
 สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  

พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2)  

ก. หลักเกณฑ์ 

ข. ขั้นตอน(วิธีการ) 

ค. สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
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ก. หลักเกณฑ์ (วิธีปกติ) 

1. ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

1.1 คุณสมบัติ 
 
     ป. ตรี  9 ปี  
     ป. โท 5 ปี  
     ป. เอก 2 ปี 

ไม่นับระยะเวลาที่ลาศึกษาต่อ 
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(2) มคีวามช านาญในการสอน 

1.2 ผลการสอน 

(1) มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
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(2) มคีวามช านาญในการสอน 

1.2 ผลการสอน 

(1) มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

(3) เสนอเอกสารประกอบการสอน ที่มคีุณภาพดี 
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(2) มคีวามช านาญในการสอน 

1.2 ผลการสอน 

(4) ใช้ประกอบการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 

(5) ในกรณีที่สอนหลายวิชาแต่ละวิชาสอนหลายคน ต้องเสนอเอกสาร 
      ในทุกหัวข้อที่เป็นผู้สอน รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยชั่วโมง (2 หน่วยกิต)  

(1) มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

(3) เสนอเอกสารประกอบการสอน ที่มคีุณภาพดี 
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1.3 ผลงานทางวิชาการประกอบด้วย (1) และ (2) ต่อไปน้ี 

(1)  1.1 ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี  หรือ       
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และ 
 
   (2)  ต ารา หรือ หนังสือ หรือ บทความทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดี 

1.3 ผลงานทางวิชาการประกอบด้วย (1) และ (2) ต่อไปน้ี 

(1)  1.1 ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี  หรือ       
1.2 ผลงานวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดี 
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1.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ม ี5 ข้อ) 

1. ความซื่อสัตย์  

2. การให้เกียรติอ้างอิง  

3. ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น  

4. เสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย  

5. น าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย  
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การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติ 

ต าแหน่ง 

คุณสมบัติ 

การสอน 

เอกสารการสอน 

ผลงานวิชาการ 

งานแต่ง 

จรรยาบรรณ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (วิธีที่1) รองศาสตราจารย ์ ศาสตราจารย์ (วิธีที่2) 

ป. ตรี 9 ปี ป.โท 5 ป ี
ป. เอก 2 ป ี

ช านาญ 

งานวิจัย/งานลักษณะอื่น 

คุณภาพดี 

ต ารา/หนังสือ/บทความ 
คุณภาพดี 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 

ผศ. + 3 ปี 

ช านาญพิเศษ 

งานวิจัย/งานลักษณะอื่น 

คุณภาพดี 

ต ารา/หนังสือ 
คุณภาพดี 

รศ. + 2 ปี 

เชี่ยวชาญ 

--- --- 

เชี่ยวชาญ 

รศ. + 2 ปี 

งานวิจัย/งานลักษณะอื่น 

คุณภาพดีมาก 

ต ารา/หนังสือ 
คุณภาพดีมาก 

งานวิจัย/งานลักษณะอื่น/ 

ต ารา/หนังสือ 

คุณภาพดีเด่น 

 เอกสารประกอบการสอน 

คุณภาพดี 
เอกสารค าสอน 

คุณภาพดี 
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การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 

-  การขอรับการประเมินข้ามเกิน 1 ระดับ 

- ระยะเวลาไม่ครบตามเกณฑ์ 

-  การขอรับการประเมินโดยเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเชี่ยวชาญ 
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การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 

ต าแหน่ง 

การสอน 

เอกสารการสอน 

ผลงานวิชาการ 

งานแต่ง 

จรรยาบรรณ 

คุณภาพดีเด่น 

ศาสตราจารย์ (วิธีเดียวเท่านั้น) 

5 ข้อ 

เชี่ยวชาญ 

--- 

งานวิจัย/งานลักษณะอื่น 

ต ารา/หนังสือ 
คุณภาพดีเด่น 

คุณภาพดีมาก 

คุณภาพดีมาก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ช านาญ 

งานวิจัย/งานลักษณะอื่น 

ต ารา/หนังสือ/บทความ 

5 ข้อ 

เอกสารประกอบการสอน 

คุณภาพดีมาก 

คุณภาพดีมาก 

คุณภาพดีมาก 

รองศาสตราจารย ์

5 ข้อ 

ช านาญพิเศษ 

งานวิจัย/งานลักษณะอื่น 

ต ารา/หนังสือ 

เอกสารค าสอน 
คุณภาพดีมาก 
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ข. ขั้นตอน (วิธีการ) 
ผู้เสนอขอ 

ตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้น 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง 
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอน 

สภามหาวิทยาลัย 

ภาควิชา 

คณะ 

 
 มหาวิทยาลัย 
(กองบริหารบุคคล) 
 
 อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง 

แจ้ง ก.พ.อ. ภายใน 30 วัน 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ก าหนดวันแต่งตั้ง 

วันที่คณะรับเรื่อง แต่ไม่ก่อนวันที่มีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการครบถ้วน 
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ค. สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

1. ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ  
- ผลงานทุกประเภท(ยกเว้นงานวิจัย)ต้องไม่น้อยกว่า 50%  
   และต้องเป็นผู้ด าเนินการหลัก  

- กรณีผลงานวิจัย ต้องไม่น้อยกว่า 50% หรือ 
  เป็นผู้ด าเนินการหลัก และมีผลงานอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน 
  รวมกันแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่า 50% ของงานวิจัย 1  

- ผลงานวิจัยต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา   

- ผลงานทางวิชาการที่เคยใช้ขอในต าแหน่งที่ต่ ากว่า 
  จะน ามาใช้ขอในต าแหน่งที่สูงกว่าอีกไม่ได้  

- กรณีการขอต าแหน่งในระดับเดียวกันและสาขาเดียวกันกับที่ได้เคยขอมาแล้ว 
  หากมีการน าผลงานทางวิชาการเดิมมาเสนอใหม่อีกครั้ง ให้ใช้ผลการพิจารณาเดิม 

14 



2. การลงโทษ 

  
  
  

2.1 ในระหว่างการพิจารณา หากพบว่าผู้เสนอขอต าแหน่งกระท าผิดจรรยาบรรณ 
      ให้อธิการบด ี

(1) สั่งงดการพิจารณาฯ 

(2) ด าเนินการทางวินัย 

(3) ห้ามผู้กระท าผิดเสนอขอฯมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
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2.2  กรณีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้วหากภายหลังตรวจสอบพบว่า 
       ผลงานฯ เป็นการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น  
       หรือน าเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเองให้อธิการบดี 

(1) สั่งถอดถอนต าแหน่ง 

(2) ด าเนินการทางวินัย 

(3) ห้ามผู้กระท าผิดเสนอขอฯมี ก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
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3. การอุทธรณ์ (กรณีผลการประเมินไม่ผ่าน) 

-  ยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบมติ 

- ค าวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยถือเป็นที่สุด 
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ข้อบังคับเกี่ยวกับการจ้างและการเลิกจ้าง 

อาจารย์ – ภายใน 5 ปีไม่ได้ ผศ. ให้ปฏิบัติงานต่ออีก 2 ปี โดยไม่ได้ขึ้นเงินเดือน 
                หากครบ 7 ปี แล้วไม่ได้ ผศ. อาจถูกเลิกจ้าง  

ผศ. – ภายใน 7 ปี (นับตั้งแต่วันที่ได้ ผศ.) หากไม่ได้เป็น รศ.  
          ให้ปฏิบัติงานต่ออีก 2 ปี โดยไม่ได้ขึ้นเงินเดือน 
          หากครบ 9 ปี แล้วไม่ได้ รศ. อาจถูกเลิกจ้าง  

รศ. – ภายใน 15 ปี (นับตั้งแต่วันที่ได้ รศ.) หากไม่ได้เป็น ศ.  
          ให้ปฏิบัติงานต่อไปโดยไม่ได้ขึ้นเงินเดือนจนอายุครบ 60 ปี     

เว้นแต่ว่าผู้นั้นได้ยื่นขอต าแหน่งไว้แล้วก่อนครบก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  

ไม่นับระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งบริหาร หรือ ลาศึกษาต่อ 

18 



เงินประจ าต าแหน่ง 

ต าแหน่ง เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทนฯ 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 
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อัตราเงินเดือน 

อัตราเงินเดือน 
ต าแหน่ง 

ขั้นต่ า ขั้นสูง 

อาจารย์ (ป. เอก) 20,400 ? 28,000 

ผศ. 26,000 40,000 

รศ. 33,200 60,000 

ศ. 42,400 
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จบแล้วครับ… 
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เกณฑ์การประเมินผลการสอน 

เชี่ยวชาญ คะแนน 3.60 – 4.00 
ช านาญพิเศษ คะแนน 3.01 - 3.59 
ช านาญ คะแนน 2.50 – 3.00 

2.49 ไม่เข้าเกณฑ ์คะแนน 

หลักฐาน  (1) แผนการสอน 

(2) ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 

(3) รายงานการวัดและประเมินผล 

(4) ตัวอย่างข้อสอบ 

กลับหน้าหลัก 
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              คะแนน 3.26 – 4.00       
              คะแนน 2.51 – 3.25 
             

คุณภาพดีมาก 
คุณภาพดี 

กรรมการผู้ประเมินเป็นกรรมการระดับคณะจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน  

กลับหน้าหลัก 
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ระดับคุณภาพของงานวิจัย 

ระดับดี – มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้องเหมาะสม 
                ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ 

ระดับดีมาก – ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้อง 
              (1)  เป็นความรู้ใหมท่ี่ลึกซึ้งกว่างานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษามาแล้ว 
              (2)  เป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวาง 

ระดับดีเด่น – ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีมาก และต้อง 
                  (1) เป็นงานบุกเบิกที่มีคุณค่า มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่  
                  (2)  เป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวาง            

กลับหน้าหลัก 
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