและพัฒนาบุคลากร (นักเรียน/นักศึกษาระดับต่างๆ  
นักวิจัย บุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม ชุมชน หรือภาคประชาสังคม) ผ่านการเป็นผู้ดูแลปริญญานิพนธ์  
วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ หรือการน าบุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมหลักในโครงการวิจัย มีส่วนร่วมหรือเป็น 
ผู้มีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงรับโจทย์จากผู้ใช้ประโยชน์ และ  

(ข) เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ใช้ประโยชน์ และเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในคณะท างาน 
ในการผลักดันการน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานประกอบ  

ส าหรับต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
(ก) ให้น าความในวรรคสาม (ก) มาใช้บังคับด้วย และ  
(ข) เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสร้างทีมงาน/เครือข่ายร่วมกับภายในหรือภายนอก

องค์กร อาทิ ระหว่างมหาวิทยาลัย ระหว่างองค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน เป็นผู้น าทีมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
สู่ผู้ใช้ประโยชน์ และเป็นผู้น าโครงการในการผลักดันการน าผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐาน
ประกอบ  

 



๑๘ 

 

ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์ ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
(ก) ให้น าความในวรรคสาม (ก) มาใช้บังคับด้วย และ  
(ข) เป็นผู้น าในการสร้างทีมงาน/เครือข่ายร่วมกับภายในหรือภายนอกองค์กร อาทิ  

ระหว่างมหาวิทยาลัย ระหว่างองค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน เป็นผู้น าทีมในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ใช้
ประโยชน์ และเป็นผู้น าแผนงานหรือโครงการขนาดใหญ่ ในการผลักดันการน าผลงานนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์
ในระดับท่ีมีผลกระทบในวงกว้าง 

ข้อ ๒๐ กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  
๒๐.๑ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง   

ซึ่งมีคุณภาพระดับ B และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.พ.อ. ก าหนด โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์
อันดับแรก (first author) ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
ก.พ.อ. 

๒๐.๒ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้   
วิธีที่ ๑ ผลงาน อย่างน้อย ๒ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ B หรือ  
วิธีที่ ๒ ผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A   

ผล ง านต ามวิ ธี ที่  ๑  แ ล ะวิ ธี ที่  ๒  ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ก า ร เ ผ ย แพร่ ต าม หลั ก เ กณ ฑ์  
ที่ ก.พ.อ. ก าหนด โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงาน
ทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

๒๐.๓ ต าแหน่งศาสตราจารย์ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้  
วิธีที่ ๑ ผลงาน อย่างน้อย ๒ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A หรือ  
วิธีที่ ๒ ผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A+   
ผลงานตามวิธี ที่  ๑ และวิธีที่  ๒  ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์  

ที่ ก.พ.อ. ก าหนด โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงาน
ทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

การน าผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ื อ              
รับปริญญา  ประกาศนียบัตร หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา หรือการอบรม มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตาม              
ข้อนี้จะกระท ามิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้พัฒนาเพ่ิมเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม จนปรากฏ 
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะส่วนที่เพ่ิมข้ึนจากเดิมเท่านั้น   

ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งเป็นผลงานรับใช้ท้องถิ่น 
และสังคมที่มีเนื้อหาสาระและรูปแบบที่เป็นเรื่องเดียวกัน แต่ด าเนินการคนละพ้ืนที่ หากเป็นการด าเนินการใน
ลักษณะที่ขยายผลเชิงพ้ืนที่จากพ้ืนที่เดียวไปสู่หลายพ้ืนที่ให้ครอบคลุมกว้างขึ้น โดยมีตัวแปรที่แตกต่างกัน  
ก่อให้เกิดกลไกใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และมีการพัฒนาต่อยอด ซึ่งต้องไม่ใช่งานเดียวกัน และซ้ าซ้อน
กัน ผู้ขออาจสามารถน ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้โดยอนุโลม  

ผลงานทางวิชาการต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ แล้วแต่กรณี และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.         
ก าหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
ในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ทั้งนี้ ตามเอกสาร 
แนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

 
 



๑๙ 

 

ข้อ ๒๑ กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ  
๒๑.๑ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงาน อย่างน้อย ๒ เรื่อง  ซึ่งมี

คุณภาพระดับ B และต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ตามลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักและมีส่วนร่วมในผลงาน ไม่น้อยกว่า                        
ร้อยละ ๗๐   

๒๑.๒ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงาน อย่างน้อย ๓ เรื่อง  ซึ่งมี
คุณภาพระดับ A อย่างน้อย ๒ เรื่อง และคุณภาพระดับ B อย่างน้อย ๑ เรื่อง และต้องได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ ตามลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. อย่างน้อย 
๑ เรื่อง โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักและมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

๒๑.๓ ต าแหน่งศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงาน อย่างน้อย ๕ เรื่อง  ซึ่งมีคุณภาพ
ระดับ A+ อย่างน้อย ๒ เรื่อง และคุณภาพระดับ A อย่างน้อย ๓ เรื่อง และต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ ตามลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.  โดยผู้ขอต้องเป็น
ผู้ด าเนินการหลักและมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  

การน าผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ ที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา หรือการอบรม มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการตาม
ข้อนี้ จะกระท ามิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาเพ่ิมเติม ขยายผลต่อจากเรื่อง
เดิม จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะส่วนที่เพ่ิมขึ้นจากเดิม
เท่านั้น   

ผลงานทางวิชาการต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ แล้วแต่กรณี และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน  ทั้งนี้  ตาม
เอกสารแนบท้าย ประกาศ ก.พ.อ. 

ข้อ ๒๒ กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานการสอน  
๒๒.๑ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง  ซึ่งมี

คุณภาพระดับ B และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับ
แรก (first author) ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

๒๒.๒ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้  
วิธีที่ ๑ ผลงาน อย่างน้อย ๒ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ B หรือ  
วิธีที่ ๒ ผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A   
ผลงานตามวิธีที่ ๑ และวิธีที่ ๒ ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. 

ก าหนด โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

๒๒.๓ ต าแหน่งศาสตราจารย์ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้  
วิธีที่ ๑ ผลงาน อย่างน้อย ๒ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A หรือ   
วิธีที่ ๒ ผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A+   
ผลงานตามวิธีที่ ๑ และวิธีที่ ๒ ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. 

ก าหนด โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 



๒๐ 

 

การน าผลงานการสอนที่ท า เป็นส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  
ประกาศนียบัตร หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา หรือการอบรม มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้ จะกระท า
มิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาเพ่ิมเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม จนปรากฏ
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะส่วน ที่เพ่ิมข้ึนจากเดิมเท่านั้น   

ผลงานทางวิชาการต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ แล้วแต่กรณี และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ทั้งนี้ ตามเอกสาร 
แนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

ข้อ ๒๓ กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานนวัตกรรม  
๒๓.๑ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง  ซึ่งมี

คุณภาพระดับ B และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับ
แรก (first author) ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

๒๓.๒ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้  
วิธีที่ ๑ ผลงาน อย่างน้อย ๒ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ B หรือ  
วิธีที่ ๒ ผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A   
ผลงานตามวิธีที่ ๑ และวิธีที่ ๒ ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. 

ก าหนด โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตามลักษณะการมีส่วนร่วม ในผลงาน                 
ทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

๒๓.๓ ต าแหน่งศาสตราจารย์ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้  
วิธีที่ ๑ ผลงาน อย่างน้อย ๒ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A หรือ   
วิธีที่ ๒ ผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A+   
ผลงานตามวิธีที่ ๑ และวิธีที่ ๒ ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. 

ก าหนด โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

การน าผลงานนวัตกรรมที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพ่ือรับปริญญา  
ประกาศนียบัตร หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา หรือการอบรม มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้ จะกระท า
มิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาเพ่ิมเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม จนปรากฏ
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะส่วนที่เพ่ิมข้ึนจากเดิมเท่านั้น   

ผลงานทางวิชาการต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ แล้วแต่กรณี และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           
ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน  ทั้งนี้ ตามเอกสาร 
แนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

ข้อ ๒๔ กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานศาสนา  
๒๔.๑ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องประกอบด้วยผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง  ซึ่งมี

คุณภาพระดับ B และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ด าเนินการหลัก
และมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐   

๒๔.๒ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้  



๒๑ 

 

วิธีที่ ๑ ผลงาน อย่างน้อย ๒ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ B หรือ  
วิธีที่ ๒ ผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A   
ผลงานตามวิธีที่ ๑ และวิธีที่ ๒ ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. 

ก าหนด โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักและมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐   
๒๔.๓ ต าแหน่งศาสตราจารย์ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ วิธี ดังนี้  

วิธีที่ ๑ ผลงาน อย่างน้อย ๒ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A หรือ   
วิธีที่ ๒ ผลงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A+   
ผลงานตามวิธีที่ ๑ และวิธีที่ ๒ ต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. 

ก าหนด โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักและมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
การน าผลงานศาสนาที่ ท า เป็นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาเ พ่ือรับ ปริญญา  

ประกาศนียบัตร หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา หรือการอบรม มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อนี้ จะกระท า
มิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาเพ่ิมเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม จนปรากฏ
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะส่วนที่เพ่ิมข้ึนจากเดิมเท่านั้น   

ผลงานทางวิชาการต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ แล้วแต่กรณี และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ทั้งนี้ ตามเอกสาร 
แนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.   

ข้อ ๒๕ วิธีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ เฉพาะด้าน ให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒๕.๑ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ เฉพาะด้าน  
๒๕.๑.๑ ให้คณะเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา

ต าแหน่งทางวิชาการด้านที่เสนอขอต าแหน่งนั้น ตามแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.    

๒๕.๑.๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด้านที่เสนอขอต าแหน่ง 
ประเมินผลการสอนโดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม   

๒๕.๑.๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด้านที่เสนอขอต าแหน่ง  
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้  

(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งต้องแต่งตั้งจากกรรมการพิจารณาต าแหน่ง 
ทางวิชาการด้านที่เสนอขอต าแหน่ง   

(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามถึงห้าคน   
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนดส าหรับ  
ด้านที่เสนอขอ หรือจากผู้มีความรู้เชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นอย่างสูงเกี่ยวข้องกับผลงานด้านที่เสนอขอ 
เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นเยี่ยม จากงานศิลปกรรม
แห่งชาติ ครู/อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ผู้ที่เคยสร้างผลงานนวัตกรรมที่เกิดมูลค่าและประโยชน์ทางสังคมและ
เศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง ผู้มีผลงานทางศาสนาที่ได้รับการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับในด้านการปฏิบัติอย่าง
กว้างขวาง ทั้งนี้ มีจ านวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยต้องไม่เป็นบุคลากรในสังกัด



๒๒ 

 

มหาวิทยาลัย และต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการท้ังหมด และให้การด าเนินการอยู่ในชั้นความลับทุกขั้นตอน  

ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  
มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๑  

เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก   

ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ            
ท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
และรองศาสตราจารย์ ที่มีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่าคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผู้ขอก าหนด
ต าแหน่ง อยู่ในเกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนดนั้น อาจยกเว้นการประชุม โดยให้ถือเอาผลการ
ประเมินดังกล่าวเป็นผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการก็ได้   

๒๕.๑.๔ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็น  
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๒๕.๑.๓ แล้ว ให้น าเสนอผลการพิจารณาต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งแล้วเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ส าหรับกรณีที่มีมติ
อนุมัติให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง 
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้ ก.พ.อ. 
จะพิจารณาการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในประกาศ ก.พ.อ. รวมทั้งสาระและความถูกต้อง
เหมาะสมของการพิจารณาอนุมัติ และแจ้งผลการพิจารณาให้ สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป และให้            
สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามนั้น เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต าแหน่ง               
ทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะด้าน ตามข้อ ๑๘ วรรคสี่ เป็นคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เมื่ออธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้งแล้วให้แจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ 
ภายในสามสิบวัน  

๒๕.๒ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ เฉพาะด้าน   
๒๕.๒.๑ ให้น าความในข้อ ๒๕.๑.๑ และ ๒๕.๑.๓ มาใช้บังคับแก่การแต่งตั้งตาม

ข้อนี้ด้วยโดยอนุโลม แต่ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงาน  
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่า               
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด   

๒๕.๒.๒ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็น  
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้น าเสนอผลการพิจารณาต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็น
เกี่ยวกับการแต่งตั้งแล้วเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ   

๒๕.๒.๓ เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็น
เพ่ือเสนอรัฐมนตรีเพ่ือน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามข้อ 
๑๘ วรรคสี่ เป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบ แล้วน าเสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพ่ือเสนอรัฐมนตรีเพ่ือน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระ



๒๓ 

 

กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  ส าหรับกรณีการก าหนดต าแหน่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด จะแจ้งสภามหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

ค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต้องระบุต าแหน่งทางวิชาการด้านที่
เสนอขอ พร้อมทั้งระบุสาขาวิชาของต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งแสดง ให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอ เช่น                        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์  รองศาสตราจารย์ (ด้านการสอน) 
สาขาวิชากฎหมายมหาชน ศาสตราจารย์ (ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ) สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

ข้อ ๒๖ การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีพิเศษ  
มหาวิทยาลัยอาจเสนอแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  หรือ              

รองศาสตราจารย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นก็ได้ เช่น การเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งยังไม่ครบ
ระยะเวลาที่ก าหนดให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง                 
รองศาสตราจารย์โดยที่ผู้นั้นมิได้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน  หรือการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการในสาขาวิชาที่แตกต่างจากสาขาวิชาที่ด ารงต าแหน่งอยู่   

๒๖.๑ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 
ผลงานการสอน ผลงานนวัตกรรม และผลงานศาสนา โดยวิธีพิเศษ ให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒๖.๑.๑ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ   
ให้เสนอผลงานทางวิชาการและให้ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับ  

การแต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์วิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน  
อย่างน้อยสามคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การตัดสินของที่
ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ B  

๒๖.๑.๒ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ  
 ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ ๑ เท่านั้น และให้ด าเนินการ  

ตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์วิธีปกติโดยอนุโลม โ ดยให้แต่งตั้ง 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อยสามคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ การตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพ
อยู่ในระดับ A  

๒๖.๑.๓ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ     
ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ ๑ เท่านั้น และให้ด าเนินการ  

ตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์วิ ธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อยสามคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
การตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ใน                  
ระดับ A+  

๒๖.๒ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ 
ศิลปะ  โดยวิธีพิเศษ ให้ด าเนินการ ดังนี้  

๒๖.๒.๑ การแต่งตั้ ง ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธี พิ เศษ   
ต้องประกอบด้วยผลงานอย่างน้อย ๒ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A และต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ตามลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. โดยผู้ขอต้องเป็น
เจ้าของและเป็นผู้ด าเนินการเองท้ังหมด   



๒๔ 

 

๒๖.๒.๒ การแต่ งตั้ ง ให้ด ารงต าแหน่ งรองศาสตราจารย์  โดยวิธี พิ เศษ   
ต้องประกอบด้วยผลงานอย่างน้อย ๓ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A+ อย่างน้อย ๒ เรื่อง และคุณภาพ ระดับ A 
อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ตามลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. อย่างน้อย ๒ เรื่อง โดยผู้ขอต้องเป็นเจ้าของและเป็นผู้ด าเนินการเอง
ทั้งหมด   

๒๖.๒.๓ การแต่งตั้ ง ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  โดยวิธี พิ เศษ ต้อง
ประกอบด้วย ผลงานอย่างน้อย ๕ เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพระดับ A+ และต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  
ตามลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. โดยผู้ขอต้องเป็นเจ้าของ 
และเป็นผู้ด าเนินการเองทั้งหมด   

๒๖.๒.๔ การพิจารณาผลงานทางวิชาการตามข้อ ๒๖.๒.๑ – ๒๖.๒.๓  ให้แต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อยสามคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ การตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ข้อ ๒๗ แบบค าขอฯ (แบบ ก.พ.อ. ๐๖) แบบเสนอแต่งตั้งฯ (แบบ ก.พ.อ. ๐๗)  แบบแสดง
หลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ แนวทางในการประเมินผลการสอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง                  
ทางวิชาการ ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ค าจ ากัดความของผลงานทางวิชาการ  ลักษณะการ
เผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่จ าแนกตามระดับคุณภาพให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้าย ประกาศ ก.พ.อ.  
ส่วนกรณีอ่ืนให้เป็นไปตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาเดียวกันและในระดับต าแหน่ง
เดียวกัน หรือระดับที่ต่ ากว่าต าแหน่งที่ได้เคยขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้ว หากมีการน าผลงาน  
ทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพ่ือพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาก่อน มาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง  
ทางวิชาการอีกครั้งหนึ่ง ผู้ขอจะต้องด าเนินการภายในห้าปีนับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติก าหนด หรือไม่
ก าหนดต าแหน่งวิชาการ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยผู้ขอคนเดิมหรือผู้ขอคนใหม่ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้ผลการ
พิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละเรื่องที่ผ่านการพิจารณามาแล้วนั้น  โดยไม่ต้องพิจารณาผลงาน              
ทางวิชาการนั้นใหม่อีก เว้นแต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่าผลงานทางวิชาการเดิมที่มีคุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์นั้นเป็นผลงานที่ล้าสมัยหรือมีเหตุสมควรอ่ืนที่จะไม่ใช้ผลการพิจารณานั้นอีกต่อไป ในกรณีเช่นนี้ 
คณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ ต้องระบุเหตุผลทางวิชาการโดยชัดแจ้งด้วย 

ในกรณีที่ผลงานทางวิชาการเดิมมีคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ หากมีข้อพิสูจน์ภายหลังว่า 
ผลงานนั้นได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์หรือถูกอ้างอิงอย่างแพร่หลาย หรือในกรณีผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมหาก
พิสูจน์ภายหลังได้ว่า ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ชัด  หรือก่อให้เกิดการพัฒนา
ชุมชน สังคม องค์กรภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายระดับจังหวัด 
หรือประเทศ ผู้ขอสามารถน าผลงานทางวิชาการนั้นมาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในครั้งใหม่ได้           
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง   

หมวด ๓ 
การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา 

-------------- 
ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 

ก าหนด  ผู้ขออาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย และสามารถเสนอขอทบทวนผลการ
พิจารณาได้ไม่เกินสองครั้ง โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุน และการขอทบทวนดังกล่าว  แต่ละครั้งให้ยื่น
เรื่องได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับทราบมติ   



๒๕ 

 

ภายใต้บังคับข้อ ๑๓.๑.๔ และ ๒๕.๑.๔ เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่องการขอทบทวน
ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการแล้ว ให้ส่งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณา เมื่อ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มีความเห็นประการใดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย และ
ให้ค าวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัย เป็นที่สุด 

ข้อ ๓๐ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการ ดังนี้  
(๑) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่หนึ่ง  

(ก) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการ จะมีมติไม่รับพิจารณา
ก็ได้ 

(ข) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการ ให้มีมติรับไว้พิจารณา 
โดยมอบคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาการชุดเดิมพิจารณาค าชี้แจงข้อโต้แย้งนั้น  

(๒) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่สอง  
(ก) ในกรณีที่ เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการหรือมิได้ชี้แจง                 

ข้อโต้แย้งโดยมีเหตุผลเพ่ิมเติมจากครั้งที่หนึ่ง จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้  
(ข) ในกรณีที่ เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการและได้ชี้แจงเหตุผล 

เพ่ิมเติมจากการขอทบทวนครั้งที่หนึ่ง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงาน  
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพ่ิมเติม จากที่แต่งตั้งไว้เดิม จ านวนสองถึงสามคน  
เพ่ือพิจารณาค าชี้แจง ข้อโต้แย้งและผลงานทางวิชาการของผู้ขอ ทั้งนี้ ให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิม ท าหน้าที่เป็น
ประธาน ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการส าหรับการทบทวนผลการพิจารณาผลงาน                    
ทางวิชาการของกรรมการที่แต่งตั้งเพ่ิมนั้นด้วย   

ข้อ ๓๑ สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเฉพาะค าชี้แจงข้อโต้แย้งของผลงานทางวิชาการที่ยื่นไว้
เดิมทุกประเภทที่คุณภาพไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนดเท่านั้น ทั้งนี้ หากผู้ขอมีผลงานทางวิชาการใหม่
เพ่ิมเติม หรือมีการแก้ไขผลงานเดิม กรณีนี้จะต้องด าเนินการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการใหม่ และให้
ถือว่าวันที่ยื่นผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติมหรือวันที่ยื่นขอแก้ไขผลงานเดิม  เป็นวันเสนอขอก าหนดต าแหน่ง              
ทางวิชาการใหม่  

ภายใต้บังคับข้อ ๑๓.๑.๔ และ ๒๕.๑.๔  กรณีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามหมวดนี้ ให้
สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ค าวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยเป็นที่สุด 

หมวด ๔ 
การลงโทษ 
-------------- 

ข้อ ๓๒ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งอันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้ที่กระท าผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการ
และเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้  

๓๒.๑ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ขอระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริง 
หรือมีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน สร้างข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง 
(fabrication) บิดเบือนข้อมูลหรือข้อเท็จจริง (falsification) หรือน าผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนไปใช้ในการ
เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการโดยอ้างว่าเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง หรือน าผลงานของตนเองในเรื่อง
เดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ หรือคัดลอกข้อความใดๆ  จากผลงานเดิมของตนโดย



๒๖ 

 

ไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ หรือละเลยหรือ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนหรือสิทธิมนุษยชน เพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และกระท าการใดๆ 
ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอผลงานตามความเป็นจริง ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติให้งดการ
พิจารณาการขอต าแหน่งทางวิชาการในครั้งนั้น  และด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่ง
การกระท าผิดเป็นกรณี ๆ ไป และห้ามผู้กระท าผิดนั้น เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า
ห้าปี แต่ไม่เกินสิบปี นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ  

๓๒.๒ ในกรณีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไปแล้ว  หาก
ภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบว่าผลงานทางวิชาการท่ีใช้ในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการครั้งนั้น เป็นการ
ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน สร้างข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันไม่มีอยู่จริง ( fabrication)  บิดเบือนข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริง (falsification) หรือน าเอาผลงานของผู้อ่ืนไปใช้ โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง หรือน าผลงาน
ของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ  ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่า
เป็นผลงานใหม่ หรือคัดลอกข้อความใดๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ 
หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน  เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และกระท าการใดๆ 
ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอผลงานตามความเป็นจริง ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติถอดถอน
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และรองศาสตราจารย์ ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์ให้ สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาเสนอความเห็น ต่อ ก.พ.อ. เพ่ือน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน และ
ด าเนินการทางวินัย ตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณีๆ ไป และห้ามผู้กระท าผิดนั้น
เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสิบปี นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ
ให้ถอดถอน หรือนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน แล้วแต่กรณี 

บทเฉพาะกาล 
--------------- 

ข้อ ๓๓ การเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ                  
ซึ่งได้เผยแพร่ไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศ ก.พ.อ. มีผลใช้บังคับ ให้ใช้ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์              
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่               
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ สามารถใช้ผลงานทางวิชาการซึ่ง
เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ และ TCI กลุ่ม ๒  และต าแหน่งศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สามารถใช้ผลงานทางวิชาการซึ่งเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ ไดโ้ดยอนุโลม   

ข้อ ๓๔ ในกรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี         
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รายใดที่สภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่องไว้พิจารณาก่อนที่
ประกาศ ก.พ.อ. มีผลใช้บังคับ ให้ด าเนินการตามข้อบังคับดังกล่าว และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 
๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ต่อไปจนแล้วเสร็จ 

ข้อ ๓๕ ในกรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี             
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔  รายใดทีส่ภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่องไว้พิจารณาก่อนที่ประกาศ ก.พ.อ. มีผลใช้
บังคับ ให้ด าเนินการตามข้อบังคับดังกล่าว และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไข



๒๗ 

 

เพ่ิมเติม ต่อไปจนแล้วเสร็จ ในการนี้เพ่ือประโยชน์ของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ สภามหาวิทยาลัย             
อาจน าเกณฑ์ลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. มาใช้กับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการได้โดยอนุโลม   

ข้อ ๓๖ ให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๖ (๑) และ (๒) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการข้ึนใหม่ตามประกาศนี้ 

ข้อ ๓๗ ในกรณีที่การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๓๐ วรรคหนึ่งของประกาศ ก.พ.อ. 
ยังไม่แล้วเสร็จ ให้สภามหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความรู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ ให้คณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

    (ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

 

หมายเหตุ :- เนื่องจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการออกประกาศฉบับใหม่ เพ่ือให้หลัก เ กณฑ์ก ารแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็น
ช่องทางในการพัฒนาคุณภาพวิชาการและนวัตกรรมของประเทศให้มีความหลากหลายเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับ
ความหลากหลายของศาสตร์ทั้งปวง รวมทั้งครอบคลุมผลงานที่คณาจารย์ได้น าความรู้ความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ ชุมชน หรือสังคม  โดยเน้นการน าไปใช้จริงที่
สามารถประเมินผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ ตลอดจนเร่งรัดการก้าวสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน า
ระดับนานาชาติและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. 
จึงจ าเป็นต้องออกข้อบังคับนี้ 

 

 

 

 
 


