
การเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเฉพาะดาน

18 มกราคม 2566
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม



นโยบาย

ศ.(พิเศษ) ดร.อเนก เหลาธรรมทัศน



หมวด 1
การแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการทั่วไป

หมวด 2

การแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการเฉพาะดาน



• เปนชองทางในการพัฒนาคุณภาพวิชาการและนวัตกรรม
ของประเทศใหมีความหลากหลายเพิ่มขึ้น

• ครอบคลุมผลงานที่คณาจารยไดนําความรูความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาของตนมาใชในการแกไขปญหาและพัฒนา
ประเทศ ชุมชน หรือสังคม

• เนนการนําไปใชจริงที่สามารถประเมินผลลัพธและ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นได

• เรงรัดใหสถาบันอุดมศึกษาไทยกาวสูความเปน
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําระดับนานาชาติ

• เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

 

เจตนารมณของการแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการเฉพาะดาน

- ดานรับใชทองถิ่นและสังคม
- ดานสรางสรรคสุนทรียะ ศิลปะ
- ดานการสอน
- ดานนวัตกรรม
- ดานศาสนา

ก.พ.อ. แตงต้ังอนุกรรมการฯ 
เฉพาะดานขึ้น 5 ชุด



คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.)

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหนาที่ประเมนิผลงานฯ (Readers)



คณะ

คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ

สภาสถาบันอุดมศึกษา

สป.อว.

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อ
ทําหนาท่ีประเมินผลงานฯ

คณะอนุกรรมการประเมิน
ผลการสอน

ผลการพิจารณา

อธิการบดีออกคําสั่งแตงตั้ง

แตงตั้ง

เสนอ            
ความเห็นเบื้องตน

1

32

4

5

 อ.ก.พ.อ. 
วิชาการฯ/

วสอ.

กลั่นกรอง
6

 ก.พ.อ./กกอ. 
ทราบ

7

21

ตําแหนง ผศ. และ รศ.



คณะ

คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ

สภาสถาบันอุดมศึกษา

สป.อว.

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อ
ทําหนาท่ีประเมินผลงานฯ

คณะอนุกรรมการประเมิน
ผลการสอน

ผลการพิจารณา

เสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้ง

แตงตั้ง

เสนอ            
ความเห็นเบื้องตน

1

32

4

5

 อ.ก.พ.อ. 
วิชาการฯ/

วสอ.

กลั่นกรอง
6

 ก.พ.อ./
กกอ. 

7
ใหความเห็นชอบ

โปรดเกลาฯ

22

ตําแหนง  ศ.



1 (ขอ้บงัคบั) 2  (ก.พ.ว.) 3 (ส่งให ้สป.อว.)

•สถาบันอุดมศึกษาออก
ขอบังคับวาดวย หลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณาแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ

•หลักเกณฑตองไมต่ํากวา
มาตรฐานกลางที่ ก.พ.อ. 
กําหนด

•จัดประชุมสภาสถาบัน
อุดมศึกษาเพื่อมีมติใหอนฯุ
เก่ียวกับตําแหนงทาง
วิชาการเฉพาะดานของ 
ก.พ.อ.ปฏิบัติหนาที่ ก.พ.ว.
ของสถาบัน

•สถาบันอุดมศึกษาจัดทํา
คําสั่งแตงตั้งพรอม
อํานาจหนาที่

•สงคําสั่งแตงตั้งพรอม
รายงานการประชุมสภา
ครั้งที่มีการพิจารณา
เร่ืองนี้ให สป.อว.

การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวชิาการ (ก.พ.ว.)

กรณีใหอนุฯเฉพาะดานของ ก.พ.อ.ปฏิบัติหนาที่ ก.พ.ว.

องคประกอบ:รองอธิการบด/ีเจาหนาที่สถาบัน ปฏิบัติหนาที่เลขาฯ II งบประมาณคาใชจาย: สถาบันรับผิดชอบ



การแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ (Readers)

- ประธานกรรมการ แตงตั้งจากกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ

- กรรมการ 3-5 คน ตองคัดสรรจากบัญชีรายช่ือผูทรงคุณวุฒิที่ 
ก.พ.อ./กกอ. กําหนด โดยตองไมใชบุคลากรและไมเคยเปน
บุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาน้ัน ๆ 

- มีตําแหนงไมต่ํากวาตําแหนงท่ีเสนอขอ 

  ** ทั้งนี้ หากมีเหตุผล+ความจําเปน อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิที่เคย
เปนบุคลากรในสังกัดไดไมเกิน 1 คน**

หมวด 2 
(เฉพาะดาน)

หมวด 1 
(ทั่วไป)

- ประธานกรรมการ แตงตั้งจากกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการดานที่เสนอขอ (ก.พ.ว.)

- กรรมการ 3-5 คน ตองคัดสรรจากบัญชีรายช่ือผูทรงคุณวุฒิที่ 
ก.พ.อ. / กกอ. กําหนดสําหรับดานท่ีเสนอขอ หรือจากผูมี
ความรูเช่ียวชาญและประสบการณอยางสูงเกี่ยวของกับผลงาน
ดานที่เสนอขอ

17



ตําแหนงวิชาการ

คุณสมบัติ ผลงาน
ทางวิชาการ

จริยธรรม
และ จรรยาบรรณ

ผลการสอน

องคประกอบในการ
กําหนดตําแหนงวิชาการ



คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง

วุฒิปริญญาตรี   
ดํารงตําแหนงอาจารย    6  ป

วุฒิปริญญาโท   
ดํารงตําแหนงอาจารย    4  ป

วุฒิปริญญาเอก  
ดํารงตําแหนงอาจารย   1  ป + พนทดลอง

ผูชวยศาสตราจารย

ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
2  ป

รองศาสตราจารย ศาสตราจารย

11

กรณีเสนอผลงานดานการสอนและดานศาสนา 
ผูน้ันตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง หรือไมเคย ตองคําพิพากษาใหจาํคกุ เวนแตความผิดที่กระทําโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ และไมเคยถูกคณะกรรมการปองกันและและปราบปรามการทุจริตแหงชาติชี้มูลความผิด

ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
2  ป



คณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ

การประเมินผลการสอน

ตําแหนง ผศ. และ รศ.

* ตองมีช่ัวโมงสอนประจําวิชาใด
วิชาหนึ่งที่กําหนดไวในหลักสูตรของ
สถาบัน ซึ่งเทียบคาไดไมนอยกวา

สามหนวยกิตระบบทวิภาค
. 

*เสนอ เอกสารหลักฐาน 
ประกอบการประเมิน

ตําแหนง ศ. 

ตองมีช่ัวโมงสอนประจําวิชาใด
วิชาหนึ่งที่กําหนดไวในหลักสูตร

ของสถาบัน ซึ่งเทียบคาไดไมนอย
กวาสามหนวยกิตระบบทวิภาค



หมวด 2 เฉพาะดาน

วิธีการ ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย

วิธีปกติ
อยางนอย 1 เร่ือง

คุณภาพระดับ B

วิธีที่ 1 อยางนอย 2 เร่ือง

คุณภาพระดับ B

วิธีที่ 1 อยางนอย 2 เร่ือง

คุณภาพระดับ A

วิธีที่ 2 อยางนอย 1 เร่ือง

คุณภาพระดับ A

วิธีที่ 2 อยางนอย 1 เร่ือง

คุณภาพระดับ A+

วิธีพิเศษ

อยางนอย 1 เร่ือง 

โดยเสียงเอกฉันท

คุณภาพระดับ B

โดยวิธีที ่1 เทาน้ัน

อยางนอย 2 เร่ือง โดยเสียงเอกฉันท

คุณภาพระดับ A

โดยวิธีที ่1 เทาน้ัน

อยางนอย 2 เร่ือง โดยเสียงเอกฉันท

คุณภาพระดับ A+

∆ ผลงานไดเผยแพรตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. / กกอ. กําหนด 

∆ ผูขอตองเปนผูประพันธอันดับแรก (first author) ตามลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ  ** ยกเวนดานศาสนา ตองมีสวนรวมไมนอยกวารอยละ 80 **

∆ ตองแสดงหลักฐานการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ (peer reviewer)

วิธีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง“ผศ. รศ. และ ศ. 
ดานรับใชทองถิ่นและสงัคม ดานรับใชทองถิ่นฯ ดานการสอน ดานนวัตกรรม และดานศาสนา



วิธีการ ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย

วิธีปกติ

อยางนอย 2 เร่ือง

คุณภาพระดับ B

(เปนหลัก+รอยละ 70)

อยางนอย 3 เร่ือง

คุณภาพระดับ “A”(2 เร่ือง)

คุณภาพระดับ “B”(1 เร่ือง)

(อยางนอย 1 เร่ือง เปนหลัก+รอยละ 80) 

อยางนอย 5 เร่ือง

คุณภาพระดับ “A+”(2 เร่ือง)

คุณภาพระดับ “A”(3 เร่ือง)

(เปนหลัก+รอยละ 90)

วิธีพิเศษ

อยางนอย 2 เร่ือง 

โดยเสียงเอกฉันท

คุณภาพระดับ A“

(เปนเจาของ+ดําเนินการเองท้ังหมด)

อยางนอย 3 เร่ือง

โดยเสียงเอกฉันท

คุณภาพระดับ “A+”(2 เร่ือง)

คุณภาพระดับ “A”(1 เร่ือง)

อยางนอย 2 เร่ือง 

(เปนเจาของ+ดําเนินการเองท้ังหมด)

อยางนอย 5 เร่ือง

โดยเสียงเอกฉันท

คุณภาพระดับ “A+”

(เปนเจาของ+ดําเนินการเองท้ังหมด)

∆ ผลงานไดเผยแพรตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. / กกอ. กําหนด 

∆ ตองแสดงหลักฐานการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิสาขาวิชาน้ัน ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ (peer reviewer)

วิธีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง“ผศ. รศ. และ ศ. ดานสุนทรียะ ศิลปะ

หมวด ๒ เฉพาะดาน (ตอ)



• ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาการ ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนผลงาน
ของตน ไมลอกเลียนผลงานของผูอื่น ไมสรางขอมูลหรือขอเท็จจริง
อันไมมีอยูจริง ไมบิดเบือนขอมูลหรือขอเท็จจริง ไมนําผลงานของ
ตนเอง ในเร่ืองเดียวกันไปเผยแพรในวารสารวิชาการมากกวาหน่ึง
ฉบับ  ในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม รวมถึงไม
คัดลอกขอความใดๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไมอางอิงผลงาน
เดิมตามหลักวิชาการ

• ตองอางอิงถึงบุคคลหรือแหลงท่ีมาของขอมูลที่นํามาใชในผลงาน
ทางวิชาการของตนเองเพื่อแสดงหลักฐานของการคนควา 

• ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยหรือ
ละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูอื่นและสิทธิมนุษยชน 

• ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลัก
วิชาการเปนเกณฑ  ปราศจากอคติ  และเสนอผลงานตาม
ความเปนจริง ไมจงใจเบ่ียงเบนผลการศึกษาหรือวิจัย โดย
หวังผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อกอใหเกิดความเสียหาย
แกผูอื่น และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมขยายขอ
คนพบ โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

• ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบธรรมและ
ชอบดวยกฎหมาย

• หากผลงานทางวิชาการมีการใชขอมูลจากการทําวิจัย
ในคนหรือสัตว ผูขอตองยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาต
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันท่ีมี
การดําเนินการ

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ


