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รศ.นพ.ก าจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(กกอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุม กกอ. ได้หารือเรื่องที่
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
มอบให้ กกอ. ศึกษาระบบการก าหนดการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการใหม่ตั้งแต่ระดบัผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รอง
ศาสตราจารย์ (รศ.) และศาสตราจารย์ (ศ.) รวมถึงต าแหน่ง
วิชาการสายรับใช้สังคม ว่าควรจะปรับปรุงอย่างไร เนื่องจาก
กระบวนการขอต าแหน่งทางวิชาขณะนี้มีปัญหามากและใช้
เวลานานจนบางครั้งผู้ขอเกือบจะเกษียณอายุราชการถึงจะได้
ต าแหน่ง 



"ทีป่ระชุมไดม้กีารอภิปรายกันอย่างกว้างขวางว่าเปน็ไปไดห้รือไม่ว่าการ
ขอต าแหนง่ทางวิชาการ ผศ. ไมจ่ าเปน็ต้องเขยีนต ารา เพราะคนที่
เขียนต าราไดค้วรจะต้องเปน็ผูม้ีความรู้ ความเชี่ยวชาญและต้องเขียน
ต าราเอง ไม่ใช่ไปลอกคนอื่นมา แตเ่รือ่งนีย้ังไมม่ขี้อสรุป โดย กกอ. 
ไดม้มีติตัง้คณะท างานขึ้นมา 1 ชุด เพือ่มาศึกษาและรื้อระบบการขอ
ต าแหนง่ทางวิชาทัง้หมด พร้อมข้อเสนอการขอต าแหนง่วิชาการวิธี
ใหม่ รวมทัง้ใหป้ระสานขอข้อมูลจากสมาคมอธิการบดแีหง่ประเทศ
ไทย (สอท.) และสถาบนัอุดมศึกษาตา่ง ๆ ทีท่ าเรื่องนี้ เพราะทราบว่า
สอท.ก าลงัศกึษาเรื่องนี้อยู่เช่นกนั“ 

ทีม่า เดลนิิวส์ ฉบบัวันที ่11 ก.ย. 2555 (กรอบบา่ย)

http://www.dailynews.co.th/


ขา่วส านักงานรฐัมนตร ี๒๖๑/๒๕๕๕  ผลการประชมุ ก.พ.อ. ครัง้ท่ี ๗/๒๕๕๕
ศาสตราจารย ์ดร.สุชาต ิธาดาธ ารงเวช รฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร เปิดเผยผล
การประชุมคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษา (ก.พ.อ.)  ครัง้ท่ี 
๗/๒๕๕๕ เมือ่วนัท่ี ๒๔ กนัยายน ๒๕๕๕ ณ หอ้งประชุมราชวลัลภ

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ที่ประชุมได้น าข้อร้องเรียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) 
และศาสตราจารย์ (ศ.) โดยเฉพาะในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ผ่านมา
ก าหนดให้ผู้ขอเข้าสู่ต าแหน่งสามารถท าต าราหรืองานวิจัย เสนอเพื่อขออนุมัติ
แต่งตั้งเป็น ผศ.เท่านั้น ต่อมาภายหลังมีการปรับเปลี่ยนให้ต้องท าต าราและ
งานวิจัย ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ยากขึ้นเพราะต้องท า ๒ อย่าง ส่งผลให้ผู้ท าผลงาน
รู้สึกไม่เป็นธรรมและร้องเรียนมา



ดังนั้นจึงได้มกีารแก้ไขหลักเกณฑ์เฉพาะต าแหน่ง ผศ. คือ ให้ท า
ต าราหรืองานวิจัยเสนอเท่านั้น โดยเปลี่ยนจาก “และ” เป็น “หรือ” 
ส าหรับต าแหน่ง รศ. และ ศ.นั้น ไม่ไดม้ีการปรับแก้ไข จึงให้ใช้
หลักเกณฑ์เดิม
ทั้งนี้ รมว.ศธ.ได้ลงนามในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบคุคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลง
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ กรณีก าหนดลักษณะของผลงานทาง
วิชาการส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทุกต าแหน่ง และผลงาน
ทางวิชาการที่ใช้ประกอบการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ซ่ึงมีสาระส าคัญที่ปรับปรุงดังนี้



หลักเกณฑ์เดิม หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง

๑. การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผูช้่วย

ศาสตราจารย์

ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยผลงาน 

ต่อไปนี้

(๑) ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับการ

เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้ไม่นับ

งานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

หรือประกาศนียบตัรใดๆ หรือ

๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมี

คุณภาพดี และ

(๒) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ 
หรือบทความทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดี และ

ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด

๑. การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผูช้่วย

ศาสตราจารย์

 ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยผลงาน 

ต่อไปนี้

 (๑) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับการ

เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด ทั้งนี้ไม่นับ

งานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ

(๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมี

คุณภาพดี และไดร้ับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ 

ก.พ.อ. ก าหนด  หรือ

(๓) ผลงานแต่งหรือเรียบเรยีง ต ารา หนงัสือ 

หรือบทความทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดี และ

ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด



คุณภาพของผลงาน

(๑) ถูกต้อง สมบูรณ์ 

และทันสมัย

(๒) เป็นประโยชน์ 
หรือน าไปประยุกต์ใช้ได้

คุณภาพของผลงาน

ผลงานดังกล่าวข้างต้น ต้องเป็นงานที่มีลักษณะคุณภาพระดับดี และมี 

๓ องค์ประกอบดังนี้ ร่วมด้วย คือ

(๑) ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ และ
(๒) มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ และ
(๓) สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หรือมีผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชน 

สังคม หรือประเทศ

๒. ก าหนดลักษณะของผลงานทางวิชาการส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง ทุกต าแหน่ง ดังนี้

 ผลงานทางวิชาการส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทุกต าแหน่ง ต้องเป็น

ผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสม

ของแต่ละสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

๑) สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นท่ี เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการ

พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ

๒) เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก

๓) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

๔) พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง

๕) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ



เกณฑ์การพิจารณาในการขอก าหนดต าแหน่ง

1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งและปฏิบัติภาระงาน
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งได้ครบถ้วนท้ังปรมิาณและ
คุณภาพ

2. มีผลการสอนเป็นไปตามเกณฑ์ท้ังปรมิาณและคุณภาพ
3. มีผลงานทางวิชาการ เป็นตามเกณฑ์ ท้ังปรมิาณและ

คุณภาพ
4. มีจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ



I. คุณสมบัติเฉพาะในการขอก าหนดต าแหน่ง

ต าแหน่งที่ขอและคุณสมบัติ
ผศ. รศ. ศ. 10 ศ. 11

ระดับ
กศ.

เป็น อ.
ประจ า

เป็น 
ผศ.

เป็น 
รศ.

เป็นศ. 10 

ป. ตรี  9 ปี 3 ปี 2 ปี ได้รับเงินเดือน
ข้ันต่ า
ของระดับ 11

ป. โท 5 ปี
ป. เอก 2 ปี



การนับเวลา

เคยเป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยมาก่อน และได้
สอน ทั้งของรัฐหรือเอกชน นับเวลาได้เต็มเวลา
เคยเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย สอนไม่น้อยกว่า 

2 หน่วยกิต นับเวลาได้ 3/4 ของเวลาที่สอน
ขณะเป็นอาจารย์ประจ าได้รับคุณวุฒิสูงขึ้น สามารถน า
เวลาก่อนและหลังมารวมกันตามอัตราส่วนได้



การนับเวลา (ต่อ)

ไม่นับเวลาท่ีลาศึกษาต่อ ลาฝึกอบรม
ชว่งเวลาท่ีลา ไม่สามารถย่ืนเรือ่งเพ่ือขอต าแหน่ง
ทางวิชาการได้ ยกเว้นย่ืนเรือ่งถึง กพต. ก่อนลา



II. ผลการประเมินผลการสอนและผลงาน
วิชาการ



ผลการประเมินการสอนและผลงานวิชาการ
ผศ. รศ. ศ.

(1)
ศ.
(2)

ผลการ
สอน

เอกสารประกอบการสอน/
เอกสารค าสอน   (ใชส้อน

มาแล้ว )

ดี
ช ำนำญ

ดี
มาก
ช ำนำญ
พิเศษ 

- -

ผลงาน
วิชา
การ

ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการเผยแพร/่
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน

ดี ดี ดี
มาก

(อย่าง
ใด

อย่าง
หนึ่ง)
ดีเด่น

งานแต่ง หรอืเรยีบเรยีง ต ารา 
หนังสือ หรอืบทความทางวิชาการท่ี

ได้รบัการเผยแพร่

ดี ดี ดี
มาก 



แนวทางประเมินการสอน
 1. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ
2. ความสามารถสอนให้ผุ้เรียนรูจั้กคิด วิเคราะห์
3. มีการใชเ้ทคนิคการสอนต่างๆ เพ่ือให้เกิดความสนใจ
4. มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธข์องวิชาที่เรียน
   กับวิชาอ่ืนๆ
5. มีการแนะผู้เรียนให้รูจั้กแหล่งค้นคว้าศกึษาเพ่ิมเติม
6. มีการฝกึให้ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียน
ประสบการณ์
7. มีความสามารถใชส่ื้อการสอนทีเ่หมาะสม
8. มีความสามารถประเมินความรูค้วามเข้าใจ



เอกสารประกอบการสอน

ผลงานทางวิชาการท่ีใช้ประกอบการสอนวชิาใดวชิา
หน่ึงตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ท่ีสะท้อนให้เห็น
เน้ือหาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ

การเผยแพร ่

จัดท าเป็นรปูเล่ม หรอื ถ่ายส าเนาเย็บเล่ม



„ ปก
„ ค าน า
„ สารบญั
„ แผนการสอน ได้แก่

‟ ค าอธบิายรายวิชา
‟ หัวเรือ่ง
‟ วัตถปุระสงค์
‟ กจิกรรม
‟ การประเมนิผล

„ เนื้อหาวิชา มี
รายละเอยีดพอควร 
(อาจมแีผนภูมิ Slide 
ประกอบได)้

„ ค าถามท้ายบท
„ บรรณานกุรม

เอกสารประกอบการสอน



เอกสารค าสอน

ผลงานทางวิชาการท่ีใชส้อนวิชาใดวิชาหน่ึงตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย ท่ีสะท้อนใหเ้น้ือหาวิชาท่ีสอน และ
วิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจจะมีการพัฒนาจาก
เอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์

การเผยแพร ่จัดท าเป็นรปูเล่มด้วยการพิมพ์ หรอื ถ่าย
ส าเนาเย็บเล่ม



เอกสารค าสอน
ปก
ค าน า
สารบัญ
แผนการสอน ได้แก่
ค าอธบิายรายวิชา
หวัเรือ่ง
วัตถุประสงค์
กิจกรรม
การประเมินผล

เน้ือหาวิชา 
-มีความสมบูรณ์ ละเอียด 
ครอบคลุมเน้ือหาในแต่
ละเร่ือง

-มีค าถามทา้ยบท
-มีบรรณานุกรม



บทความทางวิชาการ
งานเขียนทางวิชาการทีมี่การก าหนดประเด็น หรอืวิเคราะห์
อย่างชดัเจน ตามหลักวิชาการ อาจเป็นการน าความรูจ้าก
แหล่งต่างๆ มารอ้ยเรียงเพ่ือวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

การเผยแพร ่ - วารสารทางวิชาการ
               - หนงัสือรวมบทความ
               - หนงัสือประมวลผลการประชุมวิชาการ



ต ารา
ผลงานทางวิชาการทีเ่รียบเรียงข้ึนอย่างเป็นระบบ ครอบคลุม
เน้ือหาสาระของวิชา หรอืส่วนหน่ึงของวิชา ท่ีสะทอ้นให้เห็น
ถึงความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศกึษา 

การเผยแพร ่ 
-พิมพ์ โดยโรงพิมพ์
-ส่ืออิเล็กทรอนิกส์



ต ารา : หนังสือที่รวบรวมองค์ความรู้ไว้อย่างเป็นระบบ ท าให้
เข้าใจได้ง่ายเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน มีลักษณะ
จ าเพาะดังนี้

    1.   เป็นหนังสือมุ่งให้ความรู้
    2.  มีการล าดับขั้นตอน
    3.  ใช้ศัพท์และส านวนที่มีความหมายเชิงวิชาการถูกต้อง
    4.  ความรู้ทีบ่รรจุในต ารา ต้องเป็นความรู้ที่คนในวงวชิาการ
เดียวกันรับรอง  หรือเป็นความรู้ใหม่

    5.  ข้อความรู้ใด ที่ยังมิได้ประจักษ์แพร่หลายในวงวิชาการที่
ต ารานั้นน ามากล่าวจะต้องมคี าอธิบาย

(ประเสริฐ ทองเจริญ ๒๕๔๙)



หนังสือ
ผลงานทางวิชาการทีเ่รียบเรียงข้ึนโดยมีรากฐานทางวิชาการที่
ม่ันคง และให้ทศันะของผู้เขียนทีเ่สรมิสรา้งปัญญาความคิด 
และสรา้งความแข็งแกรง่ทางวิชาการ เน้ือหาสาระทนัสมัย  ไม่
จ าเป็นต้องสอดคล้องวิชาใดวิชาหน่ึง

การเผยแพร ่ - พิมพ์ โดยโรงพิมพ์
              - ส่ืออิเล็กทรอนิกส์



    หนังสือ: เป็นหนังสือทางวิชาการอาจใช้เป็นต าราก็ได้   
เนื้อหา ใน “หนังสือ” ที่ไม่ได้นบัเป็น “ต ารา” เป็นการเรียบ
เรียงขึ้นเพื่อให้นักวิชาการด้วยกันได้อ่าน มีวตัถุประสงค์ที่จะ
เสนอความรู้ที่ได้ค้นพบมาใหม่ หรือน ารวบรวมเรียบ
เรียงความรู้ที่ผู้อืน่ศึกษาเอาไว้เสนอในลักษณะที่ท าให้เข้าใจ
ได้ง่าย ส านวนที่ใช้มีความหมายเชิงวิชาการถูกต้อง ผู้เรียบ
เรียงย่อมมีอิสสระมากกว่าการเรียบเรียงต ารา 

(ประเสริฐ ทองเจริญ ๒๕๔๙)
                                                                    



ต ารา/หนังสือ
„ ปก
„ ค าน า
„ สารบญั

„ เนื้อหาวิชา
„ ค าถามท้ายบท
„ บรรณานกุรม

ISBN ส านักพมิพ์ จ านวนพมิพ์ 



แนวทางการประเมินต ารา/หนังสือ

1.  เนื้อหาสาระวิชาการ ถูกต้อง ตรงตามชื่อเรื่อง ต ารา/
หนังสือ 

2.  เนื้อหาสาระวิชาการ การอ้างอิงสมบูรณ์และทันสมัย
3.  เรียบเรียงเนื้อหาที่มีระบบระเบียบ ใช้ภาษาเขียน อ่าน

เข้าใจง่าย
4.  มีแนวคิดการน าเสนอชัดเจน มีประโยชน์ทางวิชาการใน

ระดับอุดมศึกษา
5.  มีการสังเคราะห์ความรู้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ

(พจน์  สะเพียรชัย 2554)



6.  มีการสอดแทรกประสบการณ/์งานวิจัยของผู้
ขอประเมิน 

7.  น าไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้หรือน าไปปฏิบัติได้ 
8.  มีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการในเรื่อง

ใดๆจนได้องค์ความรู้ใหม่
9.  มีการกระตุ้นเกดิความคิดต่อเนื่อง
10.  เป็นทีเ่ชื่อถือยอมรับในวงวิชาการ/วิชาชีพ

ในระดับชาติ /นานาชาติ



งานวิจัย
ผลงานทางวิชาการทีเ่ป็นการศกึษาหรอืค้นคว้าอย่างมีระบบด้วย
วิธวิีทยาการวิจัยทีเ่ป็นทีย่อมรบัในสาขาวิชาน้ันๆ มีข้อสรปุทีจ่ะ
น าไปสู่ความกา้วหน้าทางวิชาการ

การเผยแพร่  - วารสารทางวิชาการ
                - หนงัสือรวมบทความวิจัย

- เสนอต่อทีป่ระชุมวชิาการ (Proceeding)
                - เผยแพรง่านวิจัยฉบบัสมบูรณ์ ไปยงัวงวิชาการ
                        และวิชาชีพในสาขานัน้ๆ



การประเมนิ : พิจารณาทั้งคุณภาพและปริมาณ

เงื่อนไข :  ต้องไม่ใช่ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เป็น

ส่วนหนึ่งของการศึกษาของผู้ขอรับการประเมินเพื่อรับ

ประกาศนียบัตรหรือส่วนหนึ่งของการฝกึอบรม



ตัวอย่างเกณฑ์ประเมินผลงานวจัิย

1. งานวิจัยตรงกับสาขาที่ขอก าหนดต าแหน่ง
2.เป็นงานใหม่ (originality) สร้างองค์ความรู้ใหม่(body of 

knowledge
2. มีขั้นตอนและระเบียบวิธีวจิัยถูกต้อง

- การออกแบบวิจัย ครบถ้วน หรือครอบคลุมปัญหาวิจัยท่ี
ศึกษา ขั้นตอนเหมาะสม เครื่องมือ การสร้างเครื่องมือ การ
เก็บข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.  การตรวจสอบเอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้องครอบคลุมปัญหา 
ทฤษฎีและตัวแปรที่ศึกษา และทันสมัย 

4. มีการระบุที่มา/ปัญหาของการวิจัยสอดคล้องกับผลงานวิจัย



5. บทวิจารณ์/อภิปราย
  -  มีการเสนอบทวิจารณ์ หรืออธิบาย ผลการวิจัยให้เป็นที่
เข้าใจได้ดี
  -  มีการน าผลการวิจัยผู้อื่นมาประกอบการวิจารณ์ 

6. คุณภาพการใช้ภาษา
-  มีการใช้ภาษาที่ถูกต้องและการเสนอผลงานได้อย่างรัดกุม
-  เขียนได้กะทัดรัด ไม่สับสน
-  มีการใช้ศัพท์เฉพาะที่ถูกต้อง 
-  บทความวิจัยเป็นภาษาไทย ไม่มีภาษาอังกฤษปะปนโดยไม่

จ าเป็น
7. มีความคงเส้นคงวาในการน าเสนอเนื้อหา
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ปัญหาการเสนอผลงานวิจัย

1. การเผยแพร่ผลงานในทีป่ระชุมสมัมนา(Proceedings)ในวารสารที่
เปน็แบบ in house Journal ขาดการกลัน่กรองจากกอง
บรรณาธิการหรือมี peer review

2. สัดส่วนของผู้ขอรับการประเมนิกบัผูร้่วมงานไมต่รงกับความเปน็
จริง (มกีารปรับเปลี่ยนชื่อแรกหรือปรบัเปลีย่นสดัสว่นในแตล่ะ
ผลงาน) 

3. น าผลงานผู้อื่นมาขอต าแหนง่ = กระท าผิดทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ

4.  ผลงานวิจัยท าให้เชื่อว่าไมเ่ปน็ตน้แบบ (originality) เรื่องซ้ าซ้อน
กับที่เคยตพีมิพ์เผยแพร่ เขียนเรื่องทีม่ีผลอยา่งเดยีวลงในหลายที่



5.  เป็นงานที่ซ้ าซ้อน ดัดแปลงจากหัวข้อที่มีผู้เคยท ามาแล้วมี
6.  การออกแบบวิจัยไมถู่กต้อง ไม่เหมาะสม ในด้านประชากร 

กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
     แปลความหมาย
7. การนิยามตัวแปรไม่ดี
8. ตอบค าถามวิจัยไม่หมด ไม่ตรง
9. ขาดการอภิปราย ผลการวิจัย หรืออภิปรายได้ไม่ตรง

ประเด็น ไม่ดีเท่าที่ควร
10. ในบทวิจารณ์ขาดการน าผลการวิจยัผู้อื่นมาประกอบ การ

วิจารณ์ 
(พจน์  สะเพียรชัย 2554)



สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เช่น เครื่องทุ่นแรง ผลงานการ
สร้างสิ่งมีชีวิตพันธ์ใหม่ วัคซีน สิ่งก่อสร้าง ผลงานด้านศิลปะ

งานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นวรรณกรรม งานด้านปรัชญา 
ประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการอื่นที่มีความส าคัญและทรงคุณค่า 
โดยเมื่อแปลแล้วจะเสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการที่
ประจักษ์

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน



2 senses of the word INVENTION
1. the creation of something in the mind
2. a creation (a new device or process) resulting 

from study and experimentation 
(http://www.audioenglish.net/dictionary/inve
ntion.htm)

เป็นส่ิงใหม่ส าหรบัสาขาน้ัน
มีขบวนการข้ันตอนการประดิษฐ์ท่ีอธบิาย/ช้ีแจง ได้
วธิกีารพัฒนาแสดงถึงความก้าวหน้าทางวชิาการ
สามารถน ามาใช้ประโยชน์เป็นท่ียอมรบัแก่วง
วชิาการน้ัน ๆ 



ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน (ต่อ)
ผลงานต้องประกอบด้วยบทวิเคราะห์ที่อธิบาย และ
ชี้ให้เห็นว่างานดังกล่าวท าให้เกิดความกา้วหน้าทาง
วิชาการหรือเสริมสร้างองค์ความรู้ แสดงถึงความสามารถ
ในการบุกเบิกในสาขาน้ัน

รูปแบบการเผยแพร่  
- เอกสาร พิมพ์โดยโรงพิมพ์
-สื่ออิเล็กทรอนิกส์
-จัดนิทรรศการ การจัดแสดง หรือมีการน าไปใช้ หรือ                          
ประยุกต์ใชอ้ย่างแพร่หลาย



บทเรยีนอิเล็กทรอนิกส์

เน้ือหามีความสมบูรณ์ครอบคลุม 1 รายวิชา
ผ่านการประเมินของผู้เช่ียวชาญต้อง
ใชใ้นการเรยีนการสอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศกึษา
มีภาพ เสียง  Animation  
มีการประเมินทา้ยบท 
มี Interaction กับผู้เรียน



ควรระวังเรื่องการพิมพ์ผิด
กรณีต้องการให้ทราบว่ามาจากค าภาษาอังกฤษค าใด ให้ใช้
วงเล็บภาษาอังกฤษเพียงครั้งเดียว

บทความทางวิชาการ ควรทันสมัย วิเคราะห์ในเชิงวิพากษ์ มี
คุณค่าในเชิงวิชาการ

หนังสือ ต ารา พิมพ์โดยส านักพิมพ์ และมีการเผยแพร่ มีความ
สมบูรณ์ถูกต้องของเนื้อหาสาระ  มีค าถามท้ายบท อ้างอิงหาก
มีการคัดลอก หรือรูปภาพ ข้อความ มีบรรณานุกรมทุกบท   
มีดัชนี

ข้อเตือนใจ



III. จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (5 ข้อ)
1. ซื่อสัตย์ ไม่ลอกงานผู้อื่น/ไม่เสนองานเรื่องเดียวกันเผยแพร่ 

มากกว่า 1 แห่ง
2. ต้องให้เกียรติอ้างถึงแหล่งที่มาของข้อมูล
3. ต้องไม่ละเมิดสิทธสิ่วนบุคคลและมนุษยชน
4. ผลงานถูกต้องตามหลักวิชาการ/ไม่มีอคติ/เสนองานตามจริง

ไม่เบี่ยงเบนผลเพื่อประโยชน์ ส่วนตัวหรือท าให้ผู้อื่นเสียหาย
หรือแปลผลงานเกินความจริงโดยไม่มีข้อมูลยืนยันทาง
วิชาการ

5.  น าผลงานไปใช้ในทางชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
(พจน์  สะเพียรชัย 2554)



การแต่งต้ังต าแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีพิเศษ
ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างย่ิง อาจแต่งต้ังผู้

ท่ีมีคุณสมบัติแตกต่างไปจากท่ีก าหนด ให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึน้ได้ ผลการสอนต้องมีความเช่ียวชาญ
พิเศษ  และผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพดีเด่น

- คุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
1. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งไม่ครบตามหลักเกณฑ์
2. การขอต าแหน่งโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
3. การขอต าแหน่งโดยเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา



การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษให้ด ารงต าแหน่งวิชาการ 

ใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับอาจารย์ประจ า
ต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งคือ
„ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
„ รองศาสตราจารย์พิเศษ
„ ศาสตราจารย์พิเศษ



การแต่งต้ังผู้ท่ีเคยด ารงต าแหน่งทางวิชาการมาก่อน
มหาวิทยาลัยอาจแต่งต้ังผู้ท่ีเคยด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ในสถาบันอุดมศกึษาอ่ืน ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ในสาขาและระดับท่ีมา  สูงกว่าท่ีเคยด ารงอยู่ก็ได้  โดย
ความเห็นชอบของสภาสถาบัน

การพิจารณาผลงานที่เคยประเมินมาแล้ว
ในกรณีการขอต าแหน่งทางวิชาการในระดับและสาขาเดิม 
หากผลงานเดิมนั้นเคยผ่านการพิจารณามาแล้ว ไม่ต้อง
พิจารณาผลงานวิชาการนั้นใหมอ่ีก



กรณีผลงานทางวิชาการทีน่ ามาใช้ไม่ได้ท าคนเดยีว
รณีนี้ ต้องใช้แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม ตัวอย่างแบบฟอร์ม

หลักฐานการมีส่วนร่วมในงานวิชาการ 
ของ ............................................................

[ ]บทความทางวิชาการ   [ ] ต ารา  [ ] หนังสือ [ ]งานวิจัย [ ] ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ผู้ร่วมงาน จ านวน ......... คน แต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้

ชื่อผู้ร่วมงาน ปริมาณงานร้อยละและหน้าที่ ความรับผิดชอบ

ลงชื่อ.........................................                 ลงชื่อ..............................................
 (...........................................)                    (.................................................)



หลักเกณฑ์
ผลงานวิจัย ผู้เสนอขอต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือต้อง
เป็นผู้ด าเนินการหลักและต้องมีผลงานวิจัยอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง
สอดคล้องกันซึ่งแสดงปริมาณผลงานวิจัยรวมกันเทียบได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของผลงานวิจัยหนึ่งเรื่อง
กรณีงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการผู้เสนอขอต้องเป็นผู้ด าเนินงานหลักใน
บางโครงการอย่างน้อย 1 เรื่องและปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50
กรณีงานวิจัยที่ด าเนินการเป็นชุดต่อเนื่องกัน ผู้ขอต้องเป็นผู้ด าเนินการ
หลักและมีปริมาณผลงานรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50



ปจัจัยที่เอือ้ตอ่การเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการของอาจารย์
ในมหาวทิยาลยัเอกชน

Factors Conducing to Academic Promotion of Instructors
in Private Universities

ศรดุา ชัยสวุรรณ *
ศ.ดร. วชิัย วงษใ์หญ่** , ศ.ดร. เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ ์ราชบัณฑิต** , ผศ.ดร. 

สดุา ทัพสวุรรณ**
วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที ่18 ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2549-มีนาคม 2550



ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการเขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ปัจจัยด้านองคก์าร: 
วัฒนธรรมองค์การ ค่านิยมในการท างานของผู้บรหิาร 
และการส่งเสรมิสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยด้านตัวอาจารย์: 
แรงจูงใจ เจตคติต่อการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและ
การพัฒนาตนเองด้านวิชาการ



กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: พิจารณาจาก
บทความซึ่งเป็นการสรุปผลสุดท้ายของการศึกษาวิจัย
ลักษณะของธรรมชาติวิชาจะเป็นกายภาพผลงานทาง
วิชาการจะเป็นรูปธรรม 
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์: พิจารณา
จากรายงานการศึกษาวิจัยที่เต็มรูปแบบซึ่งเป็นรูปเล่ม 
ผลงานทางวิชาการจะมีลักษณะเป็นนามธรรม

การพิจารณาผลงานทางวิชาการของกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และ กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์



สอดคล้องกับผลงานวจิัยของ พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ (2545 :
214) ที่พบว่า
อาจารย์ในสาขามนุษย์ศาสตร&์สังคมศาสตร์มีความเห็นว่า
ผลงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มักไม่ค่อยได้รับ
การยอมรับในวงการวิชาการในระดับสากล เนื่องจากผลงานส่วน
ใหญ่เป็นการศึกษาในวฒันธรรมเฉพาะกลุ่ม ขาดการน าไปขยาย
องค์ความรู้ไปสู่ระดับสากลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของ
กลุ่มสาขาวชิาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ กลุ่มสาขาวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 



ระดับมหาวิทยาลัย ควรมีนโยบายในการ
ส่งเสรมิและสนับสนุน ตลอดจนให้ความ ส าคัญ
ต่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
ระดับคณะ ควรมีการกระตุ้นและให้ก าลังใจ
อาจารย์ในคณะวิชา 
ระดับสาขาวิชา ควรมีการจัดและลดภาระงาน
สอนให้กับอาจารย์



ผู้บริหารทุกระดับมีบทบาทส าคัญในการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
ดังผลการวิจัยของ สจีวรรณ ทรรพวสุ (2540 : 178-
179)ที่พบว่าผู้บริหารจะต้องสนับสนุนภารกิจด้านการ
วิจัยอย่างจริงจังโดยการก าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน
สนับสนุนเงินอุดหนุนงานวิจัยให้มีจ านวนเพียงพอ



ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ อาทิตยา ดวงมณี 
(2540 : 2) ที่ว่า 
ภาควิชาหรือสาขาวิชาถือได้ว่าเป็นหน่วยงานระดับ
ปฏิบัติการที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดังนั้นการ
วางแผนและการก าหนดบทบาทของตนเองในแต่ละ
ภาควิชาและสาขาวิชาจะต้องสะท้อนความส าเร็จและ 
ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการของภาควิชาและสาขาวิชา
นั้น ๆ



ระดับอาจารย์ ตัวอย่างปัญหาการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ - นภาภรณ ์หะวานนท์ (2549) 
กระบวนการด าเนินการล่าช้า 
อาจารยไ์ม่ทราบว่า ควรส่งผลงานมากน้อยแคไ่หน
ผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาวิชาการก าหนด 

ดังนั้นแตล่ะมหาวิทยาลัยจึงควรได้มกีารจัดตั้งหน่วยงานให้
ค าปรึกษาและแนะแนวเกี่ยวกับขั้นตอนหรือกระบวนการของ
การเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการเพื่อใหอ้าจารย์ได้รับทราบระเบียบ 
กฎเกณฑแ์ละวิธกีารที่ชัดเจนมากขึ้น



ปัจจัยที่เอื้อต่อการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ คือ 
ปัจจัยด้านองค์การ ไดแ้ก่ 
วัฒนธรรมองค์การ 
ค่านิยมในการท างานของผู้บริหาร และ
การส่งเสริมสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 



ดังแนวคิดของ คลาร์ก(Clark, 1983) ที่ว่า
วัฒนธรรมในระบบอุดมศึกษาที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของ
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผล
ต่อรูปแบบการประพฤติปฏิบัติตนในการด าเนินงานด้านวิชาการ
ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 
แนวคิดของวินยั ด าสุวรรณ (2542 : 9) ที่ว่า 
ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในการสร้างบรรยากาศและจูงใจ
ให้อาจารย์ท างานวิจัย หากคณะผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนที่จะ
ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 



ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel, 2005 : 166) : ค่านยิมเปน็วัฒนธรรม
ระดับกลางขององค์การทางการศึกษา 
วันทนา เมอืงจนัทร์ (2542 : 94):  ค่านยิมเปน็ความเชือ่หรือวฒันธรรมของ
สถานศึกษาที่ควรประพฤติปฏบิัติที่สอดคล้องกบัพฤติกรรมการสอนและการท างาน 
นพ ศรีบญุนาค (2540 : 188): พบวา่การสนับสนุนและการสร้างขวญัก าลังใจ
ใหแ้กอ่าจารยใ์นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นผู้บรหิารจ าเป็นต้องใช้ทฤษฎีการจงูใจ
ซึ่งอาจจะอยู่ในรปูของค่าตอบแทน รางวัล เงนิเดือนสวสัดิการ 
กาญจนา ค้ายาดี (2538 : 41):  พบวา่ การตระหนักถึงความส าคัญของผลงาน
ทางวิชาการเปน็แรงจูงใจที่ส าคัญทีจ่ะท าใหอ้าจารย์มกีารค้นควา้และผลิตผลงาน
ทางวิชาการออกมามากขึ้น ซึ่งเจตคติตอ่การผลิตผลงานทางวิชาการเปน็ปจัจยัที่มี
แนวโน้มจะเปน็ลกัษณะของอาจารย์ที่ไดร้บัต าแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากอาจารย์
ที่มเีจตคติตอ่การผลิตผลงานทางวิชาการจะส่งผลให้อาจารยเ์หน็คุณค่า ให้
ความส าคัญ



วัลภา เทพหสัดนิ ณ อยุธยา (2543 : 55) :  อาจารยต์้องตระหนกั
ในบทบาทหนา้ที่ของตนด้วยการพัฒนาตนเอง พฒันาบุคลิกภาพ มี
ความรับผิดชอบต่อบทบาทและหนา้ทีท่ีไ่ดร้ับมอบหมายเพื่



อทุัย บญุประเสรฐิ,  (2543 : 45): ผู้สอนในระดับสูงโดยเฉพาะอาจารย์ 
จะต้องแสดงใหเ้หน็ถงึความกา้วหนา้และความแกร่งกล้าในสาขาวิชาของตน มี
ความจ าเปน็ต้องดูแลให้วิชาการในแวดวงของตนกา้วหน้าอยูเ่สมอ ส่วนปจัจยั
ด้านอาจารย์ ได้แก ่แรงจงูใจเจตคติตอ่การเข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการ และการ
พัฒนาตนเองด้านวิชาการ เนื่องจากอาจารย์เปน็บุคลากรที่ตอ้งอทุิศเวลาส่วน
หนึง่ในการค้นคว้าวจิยั และเตรียมการสอน มีความเต็มใจและทุ่มเทความรู้
ความสามารถ 
ฉะนัน้ควรจะได้มีการส่งเสริมสนบัสนุนให้ขวัญและก าลังใจ
มหาวทิยาลัยควรจะมีระบบหรือวธิีการสร้างแรงจงูใจใหบุ้คลากรได้ใช้ศักยภาพ
ได้เต็มที่เพื่อให้เกิดความรู้สึกและเจตคติที่สัมพันธก์บัการพัฒนาตนเองในการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนอดทน อุทิศเวลาในการผลิตผลงานทาง
วิชาการเพื่อเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ



ข้อเสนอแนะ
1. ระดบัมหาวิทยาลยั
1.1 ควรก าหนดนโยบายและการปฏิบตัิและเอื้อให้อาจารย์พัฒนา
ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนมกีารจูงใจด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้
อาจารย์เหน็ความส าคัญของการเสนอขอต าแหนง่ทางวิชาการ
1.2 ปฏิบตัิภารกจิส าคัญในการสร้างองคค์วามรู้ใหมจ่ากการศึกษา
คน้คว้า การวิจยั โดยการจัดตัง้โครงการพีเ่ลีย้ง (Mentor’s 
Project) -จดัหาพีเ่ลีย้งทีม่ีความรู้ความสามารถ และความเชีย่วชาญ
ในการวิจยัเพื่อเปน็ทีป่รึกษาและให้ความรู้แก่อาจารย์ที่ยังขาดความรู้
ด้านการวิจัย



1.3 จัดตั้งหน่วยงานในการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่การเตรียมตัวขอต าแหน่งทาง
วิชาการ การศึกษาระเบียบการและกฎเกณฑ์ในการยื่นเสนอ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ กระบวนการยื่นขอต าแหน่งทาง
วิชาการ ตลอดจนเมื่อได้รับต าแหน่งทางวิชาการแล้วจะ
รักษาสถานภาพของต าแหน่งทางวิชาการและการขอ
ต าแหน่งในระดับที่สงูขึ้นอย่างไร



1.4 ไม่ควรสร้างปัจจัยอื่นๆที่อาจท าให้การเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์เป็นกระบวนการที่ยากขึ้นกว่าระเบียบ
มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธกีาร ที่ทางส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.)ได้ระบุไว้
เลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ (Readers) ที่
เหมาะสมและตรงกับสาขาวิชาของอาจารย์ที่ยื่นขอต าแหน่งทาง
วิชาการตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวควรเป็นผู้ที่เป็น
กัลยาณมิตร เนื่องจากส่วนหนึ่งที่ท าให้การเสนอขอต าแหน่ง
ทางวิชาการประสบผลส าเร็จหรือไม่นั้นก็คือผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานทางวิชาการ(Readers)



1.5 เห็นความส าคัญและคุณค่าของต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ว่ากระบวนการได้มานัน้ อาจารย์จะต้องใช้ความรู้
ความสามารถ และความอดทนในการผลิตผลงานทางวิชาการ
และการวิจยั ตลอดจนการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการที่ต้องใช้
ระยะเวลานาน อันเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัยและ
ตัวอาจารย์เอง
ดังนั้นมหาวิทยาลัยต้องยอมรับสภาพของการจา่ยค่าตอบแทน
ให้แก่อาจารย์ที่สมควรได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินค่าต าแหน่ง
ทางวิชาการนี้



2.  ระดับอาจารย์
2.1 ตั้งเป้าหมายและวางแผนในการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ   ท าความเข้าใจและปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของถาบันอุดมศึกษา   ใช้ความรู้ความสามารถ 
กระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ  ศึกษา
ระเบียบ การและกฎเกณฑ์ในการยื่นเสนอขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ



2.2 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการในด้านความส าคัญและเชื่อมโยง
กับการเรียนการสอน   สิทธิประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยและของตนเอง  การเป็นที่ยอมรับของ
สังคมการศึกษา  ผลประโยชน์ของลูกศิษย์
…………….



1. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งวิชาการ (กพต.)
2. อนุกรรมการประเมินผลการสอน
3. ผูท้รงคณุวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการ

มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา 
(ก.พ.อ.)

คณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องและมีบทบาทในเร่ืองน้ี

สกอ. : 



1. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งวิชาการ (กพต.)
2. อนุกรรมการประเมินผลการสอน
3. ผูท้รงคณุวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการ

ประธาน แตง่ตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลยั
กรรมการ ศ. จากหน่วยงานภายนอก 6 คน
เลขานกุาร รองอธิการบดฝี่ายวชิาการ

คณบดีและบุคลากรภายในคณะ แต่งต้ังเจากบุคคลภายนอก
ในสาขาวิชาท่ีมีการขอก าหนด

ต าแหน่ง)



จ านวนกรรมการและการตัดสิน
 โดยวิธีปกติ จ านวนกรรมการพิจารณา 3 ท่าน

(ประธาน 1 ท่าน) ผล 2/3  หรือ 3/3
 โดยวิธีพิเศษ  กรรมการพิจารณา 5 ท่าน (ประธาน 1 ท่าน)
         ผล 4/5 หรือ 5/5



ข่าวส านักงานรัฐมนตรี ๒๕๒/๒๕๕๕ 
ประกาศกระทรวงฯ ขอความร่วมมือปรับปฏิทินการเปิดภาคการศึกษา

เพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษาในระดับสากลและการเปิดประชาคมอาเซียนใน
ปี พ.ศ.2558 และเพื่อประโยชน์แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่ง
จะใช้เวลาศึกษาในชั้นเรียนได้อย่างเต็มที่ ครบตามหลักสูตร มีเวลาเตรียมตัวเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาไม่ต้องเร่งด าเนินการรับ
นักศึกษา อีกทั้งเพือ่ความเป็นเอกภาพในระบบการจัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษาด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการจงึขอความ
ร่วมมอืสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและก ากับทุกแหง่ปรบัปฏทิินการเปิดภาคเรยีน
ทุกหลักสูตรของสถาบนัอุดมศึกษา เปน็ช่วงเดือน สิงหาคม-กนัยายน
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เปน็ตน้ไป


