
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ผู้เสนอขอต ำแหนง่ส่งเร่ืองให้คณะพิจำรณำ ตำมองคป์ระกอบ 4 ส่วน ได้แก ่

 1.1 คุณสมบัตเิฉพำะต ำแหน่ง 

 1.2 ผลกำรสอน 

 1.3 ผลงำนทำงวชิำกำร 

 1.4 จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

  

โดยปฏบัิตติำมหลักเกณฑ์และวธีิกำร ดังนี้ 

 ยื่นเรื่องขอรับการประเมินการสอน 

1.1.  คณุสมบัติเฉพาะต าแหนง่ 

    1)   ต ำแหนง่ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์  

ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ด ำรงต ำแหนง่อำจำรย์ และได้ปฏบัิตหินำ้ที่ใน       

ต ำแหนง่ดังกล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำเก้ำป ีหรอื 

ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ ด ำรงต ำแหนง่อำจำรย์ และได้ปฏบัิตหินำ้ที่ใน       

ต ำแหนง่ดังกล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำห้ำปี หรอื 

ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ ด ำรงต ำแหนง่อำจำรย์ และได้ปฏบัิตหินำ้ที่ใน      

ต ำแหนง่ดังกล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำสองปี 

2) ต ำแหนง่ รองศำสตรำจำรย์ 

ด ำรงต ำแหนง่ผู้ช่วยศำสตรำจำรยแ์ละปฏบัิตหินำ้ที่ในต ำแหนง่ดังกล่ำวมำแล้วไมน่อ้ยกว่ำสำมปี 

3) ต ำแหนง่ ศำสตรำจำรย์ 

ด ำรงต ำแหนง่รองศำสตรำจำรย์และได้ปฏบัิตหินำ้ที่ในต ำแหนง่ดงักล่ำวมำแลว้ไมน่อ้ยกว่ำสองปี หรือ 

ผู้ด ำรงต ำแหน่งท่ีเรียกชื่ออยำ่งอื่น ผู้ใดได้โอนหรือย้ำยมำบรรจแุละแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหนง่อำจำรย์ 

ประจ ำในสถำบันอุดมศึกษำ หำกผู้น้ันเคยได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นอำจำรย์พิเศษในสถำบันอุดมศึกษำที่ ก.พ.อ.รับรอง และได้สอนประจ ำวิชำ 

ใดวชิำหน่ึง ซึง่เทียบค่ำได้ไม่น้อยกวำ่สอง หนว่ยกิต/ทวภิำค อำจน ำระยะเวลำระหว่ำงเป็นอำจำรย์พเิศษในภำคกำรศึกษำที่สอนนัน้มำเป็น 

เวลำในกำรขอแตง่ตัง้ต ำแหน่งทำงวิชำกำร โดยให้ค ำนวณเวลำในกำรสอนพเิศษให้สำมในสี่ส่วนของเวลำท่ีท ำกำรสอน  

กรณท่ีีอำจำรย์ผู้ใดได้รับวุฒเิพิ่มขึ้น ให้นับเวลำในกำรปฏบัิตหินำ้ที่ในต ำแหนง่อำจำรย์ก่อนไดรั้บวุฒิ 

เพิ่มขึ้นและเวลำท่ีได้ปฏบัิตหินำ้ที่ในต ำแหนง่อำจำรย์หลังจำกได้รับวุฒเิพิ่มขึ้นรวมกัน เพื่อขอแตง่ตัง้ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรยไ์ด้ตำม 

อัตรำส่วนของระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ในคุณสมบัตเิฉพำะต ำแหนง่ 

  

 1.2  ผลการสอน 

    1)  ต ำแหนง่ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

    มชีั่วโมงสอนประจ ำวิชำใดวชิำหนึ่งท่ีก ำหนดไวใ้นหลกัสูตรของสถำบันอุดมศึกษำและมีควำมช ำนำญ 

ในกำรสอน และเสนอเอกสำรประกอบกำรสอนท่ีผลิตขึ้นตำมภำระงำนสอน ในกรณท่ีีผู้ขอก ำหนดต ำแหนง่ทำงวิชำกำรได้ท ำกำรสอนหลำย 

วชิำซึ่งแต่ละวชิำน้ันมผีู้สอนร่วมกันหลำยคน จะต้องเสนอเอกสำรประกอบกำรสอนในทุกหัวข้อท่ีผู้ขอก ำหนดต ำแหนง่เป็นผู้สอน ซึ่งมีคุณภำพ 

ดี และไดใ้ชป้ระกอบกำรสอนมำแลว้ โดยผำ่นกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหนง่ทำงวิชำกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ี 
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ก ำหนดในขอ้บังคับของสภำสถำบัน 

    2)  ต ำแหนง่ รองศำสตรำจำรย์ 

    มชีั่วโมงสอนประจ ำวิชำหนึ่งวิชำใดท่ีก ำหนดไวใ้นหลักสูตรของสถำบันอุดมศึกษำ และมีควำมช ำนำญ 

พเิศษในกำรสอน และเสนอเอกสำรค ำสอนท่ีผลิตขึ้นตำมภำระงำนสอน ในกรณีท่ีผู้ขอก ำหนดต ำแหนง่ทำงวิชำกำรได้ท ำกำรสอนหลำยวชิำ 

 

ซึ่งแตล่ะวิชำนัน้มผีู้สอนร่วมกันหลำยคน จะต้องเสนอเอกสำรค ำสอนในทุกหัวข้อท่ีผู้ขอก ำหนดต ำแหนง่เป็นผู้สอน ซึ่งมีคุณภำพด ีและไดใ้ช้

ประกอบกำรสอนมำแล้ว โดยผำ่นกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรตำมหลักเกณฑ์และวธีิกำรท่ีก ำหนดใน 

ข้อบังคับของสภำสถำบัน 

    3) ต ำแหนง่ ศำสตรำจำรย ์

    มชีั่วโมงสอนประจ ำวิชำหนึ่งวิชำใดท่ีก ำหนดไวใ้นหลักสูตรของสถำบันอุดมศกึษำ และมีควำมเชี่ยวชำญ 

ในกำรสอน โดยผ่ำนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหนง่ทำงวิชำกำร ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก ำหนดในขอ้บังคับของ 

สภำสถำบัน 

 ยื่นขอเสนอผลงานทางวิชาการ   

  1.3  ผลงานทางวิชาการ 

   ต ำแหนง่ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

(1) 1.1  ผลงำนวจิัยซึ่งมีคุณภำพดีและได้รับกำรเผยแพร่ตำมเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก ำหนด  ทัง้นี้ ไมน่ับงำนวจิัยท่ี 

ท ำเป็นสว่นของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำหรือประกำศนียบัตรใดๆ หรือ 

          1.2  ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภำพดีและได้รับกำรเผยแพร่ตำมเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก ำหนด     

หรือ 

(2) ผลงำนแต่งหรือเรียบเรียง ต ำรำ หนังสือ หรอืบทควำมทำงวิชำกำร ซึ่งมีคุณภำพดี และได้รับกำรเผยแพร่ 

ตำมเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก ำหนด 

 

   ต ำแหนง่ รองศำสตรำจำรย์ 

(1) 1.1 ผลงำนวจิัยซึ่งมคีุณภำพดแีละได้รับกำรเผยแพร่ตำมเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก ำหนด ท้ังน้ี ไมน่ับงำนวจิัยท่ี 

ท ำเป็นสว่นของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำหรอืประกำศนียบัตรใดๆ หรือ  

             1.2 ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น  ซึ่งมีคุณภำพดี   

      และ 

            (2)  ผลงำนแต่งหรือเรียบเรียง ต ำรำ หรอืหนังสอื  ซึ่งมีคุณภำพดี และได้รับกำรเผยแพร่ตำมเกณฑ์ท่ี  

ก.พ.อ. ก ำหนด 

ผลงำนทำงวิชำกำรตำมดังกลำ่ว ต้องไมซ่้ ำกับผลงำนท่ีได้เคยใช้ส ำหรับกำรพจิำรณำแต่งต้ังเป็นผู้ช่วย 

ศำสตรำจำรย์มำแล้ว  ทัง้นี้ จะตอ้งมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเพิ่มขึ้นหลังจำกได้รับแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหนง่ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดว้ย 
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   ต ำแหนง่ ศำสตรำจำรย์ 

  ผลงำนทำงวิชำกำร  ผู้ขออำจเสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้ 2 วิธี ดังนี ้

             วธีิท่ี 1  ประกอบด้วยผลงำน ต่อไปนี้ 

(1) 1.1 ผลงำนวจิัยซึ่งมคีุณภำพดีมำก และได้รับกำรเผยแพร่ตำมเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก ำหนด ท้ังน้ี ไมน่ับงำนวจิัย 

ท่ีท ำเป็นสว่นของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำหรือประกำศนียบัตรใดๆ หรือ  

                          1.2 ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภำพดีมำก   

             และ 

                                   (2)  ผลงำนแตง่ต ำรำ หรือหนังสอื ซึ่งมีคุณภำพดีมำก และได้รับกำรเผยแพร่ตำมเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก ำหนด  

                   วธีิท่ี 2  ประกอบด้วยผลงำน ต่อไปนี้ 

 (1) ผลงำนวจิัยซึ่งมคีุณภำพดเีด่น และได้รับกำรเผยแพร่ตำมเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก ำหนด  ทัง้นี้ ไมน่ับงำนวจิัยท่ีท ำ 

เป็นสว่นของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำหรือประกำศนียบัตรใดๆ หรือ  

                    (2) ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภำพดีเด่น หรอื 

                                               (3)  ผลงำนแตง่ต ำรำ หรือหนังสอื  ซึ่งมีคุณภำพดีเด่น และได้รับกำรเผยแพร่ตำมเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก ำหนด   

   ผลงำนทำงวิชำกำรดังกล่ำว ตอ้งไม่ซ้ ำกับผลงำนท่ีได้เคยใช้ส ำหรับกำรพจิำรณำแต่งต้ังเป็นผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และ 

รองศำสตรำจำรย์มำแล้ว ท้ังนี้ ตอ้งมีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเพิ่มขึ้นหลังจำกได้รับแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหนง่รองศำสตรำจำรย์ดว้ย 
   

 

1.4  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ กำรพจิำรณำก ำหนดต ำแหนง่ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ต้องค ำนึงถึง 

จรยิธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร ดังนี้ 

(1) ตอ้งมีควำมซื่อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น ำผลงำนของผู้อ่ืนมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของ 

ผู้อ่ืน รวมท้ังไม่น ำผลงำนของตนเองในเร่ืองเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกวำ่หนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะท ำให้เข้ำใจผิดว่ำเป็น 

ผลงำนใหม่ 

         (2) ตอ้งให้เกียรตแิละอำ้งถึงบุคคลหรอืแหล่งท่ีมำของข้อมูลท่ีน ำมำใชใ้นผลงำนทำงวชิำกำรของตนเองและ 

แสดงหลักฐำนของกำรค้นคว้ำ  

          (3) ต้องไมค่ ำนึงถึงผลประโยชนท์ำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมดิสทิธิสว่นบุคคลของผู้อื่นและสทิธิมนุษยชน  

         (4) ผลงำนทำงวิชำกำรตอ้งได้มำจำกกำรศึกษำโดยใชห้ลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ไมม่อีคติมำเกี่ยวข้อง  

และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไมจ่งใจเบ่ียงเบนผลกำรวจิัยโดยหวังผลประโยชนส์่วนตัว หรอืต้องกำรสร้ำงควำมเสียหำยแก่ผู้อื่น  

และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริงไม่ขยำยข้อค้นพบโดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยนืยันในทำงวิชำกำร 

                  (5) ต้องน ำผลงำนไปใชป้ระโยชนใ์นทำงที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย 
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2. คณะ/วทิยำลัย ด ำเนนิกำรตรวจสอบคุณสมบัตแิละประเมินผลกำรสอน 

 2.1) คณบดีแตง่ตัง้คณะอนุกรรมกำรเพื่อประเมินผลกำรสอนและเอกสำรท่ีใชป้ระเมินผลกำรสอน โดยประกอบด้วย 

คณะอนุกรรมกำรไม่น้อยกวำ่สำมคน ดังนี ้

  1. คณบดี      เป็นประธำนอนุกรรมกำร 

  2. หัวหน้ำสำขำวิชำหรอืหัวหนำ้หนว่ยงำน 

      ท่ีเรียกชื่ออยำ่งอื่นท่ีมีฐำนะเทียบเท่ำ   เป็นอนุกรรมกำร 

  3. ผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งด ำรงต ำแหนง่ทำงวิชำกำร   เป็นอนุกรรมกำร 

     ไมต่่ ำกว่ำต ำแหนง่ท่ีขอ 

  4.  ให้คณบดีแตง่ตัง้บุคลำกรในสังกัด จ ำนวน 1 คน   เป็นเลขำนุกำร 

 2.2) ประเมินผลกำรสอน (ผ่ำนระดับช ำนำญ/ ช ำนำญพเิศษ/เชี่ยวชำญ) 

  ระดับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ มีควำมช ำนำญในกำรสอน 

  ระดับรองศำสตรำจำรย์ มีควำมช ำนำญพิเศษในกำรสอน 

  ระดับศำสตรำจำรย์ มีควำมเชี่ยวชำญในกำรสอน 

 2.3) ประธำนคณะอนุกรรมกำรฯ ลงนำมในแบบ ก.พ.อ.03 (สว่นท่ี 3) 

 2.4 ) เม่ือคณะอนุกรรมกำรประเมนิผลกำรสอนฯ เสร็จแล้ว ให้รำยงำนผลกำรประเมินตอ่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำ 

                  ต ำแหนง่ทำงวิชำกำรทรำบ 

 

 

 

 

3.  คณะ/วทิยำลัย ตรวจสอบผลงำนทำงวิชำกำร พร้อมสง่เอกสำร จ ำนวนอยำ่งละ 6 ชุด ใหก้องกำรเจ้ำหนำ้ที่ ดังนี ้

3.1 แบบค ำขอรับกำรพจิำรณำก ำหนดต ำแหนง่ทำงวิชำกำร (ก.พ.อ. 03) 

3.2 ผลงำนทำงวิชำกำร   

          

 

 

 

4.  กองกำรเจ้ำหนำ้ที่ตรวจสอบคุณสมบัต ิและด ำเนนิกำรเสนอเร่ืองตอ่รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 

   

 

5.  กองกำรเจ้ำหนำ้ที่ประสำนขอรำยช่ือผู้อ่ำนผลงำนตำมสำขำวชิำจำกประธำนผู้ทรงคุณวุฒสิำขำวิชำนั้นๆ 

6.  เมื่อได้รำยช่ือกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒ ิ(ผู้อำ่น) แล้วกองกำรเจ้ำหนำ้ที่ด ำเนนิกำรทำบทำม          
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7.  กองกำรเจ้ำหนำ้ที่ด ำเนนิกำรจัดท ำค ำสั่งแตง่ตัง้ผู้ทรงคุณวฒุฯิ (ผู้อำ่น) 

8.  สรุปรำยช่ือผู้เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร เสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหนง่ทำงวิชำกำร (บอร์ดใหญ่) รับทรำบ/      

     พจิำรณำ 

9.  กองกำรเจ้ำหนำ้ที่ส่งผลงำนทำงวิชำกำรให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒปิระเมิน โดยให้ก ำหนดระยะเวลำกำรประเมินไมเ่กิน  60 วัน  

 

10.  เมื่อกองกำรเจ้ำหนำ้ที่ได้รับผลกำรประเมินครบเรียบร้อยแลว้    ด ำเนนิกำรนัดประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒฯิ เพือ่ประชุม  

     ร่วมกัน   (กรณี ต ำแหนง่ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หำกผลกำรประเมินเป็นเอกฉันท์ ไมต่อ้งนัดประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวฒุฯิ) 
  
 

11.  กองกำรเจ้ำหนำ้ที่จัดประชมุคณะกรรมกำรพิจำรณำผลงำนทำงวิชำกำร เพื่อพจิำรณำผลกำรประเมินฯ  

12.  กองกำรเจ้ำหนำ้ที่สรุปผลกำรพิจำรณำเสนอให้สภำมหำวทิยำลัยอนุมัติ 

 

กรณผี่ำน 

13.  กองกำรเจ้ำหนำ้ที่จัดท ำค ำสั่งแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหนง่  

กรณไีมผ่่ำน 

กองกำรเจ้ำหนำ้ที่แจ้งให้ผู้เสนอขอก ำหนดต ำแหนง่ทรำบ 

กำรอุทธรณ์ 

14.  กรณท่ีีผลกำรพจิำรณำคุณภำพของผลงำนทำงวิชำกำรไมอ่ยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก ำหนด ผูข้อก ำหนดต ำแหนง่ทำงวิชำกำรอำจยื่น

อุทธรณ์ผลกำรพจิำรณำนั้นได ้โดยื่นอุทธรณ์ต่อสภำสถำบันไดภ้ำยในเก้ำสิบวัน นับแตว่ันท่ีรับทรำบมติ 

       เมื่อสภำสถำบันได้รับเร่ืองอุทธรณ์แล้วให้ส่งคณะกรรมกำรพจิำรณำต ำแหนง่ทำงวิชำกำรพิจำรณำค ำอุทธรณ์ เมื่อมีควำมเห็นประกำร

ใดให้เสนอตอ่สภำสถำบันและให้ค ำวนิจิฉัยของสภำสถำบันถอืเป็นท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


