
สุทิศา  จัน่มุกดา

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

26 มิถุนายน 2560



กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง

 พ.ร.บ. ขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551

 ประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแตง่ตั้ง

บุคคลใหด้  ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์

และศาสตราจารย ์ และเอกสารแนบทา้ยประกาศฯ

 ขอ้บงัคบัสภาสถาบนัอุดมศึกษา

- ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2550 - ฉบบัที่ 8 พ.ศ. 2555

- ฉบบัที่ 4 พ.ศ. 2551 - ฉบบัที่ 9 พ.ศ. 2556

- ฉบบัที่ 6 พ.ศ. 2555 - ฉบบัที่ 10 พ.ศ. 2556
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3

ต ำแหน่ง

วชิำกำร

คณุสมบตัิ

ผลงานทาง

วิชาการ

จริยธรรม

และ

จรรยาบรรณ

ผลการสอน



วุฒิปริญญาตรี   ด  ารงต าแหน่งอาจารย ์   9 ปี

วุฒิปริญญาโท   ด  ารงต าแหน่งอาจารย ์   5 ปี

วุฒิปริญญาเอก  ด  ารงต าแหน่งอาจารย ์  2 ปี

ผูช่้วยศาสตราจารย์

ด  ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 3 ปี

รองศาสตราจารย์

ด  ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 2 ปี

ศาสตราจารย์
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*เสนอ เอกสารประกอบการสอน/ เอกสารค าสอน ประกอบการประเมิน*

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของสถาบนัอุดมศึกษา 

ท าหนา้ที่ประเมินผลการสอน ตามขอ้บงัคบัของสภาสถาบนัฯ 

ทั้งน้ี อาจแตง่ตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอนได้
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 ผูท้ี่ท  าการสอนคนเดียวเตม็วิชา และท าการสอนรว่มดว้ย จะตอ้งยืน่

เอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน ทุกหวัขอ้ ทุกวิชา หรือไม่

 ผูท่ี้มีภำระงำนสอนเต็มวชิำ สำมำรถเสนอเอกสำรประกอบกำรสอน/

เอกสำรค ำสอน เฉพำะวชิำท่ีสอนเต็มวชิำ อยำ่งนอ้ย 1 รำยวชิำได้

 กรณีผูท่ี้ท ำกำรสอนร่วม  จะตอ้งเสนอเอกสำรประกอบกำรสอน/

เอกสำรค ำสอน ในทุกหวัขอ้ของทุกวิชำท่ีท ำกำรสอน
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 ประเภทของผลงานทางวิชาการ

 การเผยแพร่

 การมีส่วนรว่มในผลงานทางวิชาการ

 ความสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาที่เสนอขอ



ผูช่้วยศาสตราจารย์

(1) ผลงำนวจิยั

(2) ผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม

ผลงานทางวิชาการ

(3) ผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่น : ส่ิงประดิษฐ ์งำนสรำ้งสรรค์
ผลงำนดำ้นศิลปะ สำรำนุกรม งำนแปล

(4) ต ำรำ หรือ หนังสือ หรือ บทควำมทำงวชิำกำร 

เลือกเสนอ....
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รองศาสตราจารย์

(1.1) ผลงำนวจิยั

และ

(2) งำนแต่งหรือเรียบเรียง : ต ำรำ หรือ หนังสือ

ผลงานทางวิชาการ

(1.2) ผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม

(1.3) ผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่น

(1) งำนคน้ควำ้/ งำนสรำ้งสรรค์
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ศาสตราจารย ์วิธีท่ี 1

ผลงานทางวิชาการ

(1.1) ผลงำนวจิยั

และ

(1.2) ผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม

(1.3) ผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่น

(1) งำนคน้ควำ้/ งำนสรำ้งสรรค์
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(2) งำนแต่ง : ต ำรำ หรือ หนังสือ



ศาสตราจารย ์วิธีท่ี 2

ผลงานทางวิชาการ

(1) ผลงำนวิจยั

(2) ผลงำนวชิำกำรรบัใชส้งัคม

(3) ผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่น

(4) งำนแต่ง : ต ำรำ หรือ หนังสือ

เลือกเสนอ....
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กรณีเสนอแตง่ตั้งผูท่ี้มีคณุสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่งท่ีตา่งไปจาก

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ใหด้  ารงต าแหน่งสูงข้ึน เช่น 

*  ขา้มต าแหน่ง (เช่น อาจารย์ ศาสตราจารย)์

*  ปฏิบตัหินา้ที่ในต าแหน่งยงัไม่ครบระยะเวลาที่ก าหนด

(เช่น ด ารงต าแหน่ง ผศ.ไม่ครบ ๓ ปี  รศ.)

*  เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาในต าแหน่งวิชาการเดิม

(เช่น รศ.นิตศิาสตร ์ รศ.รฐัศาสตร)์

*  เปล่ียนแปลงสาขาวิชาท่ีจะแตง่ตั้งใหด้  ารงต าแหน่งสูงข้ึน

(เช่น รศ.นิตศิาสตร ์ ศ.รฐัศาสตร)์

การแตง่ตั้งโดยวิธีพิเศษ
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การแตง่ตั้งโดยวิธีพิเศษ

การด าเนินการ

- เสนอผลงานเช่นเดียวกบัวิธีปกต ิ 

** ต  าแหน่งศาสตราจารย ์ใหเ้สนอผลงานไดต้ามวิธีปกต ิวิธีท่ี 1 เท่านั้น **

- แตง่ตั้งกรรมการผูท้รงคณุวุฒิ 5 คน  

- การตดัสินของท่ีประชุม ตอ้งไดค้ะแนนเสียง 4 ใน 5 เสียง

ระดบัคุณภาพ ผศ., รศ.  ดีมาก

ศ.          ดีเดน่
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ทิศทางในการผลิตผลงานทางวิชาการ

เขา้กรณีใดกรณีหน่ึง หรือหลายกรณี ตามความเหมาะสมของสาขาวิชา 

ดงัน้ี

 สอดคลอ้งกบัศกัยภาพหรือทรพัยากรของแตล่ะพ้ืนท่ี                    

เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน ์และการพฒันาประเทศในดา้นตา่งๆ

 เพื่อใหรู้เ้ทา่ทนักบัการเปล่ียนแปลงของบริบทโลก

 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

 พฒันาและสง่เสริมชุมชนหรือสงัคมใหมี้ความเขม้แข็ง

 ก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่วงวิชาการ
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การเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ

ต ารา • พิมพโ์ดยโรงพิมพ ์หรือ ส านกัพิมพ์

• ถ่ายส าเนาเยบ็เป็นรูปเล่ม

• เผยแพรโ่ดยสื่ออิเล็กทรอนิกส ์เช่น เผยแพรใ่น

รูปของซีดีรอม

- ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองการเผยแพรจ่าก

คณะกรรมการของสถาบนัอุดมศึกษา คณะ และ/หรอื

สถาบนัทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชานัน้

- ตอ้งใชใ้นการเรยีนการสอนมาแลว้ 1 ภาคการศึกษา
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การเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ (ตอ่)

หนงัสือ • พิมพโ์ดยโรงพิมพ ์หรือ ส านกัพิมพ์

• เผยแพรโ่ดยสื่ออิเล็กทรอนิกส ์เช่น เผยแพรใ่น

รูปของซีดีรอม

- ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองการเผยแพรจ่าก

คณะกรรมการของสถาบนัอุดมศึกษา คณะ และ/หรอื

สถาบนัทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชานัน้

- ตอ้งเผยแพรสู่่สาธารณชนมาแลว้ 4 เดือน
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วารสาร

อยูใ่นฐำนขอ้มลูวำรสำร       

ระดบันำนำชำติ

Scopus

Web of 
Knowledge (ISI)

Pubmed

ฯลฯ

อยูใ่นฐำนขอ้มลูวำรสำร

ระดบัชำติ

TCI กลุ่ม 1

TCI กลุ่ม 2

วารสารทางวิชาการ
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การเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ (ตอ่)

งานวิจยั



การเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ (ตอ่)

งานวิจยั • หนงัสือรวมบทความวิจยั 
มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคณุภาพของบทความ

• หนงัสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ 

(Proceedings)

Proceedings : หนงัสือประมวลบทความในการประชุมทาง
วิชาการที่เป็นฉบบัเตม็ ของการประชุมทางวิชาการระดบัชาติหรือ

ระดบันานาชาต ิโดยตอ้งมีการระบุคณะบรรณาธิการที่ท  าหนา้ที่        

คดัสรรกลัน่กรองก่อนการเผยแพร ่อยูใ่นรูปแบบหนงัสือ หรือ         

สื่ออิเล็กทรอนิกสก็์ได ้และอาจเผยแพรก่่อนหรือหลงัการประชุมก็ได้

คณะบรรณาธิการ จะตอ้งมีผูท้รงคณุวุฒิซ่ึงอยูใ่นวงวิชาการ        

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งจากหลายๆ สถาบนั
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การเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ (ตอ่)

งานวิจยั

• รายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ ์โดยตอ้งแสดงหลกัฐาน

ว่าไดผ้่านการประเมินคุณภาพโดยผูท้รงคณุวุฒิ และ

แสดงหลกัฐานว่าไดเ้ผยแพรไ่ปยงัวงวิชาการและวิชาชีพ

ในสาขาวิชานั้น/ที่เก่ียวขอ้ง อยา่งกวา้งขวาง
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แหล่งเผยแพรทุ่กกรณี 

ตอ้งมีบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ



การเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ (ตอ่)

บทความ

ทางวิชาการ

• วารสารวิชาการ (สิ่งพิมพห์รือสื่ออิเล็กทรอนิกส)์

• หนงัสือรวมบทความ 

• หนงัสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ 
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การเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ (ตอ่)

ลกัษณะอื่น
• พิมพโ์ดยโรงพิมพ ์หรือ ส านกัพิมพ์

• โดยการถ่ายส าเนาเยบ็เป็นรูปเล่ม

• เผยแพรโ่ดยสื่ออิเล็กทรอนิกส ์เช่น เผยแพรใ่นรูป

ของซีดีรอม

• การจดันิทรรศการ การจดัแสดง การจดัการแสดง 

• มีการน าไปใชห้รือประยุกตอ์ยา่งแพรห่ลาย

- ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองการเผยแพรจ่าก

คณะกรรมการของสถาบนัอุดมศึกษา คณะ และ/หรอื

สถาบนัทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชานัน้

- ตอ้งเผยแพรสู่่สาธารณชนมาแลว้ 4 เดือน
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การเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ (ตอ่)

รบัใชส้งัคม

22

1. โดยการจดัเวทีน าเสนอผลงานในพ้ืนท่ี 

หรอืการเปิดใหเ้ยีย่มชมพ้ืนท่ี

และ

2. เผยแพรสู่ส่าธารณชนอยา่งกวา้งขวางในลกัษณะ

ใดลกัษณะหน่ึงที่สอดคลอ้งกบัผลงาน โดยจะตอ้งมี

การบนัทึกเป็นเอกสารหรือลายลกัษณอ์กัษรท่ี

สามารถใชอ้า้งอิง หรือคน้ควา้ได้

- ผลงานนัน้จะตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบตัหินา้ท่ีตาม

ภาระงานซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษา/คณะใหค้วามเห็นชอบ 

- จะตอ้งไดร้บัการรบัรองการใชป้ระโยชนต์่อสงัคม โดย

สถาบนัอุดมศึกษา หรอืสถาบนัทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง



 ผูข้อมีส่วนรว่มไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50

 ผูข้อมีงานวิจยัท่ีเก่ียวเน่ืองสอดคลอ้งกนัหลายเรื่อง ซ่ึงแสดงปริมาณรวมกนั

แลว้เทียบไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของงานวิจยัหน่ึงเร่ือง  โดยจะตอ้งมี

งานวิจยัอยา่งนอ้ย 1เรื่อง ท่ีผูข้อเป็นผูด้  าเนินการหลกั

 กรณีงานวิจยัท่ีเป็นชุดโครงการ  ผูข้อตอ้งเป็นผูด้  าเนินการหลกัในบาง

โครงการ (ของชุดนั้น) อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง  และมีปริมาณรวมกนัแลว้          

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50

 กรณีงานวิจยัท่ีด  าเนินการเป็นชุดตอ่เน่ืองกนั (ซีรีย)์ ผูข้อตอ้งเป็นผูด้  าเนินการ

หลกัทุกเรื่อง และมีปริมาณรวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50
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การมีส่วนรว่มในผลงานทางวิชาการ

กรณีผลงานวิจยั เขา้ข่ายกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี



 ผูข้อตอ้งมีส่วนร่วมในผลงานไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50

และตอ้งเป็นผูด้  าเนินการหลกัในเร่ืองนั้นๆ

 กรณีผูข้อมีผลงานหลายเร่ือง  ไม่สามารถน าส่วนร่วมในผลงาน

หลายๆเร่ืองนั้น มานบัรวมกนัได้

การมีส่วนรว่มในผลงานทางวิชาการ (ตอ่)

กรณีผลงานทางวิชาการประเภทอ่ืนๆ ที่มิใช่งานวิจยั

 การลงนามรบัรองการมีส่วนรว่มในผลงานทางวิชาการ จะตอ้งใหผู้ร้ว่มงานทุกคน

ลงนามรบัรองว่า แตล่ะคนมีส่วนรว่มในผลงานเรื่องนั้นรอ้ยละเท่าใด รวมทั้งระบุบทบาท

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในผลงานนั้นดว้ย   

เม่ือไดมี้การลงนามรบัรองการมีส่วนรว่มในผลงานทางวิชาการไปแลว้ 

จะเปล่ียนแปลงไม่ได้
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กรณีที่ไม่สามารถตดิตอ่ผูร้ว่มงานลงนามไดค้รบทุกคน 

 กรณีที่ไม่สามารถตดิตอ่ผูร้ว่มงานทุกคนใหล้งนามรบัรองได ้           

ใหร้ะบุจ  านวนผูร้ว่มงานทุกคน และใหถื้อว่าผูร้ว่มงานทุกคน                 

มีส่วนรว่มในผลงานทางวิชาการเท่าเทียมกนั

 กรณีผูร้ว่มงานบางคนไม่สามารถลงนามรบัรองการมีส่วนรว่มได ้ 

ใหช้ี้แจงเหตผุลความจ าเป็นท่ีไม่สามารถลงนามได ้หรอืเหตผุล                      

ท่ีไม่สามารถระบุการมีสว่นรว่มของผูน้ั้นใหช้ดัเจน โดยให้

คณะกรรมการผูท้รงคณุวุฒิเป็นผูพ้ิจารณา

แนวปฏิบตักิารลงนามรบัรองการมีสว่นร่วม
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การมีส่วนรว่มในผลงานทางวิชาการ (ตอ่)



 ผลงานวิชาการรบัใชส้งัคม ด าเนินการเช่นเดียวกบัผลงานทางวิชาการประเภทอ่ืน

ยกเวน้ ในกรณีการด าเนินการเป็นหมู่คณะ หรือมีการบูรณาการหลายสาขาวิชา        

ซ่ึงมีผูร้่วมงานจ านวนมากจนไม่สามารถระบุสดัส่วนได ้ ผูข้อจะตอ้งเป็น

ผูด้  าเนินการหลกัในสาขาวิชาท่ีเสนอขอ โดยใหร้ะบุบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง  

และผูร้่วมงานทุกคน และจะตอ้งลงนามรบัรองโดยผูร้่วมงานทุกคน โดยไม่ระบุ

สดัส่วนเป็นรอ้ยละก็ได้

ผูด้  าเนินการหลกั จะตอ้งมีบทบาทส าคญั อยา่งนอ้ย ๓ ขั้นตอน คือ

(๑) การวิเคราะหส์ถานการณก่์อนเริ่มกิจกรรม

(๒) การออกแบบหรือพฒันาช้ินงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม 

(๓) การประเมินผลลพัธแ์ละสรุปแนวทางในการน าไปขยายผลหรือปรบัปรุง
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การมีส่วนรว่มในผลงานทางวิชาการ (ตอ่)



การก าหนดสาขาวิชาท่ีแตง่ตั้ง

 การก าหนดสาขาวิชาท่ีแตง่ตั้ง ตอ้งสอดคลอ้งกบัผลงานทางวิชาการ

ท่ีเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 

โดยพิจารณาจาก ...

 ภำระงำนสอน

 ผลงำนทำงวชิำกำรท่ีใชป้ระกอบกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่ง

 เป็นสำขำวชิำท่ีเป็นระบบสำกล แสดงใหเ้ห็นถึงควำมเชี่ยวชำญของผูข้อ และไดร้บั

กำรยอมรบัในวงวชิำกำรและวชิำชีพในสำขำวชิำน้ันๆ 

มิใช่พิจารณาจาก ...

 วฒิุกำรศึกษำ หรือวชิำเอก/ สำขำวชิำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ

 ภำควชิำ คณะ หลกัสตูร หรือหน่วยงำนท่ีสงักดั
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1.  ตอ้งมีความซ่ือสตัยท์างวิชาการ ไม่น าผลงานของผูอ้ื่นมาเป็น

ผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผูอ่ื้น รวมทั้งไม่น า

ผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกนัไปเผยแพรใ่นวารสารวิชาการ

มากกว่าหน่ึงฉบบั ในลกัษณะที่จะท าใหเ้ขา้ใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่

2.  ตอ้งใหเ้กียรตแิละอา้งถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของขอ้มูลที่น ามาใช้

ในผลงานทางวิชาการของตนเองและแสดงหลกัฐานของการคน้ควา้ 

3.  ตอ้งไม่ค านึงถึงผลประโยชนท์างวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ 

สว่นบุคคลของผูอ้ื่นและสิทธิมนุษยชน 
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4.  ผลงานทางวิชาการตอ้งไดม้าจากการศึกษาโดยใชห้ลกัวิชาการ

เป็นเกณฑ ์ ไม่มีอคตมิาเก่ียวขอ้ง และเสนอผลงานตามความ

เป็นจริง  ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจยัโดยหวงัผลประโยชน์

สว่นตวั หรือตอ้งการสรา้งความเสียหายแก่ผูอ้ื่น และไม่ขยาย      

ขอ้คน้พบโดยปราศจากการตรวจสอบยนืยนัในทางวิชาการ 

5.  ตอ้งน าผลงานไปใชป้ระโยชนใ์นทางทีช่อบธรรมและชอบดว้ย

กฎหมาย
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บทลงโทษ

 งดการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในครั้งนั้น  

หรือ ถอดถอนต าแหน่งทางวิชาการ (แลว้แตก่รณี)

 ด าเนินการทางวินยั

 หา้มมิใหผู้น้ั้นเสนอผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 

เป็นเวลา 5 ปี
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(1) กรณีท่ีคณุสมบตัแิละผลงานทางวิชาการครบถว้นสมบูรณต์ั้งแตว่นัที่       

สภาสถาบนัรบัเรือ่ง แตง่ตั้งไดไ้ม่ก่อนวนัท่ีสภาสถาบนัไดร้บัเรือ่ง

(2) กรณีที่มีการปรบัปรุงผลงานทางวิชาการ (ยกเวน้ ผลงานวิจยัและบทความ

ทางวิชาการจะปรบัปรุงไม่ได)้  แตง่ตั้งไดไ้ม่ก่อนวนัท่ีสภาสถาบนัไดร้บัผลงานทางวิชาการ

ฉบบัปรบัปรุงสมบูรณ์

(3) กรณีที่มีการสง่ผลงานทางวิชาการ  หลกัฐานความเป็นแหลง่อา้งอิง                  

ทางวิชาการ และหลกัฐานความเป็นท่ียอมรบันบัถือในวงวิชาการเพิ่มเตมิ                           

แตง่ตั้งไดไ้ม่ก่อนวนัท่ีสภาสถาบนัไดร้บัผลงานทางวิชาการเพิ่มเตมินั้น

(4) กรณีงานวิจยัหรอืบทความทางวิชาการท่ีมีหนังสือจากบรรณาธิการวารสาร

ทางวิชาการรบัรองว่าจะเผยแพรใ่หไ้ดเ้ม่ือใด ในวารสารฉบบัใด   แตง่ตั้งไดไ้ม่ก่อนวนัท่ี

สภาสถาบนัไดร้บังานวิจยัหรอืบทความทางวิชาการฉบบัเผยแพรแ่ลว้ 
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(5) กรณีผูข้อยืน่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และตอ่มาไดร้บัการอนุมตั ิ

ใหล้าศึกษา ฝึกอบรม หรือลาประเภทอ่ืนๆ  หากไดร้บัการพิจารณาว่าคณุสมบตัแิละผลงาน

ทางวิชาการอยูใ่นเกณฑ ์โดยไม่มีการปรบัปรุงแกไ้ข  แตง่ตั้งไดไ้ม่ก่อนวนัท่ีสภาสถาบนั         

ไดร้บัเรือ่ง และก่อนวนัท่ีไดร้บัอนุมตัใิหล้า   

กรณีมีการปรบัปรุงผลงานทางวิชาการ หรือสง่ผลงานเพิ่มเตมิในระหว่างลา          

แตง่ตั้งไดไ้ม่ก่อนวนัท่ีผูเ้สนอขอกลบัมาปฏิบตัริาชการตามปกติ

(6) กรณีผูข้อยืน่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไวแ้ลว้ก่อนวนัท่ีเกษียณอาย ุ

แตง่ตั้งไดไ้ม่ก่อนวนัท่ีสภาสถาบนัไดร้บัเรือ่ง หรอืไดร้บัผลงานทางวิชาการฉบบัปรบัปรุง

สมบูรณ ์หรือไดร้บัผลงานทางวิชาการเพิ่มเตมิ แลว้แตก่รณี  

ทั้งน้ี วนัท่ีแตง่ตั้งดงักลา่ว ตอ้งเป็นวนัท่ีผูน้ั้นยงัมีสถานภาพเป็นขา้ราชการ 
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สภำสถำบนั

มีมติไมอ่นุมติั

ทบทวน

ครั้งท่ี ๑

มีเหตุผลทำง

วชิำกำร

มอบ 

Rds ชุดเดิม

ไมม่ีเหตุผลทำง

วชิำกำร
ไมร่บัพิจำรณำ

ทบทวน

ครั้งท่ี ๒

มีเหตุผลทำง

วชิำกำรเพิ่ม

แต่งตั้ง 

Rds เพิ่มเติม

ไมม่ีเหตุผลทำง

วชิำกำร
ไมร่บัพิจำรณำ

พิจารณาเฉพาะค าช้ีแจงขอ้โตแ้ยง้ของผลงานท่ีคณุภาพไม่อยูใ่นเกณฑเ์ทา่นั้น 

ไม่พิจารณาผลงานใหม่ หรือผลงานท่ีไดแ้กไ้ขปรบัปรุง



คณะ

คณะกรรมกำรพิจำรณำ

ต ำแหน่งทำงวชิำกำร

สภำสถำบนัอุดมศึกษำ

สกอ.

คณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิ

เพื่อท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนฯ
คณะอนุกรรมกำร

ประเมิน

ผลกำรสอน

ผลกำรพิจำรณำ

อธิกำรบดีออกค ำสัง่แต่งตั้ง

แต่งตั้ง

เสนอ            

ควำมเห็นเบ้ืองตน้

1
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4

5

อ.ก.พ.อ.

วชิำกำรฯ

กลัน่กรอง

6

ก.พ.อ.

ทรำบ

7
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คณะ

คณะกรรมกำรพิจำรณำ

ต ำแหน่งทำงวชิำกำร

สภำสถำบนัอุดมศึกษำ

สกอ.

คณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิ

เพื่อท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนฯ
คณะอนุกรรมกำร

ประเมิน

ผลกำรสอน

ผลกำรพิจำรณำ

เสนอขอโปรดเกลำ้ฯ แต่งตั้ง

แต่งตั้ง

เสนอ            

ควำมเห็นเบ้ืองตน้

ก.พ.อ. โปรดเกลำ้ฯ 

แต่งตั้ง

3

6

2

4

5

1

7
กลัน่กรอง ใหค้วำมเห็นชอบ

อ.ก.พ.อ. 

วชิำกำรฯ
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3. สภาสถาบนัอุดมศึกษามีมติอนุมตักิ  าหนดต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชา       

ท่ีถูกตอ้ง และวนัท่ีแตง่ตั้งมีความถูกตอ้ง

2. การแตง่ตั้งผูท้รงคณุวุฒิเพ่ือท าหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการฯ ตอ้งเป็นไป

ตามวิธีการท่ี ก.พ.อ. ก าหนดไว้

1.  กระบวนการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตอ้งถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการท่ี ก.พ.อ. ก าหนดไว้

ก.พ.อ. จะพิจารณากลัน่กรองคณุสมบตัแิละผลงานทางวิชาการ

ของผูเ้สนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี

4. ไม่ปรากฏว่ามีการด าเนินการท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายอยา่งชดัแจง้ในประการอ่ืน

สาระส าคญั

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณากลัน่กรองคุณสมบตัิ

และผลงานทางวิชาการของผูเ้สนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
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