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 สรุปหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2550 

ก. หลักเกณฑ

ข. ขั้นตอน(วิธีการ)

ค. สิ่งตางๆที่เกี่ยวของๆ

เทคนิคการเขียนตํารา หนังสือ บทความวชิาการ

          เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ           เพอขอตาแหนงทางวชาการ 



ก. หลักเกณฑ (วิธีปกติ)

1. ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

1.1 คุณสมบัติ

ป. ตรี 9 ป 

ป. โท 5 ป 

ป. เอก 2 ป

ไ  ั ี่ ึ ไมนับระยะเวลาทีลาศึกษาตอ



1.2 ผลการสอน

(1) มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไวในหลักสูตร

(2) มีความชํานาญในการสอน

ู

(3) เสนอเอกสารประกอบการสอน ที่มีคณภาพดี

(4) ใชประกอบการสอนมาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา

(3) เสนอเอกสารประกอบการสอน ทมคุณภาพด

(5) ในกรณีที่สอนหลายวิชาแตละวิชาสอนหลายคน ตองเสนอเอกสาร

      ในทุกหัวขอที่เปนผูสอน รวมกันแลวไมนอยกวา 30 หนวยชั่วโมง (2 หนวยกิจ) 



1 3 ผลงานทางวิชาการประกอบดวย (1) และ (2) ตอไปนี้1.3 ผลงานทางวชาการประกอบดวย (1) และ (2) ตอไปน

(1) 1.1 ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีและไดรับการตีพิมพเผยแพร หรือ      

1.2 ผลงานวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดี

และ

ุ

   (2)  ตาํรา หรือ หนังสือ หรือ บทความทางวิชาการ

         ซึ่งมีคุณภาพดีและไดรับการตีพิมพเผยแพร 



1.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (มี 5 ขอ)

ื่ ั 1. ความซือสตย 

2. การใหเกียรติอางอิง 

3. ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น 

4 เสนอผลงานตามความเปนจริง ไมจงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย 4. เสนอผลงานตามความเปนจรง ไมจงใจเบยงเบนผลการวจย 

5. นําผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย 



การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีปกติ

ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ศาสตราจารย (วิธีที่1)รองศาสตราจารย ศาสตราจารย (วิธีที่2)

ป  ี 9 ป ป โ  5 ป ป ป ปคุณสมบัติ ป. ตร 9 ป ป.โท 5 ป

ป. เอก 2 ป

ผศ. + 3 ป

ิ

รศ. + 2 ป

ี่ ี่

รศ. + 2 ป

การสอน ชํานาญ ชํานาญพิเศษ เชียวชาญ เชียวชาญ

 ป ํ
เอกสารการสอน --- --- เอกสารประกอบการสอน

คุณภาพดี

เอกสารคาสอน

คุณภาพดี

ผลงานวิชาการ
งานวิจัย/งานลักษณะอืน่

คุณภาพดี

งานวิจัย/งานลักษณะอืน่
คุณภาพดี

งานวิจัย/งานลักษณะอืน่
คุณภาพดีมาก

งานวิจัย/งานลักษณะอืน่/
ตํารา/หนังสือ

งานแตง
ตํารา/หนังสือ/บทความ

คุณภาพดี
ตํารา/หนังสือ
คุณภาพดี

ตํารา/หนังสือ
คุณภาพดีมาก

คุณภาพดีเดน

จรรยาบรรณ 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ



้การแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ

-  การขอรับการประเมินขามเกิน 1 ระดับ

 ระยะเวลาไมครบตามเกณฑ- ระยะเวลาไมครบตามเกณฑ

-  การขอรับการประเมินโดยเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเชี่ยวชาญ



การแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ

ตําแหนง ศาสตราจารย (วิธีเดียวเทานั้น)

่

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย

การสอน เชียวชาญชํานาญ

เอกสารประกอบการสอน

ชํานาญพิเศษ

เอกสารคําสอน
เอกสารการสอน

---

/ ื่/ ื่

คุณภาพดีมาก

/ ื่

คุณภาพดีมาก

ผลงานวิชาการ
คุณภาพดีเดน

งานวิจัย/งานลกัษณะอืน
คุณภาพดีมาก

งานวิจัย/งานลักษณะอนื
คุณภาพดีมาก

งานวิจัย/งานลกัษณะอืน

งานแตง
ตํารา/หนงัสือ
คุณภาพดีเดนคุณภาพดีมาก

ตํารา/หนงัสือ/บทความ
คุณภาพดีมาก

ตํารา/หนงัสือ

จรรยาบรรณ 5 ขอ5 ขอ 5 ขอ



ข. ขั้นตอน (วิธกีาร)
ผูเสนอขอู

ตรวจสอบหลักฐานเบื้องตนภาควิชา ฐ

เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง

ภาควชา

คณะ คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอนคณะ

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ คณะกรรมการผทรงคณวฒิ

สภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการพจารณาตาแหนงทางวชาการ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒ

มหาวทยาลย

อธิการบดีออกคําสัง่แตงตั้ง

 ใ ัแจง ก.พ.อ. ภายใน 30 วัน



กําหนดวันแตงตั้ง

วันที่คณะรับเรื่อง แตไมกอนวันที่มีคณุสมบัติและผลงานทางวิชาการครบถวน



ค. สิ่งตางๆที่เกี่ยวของ

1. ลักษณะการมีสวนรวมในผลงานวิชาการ

- ไมนอยกวา 50% และตองเปนผูดําเนินการหลักู

- กรณีผลงานวิจัย ตองไมนอยกวา 50% หรือ

  เปนผดําเนินการหลัก และมีผลงานอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน  เปนผูดาเนนการหลก และมผลงานอนทเกยวเนองกน

  รวมกันแลวเทียบไดไมนอยกวา 50% ของงานวิจัย 1 เรื่อง

 ไ  ึ่ ึ ื่- ผลงานวิจัยตองไมเปนสวนหนึงของการศึกษาเพือรับปริญญา  

- ผลงานทางวิชาการที่เคยใชขอในตําแหนงที่ต่ํากวา

  จะนํามาใชขอในตําแหนงที่สงูกวาอีกไมได

กรณีการขอตําแหนงในระดับเดียวกันและสาขาเดียวกันกับที่ไดเคยขอมาแลว- กรณการขอตาแหนงในระดบเดยวกนและสาขาเดยวกนกบทไดเคยขอมาแลว

  หากมีการนําผลงานทางวิชาการเดิมมาเสนอใหมอีกครั้ง ใหใชผลการพิจารณาเดิม



2. การลงโทษ

2.1 ในระหวางการพิจารณา หากพบวาผเสนอขอตําแหนงกระทําผิดจรรยาบรรณ2.1 ในระหวางการ จารณา หากพบวาผูเสนอขอตาแหนงกร ทาผดจรรยาบรรณ

      ใหอธิการบดี

(1) สั่งงดการพิจารณาฯ(1) สงงดการพจารณาฯ

(2) ดําเนินการทางวินัย

(3) หามผูกระทําผิดเสนอขอฯมกีําหนดเวลาไมนอยกวา 5 ป



2.2  กรณีที่ไดรบัการพิจารณาอนุมัติแลวหากภายหลังตรวจสอบพบวา

       ผลงานฯ เปนการลอกเลียนผลงานของผูอื่น ู

       หรือนําเอาผลงานของผูอืน่มาเปนของตนเองใหอธิการบดี

(1) สั่งถอดถอนตําแหนง                    (1) สงถอดถอนตาแหนง

(2) ดําเนินการทางวินัย

(3) หามผูกระทําผิดเสนอขอฯมี กําหนดเวลาไมนอยกวา 5 ป



3  3. การอุทธรณ

- ยื่นอทธรณไดภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่ทราบมติ- ยนอทุธรณไดภายใน 90 วน นบตงแตวนททราบมต

- คําวินจิฉัยของสภามหาวิทยาลัยถือเปนที่สุด



ขอบังคับเกี่ยวกับการจางและการเลิกจางขอบงคบเกยวกบการจางและการเลกจาง

อาจารย – ภายใน 5 ปไมได ผศ. ใหปฏิบัติงานตออีก 2 ป โดยไมไดขึน้เงินเดือน

                หากครบ 7 ป แลวไมได ผศ. อาจถูกเลิกจาง 

ผศ. – ภายใน 7 ป (นับตั้งแตวันที่ได ผศ.) หากไมไดเปน รศ. ( )

          ใหปฏิบัติงานตออีก 2 ป โดยไมไดขึ้นเงินเดือน

          หากครบ 9 ป แลวไมได รศ. อาจถูกเลิกจาง ู

รศ. – ภายใน 15 ป (นบัตั้งแตวันที่ได รศ.) หากไมไดเปน ศ. 

          ใหปฏิบัติงานตอไปโดยไมไดขึ้นเงินเดือนจนอายครบ 60 ป              ใหปฏบตงานตอไปโดยไมไดขนเงนเดอนจนอายุครบ 60 ป    

เวนแตวาผนั้นไดยื่นขอตําแหนงไวแลวกอนครบกําหนดเวลาไมนอยกวา 1 ป เวนแตวาผูนนไดยนขอตาแหนงไวแลวกอนครบกาหนดเวลาไมนอยกวา 1 ป 

ไมนับระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงบริหาร หรือ ลาศึกษาตอ



เงินประจําตําแหนง

ตําแหนง เงนิประจาํตําแหนง คาตอบแทนฯ รวม

ผศ. 5,600 5,600 11,200

รศ. 9,900 9,900 19,800

ศ. 15,000 15,000 30,000

ศ. (พิเศษ) 17,500 17,500 35,000



อัตราเงินเดือน

อัตราเงนิเดือน
ตําแหนง

ขั้นต่ํา ขั้นสูง

อาจารย (ป. เอก) 20,400 28,000อาจารย (ป. เอก) 20,400 28,000

ผศ. 26,000 40,000

รศ. 33,200 60,000

ศ. 42,400

้หมายเหต ุอัตราขั้นสูง ใชกับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการทุกคน

       อัตราเงินเดือนขั้นต่าํ ใหใชกับผูที่ไดรับการบรรจุตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เปนตนไป



เทคนิคการเขียนตํารา หนังสือ บทความทางวิชาการ เพื่อขอตําแหนงฯ

บทความทางวิชาการ (1) เปนงานเขียนที่กําหนดประเด็นที่ตองการวิเคราะหไวอยาง

ชัดเจน และสามารถสรปผลการวิเคราะหในประเด็นนั้นไดชดเจน และสามารถสรุปผลการวเคราะหในประเดนนนได

(2) ความยาวไมมากนัก

(3) ผูเขียนตองแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจน

้ ่ ่ ่(4) ตองมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เสนอขอ



เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ

(1) รีบเขียนกอนที่เกณฑจะเปลี่ยน

(2) นําความรในเรื่องที่เรากําลังทําวิจัยอยมาเขียนบทความวิชาการ(2) นาความรูในเรองทเรากาลงทาวจยอยูมาเขยนบทความวชาการ

(3) บทความวชิาการใชเสนอขอตําแหนง ผศ. เทานั้น

ไ  ป    ใ 

ื่ ี่ ั ี ิ  ิ

    ไมจําเปนตองสรางองคความรูใหม

รายชอวารสารทรบตพมพบทความทางวชาการ

(1) วารสารวิทยาศาสตรบูรพาู

(2) วารสารวิทยาศาสตร มข.

(3) วารสารมหาวิทยาลัยพะเยา

(4) วารสาร มศว(4) วารสาร มศว.



ตํารา หนังสือ – เปนผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอยางเปนระบบ

                เปนรปเลมที่ประกอบดวย คํานํา สารบัญ เนื้อเรื่อง                เปนรูปเลมทประกอบดวย คานา สารบญ เนอเรอง

                การอธิบายหรือการวิเคราะห การสรุป การอางอิงและ

                บรรณานกรม                บรรณานุกรม



ความแตกตางระหวางตํารา กับ หนังสือ

ตํารา หนังสือ

ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาใน

ั ศึ

ไมจําเปนตองสอดคลองกับวิชาใดๆใน

ั สระดบอุดมศกษา หลกสูตร

   ไ   ตองใชในการเรียนการสอนมาแลว

ไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา

ไมจําเปนตองใชประกอบการเรียน

การสอน

การเผยแพร ตองผานโรงพิมพการเผยแพร ไมตองผานโรงพิมพ

(ถายเอกสาร + เย็บเลมก็ได)



ตํารา/หนังสือ ที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

(1) เนื้อหาสาระ ถูกตองสมบูรณ ตรงตามชื่อเรื่อง

ตารา/หนงสอ ทดควรมลกษณะดงน

(2) การอางอิงสมบูรณ และทันสมัย

(3) เรียบเรียงเนื้อหาอยางมีระบบ ใชภาษาเขียน อานเขาใจงาย( )

(4) มแีนวคิดและการนําเสนอที่ชัดเจน 

ั ี

(5) มีการวิเคราะหและเสนอความรูที่ทันสมัย

---------------------------------ระดับดี--------------------------------------

(6) มีการสอดแทรกประสบการณหรืองานวิจัยที่เปนความรูใหมของผูเขียน 

(7) นําไปใชเปนแหลงอางอิงหรือนําไปปฏิบัติได 

---------------------------------ระดับดีมาก--------------------------------



(8) มีลักษณะเปนงานบกเบิก สามารถสรางองคความรใหม (8) มลกษณะเปนงานบุกเบก สามารถสรางองคความรูใหม 

(9) มีการกระตุนใหเกิดความคิดและคนควาอยางตอเนื่อง 

(10) เปนที่นาเชื่อถือและยอมรับในวงวิชาการ

ั ี ------------------------------ระดบดเดน-----------------------------------



ขอแนะนําอื่นๆเกี่ยวกับการเขียน ตํารา/หนังสือ

(1) ควรมีดัชนีสืบคน เพื่อความสะดวกของผูอาน 

(2) ใ ศั  ใ  ึ ั ิ ส  (2) การใชศพทเฉพาะใหยดตามราชบณฑตยสถาน 

(3) พยายามใชคําศัพทซึ่งเปนที่นิยม ควรหลีกเลี่ยงการทับศัพท

(4) พยายามเขียนโดยใชภาษาของตัวเอง ควรหลีกเลี่ยงการแปล 

(5) ควรหาแรงจงใจในการเขียน (5) ควรหาแรงจูงใจในการเขยน 



จบแลวครับ…



เกณฑการประเมินผลการสอนเกณฑการประเมนผลการสอน

เชี่ยวชาญคะแนน 3.60 – 4.00

ชํานาญพิเศษคะแนน 3.01 - 3.59

ชํานาญคะแนน 2.50 – 3.00

2.49≤ ไมเขาเกณฑคะแนน

หลักฐาน  (1) แผนการสอน

(2) ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา(2) ผลการประเมนการสอนโดยนกศกษา

(3) รายงานการวัดและประเมินผล

(4) ตัวอยางขอสอบ



              คะแนน 3 26 4 00      คณภาพดีมาก              คะแนน 3.26 – 4.00      

              คะแนน 2.51 – 3.25

         

คุณภาพดมาก

คุณภาพดี

         

กรรมการผประเมินเปนกรรมการระดับคณะจํานวนไมนอยกวา 3 คน กรรมการผูประเมนเปนกรรมการระดบคณะจานวนไมนอยกวา 3 คน 



ระดับคณภาพของงานวิจัยระดบคุณภาพของงานวจย

ระดับดี – มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกตองเหมาะสมุ ู

                ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการ

ระดับดมีาก – ใชเกณฑเดียวกับระดับดี และตอง

              (1)  เปนความรูใหมทีล่ึกซึ้งกวางานเดิมที่เคยมีผูศึกษามาแลวู ู

              (2)  เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวาง

  ระดับดีเดน – ใชเกณฑเดียวกับระดับดีมาก และตอง

                  (1) เปนงานบุกเบิกที่มีคุณคา มีการสรางองคความรูใหม 

่ ไ                     (2)  เปนทียอมรับและไดรับการอางอิงอยางกวางขวาง           


