
 

 
หลกัเกณฑ์ 
1.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ต าแหน่งศาสตราจารย์ 

ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย ์
-  วฒิุ ป.ตรี     9 ปี 

-  วฒิุ ป.โท    5 ปี 

-  วฒิุ ป.เอก    2 ปี 

ด ำรงต ำแหน่ง 
ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ 3 ปี 

ด ำรงต ำแหน่ง 
รองศำสตรำจำรย์ 2 ปี 

 

 

2.  ผลการสอน 

 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ต าแหน่งศาสตราจารย์ 

1. มีชัว่โมงสอนประจ ำวชิำใดวชิำหน่ึง
ท่ีก ำหนดไวใ้นหลกัสูตรของ
มหำวทิยำลยั  
2. มีควำมช ำนำญในกำรสอน  
3. เสนอเอกสำรประกอบกำรสอนท่ี
ผลิตข้ึนตำมภำระงำนสอนซ่ึงมี
คุณภำพดี และไดใ้ชป้ระกอบกำรสอน
มำแลว้  
    4. มีภำระงำนสอนยอ้นหลงั 
ไม่นอ้ยกวำ่ 3 ปี 
 

*กรณีสอนหลำยวชิำ  ซ่ึงแต่ละวิชำนั้น 
มีผูส้อนร่วมกนัหลำยคน  จะตอ้งเสนอ
เอกสำรประกอบกำรสอนในทุกหวัขอ้
ท่ีผูข้อก ำหนดต ำแหน่งเป็นผูส้อน 

 

 

1. มีชัว่โมงสอนประจ ำวชิำใด 
วชิำหน่ึงท่ีก ำหนดไวใ้นหลกัสูตร 
ของมหำวทิยำลยั  
2. มีควำมช ำนำญพิเศษในกำรสอน  
3. เสนอเอกสำรค ำสอนท่ีผลิตข้ึน    
ตำมภำระงำนสอนซ่ึงมีคุณภำพดี และ
ไดใ้ชป้ระกอบกำรสอนมำแลว้   
4.  มีภำระงำนสอนยอ้นหลงั 
ไม่นอ้ยกวำ่ 3 ปี 

 

 

*กรณีสอนหลำยวชิำ  ซ่ึงแต่ละวิชำนั้น 
มีผูส้อนร่วมกนัหลำยคน  จะตอ้งเสนอ
เอกสำรค ำสอนในทุกหวัขอ้ท่ีผูข้อ
ก ำหนดต ำแหน่งเป็นผูส้อน 

 

1. มีชัว่โมงสอนประจ ำวชิำใด 
วชิำหน่ึงท่ีก ำหนดไวใ้นหลกัสูตร 
ของมหำวทิยำลยั    
2.  มีควำมเช่ียวชำญในกำรสอน  
3.  เสนอเอกสำรกำรสอน หรือ           
ส่ือกำรสอน  ตำมภำระงำนสอนซ่ึงมี
คุณภำพดีมำก  และไดใ้ชป้ระกอบ     
กำรสอนมำแลว้ 
4. มีภำระงำนสอนยอ้นหลงัไม่นอ้ยกวำ่ 
3 ปี 

 

 

 

การเสนอขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ 



3.  ผลงานทางวชิาการ  
 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ต าแหน่งศาสตราจารย์ 

ประกอบดว้ย 
1.  ผลงานวจิยั ทั้งน้ีไม่นบังำนวจิยั     
ท่ีท ำเป็นส่วนของกำรศึกษำเพ่ือรับ
ปริญญำหรือประกำศนียบตัรใดๆ หรือ 
2.  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่
หรือ 
3.  ผลงำนแต่งหรือเรียบเรียงต ารา  
หนังสือ  หรือบทความทางวชิาการ 
หรือ 
4. ผลงานวชิาการรับใช้สังคม         
โดยผลงำนนั้นเป็นส่วนหน่ึง           
ของกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมภำระงำน   
ซ่ึงมหำวทิยำลยัหรือคณะใหค้วำม
เห็นชอบ รวมทั้งไดรั้บกำรรับรอง   
กำรใชป้ระโยชน์ต่อสงัคม โดยปรำกฏ 
ผลท่ีสำมำรถประเมินไดเ้ป็นรูปธรรม
โดยประจกัษต์่อสำธำรณะ  
 

 

* ผลงำนดงักล่ำวตอ้งมีคุณภำพดี 
และไดรั้บกำรตีพิมพเ์ผยแพร่           
ตำมเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. ก ำหนด 

ประกอบดว้ย 
1.  ผลงานวจิยั ทั้งน้ีไม่นบังำนวจิยั       
ท่ีท ำเป็นส่วนของกำรศึกษำเพ่ือรับ
ปริญญำหรือประกำศนียบตัรใดๆ หรือ 
2.  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่
หรือ 
3. ผลงานวชิาการรับใช้สังคม          
โดยผลงำนนั้นเป็นส่วนหน่ึง           
ของกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมภำระงำน   
ซ่ึงมหำวทิยำลยัหรือคณะใหค้วำม
เห็นชอบ รวมทั้งไดรั้บกำรรับรอง   
กำรใชป้ระโยชน์ต่อสงัคม โดยปรำกฏ 
ผลท่ีสำมำรถประเมินไดเ้ป็นรูปธรรม
โดยประจกัษต์่อสำธำรณะ  และ 
4.  ผลงำนแต่งหรือเรียบเรียงต ารา  
หรือหนังสือ   
 

 

 

* ผลงำนดงักล่ำวตอ้งมีคุณภำพดี 
และไดรั้บกำรตีพิมพเ์ผยแพร่ตำมเกณฑ์
ท่ี ก.พ.อ.ก ำหนด 
* ผลงำนดงักล่ำวจะตอ้งไม่ซ ้ ำกบั
ผลงำนท่ีไดเ้คยใชส้ ำหรับกำรพิจำรณำ
แต่งตั้งเป็นผูช่้วยศำสตรำจำรยม์ำแลว้  
ทั้งน้ี  จะตอ้งมีผลงำนทำงวชิำกำรท่ี
เพ่ิมข้ึนหลงัจำกไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ำรง
ต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรยด์ว้ย 

เสนอผลงำนทำงวชิำกำรได ้2 วธีิ 
คือ 
วธีิที ่1  ประกอบดว้ย 
1.  ผลงานวจิยั ทั้งน้ีไม่นบังำนวจิยั        
ท่ีท ำเป็นส่วนของกำรศึกษำเพ่ือรับ
ปริญญำหรือประกำศนียบตัรใดๆ  
หรือ   
2.  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 
หรือ 
3. ผลงานวชิาการรับใช้สังคม            
โดยผลงำนนั้นเป็นส่วนหน่ึง  
ของกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมภำระงำน    
ซ่ึงมหำวทิยำลยัหรือคณะใหค้วำม
เห็นชอบ รวมทั้งไดรั้บกำรรับรอง    
กำรใชป้ระโยชน์ต่อสงัคม โดยปรำกฏ 
ผลท่ีสำมำรถประเมินไดเ้ป็นรูปธรรม
โดยประจกัษต์่อสำธำรณะ  และ 
4.  ผลงำนแต่งต ารา  หรือหนังสือ   
 

* ผลงำนดงักล่ำวตอ้งมีคุณภำพ 

ดีมำกและไดรั้บกำรตีพิมพเ์ผยแพร่ตำม
เกณฑท่ี์ ก.พ.อ.ก ำหนด  
*ผลงำนดงักล่ำวจะตอ้งไม่ซ ้ ำกบัผลงำน
ท่ีไดเ้คยใชส้ ำหรับกำรพิจำรณำแต่งตั้ง
เป็นผูช่้วยศำสตรำจำรยแ์ละ               
รองศำสตรำจำรยม์ำแลว้  ทั้งน้ี  จะตอ้งมี
ผลงำนทำงวชิำกำรท่ีเพ่ิมข้ึนหลงัจำก
ไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่ง            
รองศำสตรำจำรยด์ว้ย 
 

 

 

 



3.  ผลงานทางวชิาการ (ต่อ) 
 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ต าแหน่งศาสตราจารย์ 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

วธีิที ่2  ประกอบดว้ย 
1.  ผลงานวจิยั ทั้งน้ีไม่นบังำนวจิยั        
ท่ีท ำเป็นส่วนของกำรศึกษำเพ่ือรับ
ปริญญำหรือประกำศนียบตัรใดๆ  
หรือ   
2.  ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 
หรือ 
3. ผลงานวชิาการรับใช้สังคม            
โดยผลงำนนั้นเป็นส่วนหน่ึง  
ของกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมภำระงำน    
ซ่ึงมหำวทิยำลยัหรือคณะใหค้วำม
เห็นชอบ รวมทั้งไดรั้บกำรรับรอง    
กำรใชป้ระโยชน์ต่อสงัคม โดยปรำกฏ 
ผลท่ีสำมำรถประเมินไดเ้ป็นรูปธรรม
โดยประจกัษต์่อสำธำรณะ  หรือ 
4.  ผลงำนแต่งต ารา  หรือหนังสือ   
 

* ผลงำนดงักล่ำวตอ้งมีคุณภำพ 

ดีเด่นและไดรั้บกำรตีพิมพเ์ผยแพร่ตำม
เกณฑท่ี์ ก.พ.อ.ก ำหนด  
*ผลงำนดงักล่ำวจะตอ้งไม่ซ ้ ำกบัผลงำน
ท่ีไดเ้คยใชส้ ำหรับกำรพิจำรณำแต่งตั้ง
เป็นผูช่้วยศำสตรำจำรยแ์ละรอง
ศำสตรำจำรยม์ำแลว้  ทั้งน้ี  จะตอ้งมี
ผลงำนทำงวชิำกำรท่ีเพ่ิมข้ึนหลงัจำก
ไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่ง            
รองศำสตรำจำรยด์ว้ย 
 

 

 

 

 



4.  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ 
     กำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ตอ้งค ำนึงถึงจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร  ดงัน้ี 
  1.  ตอ้งมีควำมซ่ือสตัยท์ำงวชิำกำร  ไม่น ำผลงำนของผูอ่ื้นมำเป็นผลงำนของตนและไม่ลอก
เลียนผลงำนของผูอ่ื้น  รวมทั้งไม่น ำผลงำนของตนเองในเร่ืองเดียวกนัไปเผยแพร่  ในวำรสำรวชิำกำรมำกกวำ่ 
หน่ึงฉบบัในลกัษณะท่ีจะท ำใหเ้ขำ้ใจผิดวำ่เป็นผลงำนใหม่ 
  2.  ตอ้งใหเ้กียรติและอำ้งถึงบุคคลหรือแหล่งท่ีมำของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นผลงำนทำงวชิำกำร
ของตนเองและแสดงหลกัฐำนของกำรคน้ควำ้ 
  3.  ตอ้งไม่ค ำนึงถึงผลประโยชนท์ำงวชิำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผูอ่ื้น
และสิทธิมนุษยชน 
  4.  ผลงำนทำงวชิำกำรตอ้งไดม้ำจำกกำรศึกษำโดยใชห้ลกัวชิำกำรเป็นเกณฑ ์ ไม่มีอคติ         
มำเก่ียวขอ้ง  และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง  ไม่จงใจเบ่ียงเบนผลกำรวจิยัโดยหวงัผลประโยชนส่์วนตวั  หรือ
ตอ้งกำรสร้ำงควำมเสียหำยแก่ผูอ่ื้น  และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง  ไม่ขยำยขอ้คน้พบโดยปรำศจำกกำร
ตรวจสอบยนืยนัในทำงวชิำกำร 
  5.  ตอ้งน ำผลงำนไปใชป้ระโยชนใ์นทำงท่ีชอบธรรมและชอบดว้ยกฎหมำย 
 

5.  เป็นผลงานทีม่ีทศิทางการศึกษาหรือวจัิยตามกรณใีดกรณหีน่ึงหรือหลายกรณตีามความ
เหมาะสมของแต่ละสาขาวชิา  ดงัต่อไปน้ี 

 1. สอดคลอ้งกบัศกัยภำพหรือทรัพยำกรของแต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์และ กำรพฒันำประเทศ
ในดำ้นต่ำงๆ 

 2. เพ่ือใหรู้้เท่ำทนักบักำรเปล่ียนแปลงของบริบทโลก 
 3. เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศ 
 4. พฒันำและส่งเสริมชุมชนหรือสงัคมใหมี้ควำมเขม้แขง็ 
 5. ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อวงวชิำกำร 
 

การลงโทษ 

 หำกผูข้อก ำหนดต ำแหน่งเป็นผูท้  ำผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ ดงัน้ี 

 1. กรณีระบุกำรมีส่วนร่วมในผลงำนไม่ตรงกบัควำมเป็นจริง หรือ  มีพฤติกำรณ์ส่อวำ่มีกำรลอกเลียน
ผลงำนทำงวชิำกำรของผูอ่ื้น หรือน ำผลงำนทำงวชิำกำรของผูอ่ื้นไปใชใ้นกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งโดยอำ้งวำ่
เป็นของตนเอง จะถูกงดกำรพิจำรณำกำรเสนอขอและด ำเนินกำรทำงวนิยั  และหำ้มผูก้ระท ำผิดเสนอขอก ำหนด
ต ำแหน่งมีก ำหนดไม่นอ้ยกวำ่ 5 ปี 

 2.  กรณีไดรั้บกำรอนุมติัใหด้ ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำรไปแลว้  หำกภำยหลงัตรวจสอบพบ หรือทรำบวำ่
ผลงำนทำงวชิำกำรท่ีใชใ้นกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งคร้ังนั้น  เป็นกำรลอกเลียนผลงำนของผูอ่ื้น หรือน ำเอำ
ผลงำนของผูอ่ื้นไปใชโ้ดยอำ้งวำ่เป็นของตนเอง  จะถูกถอดถอนจำกต ำแหน่ง และด ำเนินกำรทำงวนิยัตำม
ขอ้เทจ็จริงและควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำผิดเป็นกรณีๆไป และหำ้มผูก้ระท ำผดิเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งมี
ก ำหนดไม่นอ้ยกวำ่ 5 ปี 

 



 

การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการโดยวธีิพิเศษ 

กรณีทีม่เีหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิง่   มหำวทิยำลยัอำจเสนอแต่งตั้งผูด้  ำรงต ำแหน่งอำจำรย ์                      
ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ หรือรองศำสตรำจำรย ์ ซ่ึงมีคุณสมบติัเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งท่ีต่ำงไปจำกท่ีก ำหนด             
ไวใ้นมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งใหด้ ำรงต ำแหน่งท่ีสูงข้ึนก็ได ้ เช่น 

 -  จำกต ำแหน่งอำจำรยเ์สนอขอก ำหนดต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ โดยท่ีผูน้ั้นมิไดด้ ำรงต ำแหน่ง      
ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์มำก่อน  หรือ 
 -  เสนอขอแต่งตั้งเป็นผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ ซ่ึงปฏิบติัหนำ้ท่ีในต ำแหน่งยงัไม่ครบระยะเวลำท่ีก ำหนด     
ท่ีจะเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ หรือ 
 -  กำรแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำรท่ีสูงข้ึน โดยเปล่ียนแปลงสำขำวชิำเช่ียวชำญท่ีแตกต่ำงไปจำก
สำขำวชิำท่ีเช่ียวชำญเดิม 

 

การเสนอขอ ผศ.  และ รศ. โดยวธีิพเิศษ การเสนอขอ ศ. โดยวธีิพเิศษ 

        ใหเ้สนอผลงำนทำงวชิำกำรและด ำเนินกำร      
ตำมวธีิกำรเช่นเดียวกบักำรแต่งตั้งต ำแหน่ง            
ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์และรองศำสตรำจำรย ์โดยวธีิปกติ
โดยอนุโลม   
         ทั้งน้ี  ผลงำนทำงวชิำกำรตอ้งมีปริมำณและ
คุณภำพของผลงำนทำงวชิำกำรท่ีแสดงควำมเป็น
ผูท้รงคุณวฒิุในสำขำวชิำนั้น  และผลงำนทำงวชิำกำร
ตอ้งมีคุณภำพในระดบัดีมำก 
 

     ใหเ้สนอผลงำนทำงวชิำกำรไดเ้ฉพำะวิธีท่ี 1 
เท่ำนั้น  และด ำเนินกำรตำมวธีิกำรเช่นเดียวกบักำร
แต่งตั้งต ำแหน่งศำสตรำจำรยโ์ดยวธีิปกติโดยอนุโลม   
        ทั้งน้ี  ผลงำนทำงวชิำกำรตอ้งมีปริมำณและ
คุณภำพของผลงำนทำงวชิำกำรท่ีแสดงควำมเป็น
ผูท้รงคุณวฒิุในสำขำวชิำนั้น  และผลงำนทำงวชิำกำร
ตอ้งมีคุณภำพในระดบัดีเด่น 

 

 

กรณกีารขอต าแหน่งทางวชิาการก่อนลาศึกษา 
 หำกจะลำศึกษำ หรือ ฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  และประสงคจ์ะขอต ำแหน่งทำงวชิำกำร  
ก็ใหเ้สนอขอก่อนวนัท่ีไดรั้บอนุมติัใหไ้ปศึกษำหรือฝึกอบรม  และตอ้งเป็นกำรเสนอขอต ำแหน่งโดยวธีิปกติ
เท่ำนั้น  
 
การน าผลงานทางวชิาการทีเ่คยเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการมาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวชิาการใหม่ 
 กรณีน้ีสำมำรถเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวชิำกำรไดเ้ฉพำะในระดบัต ำแหน่งและสำขำวชิำเดียวกนั
กบัท่ีไดเ้คยขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวชิำกำรมำแลว้   หำกมีกำรน ำผลงำนทำงวชิำกำรเดิมท่ีเคยเสนอเพ่ือพิจำรณำ
ก ำหนดต ำแหน่งทำงวชิำกำรครำวก่อน  มำเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวชิำกำรใหม่อีกคร้ัง  ใหค้ณะกรรมกำร
ผูท้รงคุณวฒิุฯ ใชผ้ลกำรพิจำรณำผลงำนทำงวชิำกำรเดิมแต่ละช้ินท่ีผำ่นกำรพิจำรณำมำแลว้นั้น  โดยไม่ตอ้งพิจำรณำ
ผลงำนทำงวชิำกำรนั้นใหม่อีก 

 












































