
 
 
 
 

การเข้าสู่ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

 
โดย รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 



2 

เกณฑ์การพิจารณา 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและ
ปฏิบัติภาระงานตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งได้ครบถ้วนทั้งปริมาณและ
คุณภาพ 

2. มีผลการสอนเป็นไปตามเกณฑ์ทั้ง

ปริมาณและคุณภาพ 

3. มีผลงานทางวิชาการ เป็นตามเกณฑ์ 

ทั้งปริมาณและคุณภาพ 

4. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 



ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ปฏิบัติงานไม่
น้อยกว่า 9 ปี 

ปฏิบัติงานไม่
น้อยกว่า 5 ปี 

ปฏิบัติงานไม่
น้อยกว่า 2 ปี 

ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  

เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์                         
ไม่น้อยกว่า 3 ปี 



ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

จากต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 

ขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์  



 
 
 
การนับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรต าแหน่งทาง
วิชาการซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันอุดมศึกษาอื่น และได้โอนย้าย 
หรือมาปฏิบัติต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
-  สถาบันอุดมศึกษาในประเทศที่ ก.พ.อ. รับรอง  
-  สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง 
- อาจารย์ประจ า ให้นับเวลารวมได้ทั้งหมด 
- อาจารย์พิเศษให้นับเวลาได้ 3 ใน 4 ของเวลาที่สอน และสอนประจ า
วิชาใดวิชาหนึ่งซึ่งเทียบค่าหน่วยกิตได้ไม่น้อยกว่าสองหน่วยกิต/
ทวิภาค  
 ก.พ.อ. ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 



ผลงานในการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

 

 ผลงานส่วนที่ 1  ผลงานเพื่อประเมินผลการสอน
    เอกสารประกอบการสอน หรือ
    เอกสารค าสอน  

 ผลงานส่วนที่ 2 ผลงานวิชาการ 

     งานวิจัย     
     หนังสือ หรือ ต ารา หรือ  
    บทความทางวิชาการ ฯลฯ 

‘ผลงานของอาจารย์คือผลงานของมหาวิทยาลัยนั่นเอง’ แบ่งออกเป็น 2ส่วน 



ผลงานที่จัดส่ง : ผลงานเพื่อการประเมินผลการสอน  ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (เกณฑ์เดิม) 

ภาคบังคับ  

+ 

เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 

    ผลงานวิจัย หรือ 1. ต ารา 

ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น  

2. หนังสือ 

3. บทความทางวิชาการ 

1. การประเมิน 
ผลการสอน 

เอกสาร 
ประกอบการสอน 

2. การประเมินผลงานวิชาการ 
ดี 



 (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕  



ผลงานที่จัดส่ง : ผลงานเพื่อการประเมินผลการสอน  ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 

ภาคบังคับ  

+ 

เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 

       ผลงานวิจัย 1. ต ารา 

2. หนังสือ หรือผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่น 

 

1. การประเมิน 
ผลการสอน 

เอกสาร 
ค าสอน 

2. การประเมินผลงานวิชาการ 
ดี 



ผลงานที่จัดส่ง : ผลงานเพื่อการประเมินผลการสอน  ต าแหน่ง ศาสตราจารย์ 

ภาคบังคับ  

+ 

เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 

1. ผลงานวิจัย 1. ต ารา 

2. หนังสือหรือ ผลงานทาง
วิชาการในลักษณะอื่น 

1. การประเมิน 
ผลการสอน 

เอกสารค าสอน 

2. การประเมินผลงานวิชาการ 
ดีมาก 



การขอเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการก่อนการลาศึกษา 
หรือฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

หากประสงค์จะขอเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการต้อง
ด าเนินการเสนอเรื่องให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ได้รับ
อนุมัติให้ไปศึกษา หรือฝึกอบรมทั้งในและ
ต่างประเทศ แต่ต้องเป็นการขอก าหนดแต่งตั้งโดย
วิธีปกติเท่านั้น 



การขอแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 

การขอแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ คือ การ
ขอแต่งตั้งต าแหน่งในขณะที่มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง
ต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง มี 2 
กรณี ดังนี้ 
กรณีที่ 1 การขอแต่งตั้งข้ามต าแหน่ง เช่น การขอแต่งต้ังผู้
ด ารงต าแหน่งอาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
หรือศาสตราจารย์ โดยที่ไม่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ มาก่อน 





กรณีที่ 2 
การขอแต่งต้ังต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาที่แตกต่างจากสาขาวิชา
เดิม เช่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดิมขอในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ขอในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ต าแหน่งศาตราจารย์ขอ
ในสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 
 



การประเมินโดยวิธีพิเศษ 
 

ต้องใช้ READER ในการอ่านผลงาน 5 คน และเกณฑ์ผ่าน 4 ใน 5 คน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ผลการประเมินต้องอยู่ใน
ระดับดีมาก ส่วนศาสตราจารย์ผลการประเมินต้องอยู่ในระดับดีเด่น 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
- ระดับดีเด่น ต้องมีคะแนนร้อยละ 88-100 
- ระดับดีมาก ต้องมีคะแนนร้อยละ 75-87 
- ระดับดี ต้องมีคะแนนร้อยละ 60-74 



การประเมินโดยวิธีปกต ิ
 

ต้องใช้ READER ในการอ่านผลงาน 3 คน และเกณฑ์ผ่าน 2 ใน 3 คน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ผลการประเมินต้องอยู่ใน
ระดับดี ส่วนศาสตราจารย์ผลการประเมินต้องอยู่ในระดับดีเด่น 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
- ระดับดีเด่น ต้องมีคะแนนร้อยละ 88-100 
- ระดับดีมาก ต้องมีคะแนนร้อยละ 75-87 
- ระดับดี ต้องมีคะแนนร้อยละ 60-74 



เอกสารประกอบการสอน 
ค านิยาม ผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตาม
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการ
สอนอย่างเป็นระบบ จัดเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้สอนในการใช้
ประกอบการสอน 
การเผยแพร ่อาจเป็นเอกสารที่จัดท าเป็นรูปเล่มหรือถ่ายส าเนาเย็บเล่ม หรือ
เป็นสื่ออื่น ๆ เช่น ซีดีรอมที่ได้ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งใน
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา 



เอกสารค าสอน 
ค านิยาม ผลงานทางวิชาการที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่สอน และวิธีการสอนอย่างเป็น
ระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์กว่า
เอกสารประกอบการสอน จัดเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้เรียนที่น าไปศึกษาด้วย
ตนเองหรือเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนในวิชาน้ัน ๆ 
การเผยแพร่ ต้องได้รับการจัดท าเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายส าเนาเย็บ
เล่ม หรือสื่ออื่น ๆ ที่แสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ โดยใช้เป็น “ค าสอน” ให้แก่
ผู้เรียนในวิชานั้น ๆ มาแล้ว 
 



ต ารา 
 ค านิยาม ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุม
เนื้อหาสาระ ของวิชาหรือเป็นส่วนหน่ึงของวิชา หรือของหลักสูตรก็ได้ ที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรียนการ
สอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
การเผยแพร่ 
 การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือ
ส านักพิมพ์ (PUBLISHING HOUSE) หรือ โดยการถ่ายส าเนาเย็บเป็นรูปเล่ม หรือ ท า
ในรูปแบบอื่น ๆ 
 การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูป
ของซีดีรอม ฯลฯ  
 



หนังสือ 
 ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่ม่ันคง 
และให้ทัศนะของผูเ้ขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่ง
ทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้น ๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง มีความต่อเนื่อง
เชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุม   โดยไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไป
ตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหน่ึง   ในหลักสูตร และไม่
จ าเป็นต้องน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่งทั้งน้ีเนื้อหา
สาระของหนังสือต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันท่ีจัดพิมพ ์
การเผยแพร่ 
 1. การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ หรือส านักพิมพ์  
 2. การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ใน
รูปของซีดีรอม ฯลฯ  
หมายเหตุ   ต้องท าการเผยแพร่อย่างน้อย 4 เดือน และเมื่อมีการตรวจจาก
กรรมการแล้วต้องน าไปเผยแพร่อีกอย่างน้อย 4 เดือน   



บทความทางวิชาการ 
 งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการก าหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือ
วิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการจน
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์         ในประเด็นน้ันได้ อาจเป็นการน าความรู้จาก
แหล่งต่าง ๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดง
ทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย 
การเผยแพร่ 
              1. วารสารทางวิชาการ  
 2. หนังสือรวมบทความ 
 3. เผยแพรใ่นหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ 
(PROCEEDINGS) ระดับชาตหิรือระดับนานาชาติ ที่มีการบรรณาธิการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพ  



งานวิจัย 
 ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธี
วิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลค าตอบหรือข้อสรุปรวมที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าทาง
วิชาการหรือเอื้อต่อการน าวิชาการน้ันไปประยุกต ์

การเผยแพร่ 
 1.  บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการหนังสือรวมบทความวิจัยใน
 2. รูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ 
 3. บทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติ  
 



การเตรียมเอกสารและผลงานทางวิชาการ กรณีขอแต่งตั้งโดยวิธีปกติ 
 1.   บันทึกข้อความ (แสดงในหน้า 114) ลงนามโดยผู้เสนอขอ 
 2. แบบ ก.พ.อ. 03-04 (แสดงในภาคผนวก จ) 

  3. ผลงานวิชาการ ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอน จ านวน 8 ชุด 
ส่วนที 2 งานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการอย่างอืน่เช่นต ารา หนังสือ บทความ ฯลฯ 

จ านวน 8 ชุด 
 



4. แบบแสดงหลักฐาน กรณีมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (แสดงในหน้า 115) 

จ านวน 8 ฉบับ 

5. เอกสารการเผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์ ก.พ.อ. คือ 

 5.1 เอกสารขอบคุณจากห้องสมุด (5 แห่ง) ที่ได้รับเอกสารประกอบการ

สอน / เอกสารค าสอน / ต ารา 

 5.2 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิจัย  
 



ส่งเรื่องที่ไหน 
คณะรับเรื่องและด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง โดยคณบดีให้

ความเห็นใน แบบ ก.พ.อ. 03-04  
 




