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คํานํา 

 คู่มือปฏิบัติงานการขอตําแหน่งทางวิชาการเล่มน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ (1) บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ (2) วิธีปฏิบัติงาน เทคนิค แนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการ
ดําเนินงานด้านการขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการของสถาบันที่ถูกต้อง (3) เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานด้าน
การขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการของสถาบัน และ (4) เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแก่
ผู้สนใจทั่วไปสําหรับนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการทํางาน โดยเป็นคู่มือปฏิบัติงานที่ผู้จัดทํา
เขียนจากประสบการณ์การทํางานด้านการขอตําแหน่งทางวิชาการตลอดระยะเวลากว่า 6 ปีที่ผ่านมา ประกอบ
กับได้รวบรวมข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติ และแนวทางในการปฏิบัติงานจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญต่างๆ 
ถ่ายทอดลงในคู่มือ  

 เน้ือหาในคู่มือเล่มเน้นที่วิธีปฏิบัติงาน เทคนิค แนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานด้านการขอ
แต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ไม่รวมถึงการพิจารณาเทียบตําแหน่ง 
การลงโทษ และการอุทธรณ์) ในส่วนที่เป็นการดําเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันเป็นหลัก 
แต่จะเชื่อมโยงเน้ือหาไปถึงกระบวนการก่อนและหลังกระบวนการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพียงเล็กน้อยเพ่ือให้ทราบที่มาที่ไป และเกิดความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการทั้งหมดยิ่งขึ้น   
ทั้งน้ี ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคลากรให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 ผู้จัดทําต้องขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน และ
ผู้บริหารสถาบันโดยเฉพาะท่านอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มอบประสบการณ์การทํางานที่ดี โอกาสการเรียนรู้งานการขอตําแหน่งทางวิชาการที่ถือว่าเป็นงานที่มี
ความสําคัญอย่างย่ิงในสถาบันอุดมศึกษา และผู้จัดทําคู่มือหวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือปฏิบัติงานการขอตําแหน่ง
ทางวิชาการเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและเพ่ือนผู้ปฏิบัติงานด้านการขอตําแหน่งทางวิชาการทุกท่าน หาก
มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทําขอน้อมรับความผิดพลาดดังกล่าวไว้เพ่ือแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้นต่อไป  
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1 

บทที่ 1 
บทนํา 

ความสําคัญและที่มาของการจัดทําคู่มือ 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาด้าน
การบริหารและการพัฒนา และมีหน้าที่ในด้านการวิจัย ฝึกอบรม และบริการวิชาการแก่สังคม โดยกําหนด
วิสัยทัศน์ของสถาบันว่าเป็นสถาบันช้ันนําแห่งชาติที่สร้างผู้นําและองค์ความรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงในระดับ
สากล ประกอบด้วยสาระสําคัญ 5 ประการ ได้แก่ 
 1.  ความเป็นสถาบันช้ันนํา คือ เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําด้านการบริหารการพัฒนา 
 2.  ความเป็นสถาบันแห่งชาติ คือ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 3.  ความเป็นสถาบันที่ได้มาตรฐานติดอันดับโลก คือ สามารถดําเนินภารกิจหลักให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล 
 4.  ความเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา คือ เป็นสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทยที่ทําการสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา (สูงกว่าปริญญาตรี) ในสาขาวิชาทางด้าน
การบริหารการพัฒนา ซึ่งแตกต่างจากสถาบันอ่ืน 
 5.  ความเป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศใน 3 ภารกิจหลัก คือ มีความเป็นเลิศในภารกิจหลัก คือ งาน
ด้านการวิจัย การจัดการศึกษา และการให้บริการวิชาการ 

 สถาบันได้จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว 15 ปี ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 
2551-2565 และหน่ึงในยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว 15 ปี คือ ยุทธศาสตร์การสรรหา/ คัดเลือก และ
พัฒนาบุคคลทุกกลุ่มให้มีขีดความสามารถสูง (Talent People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสู่ความเป็น
มหาวิทยาลัยระดับโลก ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสถาบันด้านทรัพยากรบุคคลที่เป็นกลไกสําคัญ
ในการพัฒนาสถาบันให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  โดยเฉพาะอย่างย่ิงคณาจารย์ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่
เป็นกําลังสําคัญที่มีภารกิจหลักในการสอน วิจัย ฝึกอบรม และบริการวิชาการ ความรู้ความเช่ียวชาญของ
คณาจารย์จึงเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้การพัฒนาสถาบันบรรลุเป้าหมายเป็นสถาบันช้ันนําแห่งชาติที่
สร้างผู้นําและองค์ความรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลได้ โดยตัวบ่งช้ีที่สําคัญที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญ
ของคณาจารย์ คือ การท่ีคณาจารย์ของสถาบันมีตําแหน่งทางวิชาการในระดับสูง เช่น ศาสตราจารย์ หรือ        
รองศาสตราจารย์ เน่ืองจากการได้รับตําแหน่งทางวิชาการถือเป็นการได้รับการรับรองคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ทรงคุณวุฒิในวงวิชาการหรือวิชาชีพอย่างกว้างขวาง  
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 จากวิสัยทัศน์เช่ือมโยงมาถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันทําให้เห็นว่า การมีคณาจารย์ที่มีตําแหน่ง
วิชาการเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาสถาบัน ดังน้ัน กระบวนการได้มาซึ่งตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
ของสถาบันจึงเป็นกลไกหน่ึงที่มีส่วนร่วมในการรับรองคุณภาพของคณาจารย์ของสถาบัน การมีกระบวนการ
พิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการที่มีมาตรฐานตามที่ ก.พ.อ. กําหนดและได้รับการยอมรับจากผู้เช่ียวชาญ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้องจึงเป็นสิ่งที่สถาบันได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากตลอดระยะเวลากว่า 7 ปีที่   
ผ่านมา โดยการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการของสถาบัน การยกร่างแก้ไข
ข้อบังคับสถาบันที่เก่ียวข้องเพ่ือปรับโครงสร้างการดําเนินงาน และการจัดต้ังหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้าน
ความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรท้ังสถาบัน ส่งผลให้คณาจารย์ผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการของสถาบัน
สามารถทราบผลการพิจารณาได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วขึ้น แต่ยังคงสามารถรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพของกระบวนการได้เป็นอย่างดีดังตารางที่ 1.1 

ตารางที่ 1.1 สถิติระยะเวลากระบวนการพิจารณาแต่งต้ังคณาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 

ปีงบประมาณ ระยะเวลาที่ชา้ที่สุด ระยะเวลาที่เรว็ที่สุด 
ระยะเวลาเฉลีย่
(เดือน/ ราย) 

ก่อน 2551 2 ปี 5 เดือน 9 วัน 8 เดือน 23 วัน 12.55
2551 1 ปี 7 เดือน 13 วัน 6 เดือน 10 วัน 10.95
2552 9 เดือน 3 วัน 4 เดือน 29 วัน 6.49
2553 9 เดือน 22 วัน 3 เดือน 19 วัน 5.63
2554 7 เดือน 23 วัน 3 เดือน 21 วัน 5.91
2555 9 เดือน 23 วัน 2 เดือน 26 วัน 5.53
2556 1 ปี 5 เดือน 2 วัน 3 เดือน 7 วัน 6.68
2557* 10 เดือน 29 วัน 3 เดือน 29 วัน 6.18

* ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 

 ความสําเร็จในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการของสถาบัน
ส่งผลให้ระยะเวลาเฉลี่ยในการขอตําแหน่งทางวิชาการของสถาบันลดลงอย่างมาก สร้างความพึงพอใจแก่
ผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ และผู้เก่ียวข้องทุกด้าน จนนําไปสู่การเข้ามาศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นต้น รวมทั้งได้มีการเผยแพร่แนวคิดและประสบการณ์การปรับปรุงประสิทธิภาพและ
การพัฒนากระบวนการขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการของสถาบันผ่านการสัมมนาซึ่งจัดโดยสภาคณาจารย์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องจากสถาบันการศึกษาทั่ว
ประเทศมากกว่า 200 คนเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว 
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 จากความสําเร็จดังกล่าวจึงเป็นที่มาของความต้องการในการเก็บรักษาองค์ความรู้และประสบการณ์
เก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านการขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการของสถาบันเพ่ือถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ 
และวิธีการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องภายในสถาบันและเป็นแนวทางในการนําไปพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 2.  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เก่ียวข้องกับกระบวนการขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการทราบวิธี
ปฏิบัติงาน เทคนิค แนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานด้านการขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการของ
สถาบันที่ถูกต้อง 
 3.  เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานด้านการขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการของสถาบัน 
 4. เพ่ือเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานแก่ผู้สนใจท่ัวไปนําไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาปรับปรุงการทํางาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ผู้ปฏิบัติงานด้านการขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการของกองบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับทราบ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 2.  ผู้ปฏิบัติงานและผู้เก่ียวข้องกับกระบวนการขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการของกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและคณะได้รับทราบวิธีปฏิบัติงาน เทคนิค แนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานด้านการ
ขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการของสถาบัน  
 3.  ผู้ปฏิบัติงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะมีแนวทางในการปฏิบัติงานในส่วนที่
รับผิดชอบ 

ขอบเขตของการศึกษา 
 คู่มือปฏิบัติงานน้ีเน้นศึกษาเน้นที่วิธีปฏิบัติงาน เทคนิค แนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
ด้านการขอแต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ไม่รวมถึงการพิจารณา
เทียบตําแหน่ง การลงโทษ และการอุทธรณ์) ในส่วนที่เป็นการดําเนินงานของกองบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สถาบันเป็นหลัก แต่จะเช่ือมโยงเน้ือหาไปถึงกระบวนการก่อนและหลังกระบวนการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กองบริหารทรัพยากรบุคคลเพียงเล็กน้อยเพ่ือให้ทราบที่มาที่ไป และเกิดความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการ
ทั้งหมด ซึ่งเป็นขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานภายใต้ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคลากรให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
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นิยามศัพท์ 
 “กระบวนการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ” หมายถึง กระบวนการท่ีประกอบด้วยขั้นตอน
การดําเนินงานต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสถาบันกําหนดซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.พ.อ. กําหนดเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ผลการสอน เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคํา
สอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของคณาจารย์ที่เสนอขอแต่งต้ังตําแหน่ง
ทางวิชาการว่าสมควรได้รับการแต่งต้ังขึ้นดํารงตําแหน่งทางวิชาการตามที่เสนอหรือไม่ 
 “ก.พ.อ.” หมายถึง คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 “สถาบัน” หมายถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 “สภาสถาบัน” หมายถึง สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจําคณะ สํานัก หรือคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 “ก.พ.ว.” หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 “อ.ก.พ.ว.” หมายถึง คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 “ก.ก.ว.” หมายถึง คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 “ตําแหน่งทางวิชาการ” หมายถึง ตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ 
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ที่มา... https://www.facebook.com/7quotes?fref=ts 
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บทที่ 2 
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ และโครงสร้างการบริหารจัดการ 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี ประกอบด้วยกลุ่มงาน 8 กลุ่มงาน ได้แก่ 
 1.  กลุ่มงานแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล 
 2.  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
 3.  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 4.  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 
 5.  กลุ่มงานสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ 
 6.  กลุ่มงานวิจัยและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 7.  กลุ่มงานทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน  
 8.  กลุ่มงานบริหารและธุรการ 

โครงสร้างการบริหารจัดการ 
 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นส่วน
ราชการสังกัดสํานักงานอธิการบดี จัดต้ังขึ้นโดยสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีฐานะเทียบเท่ากองที่
เป็นส่วนราชการภายในสํานักงานอธิการบดีซึ่งแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ พ.ศ. 2509 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 
มีภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันภายใต้วัตุประสงค์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดังน้ี 

 วิสัยทัศน ์
 เป็นศูนย์กลางของสถาบันในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ โดยยึดหลักความถูกต้อง
ประกอบกับหลักธรรมาภิบาล สามารถธํารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติและขีดความสามารถสูงเพ่ือ
ร่วมกันขับเคลือ่นสถาบันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

 พันธกิจ 
 1.  พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
 2.  คัดสรรทรัพยากรบุคคลทีม่ีคณุสมบัติและศกัยภาพเหมาะสมกับสถาบัน 
 3.  พัฒนาขีดความสามารถ และความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเน่ือง
และเป็นระบบ 
 4.  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี เหมาะสม และเป็นธรรม 
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 วัตถุประสงค ์                                                                          
 1.  พัฒนาเคร่ืองมือในการบริหารงานบุคคล ระบบการทํางาน และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
 2.  พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
 3.  พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร 
 4.  รักษาไว้ซึ่งความถูกต้องและยุติธรรม 

 ปัจจุบันกองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี โดยมติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ในการประชุมครั้งที ่1/2555 เมื่อวันที ่23 มกราคม 2555 ได้แบ่งส่วนราชการภายในกองบริหารทรัพยากร
บุคคลออกเป็น 8 กลุ่มงาน ดังน้ี 
 1.  กลุ่มงานแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 4 งานหลัก ได้แก่ 
  1.1  งานวิเคราะห์และจัดทําแผน 
  1.2  งานประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 
  1.3  งานส่งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรมบุคลากร 
  1.4  งานสรรหาและเลือกต้ังผู้บริหาร 
 2.  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 3 งานหลัก ได้แก่ 
  2.1  งานบริหารอัตรากําลัง 
  2.2  งานคัดเลือกและสรรหาบุคลากร 
  2.3  งานสัญญาและวินัยบุคลากร 
 3.  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 5 งานหลัก ได้แก่ 
  3.1  งานยุทธศาสตร์สถาบันและขบัเคลื่อนวัฒนธรรมองค์การ 
  3.2  งานฝึกอบรมและพัฒนา 
  3.3  งานพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
  3.4  งานส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ 
  3.5  งานบริหารความรู้ภายในองค์การ 
 4.  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ ประกอบด้วย 6 งานหลัก ได้แก่ 
  4.1  งานความก้าวหน้าในอาชีพสายวิชาการ 
  4.2  งานความก้าวหน้าในอาชีพสายสนับสนุน 
  4.3  งานมาตรฐานภาระงานสายวิชาการและสายสนับสนุน 
  4.4  งานฐานข้อมูลและสารสนเทศความก้าวหน้าในอาชีพ 
  4.5  งานติดตามตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนที่ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 
  4.6  งานกฎระเบียบข้อบังคับ 
 5.  กลุ่มงานสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ ประกอบด้วย 4 งานหลัก ได้แก่ 
  5.1  งานสวัสดิการ 
  5.2  งานสิทธิประโยชน์ 
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  5.3  งานคัดเลือกข้าราชการดีเด่นและนักศึกษาเก่าดีเด่น 
  5.4  งานบุคลากรสัมพันธ์ 
 6.  กลุ่มงานวิจัยและประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 3 งานหลัก ได้แก่ 
  6.1  งานวิจัยและพัฒนา 
  6.2  งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  6.3  งานติดตามและประเมินผล 
 7.  กลุ่มงานทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน ประกอบด้วย 3 งานหลัก ได้แก่ 
  7.1  ทะเบียนประวัติ 
  7.2  งานสถิติและขอ้มูลสารสนเทศบุคลากร 
  7.3  งานบริหารค่าตอบแทน 
 8.  กลุ่มงานบริหารและธุรการ ประกอบด้วย 4 งานหลัก ได้แก่ 
  8.1  งานบุคคลและสารบรรณ 
  8.2  งานการเงินและพัสดุ 
  8.3  งานผลิตเอกสารและบริการ 
  8.4  งานประชาสัมพันธ์ 
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ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงาน 
บริหารงานบุคคล 

- งานบริหารอัตรากําลัง
- งานคัดเลือกและสรรหาบุคลากร 
- งานสัญญาและวินัยบุคลากร 

กลุ่มงาน 
แผนกลุทธ์ทรัพยากรบุคคล 

- งานวิเคราะห์และจัดทําแผน
- งานประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 
- งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร 
- งานสรรหาและเลือกตั้งผู้บริหาร 

กลุ่มงาน 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

- งานยุทธศาสตร์สถาบันและขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์การ 
- งานฝึกอบรมและพัฒนา 
- งานพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
- งานส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ 
- งานบริหารความรู้ภายในองค์การ 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 

- งานความก้าวหน้าในอาชีพสายวิชาการ 
- งานความก้าวหน้าในอาชีพสายสนับสนุน 
- งานมาตรฐานภาระงานสายวิชาการและสายสนับสนุน 
- งานฐานข้อมูลและสารสนเทศความก้าวหน้าในอาชีพ 
- งานตดิตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 
- งานกฎระเบียบข้อบังคับ

กลุ่มงาน 
สวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ 

- งานสวัสดิการ 
- งานสิทธิประโยชน์ 
- งานคัดเลือกข้าราชการดีเด่นและนักศึกษา
เก่าดีเด่น 
- งานบุคลากรสมัพันธ์ 

กลุ่มงาน 
วิจัยและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- งานวิจัยและพัฒนา
- งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- งานติดตามและประเมินผล 

กลุ่มงาน 
ทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน 

- ทะเบียนประวัติ
- งานสถิติและข้อมูลสารสนเทศบุคลากร 
- งานบริหารค่าตอบแทน 

กลุ่มงาน 
บริหารและธุรการ 

- งานบุคคลและสารบรรณ 
- งานการเงินและพัสดุ 
- งานผลิตเอกสารและบริการ 
- งานประชาสัมพันธ์ 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
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ภาพที่ 2.2 โครงสร้างอัตรากําลัง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงาน 
บริหารงานบุคคล (4)

1. นางประจิม ทองแสนดี
บุคลากรชํานาญการ (หัวหน้ากลุ่มงาน) 

2. นางสาวอาภาพร บุนนาค  
บุคลากรปฏิบัติการ 

3. นางสาวภัทรนิ วรเศรษฐมงคล 
บุคลากรปฏิบัติการ 

4. นางสาววิรันดา โลศิริ 
บุคลากรปฏิบัติการ 

กลุ่มงาน 
แผนกลุทธ์ทรัพยากรบุคคล (2) 

1. นายธัชพงศ์พัฒน์ สีหะนาม
บุคลากรปฏิบัติการ (รก. หัวหน้ากลุ่มงาน) 

2. นายวงศกร จ้อยศรี 
บุคลากรปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 

กลุ่มงาน 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล (4)

1. นายปรเมศวร์ จติรมาตร
บุคลากรชํานาญการ (หัวหน้ากลุ่มงาน) 

2. นางสาวศิริพร อุหมัด 
บุคลากรปฏิบัติการ 

3. นายอนุชิต ขลุ่ยนาค 
บุคลากรปฏิบัติการ 

4. นางสาวกิตติ์ชญาห์ เพ็ชรสุข 
บุคลากรปฏิบัติการ 

กลุ่มงาน 
ส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (4) 

1. นายปภาณภณ ปภังกรภูรินท ์
บุคลากรปฏิบัติการ (รก. หัวหน้ากลุ่มงาน) 

2. นางสาวรัตตรินทร์ เรืองแจ่ม 
บุคลากรปฏิบัติการ 

3. นางสาวดารินทร์ สุขแก้ว 
บุคลากรปฏิบัติการ 

4. นายอภิลักษณ์ วนานุภัณฑ์ 
บุคลากรปฏิบัติการ 

กองบริหารทรพัยากรบคุคล (1)
นายยุทธนา สจุริต (ผู้อํานวยการ) 

กลุ่มงาน 
สวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ (2) 

1. นางกัญจนา ชัยไพบูลย์
บุคลากรชํานาญการ (หัวหน้ากลุ่มงาน) 

2. นางโสภิณ มณีโชติ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ 
 
 
 

กลุ่มงาน 
วิจัยและประเมินผลการปฏิบัติงาน (3)

1. นางสาวกุลธิดา เลนุกูล
บุคลากรชํานาญการพิเศษ (รก. หัวหน้ากลุ่มงาน) 

2. นางสาววาสินี ใยโพธิ์ทอง 
บุคลากรปฏิบัติการ 

3. นางสาวเอื้อมพร ม่วงแก้ว 
บุคลากรปฏิบัติการ 

กลุ่มงาน 
ทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน (3)

1. นายธีรกุล สนสาํราญ
บุคลากรชํานาญการ (หัวหน้ากลุ่มงาน) 

2. นางสาวราวะดี แพะปลอด 
บุคลากรปฏิบัติการ 

3. นางสาวเสาวณี ประเพณี 
บุคลากรปฏิบัติการ 
 

กลุ่มงาน 
บริหารและธุรการ (4) 

1. นายยุทธชัย ทองประเสริฐ
บุคลากรชํานาญการ (รก. หัวหน้ากลุ่มงาน) 

2. นางสุภาพร แดงวิจิตร ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏบิัติงาน 

3. นางสาวอมุาพร คุปตะวาทิน 
พนักงานพสัดุ ระดับ ส3 

4. นางลักขณา บรรจมาตย์ 
พนักงานสถานที่ 
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ภาพที่ 2.3 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานสถิติและข้อมูลสารสนเทศความก้าวหน้าในอาชีพ 
- งานพัฒนาและบริหารเว็บไซต์และระบบสื่อสารภายในของกอง
บริหารทรัพยากรบุคคล 
- งานพัฒนาและบริหารระบบทําเนียบผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการแห่งชาติของสถาบัน 
- งานจัดทํารายงานตวัชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 
- งานฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
- งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) 

 

- งานจัดทํา ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติภาระ
งานทางวิชาการประจําปีสายวิชาการและสายสนับสนุน 
- งานกํากับและติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ภาระงานสายวิชาการและสายสนับสนุน 
- งานจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
- งานจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งของพนักงาน
สถาบัน 
- งานเลขานุการการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ภาระงานทางวิชาการ 

 

- งานแต่งตั้งบุคลากรให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญ
การ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  
- งานแต่งตั้งบุคลากรให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญ
งาน และชํานาญงานพิเศษ 
- งานประเมินค่างานกรณีแต่งตั้งบุคลากรสาย
สนับสนุนให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น (กรณีตําแหน่งที่มี
คนครอง) 
- งานติดตามและแจ้งเตือนการเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น
สายสนับสนุน 
- งานเลขานุการการประชุม 

(1) คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตําแหนง่
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และ
ตําแหน่งประเภททั่วไป 

(2) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ
และผลงานทางวิชาการชีพ 

(3) คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่
ประเมินผลงาน และจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ

งานมาตรฐานภาระงานสายวิชาการ
และสายสนับสนน

งานความก้าวหน้าในอาชีพ
สายสนับสนน

งานฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ความก้าวหน้าในอาชีพ

- งานแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
- งานแต่งตั้งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 
- งานแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ  
- งานแต่งตั้งศาสตราภิชาน 
- งานแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิคุณ รอง
ศาสตราจารย์วุฒิ และศาสตราจารย์วุฒิคุณ 
- งานสัมมนาการขอตําแหน่งทางวิชาการ 
- งานติดตามและแจ้งเตือนการเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น
สายวิชาการ 
- งานเลขานุการการประชุม 

(1) คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
(2) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ

และผลงานทางวิชาการ 
(3) คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่

ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

(4) คณะกรรมการพิจารณาศาสตราภิชาน 

 

งานความก้าวหน้าในอาชีพ 
สายวิชาการ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ

งานติดตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนที่ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น

งานกฎระเบียบข้อบังคับ 

- งานจัดทําตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 
- งานจัดกํากับและติดตามผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนที่ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 
- งานจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 

- งานจัดข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
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บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นกลุ่มงานใหม่ที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือบูรณาการงาน
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรของสถาบันให้มีความคล่องตัวเพ่ือรองรับกับความเปลี่ยนแปลงและ
เจริญเติบโตด้านทรัพยากรบุคคลของสถาบัน ทําให้มีความชัดเจน เหมาะสม มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพใน
การบริหารงานบุคคลยิ่งขึ้น โดยมีความรับผิดชอบครอบคลุมภารกิจที่สําคัญ 6 ด้าน ดังน้ี 
 1.  ด้านความก้าวหน้าในอาชีพสายวิชาการ ประกอบด้วย 
  1.1  งานแต่งต้ังบุคลากรให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
  1.2  งานแต่งต้ังศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 
  1.3  งานแต่งต้ังศาสตราจารย์พิเศษ  
  1.4  งานแต่งต้ังศาสตราภิชาน 
  1.5  งานแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิคุณ รองศาสตราจารย์วุฒิคุณ และศาสตราจารย์วุฒิคุณ 
  1.6  งานสัมมนาการขอตําแหน่งทางวิชาการประจําปี 
  1.7  งานติดตามและแจ้งเตือนการเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นสายวิชาการ 
  1.8  งานเลขานุการการประชุม 
   1.8.1  คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
   1.8.2  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ 
 
   1.8.3  คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
   1.8.4  คณะกรรมการพิจารณาศาสตราภิชาน 

 2.  ด้านความก้าวหน้าในอาชีพสายสนับสนุน ประกอบด้วย 
  2.1  งานแต่งต้ังบุคลากรตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะให้ดํารงตําแหน่ง
ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ  
  2.2  งานแต่งต้ังบุคลากรตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะให้ดํารงตําแหน่ง
ระดับชํานาญงาน และชํานาญงานพิเศษ 
  2.3  งานประเมินค่างานกรณีแต่งต้ังบุคลากรสายสนับสนุนให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น (กรณี
ตําแหน่งที่มีคนครอง) 
  2.4  งานติดตามและแจ้งเตือนการเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน 
  2.5  งานเลขานุการการประชุม 
   2.5.1  คณะกรรมการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญ
เฉพาะ และตําแหน่งประเภทท่ัวไป 
   2.5.2  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการชีพ 
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   2.5.3  คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงาน และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

 3.  ด้านมาตรฐานภาระงานสายวิชาการและสายสนับสนุน ประกอบด้วย 
  3.1  งานจัดทํา ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติภาระงานทางวิชาการประจําปีสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
  3.2  งานกํากับและติดตามผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของภาระงานสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
  3.3  งานจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  3.4  งานจัดทาํมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของพนักงานสถาบัน 
  3.5  งานเลขานุการการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภาระงานทางวิชาการ 

 4.  ด้านฐานข้อมูลและสารสนเทศความก้าวหน้าในอาชีพ ประกอบด้วย 
  4.1  งานสถิติและข้อมูลสารสนเทศความก้าวหน้าในอาชีพ 
  4.2  งานพัฒนาและบริหารเว็บไซต์และระบบสื่อสารภายในของกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
  4.3  งานพัฒนาและบริหารระบบทําเนียบผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการแห่งชาติของสถาบัน 
  4.4  งานจัดทํารายงานตัวช้ีวัดที่เก่ียวข้อง 
  4.5  งานฐานข้อมูลบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิสายวิชาการและสายสนับสนุน 
  4.6  งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) 

 5.  ด้านติดตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนที่ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 
ประกอบด้วย 
  5.1  งานจัดทําตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนที่ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 
  5.2  งานกํากับและติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนที่ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 
  5.3  งานจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนที่ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 

 6.  ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ ประกอบด้วย งานจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่ง 
 งานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพเป็นงานที่ได้สถาบันได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เน่ืองจากเป็นงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความสําคัญต่อการพัฒนา
องค์การของสถาบัน ด้วยการที่ความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรเป็นดัชนีหน่ึงที่บ่งบอกถึงการที่องค์การให้
ความสําคัญต่อบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีเป็นองค์ประกอบหลักในการพัฒนาสถาบันตามเป้าหมาย โดย
ผู้จัดทําคู่มือ ปัจจุบันดํารงตําแหน่งบุคลากร ระดับปฏิบัติการ ทําหน้าที่รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน
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ส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของสถาบันครอบคลุมภารกิจสําคัญ 6 ด้าน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ใน 2 ฐานะ ดังน้ี 

 1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นภายใต้การกํากับดูแลของหัวหน้ากลุ่มงานท่ีต้องใช้
ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1.1 งานแต่งต้ังบุคลากรให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการและงานแต่งต้ังศาสตราจารย์ให้
ได้รับเงินเดือนขั้นสูง เป็นงานที่มีกระบวนการการทํางานที่ค่อนข้างซับซ้อนและใช้ระยะเวลาดําเนินการมาก         
มีความสําคัญและมีผลกระทบทั้งทางบวกและลบต่อผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรของสถาบัน ตลอดจนมี
ผู้เก่ียวข้องกับการดําเนินการที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นบุคลากรของสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ ความรู้เฉพาะด้าน และความละเอียดรอบคอบในการ
ปฏิบัติงานอย่างสูง โดยทั่วไปมีลักษณะงานที่ทํา ดังน้ี 
   1.1.1 ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง แบบคําขอรับการพิจารณากําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน ผลงานทางวิชาการ ผลการประเมินผลการ
สอน และเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง เช่น หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ หลักฐาน
แสดงการมีส่วนในร่วมในผลงานทางวิชาการ และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เป็นต้น 
   1.1.2 จัดทําระเบียบวาระและรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
   1.1.3 ติดต่อและทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ นัดหมายประชุมและเข้า
ร่วมประชุมเพ่ือจัดทําสรุปผลการประชุม 
   1.1.4 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ คําสั่งแต่งต้ังบุคลากรให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
   1.1.5 จัดทําแบบประเมินเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน ผลงานทาง
วิชาการ และแบบรายงานผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
   1.1.6 ดําเนินการเพ่ือขอความเห็นชอบการแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาใกล้เคียง และ
ผู้ทรงคุณวุฒินอกบัญชีรายช่ือที่ ก.พ.อ. กําหนด 
   1.1.7 ดําเนินการและประสานงานเพ่ือขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังบุคลากรให้ดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ 
   1.1.8 จัดทําและรายงานการแต่งต้ังบุคลากรให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการต่อ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
   1.1.9 ปรับปรุงฐานข้อมูลบัญชีรายช่ือที่ ก.พ.อ. กําหนด 
   1.1.10 สรุปผลการประเมิน และความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานทาง
วิชาการ 
   1.1.11 จัดทําข้อมูลเก่ียวกับการขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ 
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   1.1.12  จัดทําระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเรื่องการแต่งต้ังบุคลากรให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
   1.1.13 จัดทําและปรับปรุงข้อมูลผู้ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในระบบ
ทําเนียบผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ 

  1.2 งานขอแต่งต้ังตําแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ มีลักษณะการทํางานเช่นเดียวกับการขอ
แต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ โดยที่ตําแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ จะเป็นตําแหน่งที่แต่งต้ังคณาจารย์ของสถาบัน
ที่เป็นอาจารย์พิเศษ จัดเป็นตําแหน่งที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาวิชาการของสถาบัน มีขั้นตอนการทํางาน 
ดังน้ี 
   1.2.1 ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ที่ได้รับการเสนอแต่งต้ังเป็นศาสตราจารย์พิเศษ 
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องและผลงานทางวิชาการ  
   1.2.2 นําเสนอท่ีประชุมคณบดี/ ผู้ อํานวยการสํานักเพ่ือให้ความเห็นชอบ หรือ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการ 
   1.2.3 นําเสนอผลการพิจารณาต่อสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 
   1.2.4 จัดทําหนังสือ เอกสาร และผลงานทางวิชาการเพ่ือดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ 

  1.3 งานขอแต่งต้ังตําแหน่งศาสตราภิชาน เป็นกระบวนงานหน่ึงที่มีส่วนส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาสถาบัน เน่ืองจากตําแหน่งศาสตราภิชาน เป็นตําแหน่งที่แต่งต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์อย่าง
ใดอย่างหน่ึงทางวิชาการท่ีชัดเจน เช่น เป็นการยกย่องผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาต่างๆ เป็นกําลังใจ
แก่นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญที่อุทิศตนเพ่ือวิชาการ และสนับสนุนให้มีการพัฒนาทางวิชาการ โดยท่ีการ
ดําเนินการเพื่อแต่งต้ังศาสตราภิชานมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวจึง
จําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้กระบวนการได้มาซึ่งตําแหน่ง
ดังกล่าวเป็นตําแหน่งทรงเกียรติเหมาะสมแก่การแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ที่หน่วยงาน
ได้ต้ังไว้ ทั้งน้ี มีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยสังเขป ดังน้ี 
   1.3.1 ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลท่ีหน่วยงานเสนอแต่งต้ังเป็นศาสตราภิชานตาม
คุณสมบัติที่กําหนดไว้ในระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการแต่งต้ังศาสตราภิชาน พ.ศ. 
2553 
   1.3.2 ประสานงานเพ่ือนัดประชุม จัดทําระเบียบวาระการประชุม และรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาศาสตราภิชานเพ่ือพิจารณา  
   1.3.3 จัดทําเร่ืองเพื่อนําเสนอและระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   1.3.4 จัดทําเรื่องเพ่ือนําเสนอและระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
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   1.3.5 จัดทําประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เพ่ือแต่งต้ัง 
   1.3.6 แจ้งหน่วยงานที่ขอแต่งต้ัง พร้อมทั้งแจ้งผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นศาสตราภิชานเป็น
รายบุคคล 

  1.4  งานขอแต่ง ต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิคุณ  รองศาสตราจารย์ วุฒิคุณ  และ
ศาสตราจารย์วุฒิคุณ เป็นการเลื่อนระดับตําแหน่งที่สูงขึ้นของอาจารย์วุฒิคุณ ซึ่งเป็นคณาจารย์ของสถาบันที่
แต่งต้ังบุคคลชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่ไม่ใช่บุคลากรของสถาบันที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป มี
ประสบการณ์ในการทํางานและมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางซึ่งสถาบันทําสัญญาจ้าง/ ข้อตกลงความร่วมมือกับ
บุคล/ หน่วยงานอ่ืนให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย ทั้งน้ี อาจารย์วุฒิคุณ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วุฒิคุณ รองศาสตราจารย์วุฒิคุณ และศาสตราจารย์วุฒิคุณ ไม่จัดเป็นตําแหน่งทางวิชาการ มี
ขั้นตอนการทํางาน ดังน้ี 
   1.4.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอแต่งต้ังตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ ว่าด้วยการแต่งต้ังอาจารย์วุฒิคุณ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   1.4.2 จัดทําบันทึกข้อความเรื่องต่ออธิการบดีพิจารณานําเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการทําหน้าที่พิจารณาเลื่อนตําแหน่งอาจารย์วุฒิคุณ 
   1.4.3 จัดทําระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือแต่งต้ัง
คณะกรรมการ และพิจารณาอนุมัติผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 
   1.4.4 ประสานงานและดําเนินการประชุมคณะกรรมการทําหน้าที่พิจารณาเลื่อน
ตําแหน่งอาจารย์วุฒิคุณ 
   1.4.5 นําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการทําหน้าที่พิจารณาเลื่อนตําแหน่งอาจารย์วุฒิคุณ 
   1.4.6 จัดทําระเบียบวาระการประชุมและนําเสนอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
   1.4.7 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังและแจ้งให้ผู้เก่ียวข้องทราบ 

  1.5 งานขอแต่งต้ังตําแหน่งระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ 
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญงานพิเศษ เป็นงานที่มีความสําคัญ มีผลกระทบ
ทั้งทางบวกและลบต่อผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรของสถาบัน ที่จะต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบ ความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ความสามารถในการวิเคราะห์ และวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ซึ่งจะมีผู้เก่ียวข้องกับการดําเนินงานที่หลากหลาย เช่น บุคลากรผู้ขอแต่งต้ัง ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติหลักๆ ดังน้ี 
   1.5.1 ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง แบบคําขอรับการพิจารณา และ
เอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง เช่น หนังสือรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หลักฐานแสดงการมี
ส่วนในร่วมในผลงาน  เป็นต้น 
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   1.5.2 จัดทําระเบียบวาระและรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งต้ัง
ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ และตําแหน่งประเภททั่วไป (กชท.) และคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาชีพ (กกช.) 
   1.5.3 ติดต่อและทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงาน และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ นัดหมายประชุมและเข้าร่วมประชุม 
   1.5.4 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงาน 
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ คําสั่งแต่งต้ังบุคลากรให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ ระดับ
ชํานาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ ระดับเช่ียวชาญพิเศษ ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญงานพิเศษ 
   1.5.5 ดําเนินการเพ่ือขอความเห็นชอบการแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒินอกบัญชีรายช่ือที่ 
ก.พ.อ. กําหนด 
   1.5.6 ดําเนินการและประสานงานเพ่ือขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังบุคลากรให้ดํารงตําแหน่ง
ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
   1.5.7 รายงานการแต่งต้ังบุคลากรให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ ระดับเช่ียวชาญ ระดับเช่ียวชาญพิเศษ ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญงานพิเศษต่อคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
   1.5.8 จัดทําและปรับปรุงฐานข้อมูลบัญชีรายช่ือที่ ก.พ.อ. กําหนด และที่สถาบัน
กําหนด 
   1.5.9 สรุปผลการประเมิน และความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงาน 
   1.5.10 จัดทําข้อมูลเก่ียวกับการขอแต่งต้ังตําแหน่งระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ ระดับเช่ียวชาญ ระดับเช่ียวชาญพิเศษ ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญงานพิเศษ 
   1.5.11 จัดทําระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเรื่องการแต่งต้ัง
บุคลากรให้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญงานพิเศษ 
   1.5.12 จัดทําหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบฟอร์มเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน
ตามตัวช้ีวัดของตําแหน่ง ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง แบบประเมิน
คุณภาพผลงาน ตลอดจนคํานิยาม รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานที่จําแนกตาม
ระดับคุณภาพ 

  1.6 งานรวบรวม ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติภาระงานทางวิชาการ เป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลักที่จะต้องอาศัยประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ และความชํานาญเก่ียวกับรูปแบบ ลักษณะ
การเผยแพร่ และลักษณะของผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับงานขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ ซึ่งจะ
ดําเนินการภายใต้ข้อกําหนดแห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2552 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่ได้กําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ โดยมีลักษณะงานที่ผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
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   1.6.1 ศึกษาและวิเคราะห์ภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
   1.6.2 ช้ีแจงและทําความเข้าใจเก่ียวกับภาระงานทางวิชาการ 
   1.6.3 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเพ่ือแจ้งให้ผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการสามารถรายงานภาระงานทางวิชาการประจําปีได้ตรงตามระดับตําแหน่ง 
   1.6.4 ตรวจสอบรูปแบบ ความถูกต้อง และลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแต่
ละประเภท 
   1.6.5 สรุปผลการรายงานภาระงานทางวิชาการประจําปีเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
ภาระงานทางวิชาการเพ่ือตรวจสอบ 
   1.6.6 จัดทํารายงานภาระงานทางวิชาการประจําปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลพิจารณาก่อนรายงานต่อสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือทราบ 
   1.6.7 จัดทําระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภาระงานทางวิชาการ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
   1.6.8 จัดทํารายงานผลการปฏิบัติภาระงานทางวิชาการรายบุคคลเพ่ือแจ้งให้บุคลากร
ตําแหน่งวิชาการทุกท่านทราบ 
   1.6.9 การกํากับและติดตามผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการประจําปี 

 2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญ
การ ทักษะ และประสบการณ์ในงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ
วิจัยเพื่อพัฒนางาน ดังนี้ 
  2.1 งานจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นงานที่
จะต้องอาศัยความรู้และความสามารถทางกฎหมายของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลักสําคัญ ประกอบกับความสามารถ
ในการสื่อความหมาย ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ความละเอียดรอบคอบ และความคิดริเริ่มที่มีระบบ ซึ่ง
มีลักษณะการทํางานในเชิงของการจัดทําขึ้นใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ และมี
ลักษณะงานที่ทํา ดังน้ี 
   2.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ 
   2.1.2 ตรวจสอบความถูกต้องและพิสูจน์อักษร 
   2.1.3 จัดทําวาระการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ และที่ประชุมคณบดี/ผู้อํานวยการสํานัก ด้าน
การบริหาร ตลอดจนนําเสนอและร่วมช้ีแจงร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ดําเนินการยกร่าง 
  2.2 งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) : ระบบภาระงานทาง
วิชาการ และระบบความก้าวหน้าในอาชีพ 
  2.3 งานพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
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  2.4 งานพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน 
  2.5 งานยกร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพ่ือนําสถาบันสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับ: การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  2.6 งานบริการวิชาการต่างๆ เช่น การบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับการขอตําแหน่งสูงขึ้นสาย
วิชาการและสายสนับสนุน การเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับความก้าวหน้าในอาชีพและมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ 
และงานให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหาและช้ีแจงเก่ียวกับความก้าวหน้าในอาชีพ มาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการ และกฎระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันให้กับบุคลากรภายในสถาบัน
และบุคคลและหน่วยงานภายนอก 

คุณภาพ ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 1. คุณภาพของงาน  
  การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้ากลุ่มงาน เช่น งานความก้าวหน้าในอาชีพ
ของสายวิชาการและสายสนับสนุน งานมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ เป็นงานที่ต้องให้ความสําคัญกับคุณภาพ
หรือความถูกต้องของงานเป็นลําดับแรก เน่ืองจากงานดังกล่าวเป็นงานที่กระทบต่อผลประโยชน์ของบุคลากร โดย
จะต้องมีการตรวจสอบและดําเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่กําหนดไว้ โดยลักษณะงานส่วนมากจะเก่ียวข้อง
กับกฎหมายและคําสั่งที่เป็นการกระทําทางปกครองที่อาจส่งผลต่อสถาบันได้ และทําหน้าที่ในการกํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 สําหรับการปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบงานจัดทําระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล รวมถึงการร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในส่วนที่เก่ียวข้อง
กับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคคล การปรับปรุงระบบบริหารงาน
บุคคลของสถาบัน และการให้บริการวิชาการ จําเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ
ทํางานอย่างสูงมากในการปฏิบัติงานเพ่ือใช้ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมท้ังให้คําปรึกษาแนะนํา
แก่ผู้รับบริการทั้งในแง่ของการตีความกฎระเบียบเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติงานจริงของทุกงานของกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสถาบัน 
 2. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 
  งานความก้าวหน้าในอาชีพทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดที่
ค่อนข้างมาก โดยแต่ละขั้นตอนต้องอาศัยทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เพ่ือดําเนินการหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น การวิเคราะห์ผลการคัดลอกผลงานทางวิชาการ การ
จําแนกผลงานทางวิชาการประเภทต่างๆ การตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การตรวจสอบคุณภาพการ
ประเมินผลงานทางวิชการ รวมทั้งการตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งจะต้องดําเนินการให้
ประเด็นข้อสงสัยหรือกรณีข้อเท็จจริงต่างๆ เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องทั้งหมด ประกอบกับ
ปัจจุบันมีการออกกฎระเบียบทั้งของสถาบันและกระทรวงศึกษาธิการเป็นจํานวนมาก ซึ่งล้วนแล้วแต่เก่ียวข้อง
เช่ือมโยงกันทั้งสอน โดยผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวจําเป็นต้องมีความรู้อ่ืนนอกเหนือจากความรู้ในงาน เช่น 
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การทําวิจัย การสอน การพัฒนาองค์การ การวางแผน การประเมินผลสถาบัน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
ต่างๆ เพ่ือนํามาวิเคราะห์และพัฒนาระบบให้สามารถนําไปสู่การใช้งานจริง 
  งานมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ เป็นงานที่ต้องมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูล
ตามรายงานผลการปฏิบัติภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ให้เป็นไปตามข้อกําหนดต่างๆ ของสถาบัน โดย
ปฏิบัติงานภายใต้ภาวะที่ค่อนข้างกดดันจากการรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานแห่งกฎระเบียบและผลประโยชน์ของ
คณาจารย์ 
  สําหรับงานจัดทําระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือกฎหมายระดับสถาบันต่างๆ และการพัฒนา
ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล จําเป็นต้องมีการศึกษา วิจัย วิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หาแนวทางหรือข้อปฏิบัติ
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสถาบันมากที่สุดเพ่ือนํามาใช้ในการวางกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสถาบัน ซึ่งเป็น
งานที่ต้องใช้เวลาในการดําเนินการอย่างมาก และผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีประสบการณ์และความรู้ค่อนข้างรอบด้าน 
เน่ืองจากการวางหลักเกณฑ์หรือระบบต่างๆ จะต้องเช่ือมโยงกับงานอ่ืนๆ ของสถาบันด้วย  

ความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
 1.  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 2.  ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เป็นต้น 
 3.  ความรู้เก่ียวกับเหตุการณ์ และสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 4.  ความรู้ความสามารถในการเขียนโครงการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ 
 5.  ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์สํานักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ (Word/ 
Excel/ PowerPoint/ Access) เครื่องส่งโทรสาร และเคร่ืองถ่ายเอกสาร การบริหารเว็บไซต์ เป็นต้น 
 6.  ความรู้ความสามารถในการศึกษาข้อมูลและการวิเคราะห์ปัญหา  
 7.  ความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน เทคนิคการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างบุคคล และการใช้ภาษาต่างประเทศ 
 8.  ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ 
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22 

บทที่ 3 
หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงาน และเง่ือนไข 

 ตําแหน่งทางวิชาการ (Promotions) ตามพระราชบัญญั ติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พุทธศักราช 2547 ได้ให้ความหมายว่า เป็นตําแหน่งที่ทําหน้าที่สอนและวิจัย หรือทําหน้าที่
วิจัยโดยเฉพาะ ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 4 ตําแหน่งหลัก คือ อาจารย์ (Instructor) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(Assistant Professor) รองศาสตราจารย์ (Associate Professor) และศาสตราจารย์ (Professor)  

 สําหรับตําแหน่งทางวิชาการในต่างประเทศ ศิริพร อุหมัด (2555) ได้รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการแบ่ง
ประเภทของตําแหน่งทางวิชาการไว้ ดังน้ี 
 1.  กรณีในสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยอินเดียน่า (1999) แบ่งตําแหน่งทางวิชาการออกเป็น 4 
ตําแหน่ง ประกอบด้วย  Instructor, Assistant Professor, Associate Professor, Professor เช่นเดียวกับ
มหาวิทยาลัยเมลฟิส (2011) ก็มีลักษณะการแบ่งตําแหน่งทางวิชาการแบบเดียวกัน  
 2.  กรณีในสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ (2008) มีการแบ่งตําแหน่งทางวิชาการ
ออกเป็น 4 ตําแหน่ง แต่มีการเรียกที่แตกต่างไปจากประเทศสหรัฐอเมริกา คือ Lecturer, Senior Lecturer 
หรือ Senior Research Fellow, Reader, Professor และยังแบ่งความเช่ียวชาญเฉพาะออกเป็นอีก 3 กลุ่ม 
คือ  กลุ่มเน้นการสอน (Teaching Focused) กลุ่มการสอนและวิจัย (Teaching and Research) และกลุ่ม
เน้นเฉพาะการวิจัย (Research Only Focused) 

 จากข้อมูลการแบ่งประเภทตําแหน่งทางวิชาการของประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และสหราช
อาณาจักร อาจเปรียบเทียบตําแหน่งทางวิชาการของประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ได้ตาม
ตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1 ตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบ 3 ประเทศ  

ไทย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
กลุ่มเน้นการสอน

(Teaching 
Focused) 

กลุ่มการสอนและวิจัย
(Teaching and 

Research) 

กลุ่มเน้นเฉพาะการวิจัย
(Research Only 

Focused) 

อาจารย์ Instructor Lecturer Lecturer Research Fellow 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Assistant Professor Senior Lecturer Senior Lecturer Senior Research Fellow 

รองศาสตราจารย์ Associate Professor Reader Reader Reader 

ศาสตราจารย์ Professor Professor Professor Professor 
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 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ    
จึงเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง      
มีบุคลากรในสังกัดที่มีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจํา  ลูกจ้างช่ัวคราว และ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ พนักงานสถาบัน พนักงานวิชาการ และพนักงานส่วนงาน การบริหารงาน
บุคคลของสถาบันจึงต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการ และข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานสถาบันและข้อบังคับอ่ืนที่เก่ียวข้อง นอกจากน้ี ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
พ.ศ. 2509 กําหนดให้มีสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทําหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน 
และมีอํานาจหน้าที่ในการวางระเบียบและข้อบังคับของสถาบัน แต่งต้ังคณาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งหรือให้พ้น
จากตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ก.พ.อ. กําหนด 

 จากกฎหมายและข้อบังคับสถาบันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบัน สามารถแบ่งบุคลากร
สายวิชาการออกเป็นตําแหน่งต่างๆ ได้แก่ 
 1.  ศาสตราจารย์ 
 2.  รองศาสตราจารย์ 
 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 4.  อาจารย์ 
 โดยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคลากรสายวิชาการให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สภาสถาบันจะต้องออกข้อบังคับกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในเร่ือง
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กําหนด  

 ดังน้ัน สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงได้ออกข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคลากรให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือวางหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการพิจารณาแต่งต้ัง
บุคลากรให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยท่ีข้อบังคับสถาบัน
ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับกับทั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสถาบัน และพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ พนักงานสถาบัน พนักงานวิชาการ และพนักงานส่วนงาน ทําให้กระบวนการพิจารณา
แต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการสําหรับบุคลากรสายวิชาการทุกประเภทของสถาบันมีมาตรฐานเดียวกัน 

 สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานด้านการขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการของสถาบัน สามารถ
แบ่งเป็นส่วนต่างๆ เพ่ืออธิบายให้ชัดเจนได้ ดังจะกล่าวต่อไปน้ี 
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คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ 
 กระบวนการขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการของสถาบันอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสภาสถาบันโดย
มีคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบทําหน้าที่หลักในการดําเนินการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาสถาบัน และ ก.พ.อ. กําหนด ได้แก่ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ 

 1.  คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  

  องค์ประกอบและอํานาจหน้าที ่
  คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ หรือ ก.พ.ว. เป็นองค์คณะหลักที่มีอํานาจหน้าที่ใน
การกําหนดนโยบายและแนวทางดําเนินงานเก่ียวกับการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน ออกประกาศคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ 
แนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการเก่ียวกับการประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน และ
การประเมินผลงานทางวิชาการ ตลอดจนวางหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการอ่ืนๆ อันจําเป็นเพ่ือ
การดําเนินการให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันกําหนด พิจารณาคัดสรรและแต่งต้ังคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ หรือ อ.ก.พ.ว. แต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการหรือคณะกรรมการอ่ืนเพ่ือดําเนินการที่
เก่ียวข้อง พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการ พิจารณาอุทธรณ์ในกรณีที่บุคลากรผู้ขอ
แต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการตามที่สภาสถาบันมอบหมาย 
และปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่สภาสถาบันมอบหมาย โดยสภาสถาบันจะแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการให้ทําหน้าที่ดังกล่าวคราวละ 3 ปี ประกอบด้วย 
  1.  ประธานกรรมการ ซึ่งสภาสถาบันแต่งต้ังจากกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
  2.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภาสถาบันแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันจากบัญชี
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนด ครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถาบัน 
จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
  3.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 
  4.  ผู้ อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคลและหัวหน้ากลุ่มงานภายในกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีรับผิดชอบงานแต่งต้ังบุคลากรให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 
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คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 
(วันท่ี 12 ตุลาคม 2555 ถึงวันท่ี 11 ตุลาคม 2558)

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุมงคล ศริิเวทนิ
ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 

 
ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครอืงาม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ศาสตราจารย์ ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ศาสตราจารย์ ดร.นราศรี ไววนิชกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ปราบพาล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารชัช์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ต้ังธรรม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 
(วันท่ี 12 ตุลาคม 2555 ถึงวันท่ี 11 ตุลาคม 2558)

 
ศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ วูวงศ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอ้ือพันธวิ์ริยะกุล
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 

 
นายยุทธนา สจุริต 

ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

นายปภาณภณ ปภังกรภูรินท ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

  การดําเนินงาน 
  คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของสถาบันกําหนดให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณา
เรื่องต่างๆ ตามอํานาจหน้าที่ปีละ 6 ครั้ง คือ ในทุกวันพุธแรกของเดือนเลขคี่ โดยกําหนดการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการจะถูกประกาศและแจ้งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและคณาจารย์
ภายในสถาบันทราบเพ่ือใช้ในการวางแผนสําหรับขอตําแหน่งทางวิชาการ รวมท้ังให้ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องใน
หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการดําเนินงาน โดยท่ีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
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วิชาการจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และ
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ประธานกรรมการสามารถ
มอบหมายให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนใดคนหน่ึงทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ แต่หากในกรณีที่ประธาน
กรรมการมิได้มอบหมายไว้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนหน่ึงทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม ทั้งน้ี 
การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นสําคัญ แต่ถ้าหากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

  อน่ึง เน่ืองจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการท่ีประกอบด้วยประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสถาบัน ทําให้การดําเนินงานในบางส่วนอาจเกิดความล่าช้า ดังน้ัน 
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสถาบันว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคลากรให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ประธานกรรมการจึงได้มอบอํานาจให้รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการทําหน้าที่ในการขับเคล่ือนการดําเนินงานแทน เช่น การมอบอํานาจให้
ลงนามในคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ หรือ “อ.ก.พ.ว.” ลงนามในหนังสือราชการถึงบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก 
ซึ่งไม่ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ หรือดําเนินการอ่ืนใดเก่ียวกับการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับ
สถาบันว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคลากรให้ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์                 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ หรือเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีได้รับมอบหมายจากท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแน่งทางวิชาการหรือประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 

  การดํารงตําแหน่ง 
  สําหรับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ตาม
ข้อบังคับสถาบันดังกล่าวกําหนดให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมีวาระการดํารงตําแหน่ง ดังน้ี 
  1.  ประธานกรรมการซึ่งสภาสถาบันแต่งต้ังจากกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ จะมีวาระ
การดํารงตําแหน่งตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และในกรณีที่ประธาน
กรรมการพ้นจากตําแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิตามวาระ และสภาสถาบันยังมิได้แต่งต้ังประธาน
กรรมการใหม่ ประธานกรรมการผู้น้ันสามารถปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าสภาสถาบันจะได้แต่งต้ัง
ประธานกรรมการใหม่ได้ 
  2.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันจากบัญชี
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนด มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และมีสิทธิได้รับการแต่งต้ังได้อีก 
และในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ แต่สภาสถาบันยังมิได้แต่งต้ังกรรมการใหม่ กรรมการน้ัน
สามารถปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าสภาสถาบันจะได้แต่งต้ังกรรมการใหม่ได้ 

  อย่างไรก็ดี เพ่ือมิให้การดําเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการต้องสะดุด
และทําให้เกิดความล่าช้า ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอ่ืน
ที่มิใช่การพ้นจากตําแหน่งตามวาระ และสภาสถาบันยังมิได้แต่งต้ังประธานกรรมการหรือกรรมการ
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ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ข้อบังคับสถาบันดังกล่าวได้กําหนดว่า ให้ ก.พ.ว. ประกอบด้วยประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเท่าที่มีอยู่แล้วแต่กรณี และให้ดําเนินการ ดังน้ี 
  1.  ในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอ่ืนที่มิใช่ การพ้นจากตําแหน่งตาม
วาระ และสภาสถาบันยังมิได้แต่งต้ังประธานกรรมการใหม่ ให้กรรมการซึ่งที่ประชุมเลือกทําหน้าที่รักษาการ
ประธานกรรมการไปพลางก่อนจนกว่าสภาสถาบันจะได้แต่งต้ังประธานกรรมการใหม่ 
  2.  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอ่ืนที่มิใช่การพ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระ สภาสถาบันอาจแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันจากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนด 
แทนตําแหน่งที่ว่างลง โดยให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากําหนดเวลาของผู้ซึ่งตนดํารงตําแหน่งแทน 

 2.  คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองคณุสมบัติและผลงานทางวิชาการ 

  องค์ประกอบและอํานาจหน้าที ่
  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเป็นคณะกรรมการที่เกิดขึ้น
จากความต้องการให้มีกระบวนการกลั่นกรองเก่ียวกับคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้ขอตําแหน่งทาง
วิชาการก่อนเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ เพ่ือสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและลดข้อผิดพลาดในการดําเนินงาน อีกทั้งการเพ่ิมกระบวนการกลั่นกรองดังกล่าวมิได้ทําให้
ระยะเวลาในการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นแต่อย่างใด แต่กลับทําให้ระยะเวลาในการดําเนินงานโดยรวมของแต่ละราย
ลดลง เน่ืองจาก หากมีการเสนอเร่ืองการขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการต่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการซึ่งจะมีการประชุมเดือนเว้นเดือน หากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมีมติ
ให้แก้ไขหรือดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใด เมื่อผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการดําเนินการตามมติที่ประชุมแล้ว จะต้อง
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ทําให้กระบวนการพิจารณา
แต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการต้องล่าช้าออกไป ดังน้ัน หากมีคณะกรรมการที่ทําหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติและ
ผลงานทางวิชาการของผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการในเบ้ืองต้นก่อนก็จะทําให้ความล่าช้าดังกล่าวลดลงได้  

  ด้วยวัตถุประสงค์ของการมีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ
ข้างต้น คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการจึงมีหน้าที่ในการพิจารณา
กลั่นกรองคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่และคุณลักษณะของผลงานทางวิชาการ 
ประเมินเอกสารประกอบการสอน และเอกสารคําสอน พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลการสอน
ของคณะกรรมการประจําคณะในเบื้องต้นก่อนเสนอ ก.พ.ว. หรือเสนอให้ ก.พ.ว. พิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ขั้นตอนและแนวทางในการประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคําสอน รวมท้ังปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมอบหมาย  

  สําหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการซึ่ง
แต่งต้ังโดยคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการประกอบด้วย 
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  1.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกรรมการ 
  2.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบันที่ ดํารงตําแหน่ง        
รองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์ครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถาบัน 
จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 9 คน 
  3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญเรื่องใดเร่ืองหน่ึงเป็น
การเฉพาะเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ ทั้งน้ี ก.พ.ว. อาจแต่งต้ัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อน้ีหรือไม่ก็ได้ 
  4.  ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
  5.  หัวหน้ากลุ่มงานภายในกองบริหารทรัพยากรบุคคลที่รับผิดชอบงานแต่งต้ังบุคลากรให้
ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัตแิละผลงานทางวิชาการ 
สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

(วันท่ี 12 มีนาคม 2555 ถึงวันท่ี 11 มีนาคม 2558)

รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอ้ือพันธวิ์ริยะกุล
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ 

  
ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ณ ระนอง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัตแิละผลงานทางวิชาการ 
สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

(วันท่ี 12 มีนาคม 2555 ถึงวันท่ี 11 มีนาคม 2558)

  
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ศาสตราจารย์ ดร.สนุทร มณสีวัสด์ิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชติ หล่อจีระชณุห์กุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศธ์าดา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

  
รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัตแิละผลงานทางวิชาการ 
สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

(วันท่ี 12 มีนาคม 2555 ถึงวันท่ี 11 มีนาคม 2558)

นายยุทธนา สจุริต
ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

กรรมการและเลขานุการ 

นายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

  การดําเนินงาน 
  คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการของสถาบัน โดยการดําเนินงานของคณะกรรมการจะต้อง
สอดคล้องกับการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ดังน้ัน การประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการจึงถูกกําหนดให้เป็นทุกวันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือนเลขค่ี 
คือ ก่อนการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเป็นเวลาประมาณ 4-5 สัปดาห์ เพ่ือให้ผู้ขอ
ตําแหน่งทางวิชาการมีเวลาในการดําเนินการในส่วนที่ต้องแก้ไขปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ และทําให้การปฏิบัติงานในส่วนที่เก่ียวข้องผู้ปฏิบัติงานมี
เวลาในการดําเนินที่คล่องตัวย่ิงขึ้น  

  การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการจะต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และในกรณีที่
ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ประธานกรรมการสามารถมอบหมายให้
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนใดคนหน่ึงทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ แต่หากในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้
มอบหมายไว้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม ทั้งน้ี การวินิจฉัยช้ี
ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นสําคัญ แต่ถ้าหากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

  การดํารงตําแหน่ง 
  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการประกอบด้วยกรรมการโดย
ตําแหน่งซึ่งหมายความรวมถึงประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จึงมีวาระการดํารงตําแหน่งที่
แตกต่างกัน ดังน้ี 
  1.  ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ มีวาระ
การดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปีตามท่ีมีคําสั่งแต่งต้ัง 
  2.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน มีวาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละ 3 ปี และมีสิทธิได้รับการแต่งต้ังได้อีก และในกรณีที่กรรมการซึ่งแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน
พ้นจากตําแหน่งตามวาระ แต่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการยังมิได้แต่งต้ังกรรมการใหม่ ให้
กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการจะได้แต่งต้ัง
กรรมการใหม่ 

  หากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอ่ืนที่มิใช่การพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
และคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการยังมิได้แต่งต้ังกรรมการใหม่ ให้ถือว่าคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการเท่าที่มีอยู่ หรือ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการอาจแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบันแทนตําแหน่งที่ว่างลง โดย
ให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากําหนดเวลาของผู้ซึ่งตนดํารงตําแหน่งแทนก็ได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการ 
 การขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการของสถาบันสามารถขอได้ 2 รูปแบบ คือ อาจารย์เป็นผู้ย่ืนขอ
แต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการเอง หรือผู้บังคับบัญชาของอาจารย์เป็นผู้เสนอขอแต่งต้ังคณาจารย์ให้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ แต่กรณีการขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชาจะต้องได้รับความยินยอมจาก
อาจารย์ที่ถูกเสนอแต่งต้ังด้วย 

 การเสนอขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการทั้ง 2 รูปแบบ อาจารย์ผู้ที่เสนอหรือผู้ถูกเสนอแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการจะต้องเป็นเจ้าของผลงานทางวิชาการท่ีเสนอ และใช้แบบคําขอที่แตกต่างกัน เช่น กรณีที่
อาจารย์เป็นผู้เสนอขอแต่งต้ังจะต้องใช้แบบคําขอรับการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) แต่หากเป็น
กรณีที่ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้เสนอแต่งต้ังจะต้องใช้แบบเสนอแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการโดย
ผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ. 04) โดยแบบคําขอทั้ง 2 ฉบับมีรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องระบุเหมือนกันแต่มีข้อแตกต่าง
ที่การลงนามเสนอเรื่องที่แบบคําขอรับการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) จะมีเพียงอาจารย์เป็น        
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ผู้ลงนามเสนอ แต่แบบเสนอแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ. 04) จะมี
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ลงนามเสนอ และอาจารย์ผู้ถกูเสนอเป็นผู้ลงนามยินยอมเท่าน้ัน โดยทั้ง 2 รูปแบบมีหลักเกณฑ์
และวิธีการของการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการเดียวกัน 

 1. หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีปกต ิ
  1.1 การพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ มีองค์ประกอบของการ
พิจารณาประกอบด้วย 4 ประกอบ ดังน้ี 
   1.1.1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ผูข้อแต่งต้ังขึ้นดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จะต้อง 
    1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ซึ่งดํารงตําแหน่งอาจารย์ 
และได้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี หรือ 
    2) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ซึ่งดํารงตําแหน่งอาจารย์ 
และได้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าวหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปี หรือ 
    3) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ซึ่งดํารงตําแหน่งอาจารย์ 
และได้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าวหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี 

    ทั้ง น้ี การนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ซึ่ ง เป็น
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งในการขอแต่งต้ังขึ้นดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการ
สามารถนําระยะเวลาในกรณีดังต่อไปน้ีมานับเป็นระยะเวลาตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งได้   
    1)  ผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ซึ่ งเป็นอาจารย์ประจําของ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศที่ ก.พ.อ. รับรอง และได้โอนย้ายมาบรรจุและแต่งต้ังเป็น
อาจารย์ของสถาบัน  ให้ นําระยะเวลาที่ ไ ด้ปฏิบั ติหน้าที่ ในตําแหน่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาน้ัน รวมกับระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งอาจารย์ของสถาบันเพ่ือขอแต่งต้ังตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้  
    2)  ผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เคยได้รับการแต่งต้ังเป็นอาจารย์
พิเศษในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศที่ ก.พ.อ. รับรอง และได้สอนประจําวิชาใดวิชาหน่ึง 
ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต ในระบบทวิภาค และโอนย้ายมาบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ของสถาบัน ให้นําระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์พิเศษในภาคการศึกษาที่สอนน้ันมาเป็นเวลาในการขอ
แต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยให้คํานวณเวลาในการสอนพิเศษให้สามในสี่ของเวลาที่ทําการสอน 
    3)  ผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เคยได้รับการแต่งต้ังเป็นอาจารย์
ประจํา และหรืออาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง ให้เสนอ 
ก.พ.ว. พิจารณาเป็นกรณีไป 
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    4)  ผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์
ได้รับวุฒิการศึกษาเพ่ิมขึ้น ให้นับเวลาในการปฏิบัติหน้าที ่ในตําแหน่งอาจารย์ก่อนได้รับวุฒิเพิ่มขึ ้น และ
ระยะเวลาที ่ได้ปฏิบัติหน้าที ่ในตําแหน่งอาจารย์หลังจากได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นรวมกัน เพ่ือขอแต่งต้ังตําแหน่ง      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่กําหนดไว้ ดังตัวอย่างที่ 3.1 
 
 

 
 
 

การคาํนวณระยะเวลาการปฏิบัติหนา้ทีใ่นตําแหน่ง  
(กรณีได้รับวุฒิการศึกษาเพิม่ขึ้น) 

 นาย ก. ได้รับการบรรจุแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และปฏิบัติ
หน้าที่ในตําแหน่งอาจารย์ เป็นเวลา 6 ปี ต่อมาลาศึกษาต่อและได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทเพ่ิมขึ้น และ
กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งอาจารย์หลังจากได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วอีก 1 ปี 8 เดือน  
 ให้นับระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งอาจารย์ดังกล่าวรวมกันตามอัตราส่วน คือ ปฏิบัติหน้าที่ใน
ตําแหน่งอาจารย์ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นเวลา 6 ปี (เท่ากับ 6/9 = 2/3) กับการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตําแหน่งอาจารย์ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท เป็นเวลา 1 ปี 8 เดือน (เท่ากับ 1/3) เมื่อนํามารวมกันแล้วถือ
ว่า นาย ก. มีสิทธิที่ขอแต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ 
 
วิธีการคาํนวณ 
 

ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งอาจารย์  = (6 x 12 = 72) เดือน 
ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตร ีเป็นเวลา 6 ปี 
 
ยังขาดในส่วนที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตร ี = (9 x 12 = 108) - (6 x 12 = 72) = 36 เดือน 
 
ฉะน้ันจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งอาจารย์   = =             เดือน 
ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทอีก  
 = 36 x        = 20 เดือน (เทา่กับ 1 ปี 8 เดือน) 
 
ดังน้ัน หาก นาย ก. ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งอาจารย์ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท เป็นเวลา 1 ปี 8 เดือน 
(20 เดือน) นาย ก. จะมีสิทธิที่ขอแต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ 
 

(5 x 12 = 60)
(9 x 12 = 108)

5 
9 

5
9

ตัวอย่างที่ 3.1 
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   ทั้งน้ี กรณีที่ผู้ขอมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ผู้ขอ
จะต้องเสนอขอแต่งต้ังโดยวิธีพิเศษ 

   1.1.2 ผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน 
    ผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะต้องมีช่ัวโมงสอนประจําวิชาใดวิชา
หน่ึงที่กําหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน และมีความชํานาญในการสอน และจะต้องมีเอกสารประกอบการสอน
ที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ทั้งรายวิชาไม่น้อยกว่า 1 วิชา ซึ่งมีคุณภาพดีและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้วไม่
น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา ทั้งน้ี ผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนจะต้องผ่านการประเมินตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการและสถาบันกําหนด ดังน้ี 
    1) การประเมินผลการสอน ผู้ขอแต่งต้ังขึ้นดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
จะต้องผ่านการพิจารณาและประเมินผลการสอนเพ่ือวัดว่า ผู้ขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มีความชํานาญ 
ชํานาญพิเศษ หรือเช่ียวชาญในการสอน โดยคณะกรรมการประจําคณะจะทําหน้าที่ในการประเมินผลการสอน
ตามแนวทางการประเมิน ดังน้ี 
     1.1) มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผลการสอนเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยพิจารณาจากเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน 
     1.2) มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ในวิชาที่สอน 
     1.3)  มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจและติดตามการสอนตลอดเวลา 
     1.4)  มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชา
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
     1.5)  มีความสามารถแนะนําให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งข้อมูลที่ค้นคว้าศึกษา
เพ่ิมเติม 
     1.6)  มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ตามความเหมาะสม 
     1.7)  มีความสามารถในการใช้สื่อการสอน และอุปกรณ์ช่วยสอนที่
เหมาะสมเป็นอย่างดี 
     1.8)  มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน 

    2) การประเมินเอกสารประกอบการสอน กรรมการกลางของแต่ละกลุ่ม
สาขาวิชาที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการแต่งต้ังขึ้นเพ่ือทําหน้าที่ในการประเมินคุณภาพเอกสาร
ประกอบการสอนและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพ่ือ
พิจารณา โดยใช้แนวทางในการประเมิน ดังน้ี 
     2.1)  มีเน้ือหาครบถ้วนตามท่ีแจ้งไว้ในประมวลรายวิชา 
     2.2)  มีเน้ือหาถูกต้องและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตลอดจนสะท้อนให้
เห็นเน้ือหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ 
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     2.3)  มีความรู้และวิธีการสอนที่ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
     2.4)  มีการเรียงลําดับเน้ือหาหรือความคิดชัดเจน ทําให้ติดตามเนื้อหาได้  
ไม่สับสน 
     2.5)  มีการอ้างอิงและเอกสารประกอบ 
     2.6)  มีการใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสม 
     2.7)  มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม และถูกต้องตามหลักวิชาการ 
     2.8)  มีการเผยแพร่ให้แก่ผู้เรียนในวิชาน้ันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 

   1.1.3 ผลงานทางวิชาการ 
    ผู้ขอแต่งต้ังขึ้นดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ จะต้องเสนอผลงานทาง
วิชาการดังต่อไปน้ีประกอบการพิจารณา 
    1)  ผลงานวิจัยที่เป็นผลงานของบุคลากรผู้ขอแต่เพียงผู้เดียวอย่างน้อย 1 ช้ิน หรือ
ที่บุคลากรผู้ขอมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักอย่างน้อย 1 ช้ิน แต่เมื่อรวมกันทุก
ช้ินแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ซึ่งมีคุณภาพดีขึ้นไปและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
ทั้งน้ี ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ และ 
    2) ผลงานวิจัยที่เป็นผลงานของบุคลากรผู้ขอแต่เพียงผู้เดียวอย่างน้อย 1 ช้ิน หรือ
ที่บุคลากรผู้ขอมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักอย่างน้อย 1 ช้ิน แต่เมื่อรวมกันทุก
ช้ินแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ซึ่งมีคุณภาพดีขึ้นไปและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
ทั้งน้ี ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ 
    3) ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผู้ขอเป็นผู้ดําเนินงานแต่เพียงผู้เดียวทั้งหมด 
หรือมีการดําเนินงานเป็นหมู่คณะ หรือเป็นงานที่มีการบูรณาการหลายสาขาวิชา อย่างน้อย 1 ช้ิน ซึ่งมีคุณภาพ
ดีขึ้นไป โดยผลงานน้ันเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้
ความเห็นชอบ และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อ
สังคม โดยปรากฏผลท่ีสามารถประเมินได้เป็นรูปธรรม โดยประจักษ์ต่อสาธารณะ หรือ 
    4) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เป็นผลงานของบุคลากรผู้ขอแต่เพียงผู้
เดียวอย่างน้อย 1 ช้ิน หรือที่บุคลากรผู้ขอมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักอย่าง
น้อย 1 ช้ิน แต่เมื่อรวมกันทุกช้ินแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ซึ่งมีคุณภาพดีขึ้นไปและได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 
    5) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียงตําราที่เป็นผลงานของบุคลากรผู้ขอแต่เพียงผู้เดียว 
อย่างน้อย 1 ช้ิน หรือที่บุคลากรผู้ขอมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักอย่างน้อย 1 
ช้ิน แต่เมื่อรวมกันทุกช้ินแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ซึ่งมีคุณภาพดีขึ้นไปและได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 
    6) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียงหนังสือที่เป็นผลงานของบุคลากรผู้ขอแต่เพียงผู้
เดียว อย่างน้อย 1 ช้ิน หรือที่บุคลากรผู้ขอมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักอย่าง
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น้อย 1 ช้ิน แต่เมื่อรวมกันทุกช้ินแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ซึ่งมีคุณภาพดีขึ้นไปและได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 
    7) บทความทางวิชาการท่ีเป็นผลงานของบุคลากรผู้ขอแต่เพียงผู้เดียว อย่าง
น้อย 1 ช้ิน หรือที่บุคลากรผู้ขอมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักอย่างน้อย 1 ช้ิน 
แต่เมื่อรวมกันทุกช้ินแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ซึ่งมีคุณภาพดีขึ้นไปและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 
    8) กรณีศึกษา (Case Study) ซึ่งเป็น Research/ Field Based Case ที่เป็น
ผลงานของบุคลากรผู้ขอแต่เพียงผู้เดียว อย่างน้อย 1 ช้ิน หรือที่บุคลากรผู้ขอมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 
และต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักอย่างน้อย 1 ช้ิน แต่เมื่อรวมกันทุกช้ินแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ซึ่งมีคุณภาพ
ดีขึ้นไปและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด 
    ทั้งน้ี ผลงานทางวิชาการสําหรับการเสนอขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการทุก
ตําแหน่งต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณีตามความเหมาะสม
ของแต่ละสาขาวิชา คือ (1) สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ และ
การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ (2) เพ่ือให้รู้ เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก (3) เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (4) พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง (5) 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

   1.1.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
    ผู้ขอแต่งต้ังขึ้นดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จะต้องมีหนังสือรับรองจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ (ก.พ.ว. 04) เพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งต้ังทุกครั้ง และการพิจารณาแต่งต้ังขึ้น
ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จะต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังน้ี 
    1)  ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตน
และไม่ ลอกเลียนของผู้อ่ืน รวมทั้งไม่นําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่า
หน่ึงฉบับในลักษณะที่จะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 
    2)  ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในผลงาน
ทางวิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า 
    3)  ต้องไม่คํานึงถึงประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
ของผู้อ่ืนและสิทธิมนุษยชน 
    4)  ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์   
ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบ่ียงเบนผลการวิจัยโดยหวังผลประโยชน์
ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดย
ปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 
    5)  ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
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  1.2 การพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ มีองค์ประกอบของการ
พิจารณาประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังน้ี 
   1.2.1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
    ผู้ขอแต่งต้ังขึ้นดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์จะต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี และในกรณีที่ผู้ขอแต่งต้ัง
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ซึ่งดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
ภายในประเทศท่ี ก.พ.อ. รับรอง และได้โอนย้ายมาบรรจุและแต่งต้ังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ของสถาบัน ให้นํา
ระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาน้ัน รวมกับ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของสถาบันเพ่ือขอแต่งต้ังตําแหน่งรองศาสตราจารย์ได้ 
    สําหรับกรณีที่บุคลากรผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งรองศาสตราจารย์ซึ่งเคยดํารง
ตําแหน่งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจํามหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง ให้
เสนอ ก.พ.ว. พิจารณาเป็นกรณีไป 
   กรณีที่ผู้ขอมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ผู้ขอจะต้อง
เสนอขอแต่งต้ังโดยวิธีพิเศษ 

   1.2.1 ผลการสอนและเอกสารคําสอน 
    ผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งรองศาสตราจารย์จะต้องมีช่ัวโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหน่ึง
ที่กําหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน และมีความชํานาญพิเศษในการสอน และจะต้องมีเอกสารคําสอนที่ผลิตขึ้น
ตามภาระงานสอน ทั้งรายวิชาไม่น้อยกว่า 1 วิชา ซึ่งมีคุณภาพดีและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 
1 ภาคการศึกษา ทั้งน้ี ผลการสอนและเอกสารคําสอนจะต้องผ่านการประเมินตามแนวทางที่คณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการและสถาบันกําหนดเช่นเดียวกับการพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

   1.2.3 ผลงานทางวิชาการ 
    ผู้ขอแต่งต้ังขึ้นดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จะต้องเสนอผลงานทางวิชาการ
ดังต่อไปน้ีประกอบการพิจารณา 
    1) (ก) ผลงานวิจัยที่เป็นผลงานของบุคลากรผู้ขอแต่เพียงผู้เดียวอย่างน้อย 1 
ช้ิน หรือที่บุคลากรผู้ขอมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักอย่างน้อย 1 ช้ิน แต่เมื่อ
รวมกันทุกช้ินแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ซึ่งมีคุณภาพดีขึ้นไปและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
กําหนด ทั้งน้ี ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ 
     (ข) ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผู้ขอเป็นผู้ดําเนินงานแต่เพียง  ผู้เดียว
ทั้งหมด หรือมีการดําเนินงานเป็นหมู่คณะ หรือเป็นงานที่มีการบูรณาการหลายสาขาวิชา อย่างน้อย 1 ช้ิน ซึ่งมี
คุณภาพดีขึ้นไป โดยผลงานน้ันเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะ
วิชาให้ความเห็นชอบ และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด รวมท้ังได้รับการรับรองการใช้
ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลท่ีสามารถประเมินได้เป็นรูปธรรม โดยประจักษ์ต่อสาธารณะ หรือ 
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     (ค) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เป็นผลงานของบุคลากร  ผู้ขอแต่
เพียงผู้เดียวอย่างน้อย 1 ช้ิน หรือที่บุคลากรผู้ขอมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และต้องเป็นผู้ดําเนินการหลัก
อย่างน้อย 1 ช้ิน แต่เมื่อรวมกันทุกช้ินแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ซึ่งมีคุณภาพดีขึ้นไปและได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด  
    (2) (ก) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียงตําราที่เป็นผลงานของบุคลากรผู้ขอแต่เพียงผู้
เดียว อย่างน้อย 1 ช้ิน หรือที่บุคลากรผู้ขอมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักอย่าง
น้อย 1 ช้ิน แต่เมื่อรวมกันทุกช้ินแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ซึ่งมีคุณภาพดีขึ้นไปและได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 
     (ข) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียงหนังสือที่เป็นผลงานของบุคลากร  ผู้ขอแต่
เพียงผู้เดียว อย่างน้อย 1 ช้ิน หรือที่บุคลากรผู้ขอมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และต้องเป็นผู้ดําเนินการหลัก
อย่างน้อย 1 ช้ิน แต่เมื่อรวมกันทุกช้ินแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ซึ่งมีคุณภาพดีขึ้นไปและได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
    ผลงานทางวิชาการตาม (1) และ (2) จะต้องไม่ซ้ํากับผลงานทางวิชาการท่ีได้เคย
ใช้สําหรับการพิจารณาแต่งต้ังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ทั้งน้ี จะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เพ่ิมขึ้น
หลังจากได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้วย 
    ทั้งน้ี ผลงานทางวิชาการสําหรับการเสนอขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการทุก
ตําแหน่งต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณีตามความเหมาะสม
ของแต่ละสาขาวิชา คือ (1) สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ และ
การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ (2) เพ่ือให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก (3) เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (4) พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง (5) 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

   1.2.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
    ผู้ขอแต่งต้ังขึ้นดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์จะต้องมีหนังสือรับรองจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ (ก.พ.ว. 04) เพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งต้ังทุกครั้ง และการพิจารณาแต่งต้ัง
ขึ้นดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์จะต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเช่นเดียวกับการ
พิจารณาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

  1.3 การพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ มีองค์ประกอบของการพิจารณา
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังน้ี 
   1.3.1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
    ผู้ขอแต่งต้ังขึ้นดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์จะต้องเป็นผู้ที่ ดํารงตําแหน่ง         
รองศาสตราจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี และในกรณีที่ผู้ขอแต่งต้ัง
ตําแหน่งศาสตราจารย์ซึ่งดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
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ภายในประเทศท่ี ก.พ.อ. รับรอง และได้โอนย้ายมาบรรจุและแต่งต้ังเป็นรองศาสตราจารย์ของสถาบัน ให้นํา
ระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งรองศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาน้ัน รวมกับ
ระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งรองศาสตราจารย์ของสถาบันเพ่ือขอแต่งต้ังตําแหน่งศาสตราจารย์ได้ 
    สําหรับกรณีที่บุคลากรผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งศาสตราจารย์ซึ่งเคยดํารงตําแหน่ง
เป็นรองศาสตราจารย์ประจํามหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง ให้เสนอ ก.พ.ว. 
พิจารณาเป็นกรณีไป 
   กรณีที่ผู้ขอมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ผู้ขอจะต้อง
เสนอขอแต่งต้ังโดยวิธีพิเศษ 

   1.3.2 ผลการสอน 
    ผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งศาสตราจารย์จะต้องมีช่ัวโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหน่ึงที่
กําหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน และมีความเช่ียวชาญในการสอน โดยผ่านการประเมินตามแนวทางที่
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการและสถาบันกําหนดเช่นเดียวกับการพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ 

   1.3.3 ผลงานทางวิชาการ 
    การขอแต่งต้ังตําแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ ผู้ขอตําแหน่งสามารถเสนอ
แต่งต้ังได้ 2 วิธี คือ การขอแต่งต้ังโดยวิธีปกติ วิธีที่ 1 และโดยวิธีปกติ วิธีที่ 2 ซึ่งทั้ง 2 วิธี ผู้ขอแต่งต้ังจะต้อง
เสนอผลงานทางวิชาการดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา 
    1) การขอแต่งต้ังตําแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ วิธีที่ 1 ผู้ขอแต่งต้ัง
ตําแหน่งศาสตราจารย์ จะต้องมีผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 
     1.1) (ก) ผลงานวิจัยที่เป็นผลงานของบุคลากรผู้ขอแต่เพียงผู้เดียว
อย่างน้อย 1 ช้ิน ซึ่งมีคุณภาพดีมากข้ึนไปและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ทั้งน้ี ไม่นับ
งานวิจัยที่ทําเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ 
      (ข) ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีผู้ขอเป็นผู้ดําเนินงานแต่เพียง  
ผู้เดียวทั้งหมด หรือมีการดําเนินงานเป็นหมู่คณะ หรือเป็นงานที่มีการบูรณาการหลายสาขาวิชา อย่างน้อย 1 
ช้ิน  ซึ่ งมีคุณภาพดีมากขึ้นไป  โดยผลงานน้ันเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานซึ่ ง
สถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด รวมท้ัง
ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรม โดยประจักษ์ต่อ
สาธารณะ หรือ 
      (ค) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่ เ ป็นผลงานของ
บุคลากรผู้ขอแต่เพียงผู้เดียวอย่างน้อย 1 ช้ิน ซึ่งมีคุณภาพดีมากข้ึนไปและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. กําหนด  
     1.2) (ก) ผลงานแต่งตําราท่ีเป็นผลงานของบุคลากรผู้ขอแต่เพียงผู้
เดียว อย่างน้อย 1 ช้ิน ซึ่งมีคุณภาพดีมากขึ้นไปและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 
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      (ข) ผลงานแต่งหนังสือที่เป็นผลงานของบุคลากรผู้ขอแต่เพียง  
ผู้เดียว อย่างน้อย 1 ช้ิน ซึ่งมีคุณภาพดีมากขึ้นไปและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
    2) การขอแต่งต้ังตําแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ วิธีที่ 2 ผู้ขอแต่งต้ัง
ตําแหน่งศาสตราจารย์ จะต้องมีผลงานทางวิชาการ ข้อหน่ึงข้อใดต่อไปน้ี 
     2.1)  ผลงานวิจัยที่เป็นผลงานของบุคลากรผู้ขอแต่เพียงผู้เดียวอย่างน้อย 1 
ช้ิน ซึ่งมีคุณภาพดีเด่นและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ทั้งน้ี ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วน
หน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ 
     2.2) ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผู้ขอเป็นผู้ดําเนินงานแต่เพียงผู้เดียว
ทั้งหมด หรือมีการดําเนินงานเป็นหมู่คณะ หรือเป็นงานที่มีการบูรณาการหลายสาขาวิชา อย่างน้อย 1 ช้ิน ซึ่งมี
คุณภาพดีเด่น โดยผลงานน้ันเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะ
วิชาให้ความเห็นชอบ และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด รวมท้ังได้รับการรับรองการใช้
ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลท่ีสามารถประเมินได้เป็นรูปธรรม โดยประจักษ์ต่อสาธารณะ หรือ 
     2.3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เป็นผลงานของบุคลากรผู้ขอแต่
เพียงผู้เดียวอย่างน้อย 1 ช้ิน ซึ่งมีคุณภาพดีเด่นและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 
     2.4) ผลงานแต่งตําราที่ เป็นผลงานของบุคลากรผู้ขอแต่เพียงผู้ เดียว   
อย่างน้อย 1 ช้ิน ซึ่งมีคุณภาพดีเด่นและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 
     2.5) ผลงานแต่งหนังสือที่เป็นผลงานของบุคลากรผู้ขอแต่เพียงผู้เดียว 
อย่างน้อย 1 ช้ิน ซึ่งมีคุณภาพดีเด่นและได้รับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด  

    ผลงานทางวิชาการตามวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 จะต้องไม่ซ้ํากับผลงานทางวิชาการท่ี
ได้เคยใช้สําหรับการพิจารณาแต่งต้ังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์มาแล้ว ทั้งน้ี จะต้องมีผลงาน
ทางวิชาการที่เพ่ิมขึ้นหลังจากได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ด้วย 
    ทั้งน้ี ผลงานทางวิชาการสําหรับการเสนอขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการทุก
ตําแหน่งต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณีตามความเหมาะสม
ของแต่ละสาขาวิชา คือ (1) สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ และ
การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ (2) เพ่ือให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก (3) เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (4) พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง (5) 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 

    สําหรับการขอแต่งต้ังตําแหน่งศาสตราจารย์จะเห็นได้ว่า ผู้ขอแต่งต้ังจะต้อง
เสนอผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวอย่างน้อยประเภทละ 1 ช้ิน กล่าวคือ หากเป็นการขอ
แต่งต้ังตําแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ วิธีที่ 1 ผู้ขอจะต้องเสนองานวิจัยที่เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวอย่าง
น้อย 1 ช้ิน และงานแต่งตําราหรือหนังสือที่เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวอย่างน้อย 1 ช้ินเช่นกัน แต่หากผู้ขอ
เสนอผลงานวิจัยหรืองานแต่งตําราหรือหนังสือช้ินอ่ืนที่มิได้เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวประกอบเพ่ิมเติมอีกก็
สามารถกระทําได้ ซึ่งแตกต่างจากการขอแต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ แต่อย่างไร 
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ก็ดี ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการอาจกําหนดให้สาขาวิชา
หน่ึงสาขาวิชาใดที่ผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งศาสตราจารย์สามารถเสนองานวิจัยที่บุคลากรผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่ง
ศาสตราจารย์มีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักอย่างน้อย 1 ช้ิน แต่เมื่อรวมกันทุก
ช้ินแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ประกอบการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งศาสตราจารย์ได้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งปัจจุบันสาขาวิชาที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการมี 2 สาขาวิชา คือ การจัดการสิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
   1.3.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
    ผู้ขอแต่งต้ังขึ้นดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์จะต้องมีหนังสือรับรองจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ (ก.พ.ว. 04) เพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งต้ังทุกครั้ง และการพิจารณาแต่งต้ังขึ้น
ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์จะต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเช่นเดียวกับการพิจารณา
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 2. หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีพิเศษ  
  กรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นอย่างย่ิง สถาบันอาจเสนอแต่งต้ังบุคลากรผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ต่างไปจากที่กําหนดไว้ใน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นก็ได้  โดยให้ดําเนินการเป็นวิธีพิเศษ เช่น  
  2.1 การเสนอขอแต่งต้ังข้ามตําแหน่ง เช่น การเสนอแต่งต้ังบุคลากรผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์
ประจําให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์โดยที่บุคลากรผู้น้ันมิได้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน 

ภาพท่ี 3.1 การเสนอขอแต่งต้ังข้ามตําแหน่ง ซึ่งเป็นการขอตําแหน่งโดยวิธีพิเศษ 

 

 

 

 

 
 

 

  2.2 การเสนอขอแต่งต้ังในขณะที่มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
เช่น การเสนอแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งยังไม่ครบระยะเวลาทีกํ่าหนดให้ดํารงตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์  

 

อ. 

ผศ. 

รศ.

ศ.

หรือ ศ. 
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ภาพท่ี 3.2 การเสนอขอแต่งต้ังในขณะที่มีคณุสมบัติเฉพาะตําแหน่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
ซึ่งเป็นการขอตําแหน่งโดยวิธีพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

  2.3 การขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาที่แตกต่างจากสาขาวิชาเดิม เช่น การแต่งต้ัง
ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้นโดยเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเช่ียวชาญ หรือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ในสาขาวิชาเช่ียวชาญท่ีแตกต่างไปจากสาขาวิชาเช่ียวชาญเดิม 

ภาพท่ี 3.3 การขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาทีแ่ตกต่างจากสาขาวิชาเดิม 
ซึ่งเป็นการขอตําแหน่งโดยวิธีพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

  การแต่งต้ังโดยวิธีพิเศษน้ี ผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษและรองศาสตราจารย์
โดยวิธีพิเศษ จะต้องเสนอผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับการแต่งต้ังโดยวิธีปกติและผลงานทางวิชาการต้องมี
คุณภาพดีมากข้ึนไป และการแต่งต้ังตําแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ ผู้ขอจะต้องเสนอผลงานทางวิชาการ
เช่นเดียวกับการขอแต่งต้ังโดยวิธีปกติ วิธีที่ 1 เท่าน้ัน และผลงานทางวิชาการจะต้องอยู่ในระดับดีเด่น โดยการ
ตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้า 

 

ปริญญาเอกไม่ครบ 2 ปี หรือปริญญาโทไม่ครบ 5 ปี
หรือปริญญาตรีไม่ครบ 9 ปี  

ดํารงตําแหน่ง ผศ. ไม่ครบ 3 ปี

ดํารงตําแหน่ง รศ. ไม่ครบ 2 ปี

ผศ. 

รศ. 

ศ. 

ผศ. 

รศ. 

ศ. 

 

 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
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 3. วิธีการพิจารณาแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการ  
  การแต่งต้ังบุคลากรของสถาบันขึ้นดํารงตําแหน่งทางวิชาการน้ัน ผู้ขอตําแหน่งจะต้องเสนอขอ
แต่งต้ังในขณะที่มีสถานะเป็นบุคลากรของสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลเรือรในสถาบันอุดมศึกษาของ
สถาบัน พนักงานสถาบัน พนักงานวิชาการ หรือบุคลากรตําแหน่งวิชาการประเภทอ่ืนๆ โดยบุคลากรผู้ขอ
ตําแหน่งจะต้องอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ประจําที่สถาบันเท่าน้ัน ดังน้ัน บุคลากรผู้ใดจะลาศึกษาหรือ
ฝึกอบรมท้ังในประเทศและต่างประเทศ ลาไปปฏิบัติการวิจัย ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ หรือ
ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ และประสงค์จะขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ ให้เสนอขอแต่งต้ัง
ตําแหน่งทางวิชาการต่อ ก.ก.ว. ก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาหรอืฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ลาไป
ปฏิบัติการวิจัย ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ หรือลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
แล้วแต่กรณี แต่จะต้องเป็นการขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติเท่าน้ัน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลความ
จําเป็นอย่างย่ิง ก.พ.ว. อาจกําหนดยกเว้นกรณีหน่ึงกรณีใดตามที่กําหนดได้ตามความเหมาะสม และให้รายงานสภา
สถาบันทราบในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได้ 

  สําหรับวิธีการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ ทั้งโดยวิธีปกติและวิธีพิเศษ มีวิธีการตามที่
กําหนดไว้ในข้อบังคับสถาบันว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคลากรให้ดํารงตําแหน่ง         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และผู้จัดทําคู่มือจะอธิบายโดยใช้ผังตามตารางที่ 3.3 
โดยนําแนวทางในการจัดทําคู่มือของ เสถียร คามีศักด์ิ (2553) มาปรับใช้เพ่ือความเหมาะสม และเพ่ือให้
สามารถทําความเข้าใจผังกระบวนการตามตารางที่ 3.3 ได้ดีย่ิงขึ้น ผู้จัดทําคู่มือขออธิบายสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ
อธิบายความในตารางที่ 3.3 ตามตารางที่ 3.2  

ตารางที่ 3.2 สัญลักษณ์ทีใ่ช้ในการอธิบายความในตารางที่ 3.3 

สัญลักษณ์ ความหมาย
 
 
 

จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด

 
 
 

กระบวนการภายหลังสิ้นสุด 

 
 
 

กิจกรรมและการปฏิบัติงานท่ีอาจมีการขอให้แก้ไขหรือจัดส่งหลักฐาน
เพ่ิมเติมตามข้อบังคับได้เล็กน้อย รวมถึงการตรวจสอบรายละเอียด แต่ไม่มี
การตัดสินใจหรือการอนุมัติ  

 
 
 

การตัดสินใจ ทางเลือก การอนุมัติ การประเมิน การพิจารณา รวมถึงการ
พิจารณากลั่นกรองโดยท่ีไม่ได้ตัดสินด้วย 
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สัญลักษณ์ ความหมาย
 
 

มีต่อหน้าถัดไป

 
 

แก้ไข ปรับปรุง ผลงานทางวิชาการ หลักฐาน หรือส่งเอกสารหลักฐาน
เพ่ิมเติม 

 
 

ผ่านกระบวนการ เห็นชอบโดยท่ียังไม่สิ้นสุด

 
 

ไม่อนุมัติ ไม่เห็นชอบ ไม่รับพิจารณา

 
 

อนุมัติ เห็นชอบ

 
 

การไหลของข้ันตอนหลักกรณีผ่านกระบวนการ เห็นชอบโดยที่ยังไม่สิ้นสุด 
หรือไม่อนุมัติ ไม่เห็นชอบ ไม่รับพิจารณา 

 
 

การไหลของข้ันตอนหลักกรณีแก้ไข ปรับปรุง ผลงานทางวิชาการ หลักฐาน
หรือเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 การพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ ให้พิจารณาคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งผลการสอน เอกสาร
ประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่
กําหนด และการดําเนินการเพ่ือแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ จะต้องดําเนินการอยู่ในช้ันความลับทุกขั้นตอน 
และผู้จัดทําคู่มือจะอธิบายโดยใช้ผังตามตารางที่ 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

หรือ E E 

หรือ P P 

หรือ N N 

หรือ Y Y 
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ตารางที่ 3.3 วิธีการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ  

ผังแสดงวิธีการพิจารณา คําอธิบาย
 
 
 

 
 

ผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการจัดเตรียมผลงานทางวิชาการ เอกสาร
ประกอบการสอน/ เอกสารคําสอน แบบคําขอ หนังสือรับรอง
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ หนังสือแสดงหลักฐาน
การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี) และเอกสาร
หลักฐานท่ีจําเป็นเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

คณบดีเลือกกรรมการกลางประจํากลุ่มสาขาวิชา จํานวน 1 คน 
เพ่ือทําหน้าท่ีประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคํา
สอนแล้วแต่กรณี 

 
 
 
 

กรรมการกลางประจํากลุ่มสาขาวิชาประเมินคุณภาพ
เอกสารประกอบการสอนตามแบบประเมินคุณภาพเอกสาร
ประกอบการสอน/ เอกสารคําสอน 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการประจําคณะ
1. ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์และความถูกต้องของข้อมูลท่ีระบุไว้ในแบบ
คําขอ ตลอดจนจํานวนและประเภทของผลงานทางวิชาการใน
เบื้องต้น หากแบบคําขอ หรือเอกสารมีข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดไม่
ถูกต้องหรือมีจํานวนผลงานทางวิชาการไม่ครบถ้วน  ให้
คณะกรรมการประจําคณะแจ้งให้บุคลากรผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทราบและให้ดําเนินการแก้ไขหรือจัดหา
ผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติม 

2. ประเมินผลการสอนของบุคลากรผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งทาง
วิชาการโดยใช้แนวทางในการประเมิน หลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามที่กําหนด 

3. พิจารณาผลการประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการ
สอนหรือเอกสารคําสอนในเบื้องต้นก่อนเสนอ ก.ก.ว.  

เม่ือคณะกรรมการประจําคณะได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
ใ ห้ เสนอเรื่ อ งพ ร้อมความเห็นและรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะต่อ ก.ก.ว. ผ่านกองบริหารทรัพยากร
บุคคล  

ท้ังนี้ คณะสามารถเสนอเรื่องการขอแต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ของบุคลากรล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันท่ี
มีคุณสมบัติเฉพาะตาํแหน่งครบถ้วน ตามที่กําหนดไว้ใน ข้อ 30 

 
 C

E 

E 

C 

Y 

N 

คณะกรรมการ
ประจําคณะ 

ผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการ 
(ผศ., รศ., และ ศ.) 

คณะ (โดยคณบดี) 

กรรมการกลาง 

E 
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ผังแสดงวิธีการพิจารณา คําอธิบาย
 
 
 
 
 

กองบริหารทรัพยากรบุคคลดําเนินการ
1. ตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกข้อมูลในแบบคํา

ขอรับการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ (กพอ. 03) เช่น 
ประวัติส่วนตัวของผู้ขอ ประวัติการทํางาน ภาระงานย้อนหลัง 
และการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ  

2. ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
3. ตรวจสอบจํานวนและปริมาณของผลงานทางวิชาการ 

เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน การเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ รวมท้ังหลักฐานการเผยแพร่ และฐานข้อมูล
วารสารทางวิชาการท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

6. ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 
7. กระบวนการพิจารณาในเบื้องต้นของคณะต้นสังกัด 

 
 
 
 
 

ก.ก.ว. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง และ
คุณลักษณะของผลงานทางวิชาการ ให้ความเห็นชอบผลการ
ประเมินผลการสอนของคณะกรรมการประจําคณะในเบื้องต้น
ก่อนเสนอ ก.พ.ว. และให้ความเห็นชอบผลการประเมินเอกสาร
ประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนของผู้ขอตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนด พิจารณาการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 
และตรวจสอบหลักฐานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

หากแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
เอกสารประกอบการสอน ผลงานทางวิชาการ หรือเอกสารอ่ืน
ใดของผู้ขอมีข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ถูกต้องหรือมีปริมาณและ
จํานวนผลงานทางวิชาการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้ ก.ก.ว. แจ้งให้
บุคลากรผู้ขอทราบและให้ดําเนินการแก้ไขหรือจัดหาผลงานทาง
วิชาการเพ่ิมเติม หรือดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามมติ ก.
ก.ว. ก่อนเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อ ก.พ.ว. 

ให้บุคลากรผู้ขอดําเนินการตามวรรคสอง ภายใน 90 วันนับ
จากวันท่ีทราบมติ หากผลงานทางวิชาการผ่านการประเมินจะ
ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันท่ีกองบริหารทรัพยากร
บุคคลได้รับเรื่องพร้อมเอกสารท่ีดําเนินการตามวรรคสองครบถ้วน
ถูกต้อง ท้ังนี้ ในกรณีท่ีพ้นกําหนด 90 วันนับจากวันท่ีทราบมติ
และบุคลากรผู้ขอมิได้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ ให้กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคลนําเสนอ ก.ก.ว. เพ่ือพิจารณาจําหน่ายเรื่องออก
จากกระบวนการพิจารณา และแจ้งให้บุคลากรผู้ขอทราบ 

เม่ือบุคลากรผู้ขอดําเนินการตามวรรคสามแล้ว ให้กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคลนําเสนอ ก.พ.ว. เว้นแต่ท่ีประชุม ก.ก.ว. จะได้
กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

E 

P 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
(บค.) 

ก.ก.ว.

N 

C
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ผังแสดงวิธีการพิจารณา คําอธิบาย
 ก.พ.ว. พิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้ขอ

แต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ และแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการขึ้นมาคณะหนึ่ง เรียก
โดยย่อว่า “อ.ก.พ.ว.” ประกอบด้วย 

1. ประธานอนุกรรมการ ซ่ึงแต่งต้ังจาก ก.พ.ว.  
2. อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงแต่งต้ังจากบัญชีรายชื่อ

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ. กําหนด สําหรับสาขาวิชานั้นๆ โดยต้อง
เป็นบุคคลภายนอกสถาบันท่ีบุคลากรผู้ขอสังกัด และมีตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าตําแหน่งท่ีขอแต่งต้ัง  

2.1 กรณีขอแต่งต้ังโดยวิธีปกติ หรือวิธีปกติ วิธีท่ี 1 
แต่งต้ัง จํานวน 3-5 คน  

2.2 กรณีขอแต่งต้ังโดยวิธีพิเศษ หรือวิธีปกติ วิธีท่ี 2 
แต่งต้ัง จํานวน 5 คน  

3. ตัวแทนกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ อ.
ก.พ.ว. 

ในกรณีท่ีมีเหตุผลหรือความจําเป็นท่ีไม่สามารถแต่งต้ัง
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อท่ี ก.พ.อ. กําหนดได้ 
ก.พ.ว. จะต้องขอความเห็นชอบในการแต่งต้ังอนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒินอกบัญชีรายชื่อท่ี ก.พ.อ. กําหนดจาก ก.พ.อ. เป็น
รายๆ ไป 

ในกรณีท่ีผู้ขอเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมประกอบการ
พิจารณา ก.พ.ว. จะต้องแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผู้ท่ี
ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนท่ีมีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาท่ีเสนอขอ ทําหน้าท่ีเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามวรรคแรกเพิ่มเติมได้อีก 2 คน โดยจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.พ.อ. ก่อนดําเนินการแต่งต้ัง 

 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของ
บุคลากรผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยคํานึงถึง
ปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการ ตลอดจนจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ และจะต้องส่งผลการประเมินให้
เลขานุการ ก.พ.ว. เพ่ือจัดให้มีการประชุม อ.ก.พ.ว. 
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เม่ือ อ.ก.พ.ว. ประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ขอตําแหน่ง
ทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว ให้สถาบันจัดให้มีการประชุม อ.
ก.พ.ว. เพ่ือพิจารณาผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ร่วมกัน 

การประชุม อ.ก.พ.ว. ต้องมีอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

สําหรับการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ขอตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ ในกรณีท่ีการ
พิจารณาผลงานทางวิชาการของ อ.ก.พ.ว. มีผลการประเมินเป็น
เอกฉันท์ว่าคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผู้ขอแต่งต้ัง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์อยู่ในเกณฑ์ 
หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง ประธาน 
อ.ก.พ.ว. อาจไม่กําหนดให้มีการประชุม อ.ก.พ.ว. ได้ โดยถือเอา
ผลการประเมินดังกล่าวเป็นผลการพิจารณาของ อ.ก.พ.ว. ก็ได้ 
ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามที่ ก.พ.อ. ประกาศกําหนด 

การพิจารณาตัดสินผลการประเมินจากผลงานทางวิชาการท่ี
มีปริมาณและคุณภาพท่ีแสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
สาขาวิชานั้น โดยการตัดสินของท่ีประชุม อ.ก.พ.ว. ให้ถือ
คะแนนเสียงข้างมากเป็นสําคัญ 

เม่ือ อ.ก.พ.ว. พิจารณาตัดสินผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการเป็นอย่างใดแล้ว ให้เสนอผลการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการพร้อมความเห็นต่อ ก.พ.ว. 

ในกรณีท่ี อ.ก.พ.ว. มีมติให้บุคลากรผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ปรับปรุงหรือแก้ไขผลงานเดิม หรือให้ส่งผลงาน
เพ่ิมเติม หรือให้ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ให้กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแจ้งให้บุคลากรผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ทราบเพื่อดําเนินการตามมติ อ.ก.พ.ว. และบุคลากร
ผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จะต้องส่งผลงานทาง
วิชาการที่ปรับปรุงหรือแก้ไข หรือผลงานเพิ่มเติม หรือดําเนินการ
ตามมติ อ.ก.พ.ว. ภายใน 90 วันนับจากวันท่ีทราบมติ หากผลงาน
ทางวิชาการผ่านการประเมินจะได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้ังแต่วันท่ี กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับ
ผลงานที่ปรับปรุงหรือแก้ไข หรือได้รับผลงานเพ่ิมเติม หรือได้รับ
เร่ืองท่ีได้ดําเนินการตามมติ อ.ก.พ.ว  

ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเป็น อ.ก.พ.ว. อาจกําหนดให้
บุคลากรผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดําเนินการตาม
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ที่ประชุม อ.ก.พ.ว. 
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มติ อ.ก.พ.ว. เกินกว่าระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในวรรคหนึ่งได้ แต่
หากพ้นกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรือกําหนดระยะเวลา
ตามท่ี อ.ก.พ.ว. กําหนด ให้นําเสนอผลการพิจารณาของ อ.ก.พ.ว. 
ต่อ ก.พ.ว. เพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไปตามท่ีเห็นสมควร 

การส่งผลงานตามความในข้อนี้ให้เสนอต่อ อ.ก.พ.ว. ผ่านกอง
บริหารทรัพยากรบุคคล และให้ถือว่าวันท่ีกองบริหารทรัพยากร
บุคคลรับผลงานท่ีปรับปรุงหรือแก้ไข หรือผลงานเพ่ิมเติม หรือ
ได้รับเร่ืองท่ีบุคลากรผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้
ดําเนินการตามมติ อ.ก.พ.ว. เรียบร้อยแล้ว เป็นวันท่ี อ.ก.พ.ว. รับ
เร่ือง 

 
 
 
 
 

ก.พ.ว. พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ อ.
ก.พ.ว. และประมวลสรุปผลพร้อมทําความเห็นเสนอสภา
สถาบันเพ่ือพิจารณา 

 
 
 
 
 

สภาสถาบันพิจารณาอนุมัติผลการพิจารณาตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 

 
 
 
 

1. กรณีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เม่ือสภาสถาบันอนุมัติแต่งต้ังแล้ว ให้อธิการบดีออกคําสั่งแต่งต้ัง
โดยระบุสาขาวิชาเชี่ยวชาญของบุคลากรผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่ีสั่งแต่งต้ัง ท้ังนี้ บุคลากรผู้ขอแต่งต้ัง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จะได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นับต้ังแต่วันท่ี ก.ก.ว.  รับเร่ืองพร้อมเอกสาร
ครบถ้วนถูกต้องและผลงานวิชาการได้รับการเผยแพร่ตาม
ข้อบังคับนี้ หรือวันท่ีกองบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับผลงานท่ี
ปรับปรุงหรือแก้ไข หรือได้รับผลงานเพิ่มเติม หรือได้รับเร่ืองท่ี
ได้ดําเนินการตามมติ อ.ก.พ.ว. หรือต้ังแต่วันท่ีกําหนดไว้ใน
ข้อบังคับนี้ 

2. กรณีตําแหน่งศาสตราจารย์ เม่ือสภาสถาบันอนุมัติแต่งต้ัง
แล้ว ให้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผ่าน ก.พ.อ. 
เพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังนับต้ังแต่วันท่ี ก.ก.ว. รับเร่ืองพร้อม
เอกสารครบถ้วนถูกต้องและผลงานวิชาการได้รับการเผยแพร่
ตามข้อบังคับนี้ หรือวันท่ีกองบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับ
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อธิการบดีออก
คําสั่งแต่งตั้ง 

(รศ. และ ผศ.) 
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ผลงานท่ีปรับปรุงหรือแก้ไข หรือได้รับผลงานเพิ่มเติม หรือได้รับ
เร่ืองท่ีได้ดําเนินการตามมติ อ.ก.พ.ว. หรือต้ังแต่วันท่ีกําหนดไว้
ในข้อบังคับนี้ พร้อมกับส่งสําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงาน
ทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ จํานวน 1 ชุด และแบบคําขอ
แต่งต้ัง 

3. ในกรณีท่ีผลงานวิชาการยังไม่ได้รับการเผยแพร่ บุคลากร
ผู้ขอจะได้รับการแต่งต้ัง ต้ังแต่วันท่ีกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ได้รับหลักฐานการเผยแพร่ สําหรับบุคลากรผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่ง
ทางวิชาการที่มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งไม่ครบตามเกณฑ์ท่ี
กําหนดในวันท่ีย่ืนเร่ือง จะได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ต้ังแต่วันท่ีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งครบถ้วน 
และเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการตามข้อบังคับนี้ ให้ถือว่า
วันท่ีกองบริหารทรัพยากรบุคคลรับเร่ืองพร้อมเอกสารครบถ้วน
ถูกต้อง เป็นวันท่ี ก.ก.ว. ได้รับเร่ือง 

 
 
 
 
 

กองบริหารทรัพยากรบุคคลแจ้งผลการพิจารณาทั้งกรณีได้รับ
ตําแหน่งและไม่ได้รับตําแหน่ง (สําหรับกรณีท่ีสภาสถาบัน
พิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ให้เลขานุการ ก.พ.ว. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้นั้นทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร) 

 
 
 

แจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันท่ีออกคําสั่ง
แต่งต้ังพร้อมสําเนาคําสั่งแต่งต้ัง อ.ก.พ.ว. และแบบคําขอรับการ
พิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ หรือแบบเสนอแต่งต้ัง
บุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชาแล้วแต่
กรณี 

 
 
 

รายงานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อทราบและแสดง
ความยินดี 

 

 

 

กบค. 

ก.พ.อ. 

ผู้ขอตําแหน่งทาง
วิชาการ 
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 4. การใช้ผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการเดิมเพื่อขอแต่งตั้งตําแหน่งทาง
วิชาการ  
  โดยทั่วไป ผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการขอตําแหน่งทางวิชาการในระดับใดแล้ว จะใช้ในการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการอีกไม่ได้ และเมื่อมีการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการใดแล้ว จะถือว่าผลงานทาง
วิชาการน้ันมีคุณภาพตามผลการประเมินที่ได้ประเมินไว้แล้ว แต่ในกรณีที่ผู้ขอเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการใน
ตําแหน่งระดับใดแล้ว และผลการพิจารณาโดยรวมผู้ขอยังไม่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในระดับ
ที่เสนอขอ แต่มีผลงานทางวิชาการบางเร่ืองที่ผ่านการพิจารณาโดยมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด ดังน้ัน 
ผลงานทางวิชาการน้ันจึงสามารถนํามาใช้ประกอบการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการได้อีก เน่ืองจากยัง
ไม่เคยใช้ในการแต่งต้ังขึ้นดํารงตําแหน่งในระดับใดๆ มาก่อน โดยแบ่งอธิบายเป็น 3 กรณี ดังต่อไปน้ี 

  4.1 กรณีผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการจากการขอแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
รองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ มีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

ภาพท่ี 3.4 การใช้ผลงานเดิมในการขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย ์โดยวิธีปกติ 

 

 
 

  ในการขอแต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ หากผลงานทาง
วิชาการใดซึ่งที่ประชุม อ.ก.พ.ว. พิจารณาประเมินให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับดีขึ้นไปด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
และที่ประชุม ก.พ.ว. พิจารณาเห็นควรให้ผลงานทางวิชาการดังกล่าวมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป แต่ผล
การพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ โดยรวมที่ประชุม อ.ก.พ.ว. และที่ประชุม 
ก.พ.ว. เห็นว่ายัง ไม่สมควรได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์แล้วแต่
กรณี บุคลากรผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์น้ันสามารถนําผลการประเมิน
คุณภาพผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับดีขึ้นไปดังกล่าวไปขอแต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
หรือรองศาสตราจารย์ในครั้งต่อไปได้โดยไม่ต้องส่งผลงานทางวิชาการดังกล่าวให้ อ.ก.พ.ว. ชุดใหม่พิจารณา
ประเมินอีก ทั้งน้ี จะต้องเป็นการขอแต่งต้ังโดยวิธีปกติและเป็นสาขาวิชาเดียวกันกับครั้งที่ผลงานทางวิชาการ
ดังกล่าวได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับดีขึ้นไปเท่าน้ัน  
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  4.2 กรณีผลการประเมนิคุณภาพผลงานทางวิชาการจากการขอแต่งต้ังศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ 
มีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

ภาพท่ี 3.5 การใช้ผลงานเดิมในการขอตําแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ 

 

 
 

  ในการขอแต่งต้ังตําแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีปกติ 
   4.2.1 วิธีปกติ วิธีที่ 1 หากผลงานทางวิชาการใดซึ่งที่ประชุม อ.ก.พ.ว. พิจารณาประเมิน
ให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไปด้วยคะแนนเสียงข้างมาก และที่ประชุม ก.พ.ว. พิจารณาเห็นควรให้ 
ผลงานทางวิชาการดังกล่าวมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป แต่ผลการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่ง
ศาสตราจารย์โดยรวมที่ประชุม อ.ก.พ.ว. และที่ประชุม ก.พ.ว. เห็นว่ายังไม่สมควรได้รับการแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งศาสตราจารย์ บุคลากรผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งศาสตราจารย์น้ันสามารถนําผลการประเมินคุณภาพผลงาน
ทางวิชาการที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากข้ึนไปดังกล่าวไปขอแต่งต้ังตําแหน่งศาสตราจารย์ในครั้งต่อไปได้
โดยไม่ต้องส่งผลงานทางวิชาการดังกล่าวให้ อ.ก.พ.ว. ชุดใหม่พิจารณาประเมินอีก ทั้งน้ี จะต้องเป็นการขอแต่งต้ัง
โดยวิธีปกติวิธีที่ 1 และเป็นสาขาวิชาเดียวกันกับครั้งที่ผลงานทางวิชาการดังกล่าวได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไปเท่าน้ัน 
   4.2.2 วิธีปกติ วิธีที่ 2 หากผลงานทางวิชาการใดซึ่งที่ประชุม อ.ก.พ.ว. พิจารณาประเมินให้
มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมากด้วยคะแนนเสียงข้างมาก และที่ประชุม ก.พ.ว. พิจารณาเห็นควรให้ผลงานทางวิชาการ
ดังกล่าวมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก แต่ผลการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งศาสตราจารย์โดยรวม ที่ประชุม อ.ก.พ.ว. 
และท่ีประชุม ก.พ.ว. เห็นว่ายังไม่สมควรได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ บุคลากรผู้ขอแต่งต้ัง
ตําแหน่งศาสตราจารย์น้ันสามารถนําผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ดังกล่าวไปขอแต่งต้ังตําแหน่งศาสตราจารย์ในครั้งต่อไปได้โดยไม่ต้องส่งผลงานทางวิชาการดังกล่าวให้ อ.ก.พ.ว. ชุด
ใหม่พิจารณาประเมินอีก ทั้งน้ี จะต้องเป็นการขอแต่งต้ังโดยวิธีปกติ วิธีที่ 1 และต้องเป็นสาขาวิชาเดียวกันกับครั้งที่
ผลงานทางวิชาการดังกล่าวได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
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   4.2.3 วิธีปกติ วิธีที่ 2 หากผลงานทางวิชาการใดซึ่งที่ประชุม อ.ก.พ.ว. พิจารณาประเมิน
ให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีเด่นด้วยคะแนนเสียงข้างมาก และที่ประชุม ก.พ.ว. พิจารณาเห็นควรให้ผลงานทาง
วิชาการดังกล่าวมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีเด่น แต่ผลการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งศาสตราจารย์โดยรวม ที่ประชุม   
อ.ก.พ.ว. และที่ประชุม ก.พ.ว. เห็นว่ายังไม่สมควรได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ บุคลากรผู้ขอ
แต่งต้ังตําแหน่งศาสตราจารย์น้ันสามารถนําผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์
ดีเด่นดังกล่าวไปขอแต่งต้ังตําแหน่งศาสตราจารย์ในครั้งต่อไปได้โดยไม่ต้องส่งผลงานทางวิชาการดังกล่าวให้        
อ.ก.พ.ว. ชุดใหม่พิจารณาประเมินอีก ทั้งน้ี อาจเป็นการขอแต่งต้ังโดยวิธีปกติ วิธีที่ 1 หรือวิธีที่ 2 ก็ได้ แต่จะต้อง
เป็นสาขาวิชาเดียวกันกับครั้งที่ผลงานทางวิชาการดังกล่าวได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีเด่น 

  4.3 กรณีผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการจากการขอแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์    
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ มีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

ภาพท่ี 3.6 การใช้ผลงานเดิมในการขอตําแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีพิเศษ 

 

 
 

  ในการขอแต่งต้ังตําแหน่ง โดยวิธีพิเศษ 
   4.3.1 กรณีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    (1) หากผลงานทางวิชาการใดซึง่ที่ประชุม อ.ก.พ.ว. พิจารณาประเมินให้มีคุณภาพ
อยู่ในเกณฑ์ระดับดีด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้า และที่ประชุม ก.พ.ว. พิจารณาเห็นควรให้ผลงานทาง
วิชาการดังกล่าวมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับดี แต่ผลการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยรวมที่
ประชุม อ.ก.พ.ว. และที่ประชุม ก.พ.ว. เห็นว่ายังไม่สมควรได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
บุคลากรผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ันสามารถนําผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการที่มี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับดีดังกล่าวไปขอแต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธีปกติในครั้งต่อไปได้โดยไม่ต้อง
ส่งผลงานทางวิชาการดังกล่าวให้ อ.ก.พ.ว. ชุดใหม่พิจารณาประเมินอีก ทั้งน้ี จะต้องเป็นสาขาวิชาเดียวกันกับครั้ง
ที่ผลงานทางวิชาการดังกล่าวได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
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    (2) หากผลงานทางวิชาการใดซึ่งที่ประชุม อ.ก.พ.ว. พิจารณาประเมินให้มีคุณภาพ
อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้า และที่ประชุม ก.พ.ว. พิจารณาเห็นควรให้ผลงาน
ทางวิชาการดังกล่าวมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป แต่ผลการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
โดยรวมที่ประชุม อ.ก.พ.ว. และที่ประชุม ก.พ.ว. เห็นว่ายังไม่สมควรได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุคลากรผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ันสามารถนําผลการประเมินคุณภาพผลงาน
ทางวิชาการที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไปดังกล่าวไปขอแต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในครั้งต่อไป
ได้โดยไม่ต้องส่งผลงานทางวิชาการดังกล่าวให้ อ.ก.พ.ว. ชุดใหม่พิจารณาประเมินอีก ทั้งน้ี อาจเป็นการขอแต่งต้ังโดย
วิธีพิเศษหรือวิธีปกติก็ได้แล้วแต่กรณี แต่จะต้องเป็นสาขาวิชาเดียวกันกับครั้งที่ผลงานทางวิชาการดังกล่าวได้รับการ
ประเมินคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป 
   4.3.2 กรณีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
    (1) หากผลงานทางวิชาการใดซึง่ที่ประชุม อ.ก.พ.ว. พิจารณาประเมินให้มีคุณภาพ
อยู่ในเกณฑ์ระดับดีด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้า และที่ประชุม ก.พ.ว. พิจารณาเห็นควรให้ผลงานทาง
วิชาการดังกล่าวมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับดี แต่ผลการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งรองศาสตราจารย์โดยรวมที่
ประชุม อ.ก.พ.ว. และที่ประชุม ก.พ.ว. เห็นว่ายังไม่สมควรได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
บุคลากรผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งรองศาสตราจารย์น้ันสามารถนําผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการที่มี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับดีดังกล่าวไปขอแต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือ รองศาสตราจารย์โดยวิธีปกติ
แล้วแต่กรณีในครั้งต่อไปได้โดยไม่ต้องส่งผลงานทางวิชาการดังกล่าวให้ อ.ก.พ.ว. ชุดใหม่พิจารณาประเมินอีก ทั้งน้ี 
จะต้องเป็นสาขาวิชาเดียวกันกับครั้งที่ผลงานทางวิชาการดังกล่าวได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
    (2) หากผลงานทางวิชาการใดซึง่ที่ประชุม อ.ก.พ.ว. พิจารณาประเมินให้มีคุณภาพ
อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้า และที่ประชุม ก.พ.ว. พิจารณาเห็นควรให้ผลงาน
ทางวิชาการดังกล่าวมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป แต่ผลการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งรองศาสตราจารย์
โดยรวมที่ประชุม อ.ก.พ.ว. และที่ประชุม ก.พ.ว. เห็นว่ายังไม่สมควรได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ บุคลากรผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งรองศาสตราจารย์น้ันสามารถนําผลการประเมินคุณภาพผลงานทาง
วิชาการที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากข้ึนไปดังกล่าวไปขอแต่งต้ังตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์หรือ           
รองศาสตราจารย์แล้วแต่กรณีในครั้งต่อไปได้โดยไม่ต้องส่งผลงานทางวิชาการดังกล่าวให้ อ.ก.พ.ว. ชุดใหม่
พิจารณาประเมินอีก ทั้งน้ี อาจเป็นการขอแต่งต้ังโดยวิธีพิเศษหรือวิธีปกติก็ได้แล้วแต่กรณี แต่จะต้องเป็นสาขาวิชา
เดียวกันกับครั้งที่ผลงานทางวิชาการดังกล่าวได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป 
   4.3.3 กรณีตําแหน่งศาสตราจารย์ 
    (1)  หากผลงานทางวิชาการใดซึง่ที่ประชุม อ.ก.พ.ว. พิจารณาประเมินให้มีคุณภาพ
อยู่ในเกณฑ์ระดับดีเด่นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้า และที่ประชุม ก.พ.ว. พิจารณาเห็นควรให้ผลงานทาง
วิชาการดังกล่าวมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเด่น แต่ผลการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งศาสตราจารย์โดยรวมที่
ประชุม อ.ก.พ.ว. และที่ประชุม ก.พ.ว. เห็นว่ายังไม่สมควรได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ บุคลากร
ผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งศาสตราจารย์น้ันสามารถนําผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพอยู่ใน
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เกณฑ์ระดับดีเด่นดังกล่าวไปขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการในครั้งต่อไปโดยไม่ต้องส่งผลงานทางวิชาการดังกล่าว
ให้ อ.ก.พ.ว. ชุดใหม่พิจารณาประเมินอีก ในกรณีต่อไปน้ี 
     (ก)  ขอแต่งต้ังตําแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ หรือวิธีปกติ วิธีที่ 1 หรือ
วิธีที่ 2 หรือ 
     (ข)  ขอแต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์โดยวิธี
พิเศษ หรือวิธีปกติแล้วแต่กรณี 
     ทั้งน้ี จะต้องเป็นสาขาวิชาเดียวกันกับครั้งที่ผลงานทางวิชาการดังกล่าวได้รับ
การประเมินคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเด่น 
    (2)  หากผลงานทางวิชาการใดซึง่ที่ประชุม อ.ก.พ.ว. พิจารณาประเมินให้มีคุณภาพ
อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้า และที่ประชุม ก.พ.ว. พิจารณาเห็นควรให้ผลงานทาง
วิชาการดังกล่าวมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก แต่ผลการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งศาสตราจารย์โดยรวม ที่
ประชุม อ.ก.พ.ว. และที่ประชุม ก.พ.ว. เห็นว่ายังไม่สมควรได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ บุคลากร
ผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งศาสตราจารย์น้ันสามารถนําผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ระดับดีมากดังกล่าวไปขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการในครั้งต่อไปโดยไม่ต้องส่งผลงานทางวิชาการดังกล่าว
ให้ อ.ก.พ.ว. ชุดใหม่พิจารณาประเมินอีก ในกรณีต่อไปน้ี 
     (ก)  ขอแต่งต้ังตําแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีปกติ วิธีที่ 1 หรือ  
     (ข)  ขอแต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์โดยวิธี
พิเศษหรือวิธีปกติแล้วแต่กรณี 
     ทั้งน้ี จะต้องเป็นสาขาวิชาเดียวกันกับครั้งที่ผลงานทางวิชาการดังกล่าวได้รับ
การประเมินคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 
    (3)  หากผลงานทางวิชาการใดซึง่ที่ประชุม อ.ก.พ.ว. พิจารณาประเมินให้มีคุณภาพ
อยู่ในเกณฑ์ระดับดีด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้า และที่ประชุม ก.พ.ว. พิจารณาเห็นควรให้ผลงานทาง
วิชาการดังกล่าวมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับดี แต่ผลการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งศาสตราจารย์โดยรวมที่ประชุม 
อ.ก.พ.ว. และที่ประชุม ก.พ.ว. เห็นว่ายังไม่สมควรได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ บุคลากรผู้ขอ
แต่งต้ังตําแหน่งศาสตราจารย์น้ันสามารถนําผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์
ระดับดีดังกล่าวไปขอแต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์แล้วแต่กรณีในคร้ังต่อไปได้โดยไม่
ต้องส่งผลงานทางวิชาการดังกล่าวให้ อ.ก.พ.ว. ชุดใหม่พิจารณาประเมินอีก ทั้งน้ี จะต้องเป็นการขอแต่งต้ังโดยวิธี
ปกติและเป็นสาขาวิชาเดียวกันกับครั้งที่ผลงานทางวิชาการดังกล่าวได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

 สําหรับเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอน คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
ในการประชุมคร้ังที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 มีมติกําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการเสนอเอกสาร
ประกอบการสอน/ เอกสารคําสอนประกอบการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ  
 1. เอกสารประกอบการสอน/ เอกสารคําสอนที่พัฒนาขึ้นมาเป็นตําราโดยใช้ช่ือเรื่องเดียวกัน 
บุคลากรผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการสามารถเสนอเอกสารประกอบการสอน/ เอกสารคําสอนในวิชา
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เดียวกันกับตําราดังกล่าวได้ แต่ผลงานทั้ง 2 ประเภท (ช้ิน) จะต้องมีลักษณะที่แตกต่างกันตามคําจํากัดความ
ของผลงานประเภทน้ันๆ ทั้งน้ี เอกสารประกอบการสอน/ เอกสารคําสอน เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการ
สอนซึ่งเป็นคุณสมบัติเบ้ืองต้นของการเสนอขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ จึงไม่ถือเป็นผลงานทางวิชาการ  
 2. เอกสารประกอบการสอน/ เอกสารคําสอนที่เคยใช้ประกอบการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งทาง
วิชาการ และได้รับผลการพิจารณาประเมินคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด บุคลากรผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งทาง
วิชาการสามารถใช้เอกสารประกอบการสอน/ เอกสารคําสอนแล้วแต่กรณีและผลการพิจารณาประเมินน้ัน
ประกอบการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการได้โดยไม่ต้องพิจารณาประเมินเอกสารประกอบการสอน/ 
เอกสารคําสอนน้ันใหม่อีกคร้ัง ทั้งน้ี ต้องไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่ได้รับการพิจารณาประเมิน 

 5. การลงโทษ 
  มาตรการในการป้องกันและลงโทษบุคลากรผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการอันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้
ที่กระทําผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเก่ียวข้องกับผลงานทางวิชาการและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม
ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ให้สภาสถาบันพิจารณาดําเนินการ ดังน้ี 
  5.1 กรณีตรวจพบว่าบุคลากรผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่
ตรงกับความเป็นจริงหรือมีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน (ที่มิใช่เป็นการอ้างอิง) 
หรือนําผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนไปใช้ในการขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการโดยอ้างว่าเป็นผลงานทางวิชาการ
ของตนเอง ให้สภาสถาบันมีมติให้สั่งงดการพิจารณาการขอตําแหน่งทางวิชาการในครั้งน้ัน  
  5.2 กรณีที่ได้รับการอนุมัติให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไปแล้ว หากภายหลังตรวจสอบพบหรือ
ทราบว่าผลงานทางวิชาการท่ีใช้ในการขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการครั้งน้ัน เป็นการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ
ของผู้อ่ืนหรือนําผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนไปใช้ โดยอ้างว่าเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง   
   5.2.1 ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ และ  
รองศาสตราจารย์พิเศษ ให้สภาสถาบันมีมติสั่งให้ถอดถอนนับต้ังแต่วันที่สภาสถาบันมีมติให้ถอดถอน  
   5.2.2 ตําแหน่งศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ ให้สภาสถาบันพิจารณาเสนอ
ความเห็นต่อ ก.พ.อ. เพ่ือนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน 
  การถอดถอนตามความในข้อ 5.1 และ 5.2 ให้ดําเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริง และความร้ายแรง
แห่งการกระทําผิดเป็นกรณีๆ ไป และห้ามผู้กระทําผิดขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ มีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
นับต้ังแต่วันที่สภาสถาบันมีมติให้ถอดถอนหรือวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอนแล้วแต่กรณี  

แนวปฏิบัติและข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 
 กระบวนการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการของสถาบันนอกจากจะต้องพิจารณาภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสภาสถาบันกําหนดแล้ว เน่ืองจากสถาบันเป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลงานแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด ดังน้ัน แนว
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ปฏิบัติต่างๆ ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของ ก.พ.อ. ได้ซักซ้อมหรือให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้ปฏิบัติจึงเป็นหลักเกณฑ์ที่สําคัญเช่นกัน โดย ปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ (2556) ได้รวบรวม
และสรุปแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของ ก.พ.อ. และคําวินิจฉัยหรือมติที่ประชุมของคณะกรรมการที่
มีอํานาจเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็นเรื่องต่างๆ ดังตารางที่ 3.4 

ตารางที่ 3.4 แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  

เรื่อง รายละเอียด
1. ผลงานทางวิชาการ 1.1 การใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ 

ก.พ.อ. กําหนด ในการขอกําหนดตําแหน่งครั้งใหม่ หากเป็นผลงานทาง
วิชาการประเภทเดียวกันกับผลงานทางวิชาการเดิมที่มีปริมาณและ
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนดแล้ว ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ฯ ใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมที่ผ่านการพิจารณามาแล้วน้ัน 
โดยไม่ต้องให้ผู้ขอกําหนดตําแหน่งส่งผลงานทางวิชาการประเภทเดียวกัน
น้ันเพ่ิมเติม เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมภาระของผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งเกิน
กว่าที่หลักเกณฑ์กําหนด (หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(2)/4815 ลว. 20 
เม.ย. 54) 

1.2 ในการเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์น้ัน ไม่สามารถนําผลงานวิจัยมาใช้แทนบทความทาง
วิชาการได้ เน่ืองจากเป็นผลงานทางวิชาการคนละประเภท เน่ืองจาก
บทความทางวิชาการ เป็นงานเขียนทางวิชาการท่ีต้องมีการกําหนด
ประเด็นและอธิบายหรือวิเคราะห์ประเด็นอย่างชัดเจน ตลอดจนสรุปผล
การพิจารณาในประเด็นน้ัน และต้องเป็นการรวบรวมและประมวลความรู้
จากแหล่งต่างๆ นํามาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบซึ่งแตกต่างจากงานวิจัย 
(มติคณะอนุกรรมการเก่ียวกับตําแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาทําหน้าที่แทน ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ 
10/2553 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2553) 

1.3 ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยขอหารือเก่ียวกับการเผยแพร่
ผลงานประเภทตําราหรือหนังสือตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนดว่า 
กรณีที่ผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้เสนอผลงานวิจัยและ
ผลงานประเภทตําราหรือหนังสือเพ่ือประกอบการพิจารณา และ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาผลงานดังกล่าวแล้วปรากฎว่า 
ผลงานวิจัยผ่านตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ส่วนผลงานประเภท
ตําราหรือหนังสือ ที่ประชุมมีมติให้ผู้ขอแก้ไขปรับปรุงผลงานแล้วให้
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอีกครั้งก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
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พิจารณาอนุมัติ ทั้งน้ี เมื่อผู้ขอได้แก้ไขปรับปรุงผลงานประเภทตําราหรือ
หนังสือแล้วต้องนําไปเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กําหนด 
กล่าวคือ ตําราต้องใช้ประกอบการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึง
ภาคการศึกษา หรือหนังสือต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่
เดือนก่อนหรือไม่ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน 

สํา นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเรียนว่า  กรณีที่
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ผู้ขอปรับปรุงผลงานประเภทตําราหรือ
หนังสือ และผู้ขอได้ปรับปรุงผลงานดังกล่าวแล้ว สามารถส่งผลงานฉบับ
ปรับปรุงให้สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
ได้โดยไม่ต้องเผยแพร่ เน่ืองจากผลงานดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนดมาแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีการปรับปรุงผลงาน
ประเภทตําราหรือหนังสือเพ่ือนําไปเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ในคร้ังต่อไป จะต้องนําไปเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. 
กําหนดก่อน  (หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(2)/12462 ลว. 21 ก.ย. 54) 

1.4 ก.พ.อ. มิได้กําหนดระยะเวลาในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ และมิได้กําหนดอายุของผลงานทางวิชาการในกรณีที่ผู้เสนอขอ
กําหนดตําแหน่งนําผลงานทางวิชาการเดิมที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด มาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการครั้ง
ใหม่ในระดับตําแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันกับที่เคยเสนอขอมาแล้ว 
(หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(2)/4815 ลว. 20 เม.ย. 54) 

1.5 ผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการสามารถเสนอบทความวิจัยที่
มีลักษณะการเผยแพร่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนดสําหรับการ
ประเมินผลงานทางวิชาการประเภทผลงานวิจัยได้ แต่คณะอนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการอาจสามารถให้ผู้ขอกําหนดตําแหน่งส่ง
ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์มาเพ่ือประกอบการพิจารณาอีกได้ (หนังสือ 
สกอ. ที่ ศธ 0509(2)/6891 ลว. 27 พ.ค. 54) 

1.6 กรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการนําผลงานทางวิชาการประเภทตําราหรือหนังสือที่เคยใช้เสนอ
ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการและได้มีการพิจารณาคุณภาพไม่อยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนดไปปรับปรุงแก้ไข และเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. กําหนดแล้ว สามารถนําผลงานทางวิชาการดังกล่าวมาเสนอขอ
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กําหนดตําแหน่งทางวิชาการในครั้งต่อไปได้โดยจะต้องพิจารณาคุณภาพ
ของผลงานทางวิชาการดังกล่าวอีกคร้ัง  

1.7 การเสนอตําราสํา เ ร็จรูปของมหาวิทยาลัยเ ปิด  เ ป็นผลงาน
ประกอบการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ โดยปัจจุบันมีผู้ขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งเสนอผลงาน
ทางวิชาการเป็นตําราสําเร็จรูปของมหาวิทยาลัยเปิด ซึ่งมีปริมาณน้อยกว่า 
5 หน่วย จึงไม่อาจนับเป็นการเขียนตํารา 1 เล่มได้ เน่ืองจากไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานทางวิชาการท่ี ก.ม. ได้กําหนดไว้ 
กล่าวคือ  ผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการจะต้องเ ขียนตําราสํา เ ร็จรูป 
(Programmed Text) เป็นปริมาณไม่น้อยกว่า 5 หน่วย จึงจะเทียบเท่า
การเขียนตํารา 1 เล่ม ซึ่งอาจจะเขียนในชุดวิชาเดียวกันหรือหลายชุดวิชา
ก็ได้ 

1.8 ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยขอหารือแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2550 ในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 

1. ตามคําจํากัดความของการเผยแพร่ตํารา ที่กําหนดไว้ว่า ต้องใช้ใน
การเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงภาคการศึกษานั้น ขอหารือว่า 

1.1 ในการพิจารณาว่าไม่น้อยกว่าหน่ึงภาคการศึกษานั้น มีแนว
ปฏิบัติการนับระยะเวลาอย่างไร กล่าวคือ ต้ังแต่วันเปิดภาคการศึกษาถึง
วันปิดภาคการศึกษานั้น ดังที่กําหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาศึกษานั้น ๆ ใช่
หรือไม่ 

1.2 กรณีตําราที่มีการเผยแพร่ระหว่างภาคการศึกษา เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาจะถือว่าได้เผยแพร่ครบหน่ึงภาคการศึกษาหรือไม่ กรณีน้ัน เป็น
กรณีที่ผู้เสนอขอได้นําตําราที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนซึ่งเผยแพร่โดย
การถ่ายสําเนาเย็บเล่ม มาจัดพิมพ์ในระหว่างภาคการศึกษาโดยโรงพิมพ์
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้วนํามาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ 

1.3 กรณีที่หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบหน่วยการเรียน 
(Block หรือ Module) มีการกําหนดระยะเวลาเรียนตามจํานวนหน่วยกิ
ตของรายวิชาน้ัน ๆ กล่าวคือ รายวิชาที่มีจํานวน 3 หน่วยกิต จะใช้
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ระยะเวลาเรียนที่ติดต่อกัน จํานวน 3 สัปดาห์ ดังน้ัน เมื่อนําตําราเล่มน้ัน
ไปเผยแพร่ในรายวิชาน้ันแล้ว จะให้เทียบเคียงว่ามีการเผยแพร่ครบหน่ึง
ภาคการศึกษาได้หรือไม่ 

1.4 การนับภาคการศึกษา กรณีที่จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค 
สามารถนําภาคฤดูร้อนมาพิจารณาเป็นหน่ึงภาคการศึกษาด้วยได้หรือไม่ 

2. กรณีที่งานวิจัยหรือบทความทางวิชาการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในวันที่ผู้ ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการลาศึกษาหรือฝึกอบรม 
มหาวิทยาลัยสามารถแต่งต้ังให้ผู้ขอดํารงตําแหน่งทางวิชาการได้ในวันใด 

คณะอนุกรรมการเก่ียวกับตําแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาในการประชุมคร้ังที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งได้รับมอบอํานาจจาก ก.พ.อ. พิจารณากรณีการ
เผยแพร่ตําราตามที่ขอหารือมาแล้ว มีมติดังน้ี 

1. การนับระยะเวลาการเผยแพร่ตํารา หากเป็นการจัดการเรียนการ
สอนแบบทวิภาคซึ่งในแต่ละรายวิชาที่มีการเรียนการสอนตลอดภาค
การศึกษา ให้นับระยะเวลาการเผยแพร่ตําราเป็นภาคการศึกษา กล่าวคือ 
ต้ังแต่เปิดภาคการศึกษาจนถึงปิดภาคการศึกษา 

2. กรณีตําราที่มีการเผยแพร่ระหว่างภาคการศึกษา ให้พิจารณาโดย
ถือหลักเจตนาการเผยแพร่ ไม่ว่าการเผยแพร่น้ันจะเป็นสําเนาเย็บเล่มหรือ
ฉบับพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือสํานักพิมพ์ก็ตามโดยจะต้องเป็นผลงานที่มี
เน้ือหาสาระทั้งฉบับครบถ้วนตามหลักสูตร และได้ใช้ประกอบการเรียน
การสอนตลอดทั้งภาคการศึกษามาแล้ว หากเป็นการพิมพ์โดยโรงพิมพ์
หรือสํานักพิมพ์ภายหลังจากที่ได้มีการเผยแพร่โดยฉบับสําเนาเย็บเล่ม 
จะต้องมีเอกสารหลักฐานรับรองเพ่ือยืนยันว่าได้เผยแพร่ครบระยะเวลา
หน่ึงภาคการศึกษาจริง และจะต้องนํามาเสนอพร้อมกันทั้งฉบับที่เผยแพร่
ก่อนและฉบับที่เผยแพร่ทีหลังโดยทั้งสองฉบับจะต้องมีเน้ือหาสาระ
เหมือนกัน ไม่มีการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม จึงจะถือว่าเป็นตําราที่ได้
เผยแพร่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 

3. กรณีที่หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบหน่วยการเรียน 
(Block หรือ Module) ซึ่งกําหนดระยะเวลาเรียนตามจํานวนหน่วยกิ
ตของรายวิชา หากเทียบได้เท่ากับหน่ึงรายวิชา และเป็นการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกําหนด เมื่อตําราได้ใช้ประกอบการ
เรียนการสอนในรายวิชาน้ันตามระยะเวลาเรียนที่กําหนดแล้ว ถือว่าตํารา
ดังกล่าวได้เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
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4. กรณีการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค ซึ่งตามหลักสูตร

กําหนดให้แบ่งการเรียนการสอนเป็นสองภาคการศึกษาปกติ หาก
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 5 ที่กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาที่ เปิด
การศึกษาภาคฤดูร้อน จะต้องกําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตโดย
มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ สามารถนําการจัดการ
เรียนการสอนในภาคฤดูร้อนดังกล่าวมาเทียบเคียงเป็นหน่ึงภาคการศึกษา
ในการเผยแพร่ตําราได้ 

สําหรับกรณีที่งานวิจัยหรือบทความทางวิชาการได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวันที่ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการลาศึกษาหรือฝึกอบรม
น้ัน ขอเรียนว่า มหาวิทยาลัยสามารถแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ได้ไม่ก่อนวันที่ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการกลับมาปฏิบัติราชการ
ตามปกติแล้ว  (หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(2)/4697 ลว. 18 เม.ย. 54) 

2. การมีส่วนรว่มใน
ผลงานทางวิชาการ 

2.1 ผู้ขอกําหนดตําแหน่งสามารถเสนองานวิจัยที่ผู้ดําเนินการวิจัยทําคน
เดียวสามารถส่งผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ หรืองานวิจัย
ที่ผู้ขอกําหนดตําแหน่งมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50โดย
ไม่ต้องมีผลงานวิจัยเพ่ิมเติมอีกได้ แต่สําหรับกรณีผู้ขอกําหนดตําแหน่ง
เสนอส่งงานวิจัยที่เป็นผู้ดําเนินการหลักในผลงานวิจัยไม่ถึงร้อยละ 50 
จะต้องมีผลงานวิจัยที่เก่ียวเน่ืองสอดคล้องกันเพ่ิมเติมอีก ซึ่งแสดงปริมาณ
ผลงานวิจัยรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ทั้งน้ี ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2550 ได้กําหนดเกณฑ์การตัดสินใจว่า ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณ
และคุณภาพที่แสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ัน (หนังสือ สกอ. 
ที่ ศธ 0509(2)/ 15791 ลว. 2 ธ.ค. 53) 

2.2 กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยเสนอขอกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์ 
โดยเสนองานวิจัยซึ่งผู้ขอเป็น Corresponding author และมีส่วนร่วม
น้อยกว่าร้อยละ 50 หากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ทําหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการพิจารณาเห็นว่า งานวิจัยดังกล่าวมีคุณภาพอยู่
ในเกณฑ์ที่จะแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง
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หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยพ.ศ. 2553 และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งศาสตราจารย์แล้ว เมื่อเสนอเร่ืองให้ ก.พ.อ. นําความกราบบังคม
ทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง ก.พ.อ. จะรับดําเนินการต่อไป
หรือไม่ อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเรียนดังน้ี 
1 .  ต ามพระ ร า ช บัญญั ติ ร ะ เ บี ย บข้ า ร า ชก า รพล เ รื อ น ใ น

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
มาตรา 65/1 ได้กําหนดเรื่องการกําหนดตําแหน่ง การบรรจุและการ
แต่งต้ัง การเลื่อนตําแหน่งการเปลี่ยนและการโอนย้ายตําแหน่ง และการ
อ่ืนที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสภาสถาบันศึกษา ดังน้ัน ในการพิจารณาเร่ือง
ดังกล่าวจึงเป็นอํานาจของสภามหาวิทยาลัย 

2. การดําเนินการเสนอเรื่องเพ่ือโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังตําแหน่ง
ศาสตราจารย์กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาในกํากับ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะตรวจสอบกระบวนการ
พิ จ า รณ า กํ า หนด ตํ า แห น่ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ต า ม ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาและพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ก่อน
ดําเนินการนําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือนําเสนอ
นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ัง 

ดังน้ัน กรณีที่ขอหารือ หากสภามหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการ
แต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์เป็นไปตาม
ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง มห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล แ ล ะพ ร ะ ร า ชบั ญญั ติ ข อ ง
มหาวิทยาลัยมหิดลสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะได้
ดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง
ต่อไป (หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(2)/4818 ลว. 20 เม.ย. 54) 

3. วันแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่ง 

3.1 กรณีมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษามี
มติอนุมั ติ ใ ห้ผู้ เสนอขอกําหนดตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์  รอง
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ณ 
วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์ (หนังสือ 
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สกอ. ที่ ศธ 0509(2)/ว 492 ลว. 22 เม.ย. 53 และหนังสือ สกอ. ที่ ศธ 
0509(2)/4821 ลว. 20 เม.ย. 54) 

3.2 ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอหารือเก่ียวกับหลักเกณฑ์การเผยแพร่ตํารา
หรือหนังสือ ซึ่งกําหนดว่า “เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ
ตํารา (หรือหนังสือ) ไปแล้ว การนําตํารา (หรือหนังสือ) น้ัน ไปแก้ไข
ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเน้ือหาในตํารา (หรือหนังสือ) เพ่ือนํามาเสนอขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพตํารา (หรือ
หนังสือ) น้ันอีกครั้งหน่ึงอาจกระทําได้ แต่จะต้องทําการเผยแพร่ตํารา 
(หรือหนังสือ) น้ันใหม่อีกครั้งหน่ึง” หากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมทางวิชาการ มีมติให้ผู้
เสนอขอกําหนดตําแหน่งปรับปรุงตําราหรือหนังสือภายใน 90 วัน ผู้เสนอ
ขอกําหนดตําแหน่งจะต้องดําเนินการเผยแพร่ตําราหรือหนังสือดังกล่าว
อีกครั้งหน่ึงหรือไม่ และหากผลการพิจารณาตําราหรือหนังสือที่ได้
ปรับปรุงแล้วน้ันอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด จะแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ได้ในวันใดในกรณีที่ให้ปรับปรุงเล็กน้อย และในกรณีที่ให้ปรับปรุงมาก 
ความละเอียดดังแจ้งแล้ว น้ัน 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเรียนดังน้ี 
1. หลักเกณฑ์การเผยแพร่ตําราหรือหนังสือที่มหาวิทยาลัยอ้างถึง

ข้างต้นน้ัน หมายความถึงตําราหรือหนังสือที่ได้รับการพิจารณาเพ่ือการ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และได้รับการ
ประเมินคุณภาพว่าอยู่ในระดับใดแล้ว ต่อมาภายหลัง หากผู้เสนอขอ
กําหนดตําแหน่งได้ปรับปรุงแก้ไขหรือเพ่ิมเติมเน้ือหาสาระในตําราหรือ
หนังสือที่ได้เคยผ่านการประเมินคุณภาพแล้วน้ัน เพ่ือนํามาเสนอขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการคร้ังใหม่ จะต้องทําการเผยแพร่ตําราหรือ
หนังสือน้ันใหม่อีกคร้ังหน่ึงตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ดังน้ัน ในกรณีที่
ขอหารือมาน้ี ผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งได้ปรับปรุงตําราหรือหนังสือตาม
มติของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการฯ ซึ่งยังอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาจึงไม่ต้องทําการ
เผยแพร่ใหม่อีก เน่ืองจากผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งได้ทําการเผยแพร่
ตําราหรือหนังสือน้ันให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. กําหนดแล้วต้ังแต่วันที่ได้ย่ืนเรื่องขอให้พิจารณากําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการ 
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2. สําหรับวันที่แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในกรณีที่มีการ

ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ก .พ .อ . ได้กําหนดแนวปฏิบัติให้สภา
สถาบันอุดมศึกษามีมติอนุมัติให้ผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ ณ วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับผลงานฉบับปรับปรุง
สมบูรณ์ ทุกกรณี ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 
ศธ 0509(2)/ ว 492 ลงวันที่ 22 เมษายน 2553  (หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 
0509(2)/ 15268 ลว. 29 พ.ย. 54) 

3.3 กรณีผู้เสนอขอย่ืนเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และต่อมา
ได้รับการอนุมัติให้ลาติดตามคู่สมรสซึ่งไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ 
หากได้รับการพิจารณาว่าคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการอยู่ในเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. กําหนด โดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไข จะแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งได้
ไม่ก่อนวันที่สภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง และก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ลา
ติดตามคู่สมรส ทั้งน้ี หากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการในระหว่างลา 
จะแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งได้ไม่ก่อนวันที่ผู้เสนอขอกลับมาปฏิบัติราชการ
ตามปกติแล้ว (หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(2)/6252 ลว. 24 เม.ย. 55) 

4. การแต่งต้ัง
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4.1 กรณีที่ ไม่สามารถแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
จากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก .พ .อ .  กําหนด หรือการแต่งต้ัง
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่ตรงกับสาขาวิชาของผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่
ใกล้เคียงจากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนดก่อน โดยต้องเป็น
บุคคลภายนอกสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้ขอสังกัดและมีตําแหน่งทางวิชาการ
ไม่ตํ่ากว่าตําแหน่งที่เสนอขอ ทั้งน้ี ให้ขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. 
พิจารณาอนุมัติก่อนดําเนินการแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทํา
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ (หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(2)/ว 492 
ลว. 22 เม.ย. 53) 

4.2 กรณีที่ไม่สามารถแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เสนอ
ขอ และสาขาวิชาที่ ใกล้ เคียงจากบัญชีรายช่ือที่  ก .พ .อ .  กําหนด 
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสามารถ
พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือที่ ก.พ.อ. กําหนดได้ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นบุคคลที่ เคยสังกัดสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็น
บุคคลภายนอกสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลงานทางวิชาการ (โดยเฉพาะ
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ผลงานวิจัย) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือมีประสบการณ์การทํางานใน
สาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้อง หรือเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพในสาขาวิชาน้ันๆ หรือจะพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีตําแหน่งทาง
วิชาการตํ่ากว่าตําแหน่งที่เสนอขอที่มีช่ือหรือไม่มีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือที่ 
ก.พ.อ. กําหนดก็ได้ แต่ต้องเป็นบุคคลภายนอกสถาบัน และมีตําแหน่งทาง
วิชาการในสาขาวิชาที่เสนอขอหรือมีความเช่ียวชาญอย่างย่ิงในสาขาวิชาที่
เสนอขอ ทั้งน้ี ให้ขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. ก่อนดําเนินการแต่งต้ังทุก
กรณี (หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(2)/11008 ลว. 19 ส.ค. 54) 

5. การนับหลักฐาน
ความเป็นแหลง่อ้างอิง 

5.1 การนับหลักฐานความเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการของผู้เสนอขอ
กําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง (ศ. 11) ให้นับ
หลักฐานแสดงความเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการแยกเป็นก่อนดํารง
ตําแหน่งและหลังดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ โดยไม่นับนิพนธ์ต้นฉบับที่
ซ้ําซ้อนกัน การอ้างอิงตนเอง และกลุ่มผู้ร่วมงานในนิพนธ์ต้นฉบับเดียวกัน 
(หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(2)/ว 492 ลว. 22 เม.ย. 53) 

6. การกําหนด
สาขาวิชา 

6.1 ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ัง
บุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กําหนดว่า การแต่งต้ังบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ต้อง
ระบุสาขาวิชาของตําแหน่งทางวิชาการน้ันๆ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความ
เช่ียวชาญเฉพาะบุคคล ดังน้ัน แนวทางในการกําหนดสาขาวิชา จึง
พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานสอน และผลงานทางวิชาการ
ที่ใช้ประกอบในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งน้ัน ซึ่งต้องแสดงให้เห็นเป็น
ประจักษ์ได้ว่า ผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านใด 
มิใช่กําหนดขึ้นจากวุฒิการศึกษา หรือวิชาเอก สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา และมิใช่กําหนดจากช่ือภาควิชา คณะ หลักสูตร หรือช่ือ
หน่วยงานที่สังกัด (หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(2)/4819 ลว. 20 เม.ย. 54)

7. เอกสาร
ประกอบการสอนและ
เอกสารคําสอน 

7.1 ในกรณีที่ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้ทําการสอนหลายวิชา 
ซึ่ งแ ต่ละวิชา น้ันมีผู้ สอนร่ วม กันหลายคน  จะต้องเสนอเอกสาร
ประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนในทุกหัวข้อที่ผู้ขอกําหนดตําแหน่ง
เป็นผู้สอน ซึ่งมีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว ดังน้ันหัวข้อ
ที่ผู้ขอกําหนดตําแหน่งมิได้ทําการสอนจึงไม่ต้องนํามาใส่ในเอกสาร ส่วน
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เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนในทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน
น้ัน ต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการและมีคุณภาพดี (หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(2)/13967 ลว. 28 
ต.ค. 53) 

7.2 เอกสารประกอบการสอน/ เอกสารคําสอนที่เคยใช้ประกอบการ
พิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ และได้รับผลการพิจารณาประเมิน
คุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ที่ กําหนด บุคลากรผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งทาง
วิชาการสามารถใช้เอกสารประกอบการสอน/ เอกสารคําสอนแล้วแต่กรณี
และผลการพิจารณาประเมินน้ันประกอบการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่ง
ทางวิชาการได้โดยไม่ต้องพิจารณาประเมินเอกสารประกอบการสอน/ 
เอกสารคําสอนนั้นใหม่อีกครั้ง ทั้งน้ี ต้องไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่ได้รับการ
พิจารณาประเมิน (มติ ก.พ.ว. ครั้งที่ 6/2553 วันที่ 4 พ.ย. 53) 

7.3 เอกสารประกอบการสอน/ เอกสารคําสอนที่พัฒนาขึ้นมาเป็นตํารา
โดยใช้ช่ือเรื่องเดียวกัน บุคลากรผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการสามารถ
เสนอเอกสารประกอบการสอน/ เอกสารคําสอนในวิชาเดียวกันกับตํารา
ดังกล่าวได้ แต่ผลงานทั้ง 2 ประเภท (ช้ิน) จะต้องมีลักษณะที่แตกต่างกัน
ตามคําจํากัดความของผลงานประเภทน้ันๆ ทั้งน้ี เอกสารประกอบการ
สอน/ เอกสารคําสอน เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการสอนซึ่งเป็น
คุณสมบัติเบ้ืองต้นของการเสนอขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ จึงไม่ถือ
เป็นผลงานทางวิชาการ (มติ ก.พ.ว. ครั้งที่ 6/2553 วันที่ 4 พ.ย. 53) 

7.4 ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอหารือกรณีพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้นํารูปถ่ายจากเอกสารประกอบการสอน ซึ่งเป็น
ผลงานของบุคคลอ่ืนไปใส่ไว้ในหนังสือของตนเองโดยไม่ได้ขออนุญาต
เจ้าของผลงานและไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาให้ถูกต้องตามหลักการอ้างอิง
และบรรณานุกรมจึงขอหารือว่า รูปถ่ายดังกล่าวถือเป็นผลงานทาง
วิชาการหรือไม่ อย่างไร และการกระทําดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการกระทําที่
ประพฤติผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการหรือไม่ ความละเอียด
แจ้งแล้ว น้ัน 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเรียนดังน้ี 
1. กรณีรูปถ่ายจากเอกสารประกอบการสอน ขอเรียนว่า ตาม

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
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ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ได้กําหนดคํานิยามของผลงานทาง
วิชาการไว้ว่า เอกสารประกอบการสอน คือ ผลงานทางวิชาการท่ีใช้
ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหน่ึงตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่
สะท้อนให้เห็นเน้ือหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ จัดเป็น
เครื่องมือสําคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบกาสอน ดังน้ัน รูปถ่ายจาก
เอกสารประกอบการสอนจึงถือว่าเป็นผลงานทางวิชาการตามคํานิยาม
ของ ก.พ.อ. 

2. กรณีการนํารูปถ่ายจากเอกสารประกอบสอนของบุคคลอ่ืนไปไว้
ในหนังสือของตนเองโดยไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของผลงานและไม่มีการ
อ้างอิงแหล่งที่มาให้ถูกต้องตามหลักการอ้างอิงและบรรณานุกรมนั้น ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2550 กําหนดให้การพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการต้อง
คํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ไว้ในข้อ 5.1.4 (1) และ 
(2) ไว้ว่า (1) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็น
ผลงานของตน และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน รวมท้ังไม่นําผลงานของ
ตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหน่ึงฉบับ ใน
ลักษณะที่จะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ (2) ต้องให้เกียรติและอ้าง
ถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในผลงานทางวิชาการของ
ตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้าดังน้ัน กรณีที่ขอหารือจึงอาจเข้า
ข่ายกระทําผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามที่กําหนดไว้ใน
ประกาศ ก.พ.อ. 

ทั้ ง น้ี  ก า ร พิ จ า รณ า เ ร่ื อ ง ดั ง ก ล่ า ว  เ ป็ น อํ า น า จ ข อ ง สภ า
สถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา 65/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
ต่อไป (หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(2)/4823 ลว. 20 เม.ย. 54) 

8. การเทียบตําแหน่ง 8.1 มหาวิทยาลัยอาจบรรจุและแต่งต้ังบุคคลที่เคยดํารงตําแหน่งวิชาการ
ในสถาบันอุดมศึกษาอื่นเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้ดํารง
ตําแหน่งวิชาการเดิมหรือไม่สูงกว่าตําแหน่งวิชาการเดิมในสาขาวิชาที่
บุคคลน้ันเคยดํารงตําแหน่งอยู่ก็ได้ ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย และการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อบังคับ
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ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดไว้ เน่ืองจากการกําหนดตําแหน่ง ระบบการ
จ้าง การบรรจุ และการแต่งต้ังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารง
ตําแหน่งวิชากาน้ัน เป็นอํานาจของสภาสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา 
65/1 และมาตรา 65/2 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (หนังสือ 
สกอ. ที่ ศธ 0509(2)/6933 ลว. 23 พ.ค. 54) 

 การนับระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งอาจารย์ กรณีที่สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องดํารงตําแหน่งอาจารย์และปฏิบัติ
ห น้ าที่ ส อน ในระ ดับ อุ ดมศึ กษา  โ ดย มี ร ะยะ เ วล า ในกา รสอน
ระดับอุดมศึกษารวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี ดังน้ัน กรณีที่อาจารย์ได้รับการ
บรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิต คณะ
ศึกษาศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2548 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2550 ได้รับแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ และมีช่ัวโมงสอนร่วมใน
ระดับอุดมศึกษา ผู้ขอไม่สามารถนับระยะเวลาในการสอนที่โรงเรียนสาธิต
มานับรวมกับระยะเวลาที่สอนในระดับอุดมศึกษาได้ (หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 
0509(2)/900 ลว. 24 ม.ค. 54) 

9. คุณสมบัติ 9.1 การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ กรณีผู้ขอกําหนดตําแหน่งมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
และผลงานทางวิชาการคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด จะแต่งต้ัง
ให้ดํารงตําแหน่งย้อนหลังได้ต้ังแต่วันที่ย่ืนขอกําหนดตําแหน่ง หากมีการ
ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ จะแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งตําแหน่งได้ต้ังแต่
วันที่ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์ กรณีผู้ขอกําหนดตําแหน่งไม่
สามารถส่งผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์ได้ก่อนเกษียณอายุราชการ 
ก.พ.อ. จะมีมติไม่อนุมัติกําหนดตําแหน่งบุคคลดังกล่าว เน่ืองจากผู้น้ันไม่มี
สถานภาพเป็นข้าราชการแล้ว แต่ในกรณีผู้ขอกําหนดตําแหน่งได้รับการ
ต่ออายุราชการ และได้ส่งผลงานฉบับปรับปรุงซึ่งมีผลการพิจารณา
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ก.พ.อ. จะแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ต้ังแต่วันที่ได้รับผลงานฉบับปรับปรุงสมบูรณ์ เน่ืองจากบุคคลดังกล่าว
ยังคงมีสถานภาพเป็นข้าราชการ 

สําหรับกรณีที่ บุคคลได้เกษียณอายุงานจากตําแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัยแล้ว และต่อมาได้รับการจ้างงานในตําแหน่งพนักงาน
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วิทยาลัย ซึ่งมิใช่การต่ออายุงาน กรณีน้ีจึงแตกต่างจากการต่ออายุราชการ
ของข้าราชการ หากมหาวิทยาลัยกําหนดให้พนักงานวิทยาลัยเสนอขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและ
ดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการแต่งต้ังพนักงาน
วิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ทั้งน้ี ตามมาตรา 65/1 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2547 ซึ่งเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 
0509(2)/7341 ลว. 6 ม.ิย. 54) 

9.2 ตามหนังสื อที่ อ้ า งถึ ง  มหา วิทยาลั ยนครพนมไ ด้ขอยกเ ว้น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ กรณีข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) 
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สอนระดับปริญญาในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นครพนม โดยยังไม่ได้เปลี่ยนตําแหน่งเป็นอาจารย์ เน่ืองจากจะมี
ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์เดิมในการรับเงินประจําตําแหน่ง แต่เป็นผู้ที่มี
คุณวุฒิและระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งเช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์  และมีความประสงค์จะเสนอขอกําหนดตําแหน่งผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ความละเอียดดังแจ้งแล้ว น้ัน 

คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 
2554 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งพยาบาล
วิชาชีพ (ด้านการสอน) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สอนระดับปริญญาในวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้มีโอกาสก้าวหน้าในตําแหน่งทาง
วิชาการ จึงมีมติเห็นชอบให้ยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งในการ
เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ กรณีที่มิได้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 
สําหรับข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่สอนระดับปริญญาในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นครพนม ทั้งน้ี คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งในเรื่องคุณวุฒิและ
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง ตลอดจนหลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไข 
ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
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แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจาร ย์  (ฉบับที่  2 )  พ .ศ .  2550  (หนังสือ  สกอ .  ที่  ศธ 
0509(2)/7346 ลว. 8 มิ.ย. 54) 

9.3 ตามหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ศธ 0520/5620 ลงวันที่ 6 
กันยายน 252553 ขอหารือเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณวุฒิสัตว
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษามากกว่า
การศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีตามปกติ (4 ปี) และได้รับการกําหนด
ตําแหน่งและอัตราเงินเดือนเทียบเท่าปริญญาโทจะสามารถนับระยะเวลา
การดํารงตําแหน่งอาจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งเทียบเท่ากรณี
ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท คือ 5 ปี เพ่ือเสนอขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการได้หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเรียนว่า การพิจารณา
เทียบวุฒิในกรณีดังกล่าวเป็นอํานาจของสภาสถาบันอุดมศึกษา ตาม
มาตรา 65/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
อย่างไรก็ตาม ก .ม . ได้เคยมีมติเทียบคุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตร 6 ปี) เท่ากับปริญญาโท เพ่ือเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งใน
การเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ โดยพิจารณาจากเน้ือหาและ
ระยะเวลาของหลักสูตร ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอาจใช้แนวทางดังกล่าว เพ่ือ
ประกอบการพิจารณากรณีผู้สําเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตร 6 ปี) ได้ (หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(2)/13041 ลว. 12 ต.ค. 
53)  

9.4 การแต่งต้ังอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 
เป็นการแต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรอง
ศาสตราจารย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งไม่เป็นไปตามท่ี
กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
โดยท่ีจะต้องมีเหตุผลและความจําเป็นอย่างย่ิงในการกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการเพ่ือให้ผู้เสนอขอปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งที่จะได้รับแต่งต้ังน้ัน 
ดังน้ัน กรณีที่ผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งจะลาศึกษาหรือฝึกอบรม จึงไม่
อาจเสนอขอกําหนดตําแหน่งโดยวิธีพิเศษได้ (หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 
0509(2)/6252 ลว. 24 เม.ย. 55) 
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10. การใช้ผลการ
ประเมินผลงานทาง
วิชาการเดิมในการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 

10.1 ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอหารือกรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก. ซึ่งเสนอ
ขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
และสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติกําหนดตําแหน่ง
บุคคลดังกล่าว ต่อมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก. ขอทบทวนผลการพิจารณา 
และคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเห็นว่ามีประเด็นต้อง
พิจารณาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ข้อ 9 เน่ืองจากมีผลงานทางวิชาการ
จํานวน 2 เรื่องที่ผู้ร่วมวิจัยได้เคยใช้ในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งแล้ว 
โดยมีผลการประเมิน ดังน้ี 

1. ผลงานทางวิชาการเรื่อง ความเข้มข้นของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมในใบลองกองในระยะต่าง ๆ ซึ่งผู้
ร่วมวิจัยได้เคยใช้ในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน
สาขาปฐพีศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2547 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

2. ผลงานทางวิชาการเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคาร์โบไฮเดรตกับ
ธาตุอาหาร และคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมกับการออกดอกของลองกอง 
ซึ่งผู้ร่วมวิจัยได้เคยใช้ในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์ใน
สาขาปฐพีศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2550 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

มหาวิทยาลัยจึงขอหารือว่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทําหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
จะสามารถนําผลการพิจารณาตามข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้สําหรับการ
พิจารณากําหนดตําแหน่งของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก. ซึ่งขอกําหนด
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โดยไม่ต้อง
พิจารณาผลงานน้ันใหม่ได้หรือไม่ ความละเอียดดังแจ้งแล้ว น้ัน 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเรียนว่า ตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2550 ข้อ 9 กําหนดว่า “กรณีการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการใน
ระดับตําแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันกับที่ได้เคยขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการมาแล้ว หากมีการนําผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพ่ือ
พิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการคราวก่อน มาเสนอขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการใหม่อีกครั้งหน่ึง ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ใช้
ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละช้ินที่ผ่านการพิจารณา
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มาแล้วน้ัน โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการน้ันใหม่อีก หมายความ
ว่า ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
เดิม แต่ละช้ินที่ผ่านการพิจารณามาแล้วน้ัน โดยไม่ต้องพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการน้ันใหม่อีกเฉพาะกรณีการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการใน
ระดับตําแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันกับที่ได้เคยขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการมาแล้ว สําหรับกรณีที่ขอหารือมานี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผลงาน
ทางวิชาการตามข้อ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก. และผู้ร่วมวิจัยใช้เสนอขอ
กําหนดตําแหน่งต่างระดับตําแหน่งและต่างสาขาวิชา ส่วนผลงานทาง
วิชาการตามข้อ 2 ใช้เสนอขอกําหนดในระดับตําแหน่งเดียวกันแต่ต่าง
สาขาวิชา ดังน้ันจึงไม่สามารถนําผลการพิจารณาเดิมของผลงานทาง
วิชาการดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณากําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก. ได้  (หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(2)/6616 ลว. 
23 พ.ค. 54)  

11. การขอทบทวนผล
การพิจารณา (การ
อุทธรณ์) 

11.1 ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยได้พิจารณาทบทวนการขอกําหนด
ตําแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ของรองศาสตราจารย์ ก. 
สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์ โดยเสนองานวิจัย
เรื่อง 

ซึ่งมีผู้ร่วมงานอีก 2 คน คือ รองศาสตราจารย์ ก. (มีส่วนร่วม 40%) 
และ ข. (มีส่วนร่วม 10%) และระบุว่ารองศาสตราจารย์ ก. ได้เคยใช้
งานวิจัยเรื่องดังกล่าวเสนอขอกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์กับ ก.พ.อ. 
มาก่อนโดยผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก จึงขอหารือเพ่ือ
ความชัดเจนในการพิจารณาทบทวนการขอกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์ 
ของรองศาสตราจารย์ ก. ดังน้ี 

1. งานวิจัยเรื่องดังกล่าว ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ก. เป็นผู้ร่วมงาน
และได้เคยใช้งานวิจัยเรื่องดังกล่าวเสนอขอกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์
มาแล้วน้ัน ผลการประเมินงานวิจัยเร่ืองดังกล่าวคุณภาพอยู่ในระดับใด 
และเป็นการเสนอขอกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 1 หรือวิธีที่ 
2  

2. กรณีงานวิจัยที่มีผู้ร่วมงานหลายคน และผู้ร่วมงานคนหน่ึงได้เคย
ใช้ผลงานดังกล่าวเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในส่วนของตนไป
แล้ว ผู้ร่วมงานคนอ่ืนจะสามารถนําผลการประเมินผลงานดังกล่าว มาใช้
ในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในระดับตําแหน่งเดียวกันได้
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หรือไม่ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

คณะอนุกรรมการเก่ียวกับตําแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาในการประชุมคร้ังที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 21 
มีนาคม 2554 ซึ่งได้รับมอบอํานาจจาก ก.พ.อ. ได้พิจารณากรณีดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว ขอเรียนว่า 

1. รองศาสตราจารย์ ก. เคยเสนอขอกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์
โดยวิธีที่ 2 ในสาขาวิชาเภสัชกร กับ ก.พ.อ. มาก่อน ซึ่งในครั้งน้ัน
คณะอนุกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะองค์รวม กล่าวคือ พิจารณาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ผลงานทางวิชาการท่ีแสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เสนอขอ
กําหนดตําแหน่ง โดยพิจารณาจากการเป็นผู้วิจัยหลักและการมีส่วนร่วม
ในผลงานทางวิชาการ ทั้งน้ี ผลการพิจารณาคุณภาพในลักษณะองค์
รวมอยู่ในระดับดีมาก จํานวน 5 เรื่อง โดยงานวิจัยเรื่อง… 

เป็นงานวิจัย 1 เรื่อง ในจํานวน 5 เรื่องดังกล่าว 
2. โดยหลักการกรณีการใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมที่

ผ่านการพิจารณามาแล้ว ผู้ที่เคยเสนอขอกําหนดตําแหน่งและผู้มีส่วนร่วม
ในผลงานทางวิชาการ สามารถนําผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิม
น้ัน มาใช้ในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ได้ แต่ทั้งน้ี
ต้องเป็นการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในระดับตําแหน่งและ
สาขาวิชาเดียวกันกับที่ได้เคยขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการมาแล้ว ส่วน
กรณีตามข้อ 1. เน่ืองจากผลการพิจารณาผลงานวิจัยดังกล่าวของรอง
ศาสตราจารย์ 

เป็นการพิจารณาคุณภาพงานวิจัยในลักษณะองค์รวม จึงไม่สามารถ
นําผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของรองศาสตราจารย์ ก. มาใช้ใน
การเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของรองศาสตราจารย์ ก.โดยใช้
เป็นผลการพิจารณาในลักษณะผลงานวิจัยเฉพาะเรื่องได้ (หนังสือ สกอ. 
ที่ ศธ 0509(2)/ 4822 ลว. 20 เม.ย. 54) 

12. อ่ืนๆ 12.1 ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอหารือกรณีพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ย่ืนเสนอขอกําหนดตําแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ต้ังแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2550 และผลงาน
ทางวิชาการดังกล่าวอยู่ในระหว่างดําเนินการพิจารณาประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งที่ 2 ซึ่งหากผลการประเมินผลงานทางวิชการอยู่ใน



 
 

75 

เรื่อง รายละเอียด
เกณฑ์ “ผ่าน” มหาวิทยาลัยจะแต่งต้ังให้พนักงานดังกล่าวดํารงตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ต้ังแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งเป็นวันที่กองการ
เจ้าหน้าที่ได้รับผลงานฯ ฉบับปรับปรุงแก้ไข ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 
2552 พนักงานดังกล่าวได้ย่ืนเสนอขอกําหนดตําแหน่งเป็นศาสตราจารย์ 
โดยวิธีพิเศษ ในสาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี โดยผลงานที่ย่ืนเสนอขอไม่ซ้ํา
กับผลงานที่เสนอขอกําหนดตําแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย
จึงขอหารือว่า กรณีดังกล่าวข้างต้นบุคคลดังกล่าวจะสามารถยื่นเสนอขอ
กําหนดตําแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ ในขณะท่ีผลการพิจารณา
ในระดับรองศาสตราจารย์ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จได้หรือไม่ ความ
ละเอียดแจ้งแล้วน้ัน 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเรียนว่า ตามแนวปฏิบัติ
ของ ก.ม. ข้าราชการที่อยู่ระหว่างการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการโดยวิธีปกติ จะเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษใน
ขณะเดียวกันไม่ได้ อย่างไรก็ดีพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อหารือดังกล่าว
ข้างต้นจะสามารถยื่นเสนอขอกําหนดตําแหน่งเป็นศาสตราจารย์ โดยวิธี
พิเศษ ในขณะที่ผลการพิจารณาในระดับรองศาสตราจารย์ยังดําเนินการ
ไม่แล้วเสร็จได้หรือไม่น้ัน ขึ้นอยู่กับข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับ
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  (หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 
0509(2)/13082 ลว. 13 ต.ค. 53) 

  ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ัง
บุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ไม่ได้กําหนดจํานวนช่ัวโมงสอน
สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการไว้ แต่ได้กําหนด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งสําหรับการเสนอขอแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไว้ในข้อ 5.1.1 5.2.1 และ 5.3.1 ดังน้ัน ในการเสนอ
ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการผู้เสนอขอต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. สําหรับการนับระยะเวลาใน
การดํารงตําแหน่งให้นับเฉพาะระยะเวลาในการสอนระดับอุดมศึกษา
เท่าน้ัน (หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(2)/900 ลว. 24 ม.ค. 54) 
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 กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2555 พบว่า งานความก้าวหน้าในอาชีพของสายวิชาการ 
ซึ่งหมายถึง กระบวนการขอตําแหน่งทางวิชาการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในอันดับ 5 จากงานทั้งหมด 16 งานของ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งในรายละเอียดผู้รับบริการพึงพอใจงานความก้าวหน้าในอาชีพด้วยเหตุผลต่างๆ 
เรียงตามลําดับมากไปหาน้อยได้ดังน้ี 
 1. เจ้าหน้าที่มีความสนใจ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.71 
 2. เจ้าหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ ใช้วาจาสุภาพอ่อนน้อม มีค่าเฉลี่ย 3.70 
 3. มีขั้นตอนการทํางานที่รวดเร็วและทันเวลา มีค่าเฉลี่ย 3.63 
 4. ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.62 
 5. ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และทันสถานการณ์ มีค่าเฉลี่ย 3.61 
 6. ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.54 

 ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ ศิริพร อุหมัด (2555) ที่ศึกษาพบว่า ความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ขอตําแหน่งทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ของผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
3 อันดับ คือ อันดับที่ 1 ขั้นตอนการขอตําแหน่งทางวิชาการมีความรวดเร็ว มีคะแนนเฉลี่ย 4.05 อันดับที่ 2 
ขั้นตอนมีความโปร่งใส และยุติธรรม มีคะแนนเฉล่ีย 3.84 อันดับที่ 3 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากัน 2 หัวข้อ คือ มีการ
เผยแพร่ข้อมูลและขั้นตอนหลายช่องทางและสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล และเจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากร
บุคคลให้คําปรึกษาและอธิบายขั้นตอนได้ชัดเจน มีคะแนนเฉล่ีย 3.83 

 ดังน้ัน วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องยึดแนวทางข้างต้นเป็น
วิธีการในการสร้างความพึงพอใจ ดังน้ี 
 1. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องให้คําปรึกษา แนะนํา และข้อมูลด้วยความเต็มใจที่แสดงผ่านทางวาจา นํ้าเสียง 
สีหน้า กริยาท่าทางด้วยความสุภาพและนอบน้อม มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นบุคคลที่มีทัศนคติในทางบวก และ
รักบริการ 
 2. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญในการงานเพ่ือให้สามารถให้ข้อมูล คําปรึกษา และ
คําแนะนําที่ถูกต้องและรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ความต้องการของผู้รับบริการ และจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
รอบตัวนอกเหนือจากความรู้ในงาน เพ่ือนําความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 3. ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นผู้ที่สามารถเก็บรักษาความลับในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี เพ่ือเป็นการ
รักษาไว้ซึ่งช่ือเสียงและผลประโยชน์ทั้งของผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการและสถาบัน 
 4. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีทักษะในการเจรจาต่อรอง การประสานงาน และลดความขัดแย้งที่อาจข้ึน
จากการปฏิบัติงาน และต้องเป็นผู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการให้มีความพึงพอใจได้ 
 5. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้ที่รับฟังความเห็นคิดเห็นและร่วมรับฟังความคิดเห็นของทั้งผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้เสียทุกคนในกระบวนการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 



 
 

77 

 6. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติกับผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม คํานึงถึง
กฎหมายและผลประโยชน์ของผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการเป็นสําคัญ 
 ทั้งน้ี วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการมีความพึงพอใจข้างต้นสอดคล้องกับจรรยาบรรณของนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐดังจะได้กล่าวต่อไป 

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 1. วิธีการติดตามการปฏิบัติงาน 
  การปฏิบัติงานการขอตําแหน่งทางวิชาการมีวิธีการติดตามการปฏิบัติงานใน 3 ระดับ คือ 
  1.1 ระดับสถาบัน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องรายงานความคืบหน้าและผลการดําเนินงานให้
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการและคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทาง
วิชาการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม โดยข้อมูลที่รายงานคือ วันที่รับเรื่อง กําหนดส่งผลการประเมิน และวันที่ส่ง
ผลงานให้ประเมิน ตลอดจนสถานะปัจจุบันของการดําเนินงาน เป็นต้น 
  1.2 ระดับกองบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีระบบติดตามและควบคุมการดําเนินงาน เริ่มต้นเมื่อมี
การเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการจะมีการวางแผนและวางกําหนดการต่างๆ ตลอดกระบวนการพิจารณา เพ่ือให้
สามารถดําเนินการได้ทันตามกําหนดการและการประชุมต่างๆ และเมื่อมีความคืบหน้าและเคลื่อนไหว 
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาสามารถติดตามการปฏิบัติงาน
ได้ตลอดเวลา โดยข้อมูลที่ใช้ในการติดตาม เช่น วันที่รับเรื่อง กําหนดการนําเสนอที่ประชุมชุดต่างๆ กําหนดการส่ง
ผลงาน และกําหนดการส่งผลการประเมิน เป็นต้น ซึ่งการวางแผนดังกล่าวสามารถพยากรณ์ได้ว่า ผู้ขอตําแหน่ง
ทางวิชาการจะสามารถทราบผลการพิจารณาได้เมื่อใด 
  1.3 ระดับบุคคล ซึ่งหมายถึงผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการสามารถติดตามผลการดําเนินงานได้
ตลอดเวลา โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องเผยแพร่ความคืบหน้าของการดําเนินงานให้ผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการทราบ
เท่าที่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ทั้งทางระบบสื่อสารภายในสถาบัน (ICS) และทางโทรศัพท์เมื่อมีการสอบถามความ
คืบหน้าในการดําเนินงาน 
  นอกจากน้ี การติดตามผลการปฏิบัติงานในเชิงกระบวนการจะถูกกํากับด้วยกําหนดการประชุม
คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ถูกกําหนดไว้ในแต่ละปี เพ่ือให้กระบวนการสามารถดําเนินไปด้วยความต่อเน่ือง 
 2. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  เน่ืองจากนโยบายของผู้บริหารสถาบันจะเน้นให้กระบวนการขอตําแหน่งทางวิชาการของสถาบันมี
ความรวดเร็วที่จะทําให้ผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการทราบผลการพิจารณาได้รวดเร็ว วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การขอตําแหน่งทางวิชาการจึงมุ่งเน้นที่ระยะเวลาในการดําเนินการ โดยการกําหนดไว้ในตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา และมุ่งเน้นประเมินผลการปฏิบัติในเชิงกระบวนการของการปฏิบัติงาน
มากกว่าผลลัพธ์ เน่ืองจากในระดับผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์เกี่ยวกับผลการพิจารณาในเชิงคุณภาพได้ 
เช่น ระยะเวลาเฉลี่ยในการดําเนินการขอตําแหน่งทางวิชาการ ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดผลตลอดกระบวนการ จะเป็นตัวช้ีวัด
ในการกํากับดูแลงานของหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ และระยะเวลาเฉล่ียในการ
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จัดส่งผลงานทางวิชาการ ระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดส่งระเบียบวาระการประชุม ระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดทํา
รายงานการประชุม หรือระยะเวลาเฉล่ียในการจัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการภายหลังสิ้นสุดกําหนดการส่งผลการ
ประเมินผลงานทางวิชาการ เป็นต้น โดยจะเป็นตัวช้ีวัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 
  ทั้งน้ี กองบริหารทรัพยากรบุคคลและสถาบันโดยกองแผนงานได้มีการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเป็นประจําทุกปี ดังน้ัน การปฏิบัติงานด้านการขอตําแหน่งทางวิชาการจึงถูกประเมินโดยระบบของ
สถาบันด้วย 
  นอกจากน้ี วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในเชิงคุณภาพจะต้องได้รับการ
ประเมินโดยผู้บังคับบัญชาให้กระบวนการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องอยู่ตลอดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน เน่ืองจากการปฏิบัติงานการขอตําแหน่งทางวิชาการเป็นงานที่เก่ียวข้องกับกฎระเบียบเป็นจํานวนมาก 
และเก่ียวข้องกับสิทธิประโยชน์ของผู้ขอ ดังกล่าวการปฏิบัติงานจึงต้องยึดหลักกฎหมายเป็นสําคัญ 

กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
 2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 
 3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 
 4. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 
 5. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555 
 6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555 
 7. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555 
 8. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556 
 9. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 
 10. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 
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 11. ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคลากร
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2553 
 12. ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคลากร
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
 13. ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคลากร
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 
 14. ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคลากร
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 
 15. ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รายช่ือวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ 
ก.พ.อ. กําหนด ซึ่งสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ยอมรับสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ฉบับลง
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
 16. ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รายช่ือวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ 
ก.พ.อ. กําหนด ซึ่งสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ยอมรับสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (ฉบับที่ 
2) ฉบับลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
 17. ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รายช่ือวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ 
ก.พ.อ. กําหนด ซึ่งสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ยอมรับสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (ฉบับที่ 
3) ฉบับลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
 18. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เร่ือง 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมในการขอแต่งต้ังตําแหน่งทาง
วิชาการ ฉบับลงวันที่ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
 19. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง 
การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยของผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งศาสตราจารย์  
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553 
 20. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง 
การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยของผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งศาสตราจารย์  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
 21. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง คํา
จํากัดความ ลักษณะการเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน และผลงาน
ทางวิชาการท่ีจําแนกตามระดับคุณภาพ ฉบับลงวันที่ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553 
 22. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง 
แบบฟอร์มประกอบการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ ฉบับลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 
 23. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง 
แบบฟอร์มประกอบการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
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 24. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง 
แบบฟอร์มประกอบการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554 
 25. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง 
แบบฟอร์มประกอบการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 
 26. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง 
แบบฟอร์มประกอบการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555 
 27. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง 
แบบฟอร์มประกอบการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557 

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
 จริยธรรม คือ คุณสมบัติที่ประพฤติได้ จะเกิดความงดงาม หรือความสง่างามในสายตาผู้อ่ืน เป็น
ความงดงามทางจิตใจ วาจา และพฤติกรรม นําไปสู่ความร่วมมือ การช่วยเหลือเก้ือกูลจากผู้อ่ืนได้โดยง่าย และ
ด้วยความเต็มใจ ซึ่งสังคมยอมรับ เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
 จรรยาบรรณ คือ กรอบหรือแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามของการประกอบอาชีพในสาขา
ต่างๆ หรือรูปแบบในการดํารงตนของคนในกลุ่ม สังคม หมู่คณะ หรือองค์กรต่างๆ ซึ่งนอกเหนือจากการ
แสดงออกในแนวทางที่ถูกต้องที่สังคมยอมรับแล้ว การมีจิตสํานักที่ดี มีจิตใจงาม มีความเมตตา โอบอ้อมอารี 
ซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานของผู้ประกอบสัมมาอาชีพ หรือการดํารงตนท่ีจะส่งผลต่อช่ือเสียง 
เกียรติยศ และความมีคุณธรรมของแต่ละบุคคล หรือผู้ประกอบการหรือกลุ่มสังคมน้ันๆ ที่สามารถจะมองเห็น
เป็นรูปธรรมได้ (กัลยาณี สูงสมบัติ, 2007) สําหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่ง
ประเทศไทย (PMAT) และสถาบัน สมาคม และชมรมการบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดทําจรรยาบรรณวิชาชีพ
นักบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้นเพ่ือกําหนดหลักการ และแนวทางความประพฤติที่พึงกระทําและไม่พึงกระทําใน
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพนี้ทุกระดับ  (สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย, 2548) 
ประกอบด้วย 
 1. พฤติกรรมส่วนบุคคลและอาชีพ 
  1.1 ดํารงตนอย่างเหมาะสมในสังคม 
  1.2 ศรัทธาและเคารพต่อวิชาชีพของตน 
  1.3 เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับการทํางาน นโยบายและคําสั่งอันชอบธรรมของ
ผู้มีอํานาจสั่งการ 
  1.4 ประกอบวิชาชีพด้วยเจตนารมณ์ที่ดีและเป็นธรรม โดยไม่คํานึงถึง เพศ ฐานะ เช้ือชาติ 
สัญชาติ ศาสนา สังคมและ การเมือง 
  1.5 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์ และสุจริต 
  1.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงสิทธิขององค์การ สถาบัน และบุคคลอ่ืน 
  1.7 รักษาและปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลงกับสถาบันหรือบุคคลอ่ืน 
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  1.8 ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการเข้าถึง หรือใช้ช่องทางการสื่อสารขององค์การอย่างเคร่งครัด 
  1.9 ใฝ่หาและพัฒนาความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
  1.10 พึงช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
  1.11 ไม่ประพฤติหรือกระทําการใดๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติคุณ ศักด์ิศรี และ
ช่ือเสียงแห่งวิชาชีพ 
 2. ความขัดแย้งของกิจกรรมและผลประโยชน์ 
  2.1 พึงร่วมทํากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติโดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
องค์การที่สังกัด 
  2.2 ไม่รับหรือดํารงตําแหน่งใดๆ ในองค์การที่ดําเนินการเพ่ือแสวงหากําไร โดยมิได้รับความ
เห็นชอบจากองค์การ 
  2.3 ไม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจ หรืออาชีพอ่ืนที่เป็นการ
แข่งขัน หรือขัดต่อผลประโยชน์ขององค์การที่ตนสังกัดอยู่ ยกเว้นกรณีที่ได้รับการยินยอมอย่างเป็นทางการ 
  2.4 ไม่รับของขวัญ รางวัล และผลประโยชน์ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
  2.5 ไม่เอ้ือประโยชน์แก่องค์การหรือบุคคลอ่ืนโดยมิชอบในการประกอบวิชาชีพ 
 3. การใช้และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลและองค์การ 
  3.1 เคารพและรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากการจ้างงาน 
  3.2 ไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลองค์การโดยมิชอบ ยกเว้นเป็นการปฏิบัติ
ตามหน้าที่ หรือได้รับความเห็นชอบ 
  3.3 ไม่ใช้หรือแสวงหาประโยชน์อันมิชอบจากการเข้าถึงข้อมูลขององค์การ เน่ืองจากการ
ดํารงตําแหน่ง หรือหน้าที่งานของตนเอง 
  3.4 พึงระมัดระวังและคํานึงถึงลิขสิทธ์ิของข้อมูลก่อนเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และองค์การ
แก่ผู้อ่ืน 
 4. การใช้ทรัพยากรองค์การ 
  4.1 ใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับ
การทํางาน 
  4.2 ไม่ใช้ทรัพยากรขององค์การเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
 5. ความรับผิดชอบเมื่อพ้นสภาพจากองค์การ 
  5.1 ไม่แสวงประโยชน์จากการดํารงตําแหน่งเพ่ือวางแผน หรือได้มาซึ่งตําแหน่งที่ดีกว่าใน
องค์การอ่ืนที่มีผลประโยชน์ขัดกัน 
  5.2 ไม่เปิดเผยความลับและข้อมูลขององค์การเดิมในทางมิชอบ 
 6. การประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
  6.1 การประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพน้ี อาจนําไปสู่การพิจารณาลงโทษสถานเบา หรือ
สถานหนักได้ ดังน้ี 
   6.1.1 ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
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   6.1.2 ภาคทัณฑ์ 
   6.1.3 ลบช่ือออกจากทะเบียนสมาชิกสามัญหรือการเป็นตัวแทนของสมาชิกสถาบัน 
   6.1.4 พักใบประกอบวิชาชีพโดยมีกําหนดระยะเวลา (หากมีใบประกอบวิชาชีพ) 
   6.1.5 เพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ (หากมี) 
  6.2 ผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพน้ี อาจต้องโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การที่
สังกัดหรือกฎหมายบ้านเมืองได้ 

 ในฐานะผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ จึงมีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติ มีความเป็นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล ผดุงเกียรติและศักด์ิศรีข้าราชการควรแก่ความไว้วางใจและเช่ือมั่นของปวงชน และดํารงตน
ต้ังมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีงาม สมกับความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นตัวอย่างแห่ง
ธรรมจรรยาอันสูงสุดเพ่ือใช้บังคับเป็นมาตรฐานกลางไว้ (ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน, 2552) 
ดังต่อไปน้ี 
 1. ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในส่ิงที่ถูกต้องและเป็นธรรมโดยอย่างน้อย
ต้องวางตน ดังน้ี 
  1.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทําการเลี่ยงประมวล
จริยธรรม ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทําใดของข้าราชการอาจขัดประมวลจริยธรรม 
ข้าราชการต้องไม่กระทําการดังกล่าว หรือหากกําลังกระทําการดังกล่าว ต้องหยุดกระทําการและส่งเรื่องให้
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่าการกระทําน้ันขัดประมวล
จริยธรรม ข้าราชการจะกระทําการน้ันมิได้ 
  1.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ี ข้าราชการมีหน้าที่ต้องรายงานการฝ่าฝืน
ดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐาน (หากมี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการและหรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลันในกรณี
ที่หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมต้องรายงานต่อปลัดกระทรวง หรือผู้บังคับบัญชาเหนือช้ันขึ้นไปของ
หัวหน้าส่วนราชการน้ันแล้วแต่กรณี และหรือคณะกรรมการจริยธรรม 
  1.3 ต้องรายงานการดํารงตําแหน่งทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติบุคคล
ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนของรัฐและกิจการที่รัฐถือ
หุ้นใหญ่ ต่อหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การดํารงตําแหน่งน้ัน ๆ อาจขัดแย้งกับ
การปฏิบัติหน้าที่หรืออาจทําให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย 
  1.4 ในกรณีที่ข้าราชการเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระทําซึ่งมีลักษณะตาม 1.2 ของข้อน้ี
หรือมีการเสนอเร่ือง ซึ่งมีลักษณะตาม 1.2 ของข้อน้ีผ่านข้าราชการ ข้าราชการมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระทํา
ดังกล่าว และบันทึกการคัดค้านของตนไว้ในรายงานการประชุมหรือในเรื่องน้ัน แล้วแต่กรณี 
 2. ข้าราชการต้องมีจิตสํานึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังน้ี 
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  2.1 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มกําลัง
ความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐด้วย จะต้องไม่ทําให้งานในหน้าที่เสียหาย 
  2.2 ละเว้นจากการกระทําทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตําแหน่งหน้าที่ของตนหรือ
ของข้าราชการอ่ืน ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอ่ืนโดยมิชอบ 
  2.3 ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ เย่ียงที่ปฏิบัติใน
วิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 
  2.4 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน 
  2.5 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน
ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบโดยให้ข้อมูล
ที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับคําร้องขอในการตรวจสอบ 
  2.6 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่ง
ราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเร่ืองเป็นลายลักษณ์อักษรตามคําสั่งเพ่ือให้ผู้สั่ง
พิจารณาสั่งการต่อไป 
 3. ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตําแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังน้ี 
  3.1 ไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูง 
หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลน้ัน หรือปฏิบัติต่อบุคคลน้ัน
ต่างจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง 
  3.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของทาง
ราชการไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
  3.3 ไม่กระทําการใด หรือดํารงตําแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ในกรณีมีความเคลือบ
แคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้น้ันยุติการกระทําดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ 
และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามน้ัน 
  3.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนในราชการรัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มี
ความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อัน
จําเป็นต้องวินิจฉัยหรือช้ีขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ 
 4. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทํา
การอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังน้ี 
  4.1 ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตน
หรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเก่ียวข้องหรือไม่เก่ียวข้องกับการ
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ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคล
ทั่วไป 
  4.2 ไม่ใช้ตําแหน่ง หรือกระทําการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
  4.3 ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเอง
หรือบุคคลอ่ืนจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมน้ี 
 5. ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยอย่างน้อย
ต้องวางตน ดังน้ี 
  5.1 ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายใน
กรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระทําไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้าราชการต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณา และจะดําเนินการต่อไปได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่แล้ว 
  5.2 ในกรณีที่เห็นว่าคําสั่งผู้บังคับบัญชา หรือการดําเนินการใดที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ต้องทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ 
  5.3 ในกรณีที่เห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องทําเรื่องเสนอให้หัวหน้าส่วน
ราชการพิจารณา และส่งเรื่องให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการให้ได้ข้อยุติทางกฎหมายต่อไป 
  5.4 ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะนําให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน และต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว 
  5.5 ไม่ยอมให้บุคคลอ่ืนอาศัยช่ือตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อ่ืนใดแทน
บุคคลอ่ืนอันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ช่ือบุคคลอ่ืนถือครองสิ่งดังกล่าวแทนตนเพ่ือปกปิดทรัพย์สินของตน 
  5.6 เมื่อทราบว่ามีการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนราชการของตน หัวหน้าส่วน
ราชการต้องดําเนินการที่จําเป็น เพ่ือให้เกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว 
  5.7 เมื่อได้รับคําร้อง หรือคําแนะนําจากผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือหน่วยงานอ่ืนว่ากฎหมาย กฎ 
หรือข้อบังคับ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการของตน สร้างภาระเกินสมควรแก่ประชาชน หรือสร้าง
ความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้น ต้องดําเนินการทบทวนกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับดังกล่าวโดยเร็ว 
 6. ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชน
โดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังน้ี 
  6.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้นการใช้อํานาจเกินกว่าที่มีอยู่
ตามกฎหมาย 
  6.2 ปฏิบัติหน้าที่ หรือดําเนินการอ่ืน โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล ไม่กระทําการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอํานาจตาม
กฎหมาย 
  6.3 ให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และไม่
เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา อบรม 
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หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่ จะดําเนินการตามมาตรการที่รัฐกําหนดขึ้น เพ่ือ
ขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นการเลือก
ปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 
  6.4 ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการตามหลัก
วิชา 
  6.5 ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 
  6.6 ไม่ลอกหรือนําผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา 
 7. ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัดและ
รวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เน่ินช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการดําเนินงานเพ่ือการในหน้าที่และให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงโดยอย่างน้อยต้องวางตน 
ดังน้ี 
  7.1 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดําเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
  7.2 ช้ีแจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระทําการอันกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพบุคคลอ่ืน ไม่อนุญาต หรือไม่อนุมัติตามคําขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมายเว้นแต่การ
อันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้กําหนด
ยกเว้นไว้ ทั้งน้ี จะต้องดําเนินการภายในสิบห้าวันทําการ นับแต่กระทําการดังกล่าวหรือได้รับการร้องขอ 
 8. ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด โดย
อย่างน้อยต้องวางตน ดังน้ี 
  8.1 ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มกําลัง
ความสามารถ 
  8.2 ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความประหยัด 
คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 
  8.3 ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพโดยเคร่งครัด 
 9. ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังน้ี 
  9.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข หรือสนับสนุนให้นําการปกครองในระบอบอ่ืนที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศ
ไทย 
  9.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัช
ทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 



 
 

86 

 10. ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดํารงตน รักษาช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของราชการ
โดยรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังน้ี 
  10.1 ไม่ละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่าง
ประมวลจริยธรรมน้ีกับหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี ข้าราชการต้องเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย 
  10.2 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับช้ันต้องปกครองผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว และควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด 
  10.3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับช้ันต้องสนับสนุนส่งเสริม
และยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น มีความรู้ความสามารถและขยันขันแข็ง ไม่เลือก
ที่รักมักที่ชัง และยึดมั่นในระบบคุณธรรม 
  10.4 ไม่กระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือ
ราชการโดยรวม 

 นอกจากจรรยาบรรณวิชาชีพในฐานะนักบริหารทรัพยากรบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานใน
ส่วนราชการแล้ว ในฐานะบุคลากรของสถาบันจําเป็นต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณของบุคลากรของสถาบันซึ่งได้
กําหนดโดยยึดมั่นในหลักการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา 
6 องค์ประกอบ คือ ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน และ
ไม่ใช้อํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมต่อนักศึกษาด้วย โดยสภาสถาบันได้กําหนดจรรยาบรรณของบุคลากร
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่น้ีไว้ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2554) ดังน้ี 
 1. จรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  1.1 พึงประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้รับบริการและบุคคลทั่วไป      
ทั้งด้านส่วนตัวและการงาน เพ่ือธํารงรักษาช่ือเสียงและเกียรติภูมิของสถาบัน 
  1.2 พึงปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถและปฏิบัติต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเสมอ
ภาคและเป็นธรรม 
  1.3 พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อุทิศตน ยึดมั่นในความซ่ือสัตย์สุจริต และ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  1.4 พึงปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน มีความคิอิสระ ไม่ถูกครอบงําด้วยอิทธิพลหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ 
  1.5 พึงหมั่นศึกษาค้นคว้าติดตามความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนางานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
  1.6 พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยจติบริการ จิตอาสาและพร้อมให้ความช่วยเหลือในกิจการสาธารณะ 
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  1.7 พึงปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา เย่ียงกัลยาณมิตร และ
ช่วยเหลือส่งเสริมเก้ือกูลซึ่งกันและกัน เพ่ือให้เกิดทีมงานที่ดี 
  1.8 พึงสร้าง ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบัน 
  1.9 พึงปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนร่วม ด้วยสํานึกต่อสังคมและ
ประเทศชาติ 
 2. จรรยาบรรณที่พึงมีต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน คือ 
  2.1 ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2.2 เป็นผู้ที่ยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ดี ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
  2.3 ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบในกรณีที่วิชาชีพใดมี
จรรยาวิชาชีพกําหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพน้ันด้วย 
  2.4 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง สมเหตุสมผล 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ องค์การ ผู้รับบริการ และประชาชนเป็น
สําคัญ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  2.5 พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
  2.6 มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการทํางานเพื่อให้การ
ปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น 
  2.7 ตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้แก่สถาบัน ไม่ทอดทิ้งหรือละเว้นหน้าที่ของตนในการปฏิบัติงาน 
  2.8 รักษาความลับที่สถาบันต้องดําเนินการตามกฎหมายหรือธรรมเนียมปฏิบัติ 
  2.9 ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินขององค์การอย่างประหยัดคุ้มค่าโดยระมัดระวังมิให้เสียหาย 
หรือสิ้นเปลืองเย่ียงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินส่วนตน 
  2.10 ละเว้นการนําผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตนเองโดยมิชอบ 
  2.11 ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 3. จรรยาบรรณที่พึงมีต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน คือ 
  3.1 เคารพและปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย และ
ระเบียบขององค์การโดยปราศจากอคติ 
  3.2 ปฏิบัติหน้าที่โดยมิให้เป็นการกระทําข้ามขั้นผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทํา หรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษช่ัวครั้งช่ัวคราว 
  3.3 ดูแลเอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การสร้างขวัญกําลังใจ การจัด
สวัสดิการและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการ
และเหตุผลที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรม 
  3.4 ให้ความร่วมมือช่วยเหลือผู้ร่วมงานทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น และการแก้ปัญหา
ร่วมกัน การเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบ รวมท้ังให้ความ
ร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ 



 
 

88 

  3.5 ช่วยเหลือเก้ือกูลกันในทางที่ชอบ รวมท้ังส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีร่วมแรง
ร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ 
  3.6 ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เก่ียวข้องด้วยวาจาสุภาพ มีนํ้าใจและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
  3.7 ละเว้นจากการนําผลการปฏิบัติงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน และไม่นําผลการปฏิบัติงานที่
บกพร่องของตนไปเป็นของคนอ่ืน 
 4. จรรยาบรรณที่พึงมีต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ ชุมชน ประชาชน และสังคม คือ 
  4.1 ให้บริการอย่างเต็มความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีนํ้าใจ และใช้กิริยาวาจาที่
สุภาพอ่อนโยน 
  4.2 ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่น่าเช่ือถือของบุคคลทั่วไป 
  4.3 ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดย
เสน่หาจากผู้มาติดต่อ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่น้ัน 
  4.4 ละเว้นจากการเปิดเผยความลับของนักศึกษาที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือจากความ
ไว้วางใจโดยมิชอบจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการ 
  4.5 ละเว้นจากการเรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนักศึกษาหรือผู้
บริการเพ่ือกระทําหรือไม่กระทําการใด 
  4.6 ละเว้นจากการสอนหรืออบรมนักศึกษาเพ่ือให้กระทําการที่รู้อยู่ว่าผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืน
ศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง 
  4.7 ละเว้นจากการล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใช่คู่สมรส
ของตน 
  4.8 มีเสรีภาพในความคิดทางการเมืองและมีความยุติธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
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บทที่ 4 
ผลงานทางวิชาการ 

 ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งต้ังขึ้นดํารงตําแหน่งทางวิชาการของ
สถาบันน้ัน ประกอบด้วย เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน งานวิจัย กรณีศึกษา ตํารา หนังสือ ผลงาน
ทางวิชาการในลักษณะอ่ืน บทความทางวิชาการ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม และงานแปล โดยแต่ละประเภท
สถาบันได้กําหนดคํานิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพไว้โดยสอดคล้องกับที่คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด และปัจจุบันอยู่ระหว่างการกําหนดคํานิยาม รูปแบบ 
การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพ ดังน้ี 

เอกสารประกอบการสอน 
 คํานิยาม 
 ผลงานทางวิชาการท่ีใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหน่ึงตามหลักสูตรของสถาบันที่สะท้อนให้เห็น
เน้ือหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ จัดเป็นเคร่ืองมือสําคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน 

 รูปแบบ 
 เป็นเอกสารรูปเล่มหรือสื่ออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในวิชาที่ตนสอนอย่างน้อย ประกอบด้วย (1) สารบัญ
เรื่องให้ระบุเป็นหัวข้อ (topic) (2) Course Outline เพ่ือแสดงให้เห็นโครงสร้างในภาพรวมของวิชาที่สอนทั้ง
วิชา ตามหลักสูตรที่แสดงให้เห็นว่าผู้สอนมีการเตรียมตัวสอนล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ (3) Lecture Content 
ระบุเน้ือหาวิชาว่าจะบรรยายอะไร เมื่อไร และสิ่งต่างๆ เหล่าน้ีเพ่ิมเติมก็ได้ เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสือ
อ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เก่ียวเนื่อง แผนภูมิ (Chart) แถบเสียง (tape) หรือภาพเลื่อน 
(Slide) เป็นต้น (4) หากมิได้เขียนขึ้นด้วยตนเอง และหรือนํามาจากที่อ่ืน ให้อ้างอิงที่มาอย่างชัดเจน และ (5) มี
เน้ือหาครบถ้วนทั้งวิชา 

 การเผยแพร่ 
 อาจเป็นเอกสารท่ีจัดทําเป็นรูปเล่มหรือถ่ายสําเนาเย็บเล่ม หรือเป็นสื่ออ่ืนๆ รวมถึงการเผยแพร่โดย
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน เช่น เว็บไซต์หรือซีดีรอม และต้องใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหน่ึงในหลักสูตรของ
สถาบันมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงภาคการศึกษา 

 ลักษณะคุณภาพ 
 ระดับดี คือ เป็นเอกสารประกอบการสอนที่มีเน้ือหาสาระทางวิชาการถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
ตามประมวลวิชา และมีการอ้างอิง มีเอกสารประกอบ ตลอดจนมีการใช้ภาษาที่ชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษา 
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 ระดับดีมาก คือ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีการเรียบเรียงเนื้อหาสาระที่ชัดเจนตามลําดับ 
ไม่สับสน สามารถทําให้ผู้อ่านติดตามเน้ือหาได้โดยสะดวก ตลอดจนมีความเช่ือมโยงของหัวข้อ และมีเน้ือหา
สาระทางวิชาการที่ทันสมัย 
 ระดับดีเด่น คือ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและดีมาก และต้องเป็นการกระตุ้นให้เกิดความคิดและการ
ค้นคว้าอย่างต่อเน่ือง เป็นความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และมีแนวคิดและการนําเสนอท่ี
ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

เอกสารคําสอน 
 คํานิยาม 
 ผลงานทางวิชาการที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหน่ึงตามหลักสูตรของสถาบันที่สะท้อนให้เห็นเน้ือหาวิชาและ
วิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจจะพัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสาร
ประกอบการสอน จัดเป็นเคร่ืองมือสําคัญของผู้เรียนที่นําไปศึกษาด้วยตนเองหรือเพ่ิมเติมขึ้นจากการเรียนใน
วิชาน้ันๆ 

 รูปแบบ 
 เป็นเอกสารรูปเล่มหรือสื่ออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในวิชาที่ตนสอนอย่างน้อยประกอบด้วย (1) สารบัญเรื่อง
ให้แยกออกเป็นบทๆ (Chapter) (2) มีสาระรายละเอียดมากกว่าเอกสารประกอบการสอน เป็นคําบรรยายที่
เกือบจะเหมือนตํารา ซึ่งแสดงเนื้อหาครอบคลุมครบถ้วนทั้งวิชาที่ผู้น้ันรับผิดชอบการสอนตามหลักสูตร และมี
สิ่งต่างๆ เหล่านี้เพ่ิมขึ้น ได้แก่ รายช่ือบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่
เก่ียวเน่ือง แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) หรือภาพเลื่อน (slide) ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่ใช้ประกอบการ
อธิบายภาพ แบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการอ้างอิงเพ่ือขยายความท่ีมาของสาระและข้อมูล และบรรณานุกรมที่
ทันสมัย และ (3) มีเน้ือหาครบถ้วนทั้งวิชา 

 การเผยแพร่ 
 ต้องได้รับการจัดทําเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายสําเนาเย็บเล่ม หรือสื่ออ่ืนๆ รวมถึงการ
เผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน เช่น เว็บไซต์หรือซีดีรอม ที่แสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่โดยใช้เป็น “คําสอน” 
ให้แก่ผู้เรียนในวิชาน้ันๆ มาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงภาคการศึกษา 

 ลักษณะคุณภาพ 
 ระดับดี คือ เป็นเอกสารคําสอนที่มีเน้ือหาสาระทางวิชาการถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
ประมวลวิชา มีการอ้างอิงและมีเอกสารประกอบ ตลอดจนมีการใช้ภาษาที่ชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษา 
 ระดับดีมาก คือ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีการเรียบเรียงเนื้อหาสาระที่ชัดเจนตามลําดับ 
ไม่สับสน สามารถทําให้ผู้อ่านติดตามเน้ือหาได้โดยสะดวก ตลอดจนมีความเช่ือมโยงของหัวข้อ และมีเน้ือหา
สาระทางวิชาการที่ทันสมัย 
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 ระดับดีเด่น คือ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและดีมาก และต้องเป็นการกระตุ้นให้เกิดความคิดและการ
ค้นคว้าอย่างต่อเน่ือง เป็นความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และมีแนวคิดและการนําเสนอท่ี
ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

งานวิจัย 
 คํานิยาม 
 ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นหว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชาน้ันๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล คําตอบ หรือข้อสรุปรวมที่จะนําไปสู่
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอ้ือต่อการนําวิชาการน้ันไปประยุกต์ 
 ห้ามมิให้บุคลากรผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการนํางานวิจัยที่ทําเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ ของบุคลากรผู้ขอมาเป็นผลงานเพ่ือเสนอขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ เว้นแต่
บุคลากรผู้ขอจะได้ทําการศึกษาวิจัยขยายผลต่อจากเรื่องเดิมอย่างต่อเน่ืองจนปรากฏผลความก้าวหน้าทางวิชาการ
อย่างเห็นได้ชัดและจะพิจารณาเฉพาะส่วนที่ศึกษาเพ่ิมเติมจากเดิมเท่าน้ัน 

 รูปแบบ 
 อาจจัดได้เป็น 2 รูปแบบ ดังน้ี (1) รายงานการวิจัยที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนตลอดทั้ง
กระบวนการวิจัย (Research Process) อาทิ การกําหนดประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ การทําวรรณกรรม
ปริทัศน์ สมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การพิสูจน์สมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลสรุปผลและ
ให้ข้อเสนอแนะ การอ้างอิง และอ่ืนๆ หรือ (2) บทความวิจัยที่ประมวลสรุปกระบวนการวิจัยในผลงานวิจัยน้ัน
ให้มีความกระชับและสั้น สําหรับการนําเสนอในการประชุมวิชาการหรือในวารสารทางวิชาการ 

 การเผยแพร่ 
 เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังน้ี 
 (1) เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งน้ี วารสารทางวิชาการน้ันอาจเผยแพร่
เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน เช่น เว็บไซต์ หรือซีดีรอม ที่มีกําหนดการเผยแพร่อย่าง
แน่นอนชัดเจน 
 (2) เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพ 
 (3) นําเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมทางวิชาการได้มี
การบรรณาธิการและนําไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของ
การประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 (4) การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดและความยาว ต้องแสดงหลักฐานว่าได้
ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพใน
สาขาวิชาน้ัน และสาขาวิชาที่เก่ียวข้องในประเทศหรือต่างประเทศอย่างกว้างขวาง 
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 เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานวิจัย” น้ันแล้ว 
การนํา “งานวิจัย” น้ัน มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหน่ึงเพ่ือนําเสนอขอแต่งต้ังตําแหน่งทาง
วิชาการ และให้มีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” น้ันอีกคร้ังหน่ึงจะกระทําไม่ได้ 

 ลักษณะคุณภาพ 
 ระดับดี คือ เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้องเหมาะสมในระเบียบวิธีวิจัยซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือนําไปประยุกต์ได้ 
 ระดับดีมาก คือ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องเป็นผลงานท่ีแสดงถึงการวิเคราะห์และนําเสนอ
ผลเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่างานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษาแล้ว และเป็นประโยชน์ด้านวิชาการอย่างกว้างขวางหรือ
สามารถนําไปประยุกต์ได้อย่างแพร่หลาย 
 ระดับดีเด่น คือ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและดีมาก และต้องเป็นงานบุกเบิกที่มีคุณค่ายิ่ง และมีการ
สังเคราะห์อย่างลึกซึ้งจนทําให้เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง ทําให้
เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างชัดเจน และเป็นที่ยอมรับและได้รับการอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางในวง
วิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 

ตํารา 
 คํานิยาม 
 ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเน้ือหาสาระของวิชาหรือเป็นส่วนหน่ึง
ของวิชาหรือของหลักสูตรที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรียน
การสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 เน้ือหาสาระของตําราต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่ผู้ขอย่ืนเสนอขอแต่งต้ังตําแหน่งทาง
วิชาการ 
 ทั้งน้ี ผู้ขอจะต้องระบุวิชาที่เก่ียวข้องในหลักสูตรที่ใช้ตําราเล่มที่เสนอขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ
ด้วย 
 ผลงานทางวิชาการที่เป็น “ตํารา” น้ี อาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากเอกสารคําสอนจนถึงระดับที่มี
ความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลท่ีมิใช่ผู้เรียนในวิชาน้ัน แต่สามารถอ่านและทําความเข้าใจในสาระ
ของตําราน้ันด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชาน้ัน 

 รูปแบบ 
 เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย คํานํา สารบัญ เน้ือเรื่อง การอธิบายหรือการวิเคราะห์ การสรุป การ
อ้างอิง และบรรณานุกรม ทั้งน้ี อาจมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ 
 การอธิบายสาระสําคัญมีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาประกอบ
จนผู้อ่านสามารถทําความเข้าใจในสาระสําคัญน้ันได้โดยเบ็ดเสร็จ 
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 การเผยแพร่ 
 มีวิธีการเผยแพร่ ดังน้ี 
 (1) การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ์ (PUBLISHING 
HOUSE) หรือโดยการถ่ายสําเนาเย็บเป็นรูปเล่ม หรือทําในรูปแบบอ่ืนๆ 
 (2) การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน เช่น การเผยแพร่ในรูปแบบของซีดีรอม หรือเว็บไซต์ 
 การเผยแพร่ดังกล่าวน้ัน จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ 
ในหลักสูตรเท่าน้ัน จํานวนพิมพ์เป็นดัชนีหน่ึงที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอ่ืนวัด
ความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 
 ทั้งน้ี ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา คณะ 
และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาน้ัน และต้องใช้ในการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า
หน่ึงภาคการศึกษา 
 เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “ตํารา” ไปแล้ว การนํา “ตํารา” น้ันไปแก้ไขปรับปรุง
หรือเพ่ิมเติมเน้ือหาใน “ตํารา” เพ่ือนํามาเสนอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพ 
“ตํารา” น้ันอีกคร้ังหน่ึงอาจกระทําได้ แต่จะต้องทําการเผยแพร่ “ตํารา” น้ันใหม่อีกคร้ังหน่ึง 

 ลักษณะคุณภาพ 
 ระดับดี คือ เป็นตําราที่มีเน้ือหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิดและการ
นําเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
 ระดับดีมาก คือ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการท่ี
ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและ
ประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
และสามารถนําไปใช้อ้างอิงหรือนําไปปฏิบัติได้ 
 ระดับดีเด่น คือ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและดีมาก และต้องมีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการ
และมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง มีการ
กระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเน่ือง และเป็นที่เช่ือถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องใน
ระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 

หนังสือ 
 คํานิยาม 
 ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการท่ีมั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้าง
เสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชาน้ันๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เก่ียวเน่ือง 
มีความต่อเน่ืองเช่ือมโยงในเชิงเน้ือหาและครอบคลุมโดยไม่จําเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกําหนดของ
หลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหน่ึงในหลักสูตร ทั้งน้ี เน้ือหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึง
วันที่จัดพิมพ์และใช้ประกอบการศึกษาในระดับสถาบันอุดมศึกษา 
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 รูปแบบ 
 เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย คํานํา สารบัญ เน้ือหา การวิเคราะห์ การสรุป การอ้างอิง และ
บรรณานุกรม ทั้งน้ี อาจมีอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและครบถ้วนสมบูรณ์ 
 การอธิบายสาระสําคัญที่มีความชัดเจน โดยอาจใช้ข้อมูล แผนภาพ ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาประกอบ
จนผู้อ่านสามารถทําความเข้าใจในสาระสําคัญน้ันได้โดยเบ็ดเสร็จ 

 การเผยแพร่ 
 มีวิธีการเผยแพร่ ดังน้ี 
 (1) การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ์ (PUBLISHING 
HOUSE) 
 (2) การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน เช่น การเผยแพร่ในรูปแบบของซีดีรอม หรือเว็บไซต์ 
 การเผยแพร่ดังกล่าวน้ัน จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ 
ในหลักสูตรเท่าน้ัน จํานวนพิมพ์เป็นดัชนีหน่ึงที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอ่ืนวัด
ความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 
 ทั้งน้ี ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา คณะ 
และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาน้ัน และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่
เดือน 
 เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “หนังสือ” ไปแล้ว การนํา “หนังสือ” น้ันไปแก้ไข
ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเน้ือหาใน “หนังสือ” เพ่ือนํามาเสนอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการและให้มีการประเมิน
คุณภาพ “หนังสือ” น้ันอีกคร้ังหน่ึงอาจกระทําได้ แต่จะต้องทําการเผยแพร่ “หนังสือ” น้ันใหม่อีกคร้ังหน่ึง 

 ลักษณะคุณภาพ 
 ระดับดี คือ เป็นหนังสือที่มีเน้ือหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย มีแนวคิดและการ
นําเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
 ระดับดีมาก คือ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการท่ี
ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและ
ประสบการณ์หรือผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ และ
สามารถนําไปใช้อ้างอิงหรือนําไปปฏิบัติได้ 
 ระดับดีเด่น คือ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและดีมาก และต้องมีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการ
และมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง มีการ
กระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเน่ือง และเป็นที่เช่ือถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องใน
ระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 
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ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 คํานิยาม 
 ผลงานทางวิชาการอย่างอ่ืนที่มิใช่เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน บทความทางวิชาการ 
หนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย โดยปกติหมายถึง สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ อาทิ การประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรง 
ผลงานการสร้างสิ่งมีชีวิตพันธ์ุใหม่ วัคซีน สิ่งก่อสร้าง หรือผลงานด้านศิลปะ หรือสารานุกรม รวมถึงงานแปล
จากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอ่ืนบาง
สาขาที่มีความสําคัญและทรงคุณค่าในสาขาวิชาน้ันๆ ซึ่งเมื่อนํามาแปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาการท่ีประจักษ์ ชัด เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็น
ภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศหน่ึงเป็นภาษาต่างประเทศอีกประเทศหน่ึง 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เสนอต้องประกอบด้วยบทวิเคราะห์ที่อธิบายและช้ีให้เห็นว่างาน
ดังกล่าวทําให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเสริมสร้างองค์ความรู้ หรือให้วิธีการที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
สาขาวิชาน้ัน และแสดงถึงความสามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชาน้ัน สําหรับผลงานที่มุ่งเชิงปฏิบัติจะต้องผ่าน
การพิสูจน์หรือมีหลักฐานรายละเอียดต่างๆ ประกอบแสดงให้เห็นคุณค่าของผลงาน 

 รูปแบบ 
 (1) อาจจัดเพ่ิมได้หลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นรูปเล่มหรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์หรือแถบเสียง 
 (2) มีคําอธิบาย/ ช้ีแจงโดยชัดเจนประกอบผลงานน้ัน เพ่ือช้ีให้เห็นว่าเป็นผลงานที่ทําให้เกิดการ
พัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเสริมสร้างความรู้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหน่ึงๆ หรือ
หลายสาขาวิชาได้อย่างไรในแง่ใด 
 (3) กรณีผลงานท่ีเป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่มุ่งในเชิงปฏิบัติ จะต้องผ่านการพิสูจน์หรือแสดง
หลักฐานเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนที่แสดงถึงคุณค่าของผลงานน้ันด้วย 

 การเผยแพร่ 
 มีวิธีการเผยแพร่ ดังน้ี 
 (1) การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ์ (PUBLISHING 
HOUSE) หรือโดยการถ่ายสําเนาเย็บเป็นรูปเล่ม หรือทําในรูปแบบอ่ืนๆ 
 (2) การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน เช่น การเผยแพร่ในรูปแบบของซีดีรอม หรือเว็บไซต์ 
 (3) การเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง การจัดการแสดงหรือโดยมีการนําไปใช้หรือ
ประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย 
 การเผยแพร่ดังกล่าวน้ัน จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ 
ในหลักสูตรเท่าน้ัน 
 ทั้งน้ี ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา คณะ 
และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาน้ัน และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่
เดือน 
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 ลักษณะคุณภาพ 
 ระดับดี คือ เป็นผลงานใหม่หรือเป็นการนําสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยวิธีการใหม่ๆ และผลงานน้ัน
ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านใดด้านหน่ึง 
 ระดับดีมาก คือ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องได้รับการรับรองโดยองค์กรทางวิชาการหรือ
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องในสาขาวิชาที่เสนอ หรือเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นที่ยอมรับของผู้เช่ียวชาญใน
สาขาวิชาน้ันๆ 
 ระดับดีเด่น คือ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและดีมาก และต้องเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงวิชาการ 
และ/ หรือวิชาชีพทั้งในระดับชาติ และ/ หรือนานาชาติ 

บทความทางวิชาการ 
 คํานิยาม 
 งานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกําหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งน้ี       
มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการโดยมีการสํารวจวรรณกรรมเพ่ือสนับสนุนจนสามารถสรุปผล
การวิเคราะห์ในประเด็นน้ันได้ อาจเป็นการนําความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพ่ือวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย 

 รูปแบบ 
 ประกอบด้วยการนําความท่ีแสดงเหตุผลหรือที่มาของประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์
กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะห์และบทสรุป มีการอ้างอิงและบรรณานุกรม ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

 การเผยแพร่ 
 เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณธหน่ึง ดังน้ี 
 (1) เผยแพร่ในรูปแบบของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ ทั้งน้ี วารสารทางวิชาการ
น้ันอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกําหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 
 (2) เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพของบทความต่างๆ ในหนังสือน้ันแล้ว 
 (3) เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทาง
วิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความ
ต่างๆ ที่นําเสนอนั้นแล้ว 
 เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “บทความทาง
วิชาการ” น้ันแล้ว การนํา “บทความทางวิชาการ” น้ัน มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหน่ึงเพ่ือนํามา
เสนอขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพ “บทความทางวิชาการ” น้ันอีกคร้ังหน่ึงจะ
กระทําไม่ได้ 
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 ลักษณะคุณภาพ 
 ระดับดี คือ เป็นบทความทางวิชาการท่ีมีเน้ือหาสาระทางวิชาการถูกต้องสมบูรณ์ ทันสมัย มีแนวคิด
และการนําเสนอที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
 ระดับดีมาก คือ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องมีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการที่ทันสมัย
ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ สามารถนําไปใช้อ้างอิงหรือนําไปปฏิบัติได้ 
 ระดับดีเด่น คือ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและดีมาก และต้องมีลักษณะเป็นงานบุกเบิกทางวิชาการ
และมีการสังเคราะห์จนถึงระดับที่สร้าง   องค์ความรู้ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง และมี
การกระตุ้นให้เกิดความคิดและค้นคว้าต่อเน่ือง เป็นที่เช่ือถือและยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เก่ียวข้องใน
ระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
 คํานิยาม 
 ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาอย่างน้อย
หน่ึงสาขาวิชา และปรากฏผลท่ีสามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ 
 ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมน้ีต้องเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางด้านใดด้าน
หน่ึง หรือหลายด้านเก่ียวกับชุมชน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
คุณภาพชีวิต หรือสุขภาพ หรือเป็นผลงานที่นําไปสู่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบ
อ่ืนที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
ชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน 
 ทั้งน้ี ไม่นับรวมงานที่แสวงหากําไรและได้รับผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ 

 รูปแบบ 
 จัดทําเป็นเอกสาร โดยมีคําอธิบาย/ ช้ีแจงโดยชัดเจนประกอบผลงานนั้น เพ่ือช้ีให้เห็นว่าเป็นผลงาน
ที่ทําให้เกิดการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ 
หรือเสริมสร้างความรู้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชาหน่ึงๆ หรือหลายสาขาวิชาได้อย่างไร ในแง่ใด โดย
ต้องปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในประเด็นต่อไปน้ี 
 (1) สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 (2) การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 
 (3) กระบวนการที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
 (4) ความรู้หรือความเช่ียวชาญท่ีใช้ในการทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 
 (5) การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว 
 (6) การประเมินลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 (7) แนวทางการติดตามและธํารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป 
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 ทั้งน้ี นอกจากเอกสารแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจแสดงหลักฐานเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เก่ียวกับผลงาน 
เช่น รูปภาพ หรือการบันทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง หรือวีดีทัศน์ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 

 การเผยแพร่ 
 ให้มีการเผยแพร่โดยการจัดเวทีนําเสนอผลงานในพ้ืนที่หรือการเปิดให้เย่ียมชมพ้ืนที่และจะต้องมีการ
เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่สอดคล้องกับผลงาน โดยการเผยแพร่น้ัน
จะต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิง หรือศึกษาค้นคว้าต่อไปได้ 

 ลักษณะคุณภาพ 
 ระดับดี คือ มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจน มีการระบุปัญหาหรือความต้องการโดยการ
มีส่วนร่วมของสังคมกลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือทํา
ความเข้าใจสถานการณ์จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการพัฒนา
ชุมชนหรือสังคมน้ัน 
 ระดับดีมาก คือ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี และต้องสามารถนําไปใช้เป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหา
หรือทําความเข้าในสถานการณ์จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือก่อให้เกิดการ
พัฒนาให้กับสังคมอ่ืนได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็น
รูปธรรม 
 ระดับดีเด่น คือ ใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดีและดีมาก และต้องส่งผลกระทบต่อสังคมหรือแวดวง
วิชาการอย่างกว้างขวาง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น UNESCO WHO UNICEF เป็นต้น 

 ลักษณะการมีส่วนร่วม 
 ในกรณีผลงานวิชาการรับใช้สังคมซึ่งมีการดําเนินงานเป็นหมู่คณะ หรือเป็นงานที่มีการบูรณาการ
หลายสาขาวิชา ผู้ขอกําหนดตําแหน่งต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักในสาขาวิชาที่เสนอขอ โดยมีบทบาทในขั้นตอน
การทํางานอย่างน้อย 3 ขั้นตอน คือ 
 (1) การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเริ่มกิจกรรมรับใช้สังคม 
 (2) การออกแบบหรือพัฒนาช้ินงานหรือแนวคิดหรือกิจกรรม 
 (3) การประเมินผลลัพธ์และสรุปแนวทางในการนําไปขยายผลหรือปรับปรุง 
 ให้ผู้ขอกําหนดตําแหน่งระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานนั้นของผู้ร่วมงานทุกคน 
และบทบาทหน้าที่หลักของผู้ขอกําหนดตําแหน่ง โดยให้ผู้ร่วมงานทุกคนลงนามรับรอง ทั้งน้ี อาจไม่ต้องระบุ
สัดส่วนการมีส่วนร่วมเป็นร้อยละก็ได้ 
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งานแปล 
 คํานิยาม 
 งานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ หรือ
วิทยาการสาขาอ่ืนบางสาขาที่มีความสําคัญและทรงคุณค่าในสาขาวิชาน้ันๆ ซึ่งเมื่อนํามาแปลแล้วจะเป็นการ
เสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์ชัด เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีกประเทศหน่ึง 
(งานแปลน้ี จัดเป็นผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนประเภทหน่ึง) 

 การเผยแพร่ 
 มีวิธีการเผยแพร่ ดังน้ี 
 (1) การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือสํานักพิมพ์ (PUBLISHING 
HOUSE) 
 (2) การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน เช่น การเผยแพร่ในรูปแบบของซีดีรอม หรือเว็บไซต์ 
 การเผยแพร่ดังกล่าวน้ัน จะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ 
ในหลักสูตรเท่าน้ัน จํานวนพิมพ์เป็นดัชนีหน่ึงที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอ่ืนวัด
ความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 
 ทั้งน้ี ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา คณะ 
และ/หรือสถาบันทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาน้ัน และต้องเผยแพร่สู่สาธารณชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่
เดือน 
 เมื่อได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานแปล” ไปแล้ว การนํา “งานแปล” น้ันไปแก้ไข
ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมเน้ือหาใน “งานแปล” เพ่ือนํามาเสนอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการและให้มีการประเมิน
คุณภาพ “งานแปล” น้ันอีกคร้ังหน่ึงอาจกระทําได้ แต่จะต้องทําการเผยแพร่ “งานแปล” น้ันใหม่อีกคร้ังหน่ึง 

 ลักษณะคุณภาพ 
 ระดับดี คือ เป็นงานแปลท่ีแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในตัวบท แบบแผนทางความคิด และ/ หรือ
วัฒนธรรมต้นกําเนิดและบ่งช้ีความสามารถในการสื่อความหมายได้อย่างดี มีการศึกษาวิเคราะห์และตีความ
ทั้งตัวบทและบริบทของตัวงานในลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัย และมีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบ
ต่างๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค 
 ระดับดีมาก คือ เป็นงานแปลที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งในตัวบท แบบแผนทางความคิด 
และ/ หรือวัฒนธรรมต้นกําเนิด และบ่งช้ีถึงความสามารถในการสื่อความหมายในระดับสูงมาก มีการศึกษา
วิเคราะห์และตีความท้ังตัวบทและบริบทของตัวงานอย่างละเอียดลึกซึ้งในลักษณะที่เทียบได้กับงานวิจัยของผู้
สันทัดกรณี และมีการให้อรรถาธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ อันเหมาะสมทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค 
 ระดับดีเด่น คือ ให้ข้อสรุปในด้านของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปล และใช้เกณฑ์เดียวกับระดับดี
และดีมาก โดย (1) เป็นงานที่แปลมาจากต้นแบบที่มีความสําคัญในระดับที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง
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วิชาการ (2) เป็นงานที่แปลอยู่ในระดับที่พึงยึดถือเป็นแบบฉบับได้ และ (3) มีการให้ข้อสรุปในด้านของวิธีการ
แปลและทฤษฎีการแปลที่มีลักษณะเป็นการบุกเบิกทางวิชาการ 

ข้อกําหนดเพิ่มเติมเก่ียวกับผลงานทางวิชาการ 
 การมีส่วนร่วมในผลงานที่เป็นชุดโครงการหรือชุดต่อเนื่อง 
 ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการต้องเป็นงานที่บุคลากร
ผู้ขอเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดําเนินการเอง 
 ในกรณีงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ (Research Program) บุคลากรผู้ขอจะต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักใน
บางเรื่องของชุดโครงการน้ัน อย่างน้อย 1 เรื่อง และมีปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 ในกรณีงานวิจัยที่ดําเนินการเป็นชุดต่อเน่ืองกัน บุคลากรผู้ขอจะต้องเป็นผู้ดําเนินการหลัก และมี
ปริมาณผลงานรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 ผู้ดําเนินการหลัก หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบสําคัญในการออกแบบการวิจัย 
(Research Design) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และการสรุปผลการวิจัยและ  ให้ข้อเสนอแนะ 
(Research Summary and Recommendations) 

 การรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
 หากมีการเสนอผลงานทางวิชาการท่ีมีผู้ร่วมงานหลายคน จะต้องให้ผู้ร่วมงานทุกคน  ลงนามรับรองว่า
แต่ละคนมีส่วนร่วมในผลงานเรื่องน้ันร้อยละเท่าใด รวมท้ังระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานน้ัน 
และการลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละช้ิน เมื่อได้ลงนามรับรองแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
 ทั้งน้ี หากตรวจสอบพบภายหลังว่าบุคลากรผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการระบุการมีส่วนร่วมใน
ผลงานทางวิชาการไม่ตรงกับความเป็นจริง จะถือว่าการกระทําของบุคลากรผู้ขอน้ันเข้าข่ายผิดจริยธรรม ไม่
เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ และให้สถาบันสอบหาข้อเท็จจริงและ
ดําเนินการทางวินัยต่อไป  
 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด โดยมีช่ือผู้ใดระบุเป็นเจ้าของ
ผลงาน ผู้มีช่ือที่ระบุทุกรายการย่อมมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการน้ันมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่าง
ผู้ร่วมงานในผลงานทางวิชาการน้ันๆ อันรวมถึงผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ในรูปของงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาเพ่ือรับปริญญา ในกรณีที่บุคลากรผู้ขอเป็นที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาของการวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ์น้ัน ทั้งน้ี เป็นที่เข้าใจว่าที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ริเริ่ม กํากับดูแล และมีบทบาทสําคัญใน
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัยน้ัน 
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ที่มา... https://www.facebook.com/7quotes?fref=ts 
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บทที่ 5 
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 เน้ือหาในบทที่ 5 กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย แผนผังการปฏิบัติงาน (Work 
Flow) รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน และแผนกลยุทธ์ในการ
ปฏิบัติงาน ที่แสดงให้เห็นความชัดเจนของกระบวนการปฏิบัติงานการขอตําแหน่งทางวิชาการของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างละเอียด  

รายละเอียดของกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 กระบวนการปฏิบัติงานในการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการของสถาบันได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพและรวดเร็วขึ้นมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 เพ่ือให้ผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการสามารถทราบผลการ
พิจารณาได้เร็วมากขึ้นจนเป็นแนวปฏิบัติให้สถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าศึกษาดูงานดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 1  
และในปัจจุบันกระบวนการปฏิบัติดังกล่าวได้รับการพัฒนาจนถือได้ว่า เป็นแนวปฏิบัติที่มีเสถียรภาพในระดับที่
เป็นที่น่าพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียแล้วระดับหน่ึง โดยจะได้อธิบายรายละเอียดในลําดับต่อไป 
และเพ่ือให้สามารถเข้าใจแผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) ได้ดีย่ิงขึ้น ผู้จัดทําคู่มือขอใช้สัญลักษณ์ตาม
ตารางที่ 3.1 อธิบายกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานในตารางที่ 5.1  
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ตารางที่ 5.1 แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow)  
ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ปฏิบัติงาน 
ระยะเวลา มาตรฐานงาน/ สิ่งที่ต้องควบคุม การติดตาม

ประเมินผล 
แบบฟอร์มและเอกสาร

ที่ใช ้
เอกสารอ้างองินอกเหนือจาก

ข้อบังคับฯ 
 ขั้นตอนที่ 1 

ผู้ ข อ จั ด เ ต รี ยมผลง านและ
เอกสาร ที่ เ กี่ยวข้อง กับการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ขอตําแหน่ง ภ า ย ใ น
ระยะเวลาที่
ผู้ขอกําหนด 

1. ความถูกต้องของข้อมูลในแบบ ก.พ.อ. 03/ 
ก.พ.อ. 04 

2. รูปแบบ จํานวน และปริมาณผลงานทาง
วิชาการ รวมทั้ง การอ้างอิง และบรรณานุกรม 

3. หลักฐานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
4. หลักฐานการมี ส่วนร่วมในผลงานทาง

วิชาการ 
5. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยที่ผ่านการประเมินคุณภาพโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการนําไปเผยแพร่โดยหน่วยงาน
ที่ให้ทุนหรือจ้าง หนังสือรับรองการเป็นอาจารย์
ประจํา/ อาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษาเดิม 

6. ผลการประเมินการเรียนการสอนทุกวิชา 
(ภาคปกติและภาคพิเศษ) ย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา 

7. ความซ้ําซ้อนของผลงานทางวิชาการ 
8. การกรอกข้อมูลเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ

ตามหลักการเขียนอ้างอิง และการระบุสัดส่วนการ
มีส่วนร่วมในผลงาน 

1. แบบ ก.พ.อ. 03/ 
แบบ ก.พ.อ. 04 

2. แบบ ก .พ .ว . 03 
(ถ้ามี) 

3. แบบ ก.พ.ว. 04 
4. แบบ ก.พ.ว. 12 
5. แบบ ก .พ .ว . 13 

(ถ้าผู้ขอต้องการ) 

ประก าศ  ก .พ .อ .  เ รื่ อ ง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการ สําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 

 ขั้นตอนที่ 2 
เจ้าหน้าที่ บค . ตรวจสอบใน

เบื้องต้นก่อนเข้าสู่กระบวนการ
อย่างเป็นทางการ 

ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น 
บค. 

ไม่เกิน 7 วัน
ทําการ 

1. ความถูกต้องของข้อมูลในแบบ ก.พ.อ. 03
2. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ประวัติบุคคลและการดํารง
ตําแหน่ง 

 ขั้นตอนที่ 3 
ผู้ขอแก้ไขปรับปรุง และจัดหา

เอกสารเพิ่มเติม และจัดทําเอกสาร
นําเสนอคณะ 
 
 

ผู้ขอตําแหน่ง ภ า ย ใ น
ระยะเวลาที่
ผู้ขอกําหนด 

ความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ส รุปการตรวจสอบและ
รายละเ อียดการแก้ ไข โดย
เจ้าหน้าที่ บค. 

ผู้ขอ 

C 

เจ้าหน้าที่ บค. 

ผู้ขอ 

E
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ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา มาตรฐานงาน/ สิ่งที่ต้องควบคุม การติดตาม
ประเมินผล 

แบบฟอร์มและเอกสาร
ที่ใช ้

เอกสารอ้างองินอกเหนือจาก
ข้อบังคับฯ 

 ขั้นตอนที่ 4 
คณะต ร ว จ ส อบคุ ณ สมบั ติ 

รูปแบบ  จํานวน ปริมาณ  การ
เผยแพร่ และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการขอตําแหน่งทางวิชาการ 

เจ้าหน้าที่คณะ ภ า ย ใ น
ระยะเวลาที่
ผู้ขอกําหนด 

1. ความถูกต้องของข้อมูลในแบบ ก.พ.อ. 
03/ ก.พ.อ. 04 

2. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
3. เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

แ บ บ ต ร ว จ ส อ บ
เอกสารหลักฐานการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ประก าศ  ก .พ .อ .  เ รื่ อ ง 
ห ลั ก เ กณ ฑ์ ก า ร พิ จ า รณ า
วารสารทางวิชาการ สําหรับ
ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น ท า ง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

 ขั้นตอนที่ 5 
คณบดีพิจารณาพิจารณาใน

เบื้ อง ต้น  คัด เ ลือกและแต่ง ตั้ ง
กรรมการกลางเพื่อทําหน้าที่ในการ
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอนและเอกสารคํา
สอนตามรายชื่อที่ ก.พ.ว. กําหนด 
(การประเมินเอกสารประกอบการ
สอนและเอกสารคําสอนมีเฉพาะ
กรณีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และรองศาสตราจารย์) 

คณบ ดี  และ
เจ้าหน้าที่คณะ 

ภ า ย ใ น
ระยะเวลาที่
คณะกําหนด 

1 .  ความเ ชี่ยวชาญของกรรมการกลาง
ประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนและ
เอกสารคําสอน 

2. ระยะเวลาในการประเมินคุณภาพเอกสาร
ประกอบการสอนและเอกสารคําสอน 

3. ความถูกต้องของเอกสารและแบบประเมิน
คุณภาพเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคํา
สอน 

1 .  หนั ง สื อ ส่ ง
เ อ ก ส า ร
ป ร ะก อบก า ร
ส อ น แ ล ะ
เอกสารคําสอน
ใ ห้ ก ร ร ม ก า ร
กลางประเมิน 
2 .  ผ ล ก า ร
ประเมิน 

แบบ ก.พ.ว. 01 1. ประกาศ ก .พ .ว . เ รื่อง 
แบ บฟอ ร์ ม ป ร ะ ก อ บ ก า ร
พิจารณาแต่งตั้งตําแหน่งทาง
วิชาการ (ฉบับที่ 6) 

2. คําสั่ง ก.พ.ว. ที่ ก.พ.ว. 
3/55 ลงวันที่ 25 ม.ค. 55 

3. คําสั่ง ก.พ.ว. ที่ ก.พ.ว. 
8/56 ลงวันที่ 12 มี.ค. 56 

4. คําสั่ง ก.พ.ว. ที่ ก.พ.ว. 
4/57 ลงวันที่ 7 ก.พ. 57 

5. คําสั่ง ก.พ.ว. ที่ ก.พ.ว. 
29/57 ลงวันที่ 14 พ.ค. 57 

 ขั้นตอนที่ 6 
กรรมการกลางประเมินคุณภาพ

เอกสารประกอบการสอนและ
เอกสารคํ าสอน  ( เฉพาะกรณี
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ
รองศาสตราจารย์) 

กรณีที่กรรมการกลางให้แก้ไข
เอกสารประกอบการสอนและ
เอกสารคําสอน เจ้าหน้าที่คณะโดย
ความเห็นชอบของคณบดีแจ้งผู้ขอ
ดํ า เ นิ น ก า ร ก่ อ น นํ า เ ส น อ
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณา 

ก ร ร ม ก า ร
ก ล า ง / 
เจ้าหน้าที่คณะ 

ภ า ย ใ น
ระยะเวลาที่
คณะกําหนด 

ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 

ค ณ บ ดี แ ล ะ
เลขานุการคณะ
ติดตาม 

แบบ ก.พ.ว. 01

คณบดี 

คณะ 

C 

กรรมการกลาง 

E

P 

P 

P 

E

EN 
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ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา มาตรฐานงาน/ สิ่งที่ต้องควบคุม การติดตาม
ประเมินผล 

แบบฟอร์มและเอกสาร
ที่ใช ้

เอกสารอ้างองินอกเหนือจาก
ข้อบังคับฯ 

 ขั้นตอนที่ 7 
คณะกรรมการประจําคณะ

ตรวจสอบคุณสมบัติ ความถูกต้อง
ข อ ง ข้ อ มู ล  จํ า น วน  ป ริ ม าณ 
ประ เ มิ นผล ง านทา ง วิ ช ากา ร 
ประเมินผลการสอน และให้ความ
เห็นชอบผลการประเมินคุณภาพ
เอกสารประกอบการสอนและ
เอกสารคําสอน 

คณะกรรมการ
ประจําคณะ/ 
ค ณ บ ดี / 
เจ้าหน้าที่คณะ 

ภ า ย ใ น
ระยะเวลาที่
คณะกําหนด 

1. ความถูกต้องของการประเมินผลการสอน
2. ความถูกต้องของข้อมูลและที่เกี่ยวข้องกับ

ผลงานทางวิชาการ 
3. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

1. รายงานการ
ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการ
ประจําคณะ 
2. ผลการ
ป ร ะ เ มิ น ก า ร
เรียนการสอน 

1. แบบ ก.พ.ว. 01
2. แบบ ก.พ.ว. 02-1 

(ผศ .  และ  รศ . )  หรือ 
แบบ ก.พ.ว. 02-2 (ศ.) 

3. รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
คณะ 

 ขั้นตอนที่ 8 
กองบริหารทรัพยากรบุคคลรับ

เรื่องพร้อมด้วยเอกสาร และทํา
หน้าที่ในการตรวจสอบ 

1. ความถูกต้องของข้อมูลในแบบ 
ก.พ.อ. 03/ ก.พ.อ. 04 ทั้งหมด 

2. จํานวนการทําสําเนาเอกสาร
ทั้งหมด 

3. ตรวจสอบและจัดทําสรุปแหล่ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและ
จัดส่งให้สํานักบรรณสารการพัฒนา
ตรวจสอบแหล่งเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 

4. ตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
ทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turn-it-
in  

5. ตรวจสอบความถูกต้องของการ
ดําเนินการของคณะในเบื้องต้น 

* เป็นวันที่รับเรื่องพร้อมเอกสาร
ครบถ้วนถูกต้องอย่างเป็นทางการ 

เจ้าหน้าที่ บค. ภ า ย ใ น  2 
วันทําการ 

1. ระยะเวลาในการดําเนินการ
2. ความถูกต้องของข้อมูลในแบบ ก.พ.อ. 

03/ ก.พ.อ. 04 
3. แหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
4. ความซ้ําซ้อนของผลงานทางวิชาการที่

เสนอประกอบการพิจารณา 
5. ความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐานที่

เกี่ยวข้อง 

ผู้บั งคับบัญชา
ตรวจสอบ 

1 .  แบบตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 

2. ประวัติบุคคลและ
การดํารงตําแหน่ง 

3 .  ร า ย ง า น ก า ร
ตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานทางวิชาการ 

4. ผลการตรวจสอบ
แหล่งเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ 

 

1. ประกาศ ก .พ .อ . เ รื่อง 
ห ลั ก เ กณ ฑ์ ก า ร พิ จ า รณ า
วารสารทางวิชาการ สําหรับ
ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น ท า ง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

2. หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 
0509(2)/ว 418 ลว. 14 พ.ค. 
57 

 

บค. 

C 

คณะกรรมการประจํา

Y 

N E

E
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ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา มาตรฐานงาน/ สิ่งที่ต้องควบคุม การติดตาม
ประเมินผล 

แบบฟอร์มและเอกสาร
ที่ใช ้

เอกสารอ้างองินอกเหนือจาก
ข้อบังคับฯ 

 ขั้นตอนที่ 9 
สํานักบรรณสารการพัฒนา

ตรวจสอบแหล่งเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ 

บร รณา รั กษ์
ข อ ง สํ า นั ก
บรรณสารการ
พัฒนา 

ภ า ย ใ น  3 
วันทําการ 

1. ระยะเวลาในการดําเนินการ
2. ความถูกต้องของการตรวจสอบ 
3. ความทันสมัยของข้อมูลกับฐานข้อมูลที่

ตรวจสอบ 

ก า ร กํ า ห น ด
ระยะ เ ว ล า ใน
การดําเนินการ 

1. ประกาศ ก .พ .อ . เ รื่อง 
ห ลั ก เ กณ ฑ์ ก า ร พิ จ า รณ า
วารสารทางวิชาการ สําหรับ
ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น ท า ง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

2. หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 
0509(2)/ว 418 ลว. 14 พ.ค. 
57 

 ขั้นตอนที่ 10 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. จัดทําหนังสือรายงานสรุป

ข้อมูลลงนามโดยผู้อํานวยการกอง
บ ริห า รท รัพย ากรบุ ค คล เ พื่ อ
นําเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ในฐานะประธานคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและ
ผลงานทางวิชาการเพื่อพิจารณา
นําเสนอที่ประชุม ก.ก.ว. 

2 .  จัดทํ าระเบียบวาระการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองคุณสมบัติและผลงาน
ทางวิชาการ (ก.ก.ว.) และจัดส่ง
ระ เบี ยบว า ระการประชุ ม ใ ห้
คณะกรรมการทุกท่านก่อนการ
ประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ 
โดยที่หนังสือเชิญประชุมลงนาม
โดย ผู้ อํ านวยการกองบ ริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

เจ้าหน้าที่ บค. 1 .  หนั ง สื อ
ส รุ ป เ ส น อ
ร อ ง
อธิการบดีไม่
เกิน 3 วันทํา
การ 
2. ระเบียบ
ว า ร ะ ก า ร
ป ร ะ ชุ ม ไ ม่
เกิน 3 วันทํา
การก่อนการ
ประชุม 

1. ความถูกต้องของรายงานสรุปข้อมูลการ
ขอตําแหน่งทางวิชาการ 

2 .  ระยะ เวลา ในการ ดํา เนิ นการ  และ
ระยะเวลาในการจัดส่งระเบียบวาระการประชุม
ให้คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อน
การประชุม 

1. ระยะเวลาที่
จัด ส่งระเบียบ
ว า ร ะ ก า ร
ป ร ะ ชุ ม ใ ห้
คณะกรรมการ
2 . 
ผู้บั งคับบัญชา
ตรวจสอบ 

1. ระเบียบวาระการ
ประชุม 

2. หนังสือเชิญ
ประชุมคณะกรรมการ 

3. แบบ ก.พ.อ. 03/ 
ก.พ.อ. 04, ก.พ.ว. 03 
(ถ้ า มี ) ,  ก .พ .ว .  0 4 , 
ก.พ.ว. 12, ก.พ.ว. 13 
(ถ้าผู้ขอต้องการ) 

4. ผลการประเมิน
คุ ณ ภ า พ เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอนและ
เอกสารคําสอน 

5. ผลการประเมินผล
การสอน 

บส. 

บค. 

C 
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ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา มาตรฐานงาน/ สิ่งที่ต้องควบคุม การติดตาม
ประเมินผล 

แบบฟอร์มและเอกสาร
ที่ใช ้

เอกสารอ้างองินอกเหนือจาก
ข้อบังคับฯ 

 ขั้นตอนที่ 11 
ก .ก .ว .  พิจารณาก ลั่นกรอง

คุ ณ ส ม บั ติ เ ฉ พ า ะ ตํ า แ ห น่ ง 
คุ ณ ลั ก ษณะขอ ง ผ ล ง า นท า ง
วิชาการ ให้ความเห็นชอบผลการ
ประ เมิ นผลการสอน  ผลการ
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอนและเอกสารคํา
สอน และตรวจสอบข้อมูล เอกสาร 
หลักฐาน  รวมทั้ ง พิ จารณาใ ห้
ความเห็นเกี่ยวกับแหล่งเผยแพร่
ผลงานทาง วิชาการและความ
ซ้ําซ้อนของผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการตรวจสอบด้วยโปรแกรม 
Turn-it-in 

ก .ก .ว .  และ
เจ้าหน้าที่ บค. 

½ วั น ทํ า
การ 

ความครบถ้วนของเอกสาร หลักฐาน ข้อมูล 
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่เสนอประกอบการ
พิจารณา 

 

ป ริ ม า ณ ก า ร
แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล 
เ อกสา ร  และ
ระเบี ยบวาระ
การประชุมโดย
คณะกรรมการ 

1. ระเบียบวาระการ
ประชุม 

2. หนังสือเชิญ
ประชุมคณะกรรมการ 

3. แบบ ก.พ.อ. 03/ 
ก.พ.อ. 04, ก.พ.ว. 03 

(ถ้ ามี ) ,  ก .พ .ว .  0 4 ,  
ก.พ.ว. 12, ก.พ.ว. 13 
(ถ้าผู้ขอต้องการ) 

4. ผลการประเมิน
คุ ณ ภ า พ เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอนและ
เอกสารคําสอน 

5. ผลการประเมินผล
การสอน 

 
 
 

ขั้นตอนที่ 12 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

จัดทํา 
1. รายงานการประชุม ก.ก.ว. 
2. หนังสือเชิญประชุม ก.พ.ว. 
3. แบบลงชื่อเข้าร่วมประชุม 
4. ใบสําคัญรับเงิน 
5. ระเบียบวาระการประชุม 

ก.พ.ว. 
 
 
 
 

 

เจ้าหน้าที่ บค. 1. รายงาน
การประชุม
ไม่เกิน 7 วัน
ทํ า ก า ร
ภ า ย ห ลั ง
เสร็จสิ้นการ
ประชุม 
2. ระเบียบ
ว า ร ะ ก า ร
ป ร ะ ชุ ม ไ ม่
เกิน 3 วันทํา
การก่อนการ
ประชุม 

1. ระยะเวลาในการจัดทํารายงานการประชุม
เสร็จสิ้นภายใน 7 วันทําการนับจากวันประชุม  

2. ระยะเวลาในการจัดส่งระเบียบวาระการ
ประชุมให้คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ
ก่อนการประชุม 

1 .  เลขานุการ 
ก.พ.ว. ติดตาม
และประเมินผล 
2. ผู้บังคับบัญชา
ติดตาม 

1. รายงานการประชุม 
ก.ก.ว. 

2. ระเบียบวาระการ
ประชุม ก.พ.ว. 

3. หนังสือเชิญประชุม 
4. แบบ ก.พ.อ. 03/ 

ก.พ.อ. 04, ก.พ.ว. 03 
(ถ้ า มี ) ,  ก .พ .ว .  0 4 , 
ก.พ.ว. 12, ก.พ.ว. 13 
(ถ้าผู้ขอต้องการ) 

ก.ก.ว. 

C 

บค. 

P 

E



 
109 

ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา มาตรฐานงาน/ สิ่งที่ต้องควบคุม การติดตาม
ประเมินผล 

แบบฟอร์มและเอกสาร
ที่ใช ้

เอกสารอ้างองินอกเหนือจาก
ข้อบังคับฯ 

 ขั้นตอนที่ 13 
ก.พ.ว. พิจารณาคุณสมบัติและ

ผลงานทางวิชาการ และแต่งตั้ง อ.
ก.พ.ว. 

ก . พ . ว . / 
เจ้าหน้าที่ บค. 

ไม่ เ กิน  20 
วั น ทํ า ก า ร
ห ลั ง ก า ร
ประ ชุม  ก .
ก.ว. 

ความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิ และจํานวน
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับผู้ขอ
ตําแหน่งสําหรับเป็นตัวเลือกตามบัญชีรายชื่อที่ 
ก.พ.อ. กําหนด 

ก .พ.ว . มีคํา สั่ง
แต่งตั้ง อ.ก.พ.ว. 

1. ระเบียบวาระการ
ประชุม ก.พ.ว. 

2. แบบ ก.พ.อ. 03/ 
ก.พ.อ. 04, ก.พ.ว. 03 
(ถ้ า มี ) ,  ก .พ .ว .  0 4 , 
ก.พ.ว. 12, ก.พ.ว. 13 
(ถ้าผู้ขอต้องการ) 

3. บัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. 
กําหนด 

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ 
ก.พ.อ. กําหนด 

 ขั้นตอนที่ 14 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ดําเนินการ 
1. ติดต่อทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ

ตามรายชื่อซึ่งที่ประชุม ก .พ.ว . 
คัดเลือก 

2. จัดทําคําสั่งแต่งตั้ง อ.ก.พ.ว. 
3. ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง 

ก .พ .ว .  คัดเ ลือกไม่อยู่ ในบัญชี
รายชื่อที่ ก.พ.อ. กําหนด จะต้อง
ดําเนินการขอความเห็นชอบจาก 
ก.พ.อ. ก่อนแต่งตั้ง 

4. จัดทําแบบประเมินคุณภาพ
ผลงานทางวิชาการ และเตรียม
เอกสารสําหรับส่งให้ อ .ก .พ .ว . 
ประ เมิ นคุณภาพผลง านทา ง
วิชาการ 

5. จัดทํารายงานการประชุม 
ก.พ.ว. 

เจ้าหน้าที่ บค. 1 .  ก า ร
ติด ต่อและ
แ ต่ ง ตั้ ง  อ .
ก . พ . ว . 
ภ า ย ใ น
ระยะเวลา 7 
วั น ทํ า ก า ร
ห ลั ง ก า ร
ประชุม  
2. รายงาน
การประชุม
ไม่เกิน 7 วัน
ทํ า ก า ร
ภ า ย ห ลั ง
เสร็จสิ้นการ
ประชุม 

1. ระยะเวลาในการดําเนินการแต่งตั้งและ
จัดส่งผลงานทางวิชาการให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
ไม่เกิน 7 วันทําการหลังเสร็จสิ้นการประชุม 
(ยกเว้นกรณีที่ ต้องขอความเห็นชอบแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก ก.พ.อ.) 

2. ผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งจะต้องอยู่ในบัญชี
รายชื่อที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือในกรณีที่ไม่อยู่ใน
บัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. กําหนด จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.พ.อ. แล้ว 

3. ความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

4. ระยะเวลาในการจัดทํารายงานการประชุม
เสร็จสิ้นภายใน 7 วันทําการนับจากวันประชุม 

1 .  ส ก อ . 
ต ร ว จ ส อ บ
ความถูกต้อง 
2. ผู้บังคับบัญชา
ตรวจสอบ 
3 .  เลขานุการ 
ก.พ.ว. 

1 .  บั ญ ชี ร า ย ชื่ อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. 
กําหนด 

2. ประวัติและผลงาน
ท า ง วิ ช า ก า ร ข อ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. แบบ ก.พ.ว. 05, 
ก.พ.ว. 06, ก.พ.ว. 07, 
ก.พ.ว. 08, ก.พ.ว. 09, 
ก.พ.ว. 10 และ ก.พ.ว. 
11 

ประกาศคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสต ร์  เ รื่ อ ง  แบบฟอร์ ม
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง
ตําแหน่งทางวิชาการ และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม 

ก.พ.ว. 

บค. 

C 

Y 

EN 
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ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา มาตรฐานงาน/ สิ่งที่ต้องควบคุม การติดตาม
ประเมินผล 

แบบฟอร์มและเอกสาร
ที่ใช ้

เอกสารอ้างองินอกเหนือจาก
ข้อบังคับฯ 

 ขั้นตอนที่ 15 
อ .ก .พ .ว .  ประเ มินคุณภาพ

ผลงานทางวิชาการ และส่งผลการ
ประเมินให้เลขานุการ ก.พ.ว. 

อ . ก . พ . ว . / 
เจ้าหน้าที่ บค. 

ภ า ย ใ น  2 
เดือน 

1. ระยะเวลาในการประเมินคุณภาพผลงาน
ทางวิชาการ 

2. ความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

1. ประธาน อ.
ก.พ.ว. 
2. ผู้บังคบับญัชา 

1. แบบ ก .พ.อ. 03 
หรือ ก.พ.อ. 04 

2. แบบ ก.พ.ว. 01-
12 

 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 16 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

จัดทํา 
1. หนังสือเชิญประชุม  
2. แบบสรุปผลการประเมินของ 

อ.ก.พ.ว. 
3. แบบผลการพิจารณาของ อ.

ก.พ.ว.  
4. สรุปความเห็นของ อ.ก.พ.ว. 
5. แบบลงชื่อเข้าร่วมประชุม 
6. ใบสําคัญรับเงิน  

เจ้าหน้าที่ บค. ก่ อ น ก า ร
ป ร ะ ชุ ม ไ ม่
น้อยกว่า 3 
วันทําการ 

ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ข อ ง ข้ อ มู ล ใ น เ อ ก ส า ร
ประกอบการประชุม 

ผู้บังคบับญัชา
ติดตาม
ประเมนิผล 

1. หนังสือเชิญประชุม
2. แบบสรุปผลการ

ประเมินของ อ.ก.พ.ว. 
3 .  แ บ บ ผ ล ก า ร

พิจารณาของ อ.ก.พ.ว.  
4. สรุปความเห็นของ 

อ.ก.พ.ว. 

 ขั้นตอนที่ 17 
อ.ก.พ.ว. ประชุมเพื่อพิจารณาผล

การประเมินร่วมกัน เว้นแต่กรณี
ประเมินตําแหน่งรองศาสตราจารย์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มีผลการ
ประเมินเป็นเอกฉันท์ ประธาน อ.
ก.พ.ว. อาจกําหนดงดเว้นการประชุม 
และให้ถือผลการประเมินรายบุคคล
ที่ เป็ น เอกฉันท์ นั้ น เป็ นผลการ
พิจารณาของที่ประชุม อ.ก.พ.ว. ก็ได้ 

 
 
 
 

อ . ก . พ . ว . / 
เจ้าหน้าที่ บค. 

ไม่ เ กิน  14 
วั นนั บจาก
วั น ที่ ค ร บ
กํ า ห น ด
ส่ ง ผ ล ก า ร
ประเมิน 

1. องค์ประชุมของ อ.ก.พ.ว. 
2. รายละเอียดเกี่ยวกับ อ.ก.พ.ว. รายบุคคล

เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน และให้บริการ 
เช่น รายละเอียดการเดินทาง ทะเบียนรถยนต์ 
หรืออาหาร เป็นต้น 

3. กําหนดการประชุม 

1. ประธาน อ.
ก.พ.ว. 
2. ผู้บังคบับญัชา 

1. หนังสือเชิญประชุม
2. แบบสรุปผลการ

ประเมินของ อ.ก.พ.ว. 
3 .  แ บ บ ผ ล ก า ร

พิจารณาของ อ.ก.พ.ว.  
4. สรุปความเห็นของ 

อ.ก.พ.ว.  
 

อ.ก.พ.ว. 

ที่ประชุม อ.ก.พ.ว. 

บค. 

C 

P 

E

P 

E
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ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา มาตรฐานงาน/ สิ่งที่ต้องควบคุม การติดตาม
ประเมินผล 

แบบฟอร์มและเอกสาร
ที่ใช ้

เอกสารอ้างองินอกเหนือจาก
ข้อบังคับฯ 

 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 18 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

จัดทํา 
1. สรุปความเห็นและผลการ

ประเมินผลงานทางวิชาการ 
2. หนังสือเชิญประชุม 
3. แบบลงชื่อเข้าร่วมประชุม 
4. ใบสําคัญรับเงิน 
5. ระเบียบวาระการประชุม 

ก.พ.ว.  

เจ้าหน้าที่ บค. จั ด ส่ ง
ระเบียบวาระ
การประชุม
ไม่เกิน 3 วัน
ทําการก่อน
การประชุม 

1. ความถูกต้องของข้อมูลในระเบียบวาระ
การประชุมและเอกสารประกอบการประชุม 

2. ระยะเวลาในการจัดส่งระเบียบวาระการ
ประชุมให้คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ
ก่อนการประชุม 

1. ผู้บังคบับญัชา
ติดตาม 
2. เลขานุการ 
ก.พ.ว. 
ประเมนิผล 

1. ระเบียบวาระการ
ประชุม ก.พ.ว. 

2. หนังสือเชิญประชุม 
4. สําเนาแบบประเมิน

คุ ณภาพผล ง านทา ง
วิชาการ แบบรายงานผล
ก า ร ป ร ะ เ มิ น  แ ล ะ
ความเห็นประกอบการ
ประเมินคุณภาพผลงาน
ทางวิชาการ 

5. แบบลงชื่อเข้าร่วม
ประชุม 

6. ใบสําคัญรับเงิน 
 ขั้นตอนที่ 19 

ก .พ . ว .  พิ จ า รณา ใ ห้ ค ว าม
เห็นชอบและทําความเห็นเสนอ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

ก . พ . ว . / 
เจ้าหน้าที่ บค. 

ตาม
กําหนดการ
ประชุม 

ระยะเวลาในการประชุม ก.พ.ว. ติดตาม
และประเมินผล 

ระ เบี ยบวาระการ
ประชุ มและ เอกสาร
ประกอบการประชุม 

 ขั้นตอนที่ 20 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

จัดทํา 
1. รายงานการประชุม ก.พ.ว. 
2. สรุปผลการประชุม ก.พ.ว. 

(เอกสารแนบท้ายระเบียบวาระ
การประชุมสภาสถาบัน) 

3. ระเบียบวาระการประชุม
สภาสถาบัน  ( เฉพาะวาระการ
ประชุมนี้เท่านั้น) 

 
 

เจ้าหน้าที่ บค. ก่อนการ
ประชุมไม่
น้อยกว่า 14 
วัน 

1. ระยะเวลาในการจัดทําระเบียบวาระการ
ประชุม 

2. ความครบถ้วนถูกต้องของระเบียบวาระ
การประชุมและเอกสารประกอบการประชุม เช่น 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง เลขที่ตําแหน่ง อัตราเงินเดือน 
สถานะบุคลากร หรือชื่อ-สกุล เป็นต้น 

3. ความถูกต้องของสรุปผลการประชุม และ
รายงานการประชุม ก.พ.ว. 

1. ผู้บังคับบัญชา
ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผล 
2 .  เลขานุ การ 
ก . พ . ว .  แ ล ะ
เลขานุการสภา
สถาบันติดตาม
และประเมินผล 

1 .  ร า ย ง า น ก า ร
ประชุม ก.พ.ว. 

2 .  ส รุ ป ผ ล ก า ร
ป ร ะ ชุ ม  ก . พ . ว . 
( เ อ ก ส า ร แ น บ ท้ า ย
ร ะ เ บี ย บ ว า ร ะ ก า ร
ประชุมสภาสถาบัน) 

3. ระเบียบวาระการ
ประชุ ม สภ าสถ าบั น 
(เฉพาะวาระการประชุม
นี้เท่านั้น) 

ก.พ.ว. 

บค. 

C 

บค. 

P 

E
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ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา มาตรฐานงาน/ สิ่งที่ต้องควบคุม การติดตาม
ประเมินผล 

แบบฟอร์มและเอกสาร
ที่ใช ้

เอกสารอ้างองินอกเหนือจาก
ข้อบังคับฯ 

 ขั้นตอนที่ 21 
สภาสถาบันพิจารณาอนุมัติผล

การพิจารณา 
 

สภาสถาบัน ตาม
กําหนดการ
ประชุม 

ความถูกต้องของข้อมูลในระเบียบวาระการ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุม 

 ขั้นตอนที่ 22 
1 .  ก ร ณี ตํ า แ ห น่ ง ผู้ ช่ ว ย

ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ แ ล ะ ร อ ง
ศาสตราจารย์ สถาบันมี คํ า สั่ ง
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง  

2. กรณีตําแหน่งศาสตราจารย์ 
สถาบันดําเนินการเสนอ ก.พ.อ. 
เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า แ ล ะ นํ า เ ส น อ
นายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้ง 

เจ้าหน้าที่ บค. 1. คําสั่งแต่ง
ไม่เกิน 5 วัน
ทําการหลัง
การประชุม
สภาสถาบัน 
2 .  การขอ
โปรดเกล้าฯ 
แ ต่ ง ตั้ ง ไ ม่
เกิน 1 เดือน
ห ลั ง ก า ร
ประชุม 

1. ความถูกต้องของข้อมูลในคําสั่งแต่งตั้ง 
และเอกสารที่จัดส่งให้นําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เช่น วันที่
ได้รับแต่งตั้ง เลขที่ตําแหน่ง หรือสถานะบุคลากร 

2. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

1. ผู้บังคับบัญชา
ติดตาม 
2. สกอ. 

1. คําสั่งแต่งตั้ง
2 .  แบบตรวจสอบ

เอกสารที่ใช้สําหรับขอ
โปรดเก ล้าฯ  แต่ง ตั้ ง
ศาสตราจารย์ 

3. หนังสือเสนอขอ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

4. รูปถ่ายสูทสากลสี
ดํ าห รือกรมท่ า  หรือ
กรณีข้าราชการสามารถ
ส ว ม ชุ ด ป ร ก ติ ข า ว
ป ร ะ ดั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 
รูป 

5. สําเนาคําสั่งแต่งตั้ง 
อ.ก.พ.ว. 

6. แบบ ก .พ .ว . 03 
ฉบับครบทุกส่วน 

7 .  แ บ บ  ก ม . 1 
(ข้าราชการ) และสําเนา
สัญญาจ้าง (พนักงาน
สถาบัน) 

8 .  ร า ย ง า น ก า ร
ประชุมสภาสถาบัน 

สภาสถาบัน 

อธ. ออก
คําสั่งแต่งตั้ง 
ผศ. และ รศ. 

ก.พ.อ. 
(เฉพาะ ศ.) 

C 

Y 

E

N 
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ผังกระบวนการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา มาตรฐานงาน/ สิ่งที่ต้องควบคุม การติดตาม
ประเมินผล 

แบบฟอร์มและเอกสาร
ที่ใช ้

เอกสารอ้างองินอกเหนือจาก
ข้อบังคับฯ 

9 .  ร า ย ง า น ก า ร
ประชุม ก.พ.ว. 

10 .  ข้ อบั ง คั บของ
สถาบัน 

1 1 .  ผ ล ง า น ท า ง
วิ ช า ก า ร ที่ เ ส น อ
ประกอบการพิจารณา
ทุกชิ้น 

12. ประวั ติของผู้ที่
ขอ ใ ห้นํ าความกราบ
บั ง คม ทูลพระกรุณ า
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น
ศาสตราจารย์ 

*เอกสารลําดับที่ 2-
12 สําหรับกรณีการขอ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

 ขั้นตอนที่ 23 
แจ้งผู้ขอตําแหน่งทราบเป็นลาย

ลักษณ์อักษร และจัดทํา 
1. หนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
2. ระเบียบวาระการประชุม 

กบค.  
3 .  หนั ง สื อ รายงานผลการ

แต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการ  

เจ้าหน้าที่ บค. ไม่เกิน 7 วัน
ทําการ 

1. ความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารที่
เกี่ยวข้อง และระเบียบวาระการประชุม กบค.  

2. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ผู้บั งคับบัญชา
ติดตาม 
 

1. ระเบียบวาระการ
ประชุม กบค. 

2. หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณา 

3. หนังสือรายงานผล
การแต่งตั้งตําแหน่งทาง
วิชาการ 

 ขั้นตอนที่ 24 
รายงาน ก.พ.อ. และ กบค. เพื่อ

ทราบ  
 

เจ้าหน้าที่ บค. ไม่ เ กิน  30 
วัน 

ระยะเวลาในการแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบไม่เกิน 
30 วันนับตั้งแต่วันที่ออกคําสั่งแต่งตั้ง 

ผู้บั งคับบัญชา
ติดตาม 
 

บค. 

ก.พ.อ. 
(เฉพาะ ผศ. และ 

รศ.) 

กบค. 
(ทุกตําแหน่ง) 
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 จากตารางที่ 5.1 ผู้จัดทําขออธิบายรายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือให้
ผู้อ่านเข้าใจกระบวนการมากขึ้นโดยแบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆ 24 ขั้นตอน ต้ังแต่เริ่มต้นกระบวนการที่ผู้ขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ ดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการจัดเตรียมผลงานทางวิชาการและเอกสารที่เก่ียวข้องกับการ
ขอตําแหน่งทางวิชาการ โดยขั้นตอนน้ี ผู้จัดทําคู่มือได้ออกแบบและจัดทําแบบตรวจสอบเอกสารที่ใช้
ประกอบการขอตําแหน่งทางวิชาการไว้สําหรับให้ผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการใช้ในการเตรียมเอกสารและผลงาน 
ดังตารางที่ 5.2 

ตารางที่ 5.2 แสดงรายละเอียดการตรวจสอบเอกสารที่ใช้ประกอบการขอตําแหน่งทางวิชาการ 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวนรวมต้นฉบับ 
(วิธีปกติ/ วิธีพิเศษ) หมายเหตุ 

1 ผลงานทางวิชาการ เช่น ผลงานวิจัย ตํารา หนังสือ บทความทาง
วิชาการ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. กําหนดแล้ว (กรณีเป็นผลงานวิจัย
ให้ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ถ้ามี) พร้อมด้วยบทความวิจัย) 

4/ 6 ชุด 
(ต่อ 1 เร่ืองท่ีเสนอ) 

ส่งไฟล์ .pdf หรือ .doc 
ของผลงานทางวิชาการ
ท่ีเร่ืองท่ีเสนอขอ
ตําแหน่งไปยังเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ 

2 เอกสารประกอบการสอน (ผศ.) หรือเอกสารคําสอน (รศ.) 7 ชุด - 
3 แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

(ก.พ.อ.03) 
28/ 30 ชุด จัดเป็นชุดเดียวกันเรียง

ตามลําดับ 
4 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี) 

(ก.พ.ว.03) 
28/ 30 ชุด

5 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ก.พ.ว.04) 28/ 30 ชุด
6 แบบรับรองความซํ้าซ้อนของผลงานวิจัยท่ีใช้ประกอบการขอ

แต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการกับวิทยานิพนธ์ (ก.พ.ว.12) 
28/ 30 ชุด

7 แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันเพ่ือทําหน้าท่ี
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ (ถ้าต้องการเสนอ) (ก.พ.ว.13) 

1 ชุด (พร้อมแนบ
ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิ) 

- 

8 เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ี
ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการนําไปเผยแพร่
โดยหน่วยงานท่ีให้ทุนหรือจ้าง หนังสือรับรองการเป็นอาจารย์
ประจํา/ อาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษาเดิม  

1 ชุด - 

9 ผลการประเมินการเรียนการสอนทุกวิชา (ภาคปกติและภาค
พิเศษ) ย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา 

1 ชุด  

10 แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน (ผศ.) / เอกสาร
คําสอน (รศ.) (ก.พ.ว.01) 

1 ชุด คณะดําเนินการ

11 แบบประเมินผลการสอน (ก.พ.ว.02) 1 ชุด
12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 1 ชุด
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 ทั้งน้ี ในแบบตรวจสอบเอกสารที่ใช้ประกอบการขอตําแหน่งทางวิชาการผู้จัดทําคู่มือได้ช้ีแจง
รายละเอียดในการจัดเตรียมเอกสารและผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติม ดังภาพที่ 5.1 

ภาพท่ี 5.1 แสดงข้อมูลเพ่ิมเติมในการตรวจสอบเอกสารท่ีใช้ประกอบการขอตําแหน่งทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 นอกจากน้ี ในขั้นตอนน้ีสิ่งที่ผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการต้องคํานึงถึงและให้ความสําคัญ คือ การกรอก
ข้อมูลในแบบคําขอรับการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) เน่ืองจากข้อมูลที่ปรากฏในแบบคําขอ
ดังกล่าวจะเป็นสื่อสําคัญในการพิจารณาของคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องทุกชุดซึ่งรวมถึงคณะอนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (อ.ก.พ.ว.) 
โดยจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาพบว่า มีผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการจํานวนไม่น้อยที่ไม่เห็นความสําคัญของแบบ 
ก.พ.อ. 03 ระบุข้อมูลไม่ถูกต้องอันเกิดจากความบกพร่องหรือไม่ใส่ใจกับรายละเอียดในเอกสารดังกล่าว ด้วย
เห็นว่าการได้รับตําแหน่งหรือไม่น้ันขึ้นอยู่กับผลงานทางวิชาการเป็นหลัก แต่ในการพิจารณาน้ัน ข้อมูลที่
ปรากฏในเอกสารดังกล่าวจะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้การพิจารณาน้ันผ่านไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพ่ือให้เกิดความตระหนักรู้ ผู้จัดทําขอยกตัวอย่างกรณีที่เคยเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เช่น 
 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

 1.  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ีระบบสื่อสารภายในสถาบัน (ICS) Files / เอกสารส่วนรวม-
กองบริหารทรัพยากรบุคคล / กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ / 001 การขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ กอง
บริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ โทร. 3582 (จ๊ะ และต้น), 3027 (แอน)  
 2. ในกรณีท่ีกรอกข้อมูลในเอกสารลําดับท่ี 3-6 เรียบร้อยแล้ว สามารถส่งไฟล์เอกสารดังกล่าวไป
ยังเจ้าหน้าท่ีกองบริหารทรัพยากรบุคคลผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานตรวจสอบรายละเอียด ข้อมูล และ
ความถูกต้องก่อนทําสําเนาตามจํานวนได้ 
 3. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 
  3.1 นางสาวดารินทร์ สุขแก้ว (แอน) เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานขอตําแหน่งทางวิชาการของ
คณะ  รศ . ,  บธ . ,  พศ . ,  สป . ,  และ พค . โดยมีรายละเอียดการติดต่อ คือ โทร .  3027 และ E-mail: 
darin_chang@hotmail.com 
  3.2 นางสาวรัตตรินทร์ เรืองแจ่ม (จ๊ะ) เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานขอตําแหน่งทางวิชาการของ
คณะ ภส., พม., นต., ทท., นน., และ วช. โดยมีรายละเอียดการติดต่อ คือ โทร. 3582 และ E-mail: 
rattarin6_1@hotmail.com 
  3.3 นายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ (ต้น)  โทร. 3582 และ E-mail: tp.nida@yahoo.com
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 กรณีที่ 1 ผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการกรอกข้อมูลเก่ียวกับผลงานทางวิชาการโดยการระบุช่ือผู้มีส่วน
ร่วมในผลงานไม่ตรงกับผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ จนเป็นสาเหตุให้กระบวนการต้องล่าช้า
เน่ืองจาก คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการขอให้ช้ีแจงและแสดงหลกัฐานเพ่ิมเติม 
 กรณีที่ 2 เป็นความเห็นจากการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการของคณะอนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการว่า การกรอก
ข้อมูลผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการขอตําแหน่งทางวิชาการควรกรอกโดยการเรียงลําดับและจัดกลุ่มเน้ือหา
ของผลงานเป็นเรื่องๆ เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและต่อเน่ืองกันของเน้ือหาในการอ่านและประเมินคุณภาพ
ของผู้ประเมิน และควรเรียงลําดับสัดส่วนการมีส่วนร่วมกันตามลําดับ เป็นต้น 
 อย่างไรก็ดี ก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการน้ัน ประการสําคัญที่ผู้ขอตําแหน่ง
ทางวิชาการจําเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนการเสนอเร่ืองต่อสถาบัน (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) คือ 
แหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในกรณีที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ โดยคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้ประกาศกําหนดรายช่ือฐานข้อมูลที่ใช้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการไว้ ดังน้ี 
 1. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
  1.1 Academic Search Premier (http://www.ebsco.com/home) 
   (select ebscohost and then academic search premier) 
  1.2 Agricola (http://agricola.nal.usda.gov) 
  1.3 BIOSIS (http://www.biosis.org) 
  1.4 CINAHL (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-text) 
  1.5 EiCOMPENDEX (http://www.ei.org) 
  1.6 ERIC (http://www.eric.ed.gov/) 
  1.7 H.W.Wilson (http://www.ebscohost.com) 
   (select ebscohost and then H.W.Wilson) 
  1.8 Infotrieve (http://www.infotrieve.com) 
  1.9 Ingenta Connect (http://www.ingentaconnect.com) 
  1.10 INSPEC (http://www.theiet.org/publishing/inspec) 
  1.11 MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet) 
  1.12 MEDLINE/Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
  1.13 PsycINFO (http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx) 
  1.14 Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 
  1.15 ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 
  1.16 SciFinder (https://scifinder.cas.org/) 
  1.17 Scopus (http://www.info.scopus.com) 
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  1.18 Social Science Research Network 
   (http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm) 
  1.19 Web of Knowledge (http://wokinfo.com) 
 2. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index -- 
TCI) เฉพาะวารสารที่มีช่ืออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2  
  (http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php) 
 3. วารสารทางวิชาการที่สถาบันยอมรับเพ่ิมเติม 
  3.1 Revue Péninsule 
  3.2 Journal of African & Asian Local Government Studies 
  3.3 The International Journal of Civic, Political, and Community Studies 

 นอกจากน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือเวียนแจ้งสถาบันอุดมศึกษาเก่ียวกับ
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์                 
เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ บุคลากรตําแหน่งทางวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับ
การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการทราบและถือปฏิบัติเก่ียวกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ออน์ไลน์ ดังต่อไปน้ี 
 1. การเผยแพร่ผลงานในวารสาร European Journal of Social Sciences วารสาร European 
Journal of Scientific Research และวารสาร American journal of Scientific Research ตลอดจน
วารสารที่มีลักษณะเช่นเดียวกันน้ัน ไม่เป็นไปตามลักษณะการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ 
ก.พ.อ. กําหนด 
 2. ให้พึงระวังในการพิจารณาเรื่องการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ โดยวารสารท่ีไม่ได้มาตรฐานหรือไม่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ มักมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
  2.1 ไม่มีการระบุสํานักพิมพ์หรือสถานที่ตีพิมพ์ที่แน่นอน ไม่ระบุข้อมูลและรายละเอียดที่ต้ัง 
หรือทําให้เข้าใจผิดว่าสํานักพิมพ์ต้ังอยู่ในทวีปยุโรปหรืออเมริกาแต่ไม่สามารถสืบค้นสถานที่ต้ังจริงได้ 
  2.2 ไม่มีการระบุวัตถุประสงค์ ขอบเขตของวารสาร และสาขาวิชาของบทความท่ีจะรับตีพิมพ์ 
หรือมีการระบุ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าวารสารน้ันรับตีพิมพ์ผลงานนอกเหนือจากขอบเขตหรือสาขาวิชาที่ได้
ระบุไว้ เช่น ระบุว่าเป็น Science and Technology แต่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความที่อยู่ในสาขาวิชาทางด้าน
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ด้วย 
  2.3 ไม่มีกําหนดการเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจนตามมาตรฐานวารสารวิชาการระดับสากล และ
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
  2.4 ไม่มีบรรณาธิการ หรือบรรณาธิการไม่ใช่ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ันๆ และมักพบว่า
บทความวิจัยที่ลงเผยแพร่ในวารสารออนไลน์ดังกล่าว มีข้อผิดพลาดในเชิงวิชาการ และ/หรือใช้ภาษาอังกฤษไม่
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และ/หรือมีรูปแบบการนําเสนอ การเขียนอ้างอิงไม่ถูกต้องไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน 
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 3. ควรคํานึงถึงรายการวารสารที่มีความสุ่มเสี่ยงว่าเป็นวารสารท่ีไม่มีคุณภาพจากฐานข้อมูลต่างๆ 
อาทิ Beall’s List of Preadatory Open-access Publishers by Jeffrey Beall  
 สําหรับเอกสารหรือแบบฟอร์มที่ใช้สําหรับขั้นตอนน้ี ปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 5.2 

 ขั้นตอนท่ี 2 เจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคลตรวจสอบในเบ้ืองต้นก่อนเข้าสู่กระบวนการอย่าง
เป็นทางการ กระบวนการน้ีเป็นกระบวนการที่กองบริหารทรัพยากรบุคคลกําหนดเพ่ิมเติมในการให้บริการกับผู้
ขอตําแหน่งทางวิชาการ เพ่ือให้ข้อมูลและเอกสารที่ เ ก่ียวข้องมีความครบถ้วนถูกต้องที่สุดก่อนเข้าสู่
กระบวนการอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการ เน่ืองจากหาก
สถาบันรับเร่ืองอย่างเป็นทางการไว้แล้ว และมีข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ผู้ขอตําแหน่ง
ทางวิชากาจะต้องกลับไปดําเนินการให้เรียบร้อยอีกครั้ง และกระบวนการแจ้งให้แก้ไขหรือดําเนินการให้
ครบถ้วนถูกต้องน้ันมีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยาก โดยจะต้องมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการเท่าน้ัน จึงทําให้
กระบวนการจะย่ิงล่าช้าขึ้น 
 ในขั้นตอนน้ี ผู้ปฏิบัติงานจะต้องดําเนินการ ดังน้ี 
 1. ตรวจสอบข้อมูลในแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) หรือ
แบบเสนอแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ.04) โดยมีรายละเอียดสําคัญที่
ต้องตรวจสอบซึ่งพบว่ามีการกรอกข้อมูลผิดพลาดบ่อยคร้ัง ประกอบด้วย 
  1.1 สาขาวิชาที่เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ หากเป็นการขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วย-
ศาสตราจารย์ จะต้องตรวจสอบในเบ้ืองต้นว่า การกําหนดสาขาวิชาน้ันได้ถูกกําหนดโดยพิจารณาจากความ
เช่ียวชาญในการสอนและผลงานทางวิชาการเป็นสําคัญ มิใช่กําหนดจากวุฒิการศึกษา วิชาที่สอน คณะหรือ
ภาควิชาที่สังกัด แต่หากเป็นการขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ จะต้องตรวจสอบว่า
สามารถวิชาที่เสนอกําหนดตําแหน่งในครั้งน้ีน้ันเป็นสาขาวิชาที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการใน
ปัจจุบันหรือไม่ เน่ืองจาก หากเป็นการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการโดยการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาน้ัน 
จะต้องดําเนินการโดยวิธีพิเศษ ซึ่งมีผลในทางหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องที่แตกต่างกัน นอกจากน้ี การกําหนด
สาขาวิชาที่อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ ทําให้คณาจารย์ผู้ขอตําแหน่งไม่ได้รับ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการตามทีเ่สนอขอ เน่ืองจากผลงานทางวิชาการที่เสนอไม่เขา้ข่ายหรือไม่ครอบคลุม
สาขาวิชาที่กําหนด เช่น 
   1.1.1 การกําหนดสาขาวิชาที่เฉพาะทางหรือแคบจนเกินไป หรือกําหนดสาขาวิชาที่
เป็นสาขาวิชาย่อยเป็นสาขาวิชาสําหรับแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ 
   1.1.2 การกําหนดสาขาวิชาที่ผสมผสานหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน เช่น เศรษฐศาสตร์
การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว หรือมรดกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว หรือคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
เป็นต้น การกําหนดสาขาวิชาในลักษณะดังกล่าว ผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการจะต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีแสดงให้
เห็นได้ว่าครอบคลุมสาขาวิชาที่กําหนด หากผลงานทางวิชาการท่ีเสนอไม่ครอบคลุมสาขาวิชาที่กําหนด จะทําให้
ไม่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการได้ 
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   1.1.3 การกําหนดสาขาวิชาที่เป็นสาขาวิชาเดียวกันให้มีช่ือแตกต่างกัน เช่น การจัดการ
อุตสาหกรรมการบริการ กับการบริหารและการจัดการอุตสาหกรรมบริการ หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
กับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
   1.1.4 การกําหนดสาขาวิชาหลักรวมกับสาขาวิชาที่เช่ียวชาญซ่ึงเป็นการกําหนดขึ้นใหม่ 
เช่น เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว หรือสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
   1.1.5 การกําหนดสาขาวิชาที่เป็นสาขาวิชาใหม่ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือ
วิชาชีพเฉพาะทาง เช่น เพศวิถีศึกษา หรือมรดกวัฒนธรรม เป็นต้น 
  1.4 วิธีที่เสนอขอแต่งต้ังจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในบทที่ 3 กล่าวคือ การขอ
แต่งต้ังโดยวิธีปกติ ผู้ขอจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งเท่าน้ัน โดยการ
ขอตําแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ ไม่ต้องระบุว่าเป็นวิธีปกติ วิธีที่ 1 หรือ
วิธีที่ 2 เน่ืองจากการระบุดังกล่าวกําหนดไว้สําหรับการขอตําแหน่งศาสตราจารย์เท่าน้ัน เช่น ผู้ขอตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ที่เสนอผลงานทางวิชาการ 2 ประเภท จะเป็นการขอแต่งต้ังโดยวิธีปกติ วิธีที่ 1 แต่สําหรับผู้ขอ
ตําแหน่งศาสตราจารย์ซึ่งเสนอผลงานทางวิชาการเพียงประเภทใดประเภทหน่ึง จะเป็นการขอแต่งต้ังโดยวิธี
ปกติ วิธีที่ 2 เป็นต้น 
   สําหรับการขอแต่งต้ังโดยวิธีพิเศษน้ัน เป็นการขอตําแหน่งทางวิชาการของผู้ขอตําแหน่งที่
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ต่างไปจากที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งให้สูงขึ้น โดยมี
รายละเอียดตามท่ีกําหนดไว้ในบทที่ 3 เช่นกัน 
  1.3 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะต้องเรียงลําดับจากคุณวุฒิสูงสุดตามลําดับ และจะต้อง
ระบุให้ตรงกับข้อมูลในแบบ กม.1 และสําเนาปริญญาบัตรระดับต่างๆ ของกลุ่มงานทะเบียนประวัติและ
ค่าตอบแทน  
  1.4 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก เน่ืองจากคณะกรรมการชุด
ต่างๆ จะต้องตรวจสอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการนั้นเป็นงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือไม่ 
  1.5 ประวัติการทํางานในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ขอจะต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอายุ
ราชการ และการดํารงตําแหน่งต่างๆ เป็นต้น นอกจากน้ี ในกรณีที่ผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการเคยเป็นอาจารย์
ประจําหรืออาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน จะต้องระบุรายละเอียดดังกล่าวไว้ในส่วนน้ีด้วย 
เน่ืองจากการเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษน้ันสามารถนับระยะเวลาดังกล่าวรวมกับการเป็นอาจารย์
ประจําของสถาบันเพ่ือขอตําแหน่งทางวิชาการของสถาบันได้ด้วย 
  1.6 ภาระงานย้อนหลัง เป็นส่วนที่สําคัญมากเช่นเดียวกับผลงานทางวิชาการ เน่ืองจากภาระ
งานย้อนหลังส่วนน้ีจะเป็นส่วนที่แสดงให้เห็นถึงความเช่ียวชาญของผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการ และจะเป็นข้อมูล
สําคัญสําหรับการพิจารณาของคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยการกรอกข้อมูลภาระงานสอนย้อนหลังน้ัน ผู้ขอ
จะต้องกรอกข้อมูลย้อนหลังโดยนับจากภาคการศึกษาปัจจุบันในทุกวิชาที่ผู้ขอสอน ระบุระดับของงานสอน เช่น 
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก และจะต้องระบุรหัสพร้อมช่ือวิชาอย่างถูกต้องครบถ้วนในช่อง
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รายวิชาที่สอนด้วย และในกรณีที่ผู้ขอมีงานสอนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นนอกเหนือจากงานสอนของสถาบัน    
ผู้ขอจะต้องระบุงานสอนดังกล่าวไว้ในส่วนน้ีด้วย  
   สําหรับข้อมูลต่อมาในส่วนของภาระงานย้อนหลัง คือ งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ 
งานบริหาร งานอ่ืนๆ และการเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือในวงวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชา ข้อมูลส่วนน้ี
เป็นอีกข้อมูลสําคัญที่จะทําให้ผู้ประเมินผลงานทางวิชาการและคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้เห็นถึงความ
เช่ียวชาญ ความรู้และความสามารถทางวิชาการของผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการ ดังน้ัน ผู้ขอจะต้องระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วน โดยมีการอ้างอิงที่ถูกต้อง เช่น กรณีมีงานบริหารโดยการดํารงตําแหน่งบริหาร ผู้ขอ
จะต้องระบุรายละเอียดเก่ียวกับการแต่งต้ัง เช่น คําสั่งแต่งต้ัง นอกจากน้ี ในการกรอกข้อมูลดังกล่าว ผู้ขอ
จําเป็นต้องระบุปริมาณงานและเวลาที่ใช้ในการทํางานต่อสัปดาห์ประกอบการพิจารณาด้วย  
  1.7 ผลงานทางวิชาการ ข้อมูลส่วนน้ีอาจถือได้ว่าเป็นส่วนที่สําคัญที่สุด เน่ืองจากแบบ ก.พ.อ. 
03 หรือ ก.พ.อ. 04 จะถูกส่งไปยังผู้ประเมิน (คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ) โดยข้อมูลส่วนน้ี ผู้ขอจะต้องระบุรายละเอียดเก่ียวกับ
ผลงานทางวิชาการในทุกระดับตําแหน่งที่เคยเสนอขอตําแหน่งมา เช่น หากในการขอตําแหน่งศาสตราจารย์ 
นอกจากจะต้องกรอกข้อมูลผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการขอตําแหน่งศาสตราจารย์แล้ว ผู้ขอจะต้องระบุ
รายละเอียดผลงานทางวิชาการท่ีเคยใช้ขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ด้วย เน่ืองจาก 
ข้อมูลดังกล่าวจะทําให้ผู้ประเมินทราบถึงความต่อเน่ืองและความเช่ียวชาญในการทํางานของผู้ขอตําแหน่งทาง
วิชาการในสาขาวิชาที่ขอตําแหน่ง และจะเป็นข้อมูลสําหรับการตรวจสอบว่า ผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการได้เคยใช้
ผลงานทางวิชาการที่เคยใช้มาแล้วมาขอตําแหน่งทางวิชาการอีกหรือไม่  
   การกรอกข้อมูลผลงานทางวิชาการ ผู้ขอจะต้องกรอกข้อมูลตามหลักการเขียนอ้างอิงที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ การเรียงลําดับช่ือผู้ร่วมงานจะต้องตรงกับความเป็นจริงและผลงานทางวิชาการที่ถูก
เผยแพร่ไป สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานจะต้องถูกต้องและต้องแนบแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมใน
ผลงานท้ายแบบคําขอด้วย และในกรณีที่เป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ ผู้ขอ
จะต้องระบุช่ือฐานข้อมูลตามที่ ก.พ.อ. กําหนดไว้ในส่วนน้ี 
   นอกจากข้อมูลเก่ียวกับผลงานทางวิชาการตามที่ได้อธิบายมานี้ การระบุรายละเอียดการ
เผยแพร่เพ่ิมเติมจะเป็นข้อมูลหน่ึงที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในวงวิชาการของผลงานทางวิชาการด้วยเช่นกัน 
 2. ตรวจสอบจํานวน ปริมาณ และรูปแบบการสําเนาผลงานทางวิชาการ เช่น จํานวนผลงานทาง
วิชาการที่เสนอขอตําแหน่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดหรือไม่ โดยจะต้องตรวจสอบว่า ผลงานทางวิชาการ
ที่เสนอน้ันมีปริมาณสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน 

 ขั้นตอนท่ี 3 ผู้ขอแก้ไข และจัดหาเอกสารเพิ่มเติม และจัดทําเอกสารนําเสนอคณะ โดยขั้นตอนน้ีผู้ขอ
จะต้องแก้ไขข้อมูลเพ่ิมเติมตามรายละเอียดที่ได้รับการตรวจสอบและแก้ไขโดยเจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากร
บุคคล และผู้ขอจะต้องจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดพร้อมผลงานทางวิชาการให้ครบถ้วนตามตารางที่ 5.2 
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 ขั้นตอนที่ 4 คณะตรวจสอบคุณสมบัติ รูปแบบ จํานวน ปริมาณ การเผยแพร่ และหลักฐานที่
เก่ียวข้องกับการขอตําแหน่งทางวิชาการทั้งหมด 

 ขั้นตอนที่ 5 คณบดีพิจารณาในเบื้องต้น คัดเลือกและแต่งต้ังกรรมการกลางเพ่ือทําหน้าที่ในการ
ประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอน ในขั้นตอนน้ี คณบดีจะต้องพิจารณากระบวนการ
และเอกสารท้ังหมดอีกคร้ังก่อนดําเนินการคัดเลือกกรรมการกลางเพ่ือทําหน้าที่ประเมินคุณภาพเอกสาร
ประกอบการสอนและเอกสารคําสอนของบุคลากรผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการตามรายช่ือที่ ก.พ.ว. กําหนด ดังน้ี 
 1. กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/ การบริหารงานยุติธรรม ได้แก่ 
  1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธ์ุ 
  1.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา 
 2. กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่ 
  2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สอาดโฉม 
  2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์ 
 3. กลุ่มสาขาวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจ/ เศรษฐศาสตร์ ได้แก่ 
  3.1 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักด์ิ ศีลประชาวงศ์ 
  3.2 รองศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา 
  3.3 ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ 
 4. กลุ่มสาขาวิชาสถิติ/ สถิติประยุกต์/ การวิจัยดําเนินงาน/ การจัดการโลจิสติกส์/ วิทยาการ
ประกันภัย/ การบริหารความเสี่ยง ได้แก่ 
  4.1 รองศาสตราจารย์ ดร.สํารวม จงเจริญ 
  4.2 รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ เนียมมณี 
 5. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ/ การจัดการระบบ
สารสนเทศ/ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้แก่ 
  5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพงค์ เอ้ือวัฒนามงคล 
  5.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอ้ือพันธ์วิริยะกุล 
 6. กลุ่มสาขาวิชาพัฒนาสังคม/ สังคมศาสตร์/ พฤติกรรมศาสตร์ ได้แก่ 
  6.1 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธ์ิ วชิรขจร 
  6.2 รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 
 7. กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม/ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
  7.1 รองศาสตราจารย์ ดร.จําลอง โพธ์ิบุญ 
  7.2 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพจน์ กรรณนุช 
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 8. กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร/ ภาษาอังกฤษ/ การสอนภาษาอังกฤษ/ การส่ือสาร/ การ
สื่อสารประยุกต์ ได้แก่ 
  8.1 รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี โภคาสัมฤทธ์ิ 
  8.2 รองศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์ เกตุขํา 
 9. กลุ่มสาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ 
  9.1 รองศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา อัครบวร 
  9.2 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทา สู้รักษา 
 10. กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร์ ได้แก่ 
  10.1 ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 
  10.2 ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสด์ิ 
 11. กลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ได้แก่ 
  11.1 รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี 
  11.2 รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบํารุง 

 นอกจากน้ี ในการดําเนินงานเกี่ยวกับการคัดสรรกรรมการกลางเพ่ือทําหน้าที่ประเมินคุณภาพเอกสาร
ประกอบการสอนและเอกสารคําสอนที่ผ่านมาพบว่า ในบางสาขาวิชาไม่มีกรรมการกลางท่ีมีความเช่ียวชาญ
เก่ียวข้องกับเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนที่เสนอประกอบการพิจารณา หรือในบางคร้ังคณะไม่ได้
คัดสรรกรรมการกลางตามความเช่ียวชาญที่ตรงกับเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน แต่จะพิจารณา
คัดสรรเฉพาะกรรมการกลางที่อยู่ในสังกัดเดียวกันกับบุคลากรผู้ขอตําแหน่งเท่าน้ัน ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวไม่
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการท่ีต้องการรักษาไว้ซึ่งประสิทธิภาพของ
กระบวนการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของสถาบัน ดังน้ัน คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 จึงมีมติกําหนดแนวปฏิบัติในการคัดสรรกรรมการกลางเพ่ือทํา
หน้าที่ประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนเพ่ิมเติม ดังน้ี 
 1. ในการพิจารณาคัดสรรกรรมการกลางเพ่ือทําหน้าที่ประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนและ
เอกสารคําสอน ให้คณะพิจารณาคัดสรรตามรายช่ือที่ ก.พ.ว. กําหนดโดยคํานึงถึงความเช่ียวชาญท่ีตรงหรือ
ใกล้เคียงกับเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนเป็นสําคัญ โดยกรรมการกลางในแต่ละกลุ่มสาขาวิชามิได้
จํากัดให้ทําหน้าที่ประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอนเฉพาะในคณะที่สังกัดหรือคณะที่
เสนอแต่งต้ังเท่าน้ัน แต่สามารถทําหน้าที่ประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนให้กับ
บุคลากรผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการท่ีสังกัดคณะอ่ืนที่มิใช่คณะเดียวกับกับกรรมการกลางได้ ตัวอย่างเช่น 
  1.1 กรณีที่บุคลากรตําแหน่งวิชาการสังกัดคณะการจัดการการท่องเที่ยวเสนอขอแต่งต้ัง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการเงิน คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยวจะต้องพิจารณาคัดสรร
กรรมการกลางจากกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือกลุ่มสาขาวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจ/ เศรษฐศาสตร์ หรือกลุ่ม
สาขาวิชาอ่ืนที่มีความเช่ียวชาญตรงหรือใกล้เคียงกับเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนที่เสนอ
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ประกอบการพิจารณา มิใช่คัดสรรจากกลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวตามท่ีบุคลากรผู้ขอตําแหน่งทาง
วิชาการสังกัด เป็นต้น 
  1.2 กรณีที่บุคลากรตําแหน่งวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการเสนอขอ
แต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาการสื่อสาร คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และ
นวัตกรรมการจัดการจะต้องพิจารณาคัดสรรกรรมการกลางจากกลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร/ 
ภาษาอังกฤษ/ การสอนภาษาอังกฤษ/ การสื่อสาร/ การสื่อสารประยุกต์ หรือกลุ่มสาขาวิชาอ่ืนที่มีความเช่ียวชาญ
ตรงหรือใกล้เคียงกับเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนที่เสนอประกอบการพิจารณาก่อน ในกรณีที่
พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการกลางที่ ก.พ.ว. กําหนดมีความเช่ียวชาญไม่ตรงหรือไม่ใกล้เคียงกับเอกสาร
ประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนที่เสนอประกอบการพิจารณา ให้ดําเนินการตามข้อ 2 หรือข้อ 3 แล้วแต่กรณี
ที่เห็นสมควร 
 2. ในกรณีที่กรรมการกลางเพ่ือทําหน้าที่ประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคํา
สอนตามที่ ก.พ.ว. กําหนดมีความเช่ียวชาญไม่ตรงหรือไม่ใกล้เคียงกับเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอน
ที่เสนอประกอบการพิจารณา ให้คณะเสนอรายช่ือพร้อมประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกสถาบันที่
ดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าตําแหน่งที่ขอแต่งต้ังและมีความเช่ียวชาญตรงหรือใกล้เคียงกับเอกสารประกอบการสอน
หรือเอกสารคําสอนต่อประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ (รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ) เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ทําหน้าที่ประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอนเป็น
การเฉพาะกรณีได้ 
 3. ในกรณีที่มีคณะต้ังใหม่และประสงค์จะขอแต่งต้ังกรรมการกลางเพื่อทําหน้าที่ประเมินคุณภาพ
เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอนในกลุ่มสาขาวิชาที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม ให้สามารถกระทําได้ โดยเสนอ
เรื่องผ่านกองบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาอนุมัติ
แต่งต้ัง 
 4. ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อขัดข้องอ่ืนนอกเหนือจากที่กําหนด ให้คณะนําเสนอประธานคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) เพ่ือพิจารณาให้ดําเนินการอย่าง
ใดอย่างหน่ึงตามความเหมาะสมได้ และรายงานให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทาง
วิชาการและคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการทราบ 

 เมื่อคณบดีคัดเลือกกรรมการกลางเพ่ือทําหน้าที่ประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนและเอกสาร
คําสอนแล้ว เจ้าหน้าที่คณะผู้รับผิดชอบงานขอตําแหน่งทางวิชาการของคณะจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการ
สอนและเอกสารคําสอนพร้อมด้วยแบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน/ เอกสารคําสอน (ก.พ.ว. 01) 
และจัดส่งให้กรรมการกลางเพ่ือทําหน้าที่ประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอนเพ่ือ
ดําเนินการประเมินคุณภาพ โดยแบบ ก.พ.อ. 01 ปรากฏดังตัวอย่างที่ 5.1 
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แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน/ เอกสารคําสอน 
สําหรับกรรมการกลางเพ่ือทําหน้าที่ประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน 
และเอกสารคําสอนของบุคลากรผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการ 
 

ชื่อเรื่อง  การบริหารผลการปฏิบัติงานเชงิกลยุทธ ์        
ชื่อผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญาณี กําจรกิตติคุณ    
ประกอบการสอนวิชา  พม. 7237 การบริหารผลการปฏิบัติงานเชงิกลยุทธ ์    
ประเภทผลงาน  เอกสารประกอบการสอน  เอกสารคําสอน 
สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน (%) 100%       
มีการเผยแพรใ่ห้แก่ผู้เรียนในวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศกึษา  ใช่   ไมใ่ช่ 
ขอกําหนดตําแหน่ง       รองศาสตราจารย์                ในสาขาวิชา  การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์  

ผลการพิจารณาเอกสารประกอบการสอน/ เอกสารคําสอน คะแนน 
(ข้อละ 5 คะแนน) 5 4 3 2 1
1. เนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ตามประมวลรายวิชา   
2. เนื้อหาสาระทางวิชาการทันสมัย และ/หรือเป็นความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน   
3. แนวคิดและการนําเสนอชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน   
4. การเรียบเรียงเนื้อหาสาระท่ีชัดเจนตามลําดับ ไม่สับสน สามารถทําให้ผู้อ่านติดตามเนื้อหา

ของผลงานได้โดยสะดวก และมีความเชื่อมโยงของหัวข้อ ตลอดจนมีการอ้างอิงและมี
เอกสารประกอบ 

  

5. การใช้ภาษาท่ีชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษา   
6. กระตุ้นให้เกิดความคิดและการค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง   

สรุประดับคุณภาพโดยรวมของเอกสารประกอบการสอน/ เอกสารคําสอนอยู่ในเกณฑ์ 
  

  ดีเด่น (27-30 คะแนน)  ดีมาก (24-26 คะแนน) 
  ดี (21-23 คะแนน)  พอใช้ (ตํ่ากว่า 21 คะแนน) 

ความเห็นเพิ่มเติม 
         
         
         

 
 

  ลงช่ือ       
(รองศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา อัครบวร) 

กรรมการกลางฯ 
วันที่  เดือน                             พ.ศ. 

ตัวอย่างที่ 5.1 
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 ขั้นตอนที่ 6 กรรมการกลางเพ่ือทาํหน้าทีป่ระเมินคณุภาพเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอน
ประเมินเอกประกอบการสอนและเอกสารคําสอนและส่งผลการประเมินให้คณบดีเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะ แต่ในกรณีที่กรรมการกลางเพ่ือทําหน้าที่ประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคํา
สอนเห็นควรให้แก้ไขปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอน ให้กรรมการกลางเพ่ือทําหน้าที่
ประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอนแจ้งให้คณบดีเพ่ือแจ้งผู้ขอดําเนินการแก้ไขตาม
ความเห็นให้เรียบร้อยก่อนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 ขั้นตอนที่ 7 คณะกรรมการประจําคณะตรวจสอบคุณสมบัติ ความถูกต้องของข้อมูล จํานวน ปริมาณ 
ประเมินผลการสอน และให้ความเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอน 
โดยคณะกรรมการประจําคณะจะต้องจัดทําความเห็นและสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ และ
ส่งเรื่องทั้งหมดให้สถาบันที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล และหากแบบคําขอ หรือเอกสารมีข้อมูลส่วนหน่ึงส่วนใดไม่
ถูกต้องหรือมีจํานวนผลงานทางวิชาการไม่ครบถ้วน ให้คณะกรรมการประจําคณะแจ้งให้ผู้ขอทราบและให้
ดําเนินการแก้ไขหรือจัดหาผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติม 
 การประเมินผลการสอนเพ่ือขอตําแหน่งทางวิชาการ ให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาประเมิน
ตามตัวอย่างที่ 5.2-5.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

126 

 
แบบประเมินผลการสอน 

สําหรับตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย ์
โดยคณะกรรมการประจําคณะ/ สํานัก 

 

 

ชื่อผู้ขอแต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญาณี กําจรกิตติคุณ สังกัด คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ขอแต่งต้ังตําแหน่ง รองศาสตราจารย์  สาขาวิชา การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์  
โดยคณะกรรมการประจํา     คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ในการประชุมครั้งที ่ 7/2557    
เม่ือวันที ่ 6 กรกฎาคม 2557    พิจารณาประเมินผลการสอนแล้วมีมติ ดังนี ้
 

ส่วนที่ 1 การประเมินผลการสอนโดยคณะกรรมการประจําคณะ (40 คะแนน) 

องค์ประกอบการประเมิน 
ผลการประเมิน 

เหตุผล 
5 4 3 2 1 

1. วางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผลการสอนเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายที่วางไว้ 

  

2. สอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และสังเคราะห์ในวิชาการท่ี
สอน 

  

3. ใช้เทคนิควิธีสอนต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและติดตามการ
สอนตลอดเวลา 

  

4. ทําให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาท่ีเรียนกับวิชาอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 

  

5. แนะนําให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งข้อมูลท่ีค้นคว้าศึกษาเพ่ิมเติม   
6. จัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตาม
ความเหมาะสม 

  

7. ใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนท่ีเหมาะสมเป็นอย่างดี   
8. ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาท่ีสอน   

รวมคะแนน  

ส่วนที่ 2 การประเมินผลการสอนโดยใช้ผลจากการประเมินโดยนักศึกษา (10 คะแนน)  

  คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลการเรียนการสอนทุกวิชาที่สอนทั้งกรณีภาคปกติและหรือภาคพิเศษ/ นอก
เวลาราชการย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา ตํ่ากว่า 3.51 ให้ได้รับคะแนนในส่วนนี้เท่ากับ 3.5 คะแนน 
  คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลการเรียนการสอนทุกวิชาที่สอนทั้งกรณีภาคปกติและหรือภาคพิเศษ/ นอก
เวลาราชการย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา ต้ังแต่ 3.51-3.75 ให้ได้รับคะแนนในส่วนนี้เท่ากับ 7 คะแนน 
  คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลการเรียนการสอนทุกวิชาที่สอนทั้งกรณีภาคปกติและหรือภาคพิเศษ/ นอก
เวลาราชการย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา ต้ังแต่ 3.76 ขึ้นไป ให้ได้รับคะแนนในส่วนนี้เท่ากับ 10 คะแนน 

ตัวอย่างที่ 5.2 
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ส่วนที่ 3 ผลการประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน (5 คะแนน)  

  ผลการประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน หากอยู่ในระดับพอใช้ ให้ได้รับ
คะแนนในส่วนนี้เท่ากับ 2 คะแนน 
  ผลการประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน หากอยู่ในระดับดี ให้ได้รับคะแนน
ในส่วนนี้เท่ากับ 3 คะแนน 
  ผลการประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน หากอยู่ในระดับดีมาก ให้ได้รับ
คะแนนในส่วนนี้เท่ากับ 4 คะแนน 
  ผลการประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคําสอน หากอยู่ในระดับดีเด่น ให้ได้รับ
คะแนนในส่วนนี้เท่ากับ 5 คะแนน 

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินผลการสอน (ให้นําคะแนนที่ได้จากส่วนที่ 1-3 มารวมกัน) 

  ไม่ผ่าน (คะแนนตํ่ากว่า 38.50 คะแนน)   ชํานาญ (38.50-43.99 คะแนน) 

  ชํานาญพิเศษ (44.00-49.49 คะแนน)   เชี่ยวชาญ (49.50 คะแนนขึ้นไป) 

ส่วนที่ 5 ความเห็นเพิ่มเติม 

              
              
              
              
              
              
              
              

ส่วนที่ 6 เกณฑ์การประเมิน 

  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะต้องมีผลประเมินการสอนในระดับชํานาญขึ้นไป 
  ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จะต้องมีผลประเมินการสอนในระดับชํานาญพิเศษขึ้นไป 
 
 

    ลงช่ือ       
(     ) 
ประธานคณะกรรมการประจําคณะ/ สํานัก 

วัน  เดือน   พ.ศ.   
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แบบประเมินผลการสอน 

สําหรับตําแหน่งศาสตราจารยแ์ละศาสตราจารย์ไดร้ับเงินเดือนข้ันสูง 
โดยคณะกรรมการประจําคณะ/ สํานัก 

 

 

ชื่อผู้ขอแต่งต้ัง รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญาณี กําจรกิตติคุณ สังกัด คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ขอแต่งต้ังตําแหน่ง ศาสตราจารย์  สาขาวิชา การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์   
โดยคณะกรรมการประจํา     คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ในการประชุมครั้งที ่ 7/2557    
เม่ือวันที ่ 6 กรกฎาคม 2557    พิจารณาประเมินผลการสอนแล้วมีมติ ดังนี ้
 

ส่วนที่ 1 การประเมินผลการสอนโดยคณะกรรมการประจําคณะ (40 คะแนน) 

องค์ประกอบการประเมิน 
ผลการประเมิน 

เหตุผล 
5 4 3 2 1 

1. วางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผลการสอนเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายที่วางไว้ 

  

2. สอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และสังเคราะห์ในวิชาการท่ี
สอน 

  

3. ใช้เทคนิควิธีสอนต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและติดตามการ
สอนตลอดเวลา 

  

4. ทําให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาท่ีเรียนกับวิชาอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง 

  

5. แนะนําให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งข้อมูลท่ีค้นคว้าศึกษาเพ่ิมเติม   
6. จัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตาม
ความเหมาะสม 

  

7. ใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนท่ีเหมาะสมเป็นอย่างดี   
8. ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาท่ีสอน   

รวมคะแนน  

ส่วนที่ 2 การประเมินผลการสอนโดยใช้ผลจากการประเมินโดยนักศึกษา (10 คะแนน)  

  คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลการเรียนการสอนทุกวิชาที่สอนทั้งกรณีภาคปกติและหรือภาคพิเศษ/ นอก
เวลาราชการย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา ตํ่ากว่า 3.51 ให้ได้รับคะแนนในส่วนนี้เท่ากับ 3.5 คะแนน 
  คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลการเรียนการสอนทุกวิชาที่สอนทั้งกรณีภาคปกติและหรือภาคพิเศษ/ นอก
เวลาราชการย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา ต้ังแต่ 3.51-3.75 ให้ได้รับคะแนนในส่วนนี้เท่ากับ 7 คะแนน 
  คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลการเรียนการสอนทุกวิชาที่สอนทั้งกรณีภาคปกติและหรือภาคพิเศษ/ นอก
เวลาราชการย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา ต้ังแต่ 3.76 ขึ้นไป ให้ได้รับคะแนนในส่วนนี้เท่ากับ 10 คะแนน 

ตัวอย่างที่ 5.3 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินผลการสอน (ให้นําคะแนนที่ได้จากส่วนที่ 1-2 มารวมกัน) 

  ไม่ผ่าน (คะแนนตํ่ากว่า 35.00 คะแนน)   ชํานาญ (35.00-39.99 คะแนน) 

  ชํานาญพิเศษ (40.00-44.99 คะแนน)   เชี่ยวชาญ (45.00 คะแนนขึ้นไป) 

ส่วนที่ 4 ความเห็นเพิ่มเติม 

              
              
              
              
              
              
              
              

ส่วนที่ 5 เกณฑ์การประเมิน 

 ตําแหน่งศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง จะต้องมีผลประเมินการสอนในระดับเช่ียวชาญข้ึนไป 
 
 
 
 

    ลงช่ือ       
(     ) 
ประธานคณะกรรมการประจําคณะ/ สํานัก 

วัน  เดือน   พ.ศ.   
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 เมื่อคณะกรรมการประจําคณะดําเนินการดังกล่าวแล้ว คณะจะต้องจัดส่งเอกสารทั้งหมดตามตารางที่ 
5.2 ให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยสามารถเสนอเรื่องการขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 
เดือน ก่อนวันที่มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งครบถ้วน 

 ขั้นตอนที่ 8 กองบริหารทรัพยากรบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสาร และทําหน้าที่ในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลในแบบ ก.พ.อ. 03/ ก.พ.อ. 04 จํานวนการทําสําเนาเอกสารทั้งหมด ตรวจสอบและจัดทําสรุป
แหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและจัดส่งให้สํานักบรรณสารการพัฒนาตรวจสอบแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turn-it-in และตรวจสอบความถูกต้องของการดําเนินการ
ของคณะในเบ้ืองต้น โดยมีรายละเอียดที่สําคัญ ดังน้ี 
 1. การตรวจสอบแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในกรณีการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ ตามท่ีได้
กล่าวไว้แล้วข้างต้น การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบบทความในวารสารทางวิชาการน้ัน วารสารทาง
วิชาการจะต้องเป็นวารสารทางวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหรือระดับชาติ โดย ก.พ.อ. ได้
ประกาศกําหนดรายชื่อฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและระดับชาติไว้สําหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการของผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการไว้ โดยในที่น้ีผู้จัดทําคู่มือจะขอยกตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กําหนด จํานวน 3 ตัวอย่าง ตามภาพที่ 5.2-5.4 

ภาพท่ี 5.2 การสืบคน้รายช่ือวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล 
Scopus ซึ่งเป็นข้อมลูที ่ก.พ.อ. กําหนด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

131 

ภาพท่ี 5.3 การสืบคน้รายช่ือวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล  
Web of Knowledge ซึ่งเป็นข้อมลูที ่ก.พ.อ. กําหนด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.4 การสืบคน้รายช่ือวารสารทางวิชาการในฐานข้อมูล 
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index -- TCI) ซึ่งเป็นข้อมลูที่ ก.พ.อ. กําหนด  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  โดยปกติการตรวจสอบแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในข้ันตอนน้ี ผู้ปฏิบัติงานจะทําการสรุป
รายช่ือวารสารทางวิชาการ พร้อมด้วยปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการให้สํานัก
บรรณสารการพัฒนาและห้องสมุดเครือข่ายของสํานักบรรณสารการพัฒนาเป็นผู้ทําการตรวจสอบ เน่ืองจากสํานัก
บรรณสารการพัฒนามีผู้เช่ียวชาญในเร่ืองดังกล่าว ประกอบกับหากผู้ตรวจสอบไม่ได้เป็นสมาชิกของฐานข้อมูลน้ัน 
ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ จึงจําเป็นต้องให้ผู้เช่ียวชาญและผู้ที่สิทธิเข้าถึงฐานข้อมูลทําหน้าที่ในการตรวจสอบแทน
เพ่ือความน่าเช่ือถือของข้อมูลที่ได้ 
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  นอกจากฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กําหนดแล้ว ภายในระยะเวลา 3 ปีนับต้ังแต่วันที่ประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 มีผลใช้
บังคับ คือ วันที่ 2 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2559 หากวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. 
กําหนด สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณายอมรับวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ 3 ของประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าวได้ ทั้งน้ี หากพิจารณายอมรับ
วารสารทางวิชาการเพ่ิมเติมน้ี หากวารสารทางวิชาการเป็นวารสารทางวิชาการท่ีอยู่ในสํานักพิมพ์และวารสาร
ทางวิชาการกลุ่ม Open Access ที่อ้างว่าเป็นวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติตามที่ Jeffrey Beall ได้
รวบรวมไว้จากเว็บไซต์ http://scholarlyoa.com/ ก็จะไม่สามารถเสนอให้สภาสถาบันยอมรับเพ่ิมเติมได้ ทั้งน้ี 
เน่ืองจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 
ได้พิจารณาเห็นว่า ปัจจุบันมีวารสารทางวิชาการออนไลน์ในลักษณะของ Open Access (OA) เป็นจํานวนมาก 
โดยหน่ึงในลักษณะของวารสารทางวิชาการที่เป็น OA น้ีจะมีรูปแบบหนี่งที่เป็น Open Access ชนิด author-
pays model โดยวารสารทางวิชาการรูปแบบน้ีจะเปลี่ยนจากรูปแบบด้ังเดิมที่ผู้อ่านจะต้องเสียค่าบอกรับเป็น
สมาชิกวารสารส่วนบุคคลหรือห้องสมุดบอกรับวารสารในนามสถาบัน (institutional subscription) ซึ่งผู้แต่งมัก
ไม่เสียค่าตีพิมพ์ แต่ลิขสิทธ์ิของบทความจะต้องตกเป็นของสํานักพิมพ์ มาเป็นผู้แต่งบทความจะเป็นผู้จ่ายค่า
ตีพิมพ์ ส่วนผู้อ่านสามารถนําไปใช้ได้ฟรีโดยไม่ต้องบอกรับและไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาภายใต้
ลิขสิทธ์ิแบบ Creative Commons (CC-BY license) และประเด็นที่น่าเป็นห่วง คือ วารสารทางวิชาการจํานวน
มากที่เป็น OA จะเป็นวารสารทางวิชาการท่ีไม่ได้คุณภาพ เน่ืองจากสํานักพิมพ์เจ้าของวารสารทางวิชาการท่ีเป็น 
OA จะดําเนินธุรกิจแบบผิดจรรยาบรรณ ทําการตลาดแบบ direct marketing ค้ากําไรจากการคิดค่าตีพิมพ์จาก
นักวิชาการในราคาแพงโดยไม่ควบคุมคุณภาพทางวิชาการอย่างเข้มข้นเพียงพอ และมีคุณลักษณะไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด เช่น ไม่มีกําหนดการเผยแพร่แน่นอนชัดเจน ไม่มี
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญประเมินคุณภาพก่อนตีพิมพ์ (Peer review) หรือไม่มีกองบรรณาธิการท่ีเป็น
ผู้เช่ียวชาญ เป็นต้น ซึ่ง Jeffrey Beall บรรณารักษ์แห่ง Auraria Library, University of Colorado Denver, in 
Denver, Colorado. ได้รวบรวมรายช่ือสํานักพิมพ์และวารสารวิชาการกลุ่ม Open Access ที่อ้างว่าเป็นวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติที่คาดว่าไม่ได้คุณภาพไว้เป็นจํานวนมาก (รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล, 2555) ซึ่งที่ประชุม
ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เพ่ือรักษาไว้ซึ่งคุณภาพทางวิชาการของสถาบัน จึงไม่ควรให้บุคลากรตําแหน่ง
วิชาการของสถาบันนําผลงานไปเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในรายช่ือดังกล่าว และห้ามมิให้ใช้สํานักพิมพ์
และวารสารทางวิชาการดังกล่าวเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานเพ่ือขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ เว้นแต่วารสารทาง
วิชาการน้ันจะเป็นวารสารทางวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 2. การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turn-it-in ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนที่เป็น
นโยบายของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเพ่ือป้องกันการกระทําที่อาจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงของ
สถาบันในกรณีสถาบันจัดส่งผลงานทางวิชาการให้คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการประเมินผลงานทางวิชาการ และเป็นการป้องปรามไม่ให้
คณาจารย์ของสถาบันกระทําการอันขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีตัวอย่างการตรวจสอบ
ตามภาพที่ 5.5 



 
 

133 

ภาพท่ี 5.5 การตรวจสอบผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turn-it-in  
 

 
 
 
 
 

 ตามภาพที่ 5.5 จุดที่ 1 จะแสดงผลของความซ้ําซ้อนของผลงานทางวิชาการที่ตรวจสอบ และจุดที่ 2 
จะแสดงรายละเอียดความซ้ําซ้อนว่า มีการซ้ําซ้อนกับผลงานใดของใครและร้อยละเท่าไร ซึ่งจะแจกแจง
รายละเอียดให้เห็นพร้อมทั้งบอกแหล่งที่มาว่าเอกสารหรือผลงานที่ถูกซ้ําซ้อนน้ันได้รับการเผยแพร่ในแหล่งใดด้วย 
แต่การตรวจสอบด้วยโปรแกรมดังกล่าวจําเป็นต้องตรวจสอบด้วยผู้ปฏิบัติงานอีกคร้ัง เน่ืองจากบางคร้ังผลการ
ตรวจสอบพบว่าผลงานทางวิชาการมีความซ้ําซ้อนสูงมาก เช่น ร้อยละ 90 ขึ้นไป ซึ่งความซ้ําซ้อนดังกล่าวไม่ได้บ่ง
บอกว่าผลงานทางวิชาการน้ันจะมีการกระทําที่ขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณแต่อย่างใด หากแต่บางครั้ง
ผู้ปฏิบัติงานพบว่า เป็นซ้ําซ้อนกับผลงานทางวิชาการเรื่องเดียวกันเองของเจ้าของคนเดียวกัน เน่ืองจากได้เคยนํา
ผลงานทางวิชาการเร่ืองน้ันไปตรวจสอบด้วยโปรแกรมดังกล่าวแล้ว และโปรแกรมดังกล่าวได้นําผลงานทางวิชาการ
น้ันเข้าฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการตรวจสอบกับผลงานทางวิชาการอ่ืนในอนาคต ดังน้ัน หากมีการนําผลงานทาง
วิชาการเรื่องเดียวกันไปตรวจสอบอีกคร้ังก็จะพบว่ามีความซ้ําซ้อนในระดับสูง อย่างไรก็ตาม การอธิบายนี้คงไม่
ครอบคลุมในกรณีที่ว่า หากเป็นผลงานทางวิชาการเรื่องเดียวกันทําไมไม่ซ้ําซ้อนร้อยละ 100 ซึ่งสาเหตุน้ีอาจมา
จากการผลงานทางวิชาการน้ันได้ถูกนําไปตรวจสอบด้วยโปรแกรม Turn-it-in จากสํานักพิมพ์เจ้าของวารสารทาง
วิชาการหรือแหล่งเผยแพร่ใด และภายหลังจากการตรวจสอบแล้วได้มีการปรับแก้ไขผลงานเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ 
ดังน้ัน ต้นฉบับที่ถูกนําไปตรวจสอบในครั้งแรกกับครั้งหลังจึงมีความแตกต่างกัน ทําให้ความซ้ําซ้อนของผลงานทาง
วิชาการเร่ืองเดียวกันไม่เป็นร้อยละ 100 ซึ่งประเด็นน้ีจําเป็นต้องมีการตรวจสอบ อ่านค่า และสืบค้นข้อมูลอย่าง
ละเอียดจากผู้มีประสบการณ์  

 ขั้นตอนท่ี 9 สํานักบรรณสารการพัฒนาตรวจสอบแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ติมพ์เผยแพร่ใน
วารสารทางวิชาการ โดยบรรณารักษ์ผู้เช่ียวชาญจะทําหน้าที่ในการตรวจสอบรายช่ือวารสารทางวิชาการ ณ ปีที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการดังกล่าว ทั้งน้ี เน่ืองจากฐานข้อมูลต่างๆ มีการปรับปรุงรายช่ือวารสารทาง
วิชาการอยู่ตลอดเวลา ดังน้ัน ในวันที่ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ วารสารทางวิชาการดังกล่าวอาจอยู่ในฐานข้อมูลที่ 
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ก.พ.อ. กําหนด แต่หากตรวจสอบ ณ ปัจจุบัน วารสารทางวิชาการน้ันอาจถูกถอดออกจากฐานข้อมูลดังกล่าวแล้ว 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการ ดังน้ัน เพ่ือป้องกันความผิดพลาด ผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการจึงควร
เก็บรักษาหลักฐานที่แสดงได้ว่า ณ วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วารสารทางวิชาการน้ันเป็นวารสารทาง
วิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กําหนด เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในกรณีที่ ณ ปัจจุบันไม่สามารถสืบค้น
ข้อมูลย้อนหลังในวันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการน้ันได้ 

 ขั้นตอนท่ี 10 กองบริหารทรัพยากรบุคคลจัดทําหนังสือรายงานสรุปข้อมูลลงนามโดยผู้อํานวยการ
กองบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือนําเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพ่ือพิจารณานําเสนอที่ประชุม ก.ก.ว. และจัดทําระเบียบวาระการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ (ก.ก.ว.) และจัดส่งระเบียบวาระ
การประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอนให้คณะกรรมการทุกท่านก่อนการประชุมไม่
น้อยกว่า 3 วันทําการ โดยที่หนังสือเชิญประชุมลงนามโดยผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยในการ
นําเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทาง
วิชาการและการส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องแนบ
ข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดให้พิจารณาด้วย ทั้งน้ี ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ (ก.ก.ว.) ปรากฏตามตัวอย่างที่ 5.4 

 ขั้นตอนที่ 11 ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ หรือ       
ก.ก.ว. จะพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง คุณลักษณะของผลงานทางวิชาการ ให้ความเห็นชอบ     
ผลการประเมินผลการสอน ผลการประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอน และตรวจสอบ
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน รวมท้ังพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและความซ้ําซ้อน
ของผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตรวจสอบด้วยโปรแกรม Turn-it-in ดังตัวอย่างที่ 5.4 
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ระเบียบวาระท่ี 5.1  

เรื่องเสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา 

ชื่อเรื่อง การขอแต่งต้ัง อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ศิรบิวรรัตนกุล ขึ้นดํารงตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีปกติ 

 ด้วยคณะสถิติประยุกต์ได้เสนอขอแต่งต้ัง อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล พนักงาน
สถาบัน ตําแหน่งอาจารย์ ขึ้นดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธี
ปกติ และเสนอผลงานทางวิชาการประกอบการพิจารณา ดังน้ี  
  1. งานวิจัย จํานวน 3 เรื่อง ได้แก่ 
   1.1...................กรอกข้อมูลตามหลักการเขียนอ้างอิง............................................. 
.............................................................................................................(เป็นผลงานของผู้ขอ ร้อยละ 100) 
   1.2...................กรอกข้อมูลตามหลักการเขียนอ้างอิง............................................. 
.............................................................................................................(เป็นผลงานของผู้ขอ ร้อยละ 100) 
   1.3...................กรอกข้อมูลตามหลักการเขียนอ้างอิง............................................. 
.............................................................................................................(เป็นผลงานของผู้ขอ ร้อยละ 100) 
  2. บทความทางวิชาการ จํานวน 5 เรื่อง ได้แก่ 
   2.1...................กรอกข้อมูลตามหลักการเขียนอ้างอิง............................................. 
.............................................................................................................(เป็นผลงานของผู้ขอ ร้อยละ 100) 
   2.2...................กรอกข้อมูลตามหลักการเขียนอ้างอิง............................................. 
.............................................................................................................(เป็นผลงานของผู้ขอ ร้อยละ 100) 
   2.3...................กรอกข้อมูลตามหลักการเขียนอ้างอิง............................................. 
.............................................................................................................(เป็นผลงานของผู้ขอ ร้อยละ 100) 
   2.4...................กรอกข้อมูลตามหลักการเขยีนอ้างอิง............................................. 
.............................................................................................................(เป็นผลงานของผู้ขอ ร้อยละ 100) 
   2.5...................กรอกข้อมูลตามหลักการเขียนอ้างอิง............................................. 
.............................................................................................................(เป็นผลงานของผู้ขอ ร้อยละ 100) 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 5.4 
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  3.   เอกสารประกอบการสอน จํานวน 1 เรื่อง ได้แก่ 
   3.1...................กรอกข้อมูลตามหลักการเขียนอ้างอิง............................................. 
.............................................................................................................(เป็นผลงานของผู้ขอ ร้อยละ 100) 

 ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  1. อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล พนักงานสถาบัน ตําแหน่งอาจารย์ อัตรา
เงินเดือน 36,050.- บาท ตําแหน่งเลขที่ 100315 สังกัดคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์  
  2.  ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานสถาบัน ตําแหน่งอาจารย์ ด้วยวุฒิปริญญา
เอก สังกัดคณะสถิติประยุกต์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 รวมระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ด้วย
วุฒิปริญญาเอกและปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งอาจารย์ เป็นเวลา 2 ปี 1 เดือน (นับถึงวันที่ 1 สิงหาคม 
2557 ซ่ึงเป็นวันที่รับเรื่องพร้อมเอกสารครบถ้วนถูกต้อง) ทั้งน้ี ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคลากรให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2553 กําหนดว่า “บุคลากรผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จะต้องดํารงตําแหน่งอาจารย์และปฏิบัติ
หน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าวหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่ามาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี” 
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพงค์ เอ้ือวัฒนามงคล กรรมการกลางเพ่ือทําหน้าที่
ประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอนของบุคลากรผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการใน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ/ การจัดการระบบสารสนเทศ/ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้ประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน วิชา คส. 
4002 โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวิธีแล้วปรากฏว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
  4.  ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคลากรให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 
2553 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคลากรให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 กําหนดว่า บุคลากรผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จะต้องมีผลงานทาง
วิชาการ ดังน้ี 
   (1) ผลงานวิจัยที่เป็นผลงานของบุคลากรผู้ขอแต่เพียงผู้เดียวอย่างน้อย 1 ช้ิน 
หรือที่บุคลากรผู้ขอมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักอย่างน้อย 1 ช้ิน แต่
เมื่อรวมกันทุกช้ินแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ซึ่งมีคุณภาพดีขึ้นไปและได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ทั้งน้ี ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใดๆ และ 
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   (2)  ผลงานวิจัยที่เป็นผลงานของบุคลากรผู้ขอแต่เพียงผู้เดียวอย่างน้อย 1 ช้ิน 
หรือที่บุคลากรผู้ขอมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักอย่างน้อย 1 ช้ิน แต่
เมื่อรวมกันทุกช้ินแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ซึ่งมีคุณภาพดีขึ้นไปและได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ทั้งน้ี ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใดๆ หรือ 
   (3)  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผู้ขอเป็นผู้ดําเนินงานแต่เพียงผู้เดียวทั้งหมด 
หรือมีการดําเนินงานเป็นหมู่คณะ หรือเป็นงานท่ีมีการบูรณาการหลายสาขาวิชา อย่างน้อย 1 ช้ิน ซึ่งมี
คุณภาพดีขึ้นไป โดยผลงานน้ันเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือ
คณะวิชา ให้ความเห็นชอบ และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด รวมทั้งได้รับการรับรอง
การใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรม โดยประจักษ์ต่อสาธารณะ 
หรือ 
   (4)  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีเป็นผลงานของบุคลากรผู้ขอแต่เพียงผู้เดียว
อย่างน้อย 1 ช้ิน หรือที่บุคลากรผู้ขอมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และต้องเป็นผู้ดําเนินการหลัก
อย่างน้อย 1 ช้ิน แต่เมื่อรวมกันทุกช้ินแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ซึ่งมีคุณภาพดีขึ้นไปและได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 
   (5) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียงตําราที่เป็นผลงานของบุคลากรผู้ขอแต่เพียงผู้
เดียวอย่างน้อย 1 ช้ิน หรือที่บุคลากรผู้ขอมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และต้องเป็นผู้ดําเนินการ
หลักอย่างน้อย 1 ช้ิน แต่เมื่อรวมกันทุกช้ินแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ซึ่งมีคุณภาพดีขึ้นไปและ
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 
   (6)  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียงหนังสือที่เป็นผลงานของบุคลากรผู้ขอแต่เพียงผู้
เดียวอย่างน้อย 1 ช้ิน หรือที่บุคลากรผู้ขอมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และต้องเป็นผู้ดําเนินการ
หลักอย่างน้อย 1 ช้ิน แต่เมื่อรวมกันทุกช้ินแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ซึ่งมีคุณภาพดีขึ้นไปและ
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 
   (7)  บทความทางวิชาการที่เป็นผลงานของบุคลากรผู้ขอแต่เพียงผู้เดียวอย่าง
น้อย 1 ช้ิน หรือที่บุคลากรผู้ขอมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักอย่างน้อย 
1 ช้ิน แต่เมื่อรวมกันทุกช้ินแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ซึ่งมีคุณภาพดีขึ้นไปและได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ 
   (8)  กรณีศึกษา (Case study) ซึ่งเป็น Research/ Field Based Case ที่เป็น
ผลงานของบุคลากรผู้ขอแต่เพียงผู้เดียวอย่างน้อย 1 ช้ิน หรือที่บุคลากรผู้ขอมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 และต้องเป็นผู้ดําเนินการหลักอย่างน้อย 1 ช้ิน แต่เมื่อรวมกันทุกช้ินแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 
100 ซึ่งมีคุณภาพดีขึ้นไปและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด 
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  5. คณะกรรมการประจําคณะสถิติประยุกต์ ในการประชุมครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 
7 กรกฎาคม 2557 ได้พิจารณาคุณสมบัติ ผลการสอน ผลการประเมินเอกสารประกอบการสอน และ
ตรวจสอบผลงานทางวิชาการท่ีเสนอประกอบการพิจารณาแล้วปรากฏว่า มีความชํานาญในการสอน
และเป็นผู้มีคุณสมบัติเข้าข่ายที่จะเสนอให้พิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  6. ผลการตรวจสอบวารสารทางวิชาการท่ีใช้ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 ปรากฏว่า  
   6.1 International Journal of Digital Content Technology and its 
Applications (JDCTA) เป็นวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล SCImago Q2 ซึ่งเป็นวารสารทาง
วิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่ ก.พ.อ. กําหนด 
   6.2 KMITL Journal of Information Technology เป็นวารสารทางวิชาการที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่ ก.พ.อ. กําหนด  

 ดังน้ัน อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเสนอขอแต่งต้ังขึ้น
ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีปกติ หากผลงานทางวิชาการ
ผ่านการประเมิน จะได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ซ่ึงเป็นวันที่กองบริหารทรัพยากรบุคคลรับเรื่องพร้อม
เอกสารครบถ้วนถูกต้อง 

 จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 มติที่ประชุม 
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 ขั้นตอนที่ 12 กองบริหารทรัพยากรบุคคลจัดทํา (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ ซึ่งจะต้องดําเนินการให้เสรจ็สิ้นภายใน 7 วันทําการนับจากวันที่สิ้นสุด
การประชุม (2) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (3) แบบลงช่ือเข้าร่วมประชุม (4) 
ใบสําคัญรับเงิน และ (5) ระเบียบวารการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ซึ่งจะต้องจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารท่ีเก่ียวข้องให้กรรมการทุกท่านก่อนการประชุมไม่น้อย
กว่า 3 วันทําการ ทั้งน้ี เมื่อผู้ปฏิบัติงานจัดทําร่างระเบียบวาระการประชุมและหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว จะต้องนําเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณาร่างระเบียบวาระการประชุมก่อนลงนามในหนังสือเชิญ
ประชุม และเมื่อลงนามเรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจึงดําเนินการจัดทําระเบียบวาระการประชุมสําหรับ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการทุกท่านและส่งเอกสารทั้งหมดให้กรรมการทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 
 ทั้งน้ี ระเบียบวารการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการจะจัดทําเหมือนกับระเบียบ
วาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ โดยเพ่ิมมติคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ ดังตัวอย่างที่ 5.5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  7. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี  
   7.1 เห็นชอบกับผลการประเมินผลการสอน คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร่และคุณลักษณะของผลงานทางวิชาการที ่เสนอเพื่อประกอบการ
พิจารณา เว้นแต่วารสารทางวิชาการ International Journal of Digital Content Technology 
and its Applications (JDCTA) และ KMITL Journal of Information Technology ซึ่งเป็น
วารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่ ก.พ.อ. กําหนด ขอให้สถาบัน
ดําเนินการเพ่ือพิจารณาและรับรองเป็นวารสารทางวิชาการสําหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตาม
เกณฑ์ข้อ 3 ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
   7.2 เห็นชอบกับผลการประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน เรื่อง 
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
   นอกจากนี้ ที่ประชุมมีความเห็นว่า อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล เป็นผู้
มีคุณสมบัติเข้าข่ายที่จะเสนอให้พิจารณาแต่งต้ังขึ้นดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ และให้นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณา
ต่อไป 

ตัวอย่างที่ 5.5 
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 ขั้นตอนที่ 13 คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ 
และแต่งต้ังคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ โดยการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
น้ัน คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการจะคัดเลือกรายช่ือเกินกว่าจํานวนที่กําหนด เพ่ือให้เป็นรายช่ือ
สํารองในกรณีที่มีจํานวนอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่ครบตามที่กําหนด และเพ่ืออํานวยความสะดวกให้ ก.พ.ว. ใน
การพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้จัดทําคู่มือได้พัฒนาฐานข้อมูลรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนด ด้วย
โปรแกรม Micrisoft Access เพ่ือใช้ในการสืบค้นข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิสําหรับประกอบการพิจารณาคัดเลือกของที่
ประชุม ดังภาพที่ 5.6 

ภาพท่ี 5.6 ฐานข้อมลูรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที ่ก.พ.อ. กําหนด  

 
 
 
 
 

 
 นอกจากน้ี ในวันประชุมผู้ปฏิบัติงานจะต้องจ่ายเบ้ียประชุมให้กับคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการทุกท่าน พร้อมทั้งให้กรรมการทุกท่านลงนามในใบสาํคัญรับเงินและลงช่ือเข้าร่วมการประชุม โดยอัตราเบ้ีย
ประชุมของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วย
การจ่ายเงินสมนาคุณสําหรับผู้ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น และการจ่ายเงินสมนาคุณและเบ้ียประชุม
สําหรับการดําเนินการแต่งต้ังบุคลากรให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 มีดังน้ี 
 1. ประธานกรรมการ ในอัตราคนละ 3,750.- บาทต่อครั้ง 
 2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในอัตราคนละ 3,000.- บาทต่อครั้ง 
 3. เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ในอัตราคนละ 500.- บาทต่อครั้ง 

 ขั้นตอนที่ 14 กองบริหารทรัพยากรบุคคลดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ติดต่อทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิตามรายช่ือซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการคัดเลือกโดยแจ้งรายละเอียดที่เก่ียวข้อง เช่น รายช่ือผลงานทางวิชาการ และกําหนดการ
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ประเมินผลงานทางวิชาการ เป็นต้น จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผล
งานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการคัดเลือกไม่อยู่ในบัญชีรายช่ือที่ ก.พ.อ. กําหนด จะต้องดําเนินการขอความ
เห็นชอบจาก ก.พ.อ. ก่อนแต่งต้ัง และจัดทําแบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ และเตรียมเอกสารพร้อม
ด้วยหนังสือนําส่งผลงานทางวิชาการและเอกสารที่เก่ียวข้องโดยระบุวันจัดส่งผลการประเมินคืนสถาบันภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน สําหรับส่งให้คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 
 1. ผลงานทางวิชาการทุกเร่ืองที่เสนอประกอบการพิจารณา (ยกเว้นเอกสารประกอบการสอนและ
เอกสารคําสอน) 
 2. แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) หรือแบบเสนอแต่งต้ัง
บุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ. 04) 
 3. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ก.พ.ว.03) (ถ้ามี) 
 4. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ก.พ.ว.04) 
 5. แบบรับรองความซ้ําซ้อนของผลงานวิจัยที่ใช้ประกอบการขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการกับ
วิทยานิพนธ์ (ก.พ.ว. 12) 
 6. แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการตามประเภท และจํานวนผลงานทางวิชาการท่ีเสนอขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 
 7. แบบรายงานผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพ่ือแต่งต้ังบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.11) 
 8. แบบฟอร์มรายละเอียดการโอนเงิน (สําหรับกรณีที่ผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ ผู้ปฏิบัติงานจะ
ได้โอนเงินสมนาคุณประเมินผลงานทางวิชาการให้อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ) 
 9. คําสั่งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ แต่งต้ังคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทํา
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังตัวอย่างที่ 5.6 
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คําสั่งคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ที่ ก.พ.ว. 19/2557 
 

เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ของ อาจารย์ ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ 

     
 

 อาศัยอํานาจตามความในข้อ 21 และข้อ 40 แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคลากรให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2553 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 จึงแต่งต้ังคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ของ อาจารย์ ดร.ธนพันธ์ 
ไล่ประกอบทรัพย์ พนักงานสถาบัน ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขึ้นดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์           โดยวิธีปกติ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคําสั่งฉบับน้ี 

สั่ง ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 

              

(รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอ้ือพันธ์วิริยะกุล) 
ปฏิบัติราชการแทนประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 5.6 
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บัญชีรายละเอียดแต่งตั้งคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าทีป่ระเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  
แนบท้ายคําสัง่คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที ่ก.พ.ว. 19/2557 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2557 

ลําดับ
ที่ 

รายชื่อ สังกัด สาขาวิชาที่ได้รับแต่งตั้ง สาขาวิชาเชี่ยวชาญ ตําแหน่งใน อ.ก.พ.ว. หมายเหตุ 

1 ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช ์ - - - ประธานอนุกรรมการ 

 

แต่งตั้งจาก ก.พ.ว. 

2 ศาสตราจารย์ ดร.สุจิต บุญบงการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐศาสตร์
 

นโยบายสาธารณะและการเมือง
เปรียบเทียบ 
 

อนุกรรมการ  

3 ศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ลิ่มมณี 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐศาสตร์
 

รัฐศาสตร์
 

อนุกรรมการ  

4 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การระหว่างประเทศ
 

การระหว่างประเทศ อนุกรรมการ  

5 นายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ - - - เลขานุการ
 
 

ตัวแทนกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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 ขั้นตอนที่ 15 คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ และส่งผลการประเมินให้รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจะส่งต่อ
ผลการประเมินดังกล่าวให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชการดําเนินการ 

 ทั้งน้ี เมื่อส่งผลงานทางวิชาการและเอกสารเกี่ยวข้องให้กับคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทํา
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วไม่น้อยกว่า 15 วัน 
ผู้ปฏิบัติงานจะติดต่อและประสานงานเพ่ือสอบถามความครบถ้วยของการได้รับผลงานทางวิชาการและเอกสาร
ที่เก่ียวข้อง และก่อนครบกําหนดส่งผลการประเมินไม่น้อยกว่า 14 วัน ผู้ปฏิบัติงานจะติดต่อประสานงานเพ่ือ
สอบถามความคืบหน้าในการประเมินผลงานทางวิชาการพร้อมนัดประชุมคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทํา
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในกรณีที่สามารถคาดได้ว่ากรณี
ใดจะต้องจัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการอย่างแน่นอน เช่น กรณีที่มีอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการท่ีส่งผลการประเมินมายังสถาบันแล้ว
อย่างน้อย 2 ท่านมีผลการประเมินไม่ตรงกัน เป็นต้น 

 ขั้นตอนที่ 16 กองบริหารทรัพยากรบุคคลจัดทํา (1) หนังสือเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (2) แบบ
สรุปผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการพร้อมความเห็นประกอบการประเมินของอนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการแต่ละท่าน (3) 
แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) ส่วนที่ 3 แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
ตอนท่ี 1 การพิจารณาของคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ สําหรับเป็นเอกสารสรุปผลจากการประชุม (4) แบบลงช่ือเข้าร่วมการ
ประชุม และ (5) ใบสําคัญรับเงิน ซึ่งเอกสารลําดับที่ 4 และ 5 ใช้เป็นหลักฐานสําหรับการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณและ
เบ้ียประชุมให้กับคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการจากกองคลังและพัสดุในอัตราระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการ
จ่ายเงินสมนาคุณสําหรับผู้ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น และการจ่ายเงินสมนาคุณและเบ้ียประชุมสําหรับ
การดําเนินการแต่งต้ังบุคลากรให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 ดังต่อไปน้ี 
 1.  ค่าสมนาคุณสําหรับอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังน้ี 
  1.1 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการที่ขอแต่งต้ังขึ้นดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้จ่ายใน
อัตรา 3,000.- บาทต่ออนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน 
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  1.2 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการที่ขอแต่งต้ังขึ้นดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้จ่ายใน
อัตรา 4,000.- บาทต่ออนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน 
  1.3 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการที่ขอแต่งต้ังขึ้นดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ หรือตําแหน่ง
ตําแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ให้จ่ายในอัตรา 5,000.- บาทต่ออนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน 
 2. ค่าเบ้ียประชุมแก่คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังน้ี 
  2.1 ประธานอนุกรรมการ ในอัตรา 3,000.- บาทต่อครั้ง 
  2.2 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในอัตราคนละ 2,400.- บาทต่อครั้ง 
  2.3 เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ในอัตรา 500 บาทต่อครั้ง 

 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการท่ีทําหน้าที่ประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการจะได้รับค่าสมนาคุณตามระดับตําแหน่งที่ทําหน้าที่
ประเมินคุณภาพ และหากเข้าร่วมประชุมจะได้รับค่าเบ้ียประชุมตามอัตราที่กําหนดด้วย เช่น อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ทําหน้าที่
ประชุมคุณภาพผลงานทางวิชาการของผู้ขอตําแหน่งศาสตราจารย์ จะได้รับค่าสมนาคุณในการประเมินคุณภาพ
ผลงานทางวิชาการ จํานวน 5,000 บาท และเมื่อมีการประชุม อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทําหน้าที่ประเมินผล
งานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการท่านใดที่เข้าร่วมประชุมจะได้รับค่าเบ้ียประชุมอีก 
จํานวน 2,400 บาท รวมเป็นเงินที่ต้องจ่ายสําหรับค่าสมนาคุณและค่าเบ้ียประชุมให้กับอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 1 ท่านซึ่งทําหน้าที่ประเมิน
คุณภาพผลงานทางวิชาการของผู้ขอตําแหน่งศาสตราจารย์ เป็นเงิน 7,400 บาท 

 นอกจากน้ี ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเดินทางของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทําหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เช่น ค่าโดยสารรถยนต์สาธารณะ ค่า
โดยสารเคร่ืองบินเป็นยานพาหนะไปกลับ หรือค่าที่พัก (สําหรับท่านมีเดินทางมาจากต่างจังหวัด) สถาบันจะต้อง
ดูแลและจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการด้วย 

 ขั้นตอนที่ 17 คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการประชุมเพ่ือพิจารณาผลการประเมินร่วมกัน เว้นแต่กรณีประเมินตําแหน่ง           
รองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ ประธาน อ.ก.พ.ว. อาจกําหนดงดเว้นการ
ประชุม และให้ถือผลการประเมินรายบุคคลที่เป็นเอกฉันท์น้ันเป็นผลการพิจารณาของที่ประชุม อ.ก.พ.ว. ก็ได้ 

 ในขั้นตอนน้ี ผู้ปฏิบัติงานจะทําหน้าที่เป็นเลขานุการหรือผู้เข้าร่วมประชุมแล้วแต่กรณีซึ่งจะต้องเป็น
ผู้รายงานผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทําหน้าที่ประเมินผลงาน
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ทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการแต่ละท่านให้ประธานในที่ประชุม ตลอดจนอธิบาย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบเพ่ือดําเนินการประชุม และต้องทําหน้าที่ในการอํานวย
ความสะดวกให้กับที่ประชุม จดบันทึกความเห็นของที่ประชุม และจัดการงานเอกสารที่ใช้ประกอบการประชุม
เพ่ือให้เอกสารมีความถูกต้องสําหรับใช้อ้างอิงและนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการ สภาสถับนบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งน้ี การประชุม
คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการเป็นกระบวนการที่มีความสําคัญเป็นอย่างมาก อาจถือได้ว่าเป็นกระบวนการที่จะช้ีผลการพิจารณา 
เน่ืองจากหากมีปัญหาขัดข้องหรือเกิดความไม่เข้าใจเก่ียวกับกฎระเบียบหรือช่องทางในการดําเนินการต่างๆ 
เลขานุการจะต้องช้ีแจงประเด็นต่างๆ ให้แก่ที่ประชุม ซึ่งบ่อยครั้งจะพบว่า ความไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ต่างๆ อาจ
นํามาซึ่งผลการพิจารณาไม่สมบูรณ์ได้ 

 นอกจากน้ี หากท่ีประชุมคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการอาจมีมติให้ผู้ขอปรับปรุงหรือแก้ไขผลงานเดิม หรือให้ส่งผลงานเพ่ิมเติม 
หรือให้ดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใด ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องดําเนินการสรุปความเห็น มติที่ประชุม พร้อมด้วย
หนังสือช้ีแจงรายละเอียดที่ลงนามโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการในฐานะปฏิบัติราชการแทนประธาน
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเพ่ือแจ้งให้ผู้ขอทราบเพ่ือดําเนินการตามมติคณะอนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และผู้ขอ
จะต้องส่งผลงานทางวิชาการท่ีปรับปรุงหรือแก้ไข หรือผลงานเพ่ิมเติม หรือดําเนินการตามมติคณะอนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการภายใน 90 วัน
นับจากวันที่ทราบมติ หากผลงานทางวิชาการผ่านการประเมินจะได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ต้ังแต่วันที่กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับผลงานทีป่รับปรุงหรือแก้ไข หรือได้รับผลงานเพ่ิมเติม หรือได้รับเรื่องที่
ได้ดําเนินการตามมติคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ แต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทําหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการอาจกําหนดให้ผู้ขอดําเนินการตามมติ 
คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการเกินกว่าระยะเวลาท่ีกําหนดได้ แต่หากพ้นกําหนดระยะเวลาที่กําหนดหรือกําหนดระยะเวลาตามที่
คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการกําหนด ผู้ปฏิบัติงานโดยความกองบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องนําเสนอผลการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการต่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไปตามที่เห็นสมควร 

 ในกรณีที่คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการมีมติให้ผู้ขอปรับปรุงหรือแก้ไขผลงานเดิม หรือให้ส่งผลงานเพิ่มเติม หรือให้ดําเนินการ
อย่างหน่ึงอย่างใด เมื่อผู้ขอดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจะต้องส่งผลงานที่ปรับปรุงหรือแก้ไข หรือได้รับ
ผลงานเพ่ิมเติม หรือได้รับเรื่องที่ได้ดําเนินการตามมติคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทําหน้าที่ประเมินผลงาน
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ทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการให้คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทําหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการพิจารณาและต้องจัดให้มีการประชุม
คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการเพ่ือพิจารณาผลการประเมินร่วมกันอีกครั้ง ทั้งน้ี เว้นแต่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทํา
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการจะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 ขั้นตอนที่ 18 กองบริหารทรัพยากรบุคคลจัดทํา (1) สรุปความเห็นและผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการของท่ีประชุมคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ (2) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) (3) 
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (4) แบบลงชื่อเข้าร่วมประชุม และ (5) ใบสําคัญ
รับเงินสําหรับกรรมการทุกท่านในอัตราเดียวกับขั้นตอนที่ 12 ทั้งน้ี เมื่อผู้ปฏิบัติงานจัดทําร่างระเบียบวาระการ
ประชุมและหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว จะต้องนําเสนอรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเพ่ือพิจารณาร่างระเบียบ
วาระการประชุมก่อนลงนามในหนังสือเชิญประชุม และเมื่อลงนามเรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจึงดําเนินการจัดทํา
ระเบียบวาระการประชุมสําหรับคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการทุกท่านและส่งเอกสารท้ังหมดให้
กรรมการทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 12 

 ขั้นตอนที่ 19 คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการ
ประเมินผลงานทางวิชาการของ อ.ก.พ.ว. และประมวลสรุปผลพร้อมทําความเห็นเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 
โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทําแบบฟอร์มสําหรับเป็นมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ดังตัวอย่างที่ 5.7 
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 ขั้นตอนที่ 20 กองบริหารทรัพยากรบุคคลจัดทํา (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหน่งทางวิชาการ (2) สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับสรุปนําเสนอ
สภาสถาบัน) และ (3) ระเบียบวาระการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง การแต่งต้ัง
บุคลากรให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ในขั้นตอนน้ี ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอีกคร้ังเพ่ือไม่ให้
เกิดความผิดพลาดในการแต่งต้ัง เช่น สาขาวิชาที่กําหนดตําแหน่ง หรือวันที่แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง เป็นต้น 

 ขั้นตอนที่ 21 สภาสถาบันพิจารณาอนุมัติผลการพิจารณา เมื่อสภาสถาบันอนุมัติผลการพิจารณา
เรียบร้อยแล้วน้ัน ผู้ปฏิบัติจะต้องจัดทํามติสภาสถาบันซึ่งเป็นเอกสารในแบบคําขอรับการพิจารณากําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) ส่วนที่ 4 มติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพ่ือนําเสนอรอง
อธิการบดีฝ่ายบริหารในฐานะเลขานุการสภาสถาบัน โดยจะต้องนําเสนอผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการใน
ฐานะที่กํากับดูแลงานขอตําแหน่งทางวิชาการของสถาบัน โดยเอกสารส่วนน้ีจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ระดับตําแหน่งที่พิจารณา เช่น กรณีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ปรากฏตามตัวอย่างที่ 
5.8 และกรณีตําแหน่งศาสตราจารย์ ปรากฏตามตัวอย่างที่ 5.9 

 
 
ตอนท่ี 2  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 

 คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ในการประชุม ครั้งที่    1/2557    เมื่อวันที่   29 มกราคม 2557   พิจารณาผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการของ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพรรษา ศุภนนท์  ตามท่ีคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอแล้ว เห็นว่า  
งานวิจัยและงานแต่งหรือเรียบเรียงตํารา   มีคุณภาพ   อยู่     ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด และเป็นผู้มี
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด จึงเห็น   สมควร   ให้กําหนด
ตําแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพรรษา ศุภนนท์   เป็นตําแหน่ง   รองศาสตราจารย์   ใน
สาขาวิชา    บริหารธุรกิจ    และให้นําเสนอที่ประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์พิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ เอ้ือพันธ์วิริยะกุล) 
เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 

วันที่ 29 มกราคม 2557 

ตัวอย่างที่ 5.7 
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ส่วนที่ 4  มติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่     7/2556     เมื ่อวันที่  
6 กันยายน 2556     พิจารณาแล้วมีมติ    อนุมัติ  

1.  ให้แต่งต้ัง                               ขึ้นดํารงตําแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ใน
สาขาวิชา     บริหารธุรกิจ (การจัดการเชิงปฏิบัติการ)     ได้ต้ังแต่วันที่  10 เมษายน 2556      

2. ให้อธิการบดีออกคําสั่งแต่งต้ังบุคคลดังกล่าวในข้อ 1 และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ออกคําสั่งแต่งต้ัง พร้อมสําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอรับ
การพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่ง  ทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ. 03) 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ุ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
วันที่ 6 กันยายน 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 5.8 

ข้อความที่แตกต่างกันระหว่าง
ตําแหน่ง ผศ. และ รศ. กับ ศ. 
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ส่วนที่ 4  มติสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่     พิเศษ 1/2556     เมื่อ
วันที่     13 กุมภาพันธ์ 2556     พิจารณาแล้วมีมติ    อนุมัติ  
 1. ให้แต่งต้ัง          ขึ้นดํารงตําแหน่ง  ศาสตราจารย์  
ในสาขาวิชา     สถิติ     ได้ต้ังแต่วันที่     29 ตุลาคม 2555   
 2. ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือนําเสนอ
นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง        
ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา   สถิติ   ได้ต้ังแต่วันที่   29 ตุลาคม 2555    พร้อมส่ง
สําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และ
แบบคําขอรับการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ (แบบ ก.พ.อ. 03) 

 
     

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากลุ) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 5.9 

ข้อความที่แตกต่างกันระหว่าง
ตําแหน่ง ผศ. และ รศ. กับ ศ. 
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 เมื่อสภาสถาบันอนุมัติผลการพิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
เรียบร้อยแล้ว สําหรับผู้ไม่ผ่านการพิจารณา ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทําหนังสือแจ้งผลการพิจารณาถึงผู้ขอโดยตรง
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยหนังสือแจ้งผลน้ีจะแจ้งให้ทราบผลการพิจารณาและมีข้อความแจ้งเพ่ิมเติมว่า 

  “อน่ึง หากท่านประสงค์จะขอทราบความเห็นประกอบการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
ขอให้ท่านมีหนังสือแจ้งความประสงค์ไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นทางการ” 

 ทั้งน้ี หากผู้ขอประสงค์จะทราบความเห็นประกอบการพิจารณา ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสรุปความเห็นซึ่งที่
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการได้เห็นชอบแล้วเท่าน้ันแจ้งให้ผู้ขอทราบ และสําหรับผู้ขอที่
ผ่านการพิจารณาได้อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 22 

 ขั้นตอนที่ 22 ในกรณีที่สภาสถาบันอนุมัติให้ผู้ขอได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการตามที่เสนอ
ขอ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องดําเนินการใน 2 กรณี ดังน้ี 
 1. กรณีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทําคําสั่งแต่งต้ัง
ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ โดยระบุสาขาวิชาและวันที่ได้รับแต่งต้ัง และอัตราเงินเดือนปัจจุบัน ดังตัวอย่างที่ 
5.10 และในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนที่จะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมาก เน่ืองจากคําสั่งแต่งต้ังน้ัน
จะต้องไม่ให้เกิดความผิดพลาดในทุกประการ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องส่งร่างคําสั่งดังกล่าวให้กลุ่มงานทะเบียน
ประวัติและค่าตอบแทนตรวจสอบข้อมูลอีกคร้ัง 
 2. กรณีตําแหน่งศาสตราจารย์ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพ่ือจัดส่งให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือนําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผ่าน ก.พ.อ. เพ่ือนําเสนอ
นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง โดยมีรายการเอกสารที่เก่ียวข้อง 
ดังน้ี 
  2.1 หนังสือนําเพ่ือเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังซึ่งลงนามโดยอธิการบดี  
  2.2 รูปถ่ายสูทสากลสีดําหรือกรมท่า หรือกรณีข้าราชการสามารถสวมชุดปรกติขาวประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขนาด 1 น้ิว จาํนวน 2 รูป 
  2.3 สําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 
  2.4 แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว. 03) ครบทุกส่วน ซึ่งลง
นามรับรองสําเนาถูกต้องโดยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 
  2.5 แบบ กม.1 (ข้าราชการ) หรือสําเนาสัญญาจ้างซึ่งแสดงให้เห็นว่าในวันที่ได้รับแต่งต้ังยังมี
สถานะเป็นบุคลากรของสถาบัน (พนักงานสถาบันหรือพนักงานวิชาการ) ซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดย
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนประวัติและค่าตอบแทน 
  2.6 รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้องโดยผู้จัดทํารายงานการประชุมสภาสถาบันหรือหัวหน้าสํานักงานสภาสถาบัน 
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  2.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ซึ่งลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้องโดยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 
  2.8 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ัง
บุคลากรให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
  2.9 ผลงานทางวิชาการที่เสนอประกอบการพิจารณาทุกช้ิน 
  2.10 ประวัติของผู้ที่ขอให้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็น
ศาสตราจารย์ ดังตัวอย่างที่ 5.11 
 ทั้งน้ี เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์แล้ว ผู้ปฏิบัติงาน
จะต้องจัดทําคําสั่งเพ่ือเลื่อนตําแหน่งให้ผู้ขอตําแหน่ง ดังตัวอย่างที่ 5.12 
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คําสั่งสถาบนับัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

ท่ี                /2556 

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตาํแหน่งทางวิชาการ 
                               

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญั ติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ . 2547 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 
2509 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 
ประกอบกับข้อ 47 แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ัง
บุคลากรให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ข้อ 7 แห่งข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคลากรให้
ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 54 แห่ง
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคลากรให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2553 และโดยอนุมัติของสภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 จึงแต่งต้ังข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 4 ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคําสั่งฉบับน้ี 

สั่ง ณ วันที่             กันยายน พ.ศ. 2556 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์) 
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ตัวอย่างที่ 5.10 
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บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
แนบท้ายคําสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่                   /2556  ลงวันที่                   กันยายน พ.ศ. 2556 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-ชื่อสกุล วุฒิ 
ตําแหน่งและส่วนราชการเดิม ดํารงตําแหน่ง

ปัจจุบันเมื่อ 
อัตราเงินเดือน ตําแหน่งที่เลื่อน อัตราเงินเดือน 

ตั้งแต่วันที่ 
ตําแหน่ง/ สังกัด เลขที่ อันดับ ขั้น ตําแหน่ง/ สังกัด เลขที่ อันดับ ขั้น 

1 
 

นางวราภรณ ์
จิรชีพพัฒนา 

Ph.D. 
(Computing and 
Information 
Systems) 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ) 
คณะสถิติประยุกต์ 
 

202 

 

29 เม.ย. 42 - 40,830 รองศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ) 
คณะสถิติประยุกต์ 
 

202 

 

- 

 

 

40,830 18 มี.ค. 56 

 

2 นายชัยรัช 
หิรัญยะวะสิต 

Ph.D.
(Operations 
Management) 

อาจารย์ 
คณะบริหารธุรกิจ 

127 2 ธ.ค. 34 - 39,630 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) 
คณะบริหารธุรกิจ 
 

127 - 39,630 10 เม.ย. 56 

3 นางสาวทิพวรรณ 
กิตติวิบูลย์ 

Ph.D.
(Sociology) 

อาจารย์ 
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

425 30 มิ.ย. 31 - 39,630 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาพัฒนาสังคม) 
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

425 - 39,630 10 เม.ย. 56 

4 นายปราโมทย์ 
ลือนาม 

Ph.D.
(Information 
Systems) 

อาจารย์ 
คณะสถิติประยุกต์ 

547 2 ก.พ. 41 - 28,370 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาวิชาการจดัการระบบ
สารสนเทศ) 
คณะสถิติประยุกต์ 
 

547 - 28,370 10 เม.ย. 56 
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ประวติัของผูท่ี้ขอให้นําความกราบบงัคมทูลพระกรณุา 
โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้เป็นศาสตราจารย ์

-------------------------------------- 
 
ช่ือ  นางนิสดารก ์เวชยานนท ์
 

วนั เดือน ปีเกิด  ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๙๙  อาย ุ๕๖ ปี  วนัเกษียณอาย ุ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 

ประวติัการศึกษา 
 - Doctor of Philosophy (Political Science) Northern Illinois University, U.S.A. 
 - พฒันบรหิารศาสตรมหาบณัฑติ  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
  (รฐัประศาสนศาสตร)์ 
 - ครศุาสตรบณัฑติ (ภาษาฝรัง่เศส) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 

ประวติัการรบัราชการ 
 - ตําแหน่งรองศาสตราจารย ์สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์ ๑๗ กนัยายน ๒๕๔๔ 
 - ตําแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์ ๒๗ กนัยายน ๒๕๓๓ 
 - ตําแหน่งอาจารยป์ระจาํคณะรฐัประศาสนศาสตร ์ ๑ สงิหาคม ๒๕๒๒ 
  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชัน้สงูสดุท่ีได้รบั 
 - มหาวชริมงกุฎ ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๔ 
 - ประถมาภรณ์ชา้งเผอืก ๕ ธนัวาคม ๒๕๔๙ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างที่ 5.11 

* รูปแบบและขนาดอักษร คือ Browallia New ขนาด 16 เป็นไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
** ตัวเลข เป็นเลขไทย ห้ามใช้เลขอารบิก 
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คําสั่งสถาบนับัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 
ท่ี                /2556 

เรื่อง การเลื่อนระดับตําแหน่งและการให้พนักงานสถาบันไดร้ับเงินเดือนและค่าตอบแทนตาม
มติคณะรัฐมนตรีตามตําแหน่งในมาตรา 18 (ก) 

แห่งพระราชบัญญัติระเบยีบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 

                               

 ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง รองศาสตราจารย์พิริยะ ผลพิรุฬห์ พนักงาน
สถาบัน ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้ดํารง
ตําแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2555 น้ัน 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 65/1 และมาตรา 65/2 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 12 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2553 ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคลากรให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2553 
ประกอบกับข้อ 18 แห่งระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง 
ค่าตอบแทนอ่ืน และการเลื่อนเงินเดือนประจําปีของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2553 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2547 
โดยอนุโลม และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งต้ังศาสตราจารย์ ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม 2556 จึงให้
พนักงานสถาบันเลื่อนระดับตําแหน่งและได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนตามมติคณะรัฐมนตรีตามตําแหน่ง 
จํานวน 1 ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคําสั่งฉบับน้ี 

สั่ง ณ วันที่             กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 

(ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ์) 
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตัวอย่างที่ 5.12 
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บัญชีรายละเอยีดการเลื่อนระดับตําแหน่งและการให้พนักงานสถาบันได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนตามมติคณะรัฐมนตรีตามตําแหน่งในมาตรา 18 (ก)  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

แนบท้ายคําสัง่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่                     /2556 ลงวันที ่               กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 
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 ขั้นตอนที่ 23 กองบริหารทรัพยากรบุคคลแจ้งผลการพิจารณา โดยขั้นตอนน้ี ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดทํา
หนังสือแจ้งผลการพิจารณา พร้อมทั้งเชิญให้ผูไ้ด้รับตําแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นเข้าร่วมพิธีแสดงความยินดีในโอกาส
ที่ได้รับตําแหน่ง ซึ่งอธิการบดีจะเป็นผู้มอบกระเช้าดอกไม้สดพร้อมด้วยเงินรางวัลที่ได้รับตําแหน่งทางวิชาการ
สูงขึ้นในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบัน และสถาบันจะทําประชาสัมพันธ์การได้รับตําแหน่ง
ดังกล่าวเพ่ือประกาศให้ทราบโดยท่ัวไป อน่ึง เงินรางวัลที่ได้รับตําแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นน้ันมีอัตราตามระเบียบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณสําหรับผู้ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 
และการจ่ายเงินสมนาคุณและเบ้ียประชุมสําหรับการดําเนินการแต่งต้ังบุคลากรให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 
2555 ดังน้ี 
 1. บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่อนวันที่ครบระยะเวลาท่ี
กําหนดเป็นคุณสมบัติของการย่ืนขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีนับจากวันที่
ครบระยะเวลาที่กําหนดเป็นคุณสมบัติของการย่ืนขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิต   
พัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคลากรให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้จ่ายในอัตราคนละ 25,000 บาท 
 2. บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ก่อนวันที่ครบระยะเวลาท่ี
กําหนดเป็นคุณสมบัติของการย่ืนขอตําแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีนับจากวันที่
ครบระยะเวลาที่กําหนดเป็นคุณสมบัติของการย่ืนขอตําแหน่งรองศาสตราจารย์ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิต     
พัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคลากรให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้จ่ายในอัตราคนละ 50,000 บาท 
 3. บุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ภายในระยะเวลาไม่
เกินห้าปีนับจากวันที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้จ่ายในอัตรา คนละ 100,000 บาท 
 4. บุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นโดยวิธีพิเศษในกรณีที่ขอ
ข้ามตําแหน่ง เช่น บุคลากรตําแหน่งอาจารย์ที่ได้รับแต่งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือบุคลากรตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินสมนาคุณในอัตราตาม
ตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ังด้วย 

 นอกจากน้ี ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดทําระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือแจ้ง
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือทราบการแต่งต้ัง และจัดทําหนังสือนําเพ่ือรายงานการแต่งต้ัง
ตําแหน่งทางวิชาการให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือทราบภายใน 30 วันนับต้ังแต่วันที่มีคําสั่ง
แต่งต้ังด้วย  

 ขั้นตอนที่ 24 การรายงานให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลและคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาผ่านทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือทราบ 
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กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน หรือแผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 
 การปฏิบัติงานด้านการขอตําแหน่งทางวิชาการซึ่งเป็นภารกิจที่สําคัญมากประการหนึ่งของการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาน้ัน กองบริหารทรัพยากรบุคคลโดยผู้ปฏิบัติงานได้จัดกิจกรรม
ประกอบการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 1. กิจกรรม NIDA HR Clinic เป็นกิจกรรมของกองบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีผู้ปฏิบัติงานได้
นํามาใช้ในการปฏิบัติงานการขอตําแหน่งทางวิชาการด้วยการให้บริการให้คําปรึกษา แนะนํา และช้ีแจง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ผู้ขอถึงหน่วยงานทั้งเป็นตัวต่อตัว หรือเป็น
หมู่คณะ  
 2. การบริการตวจสอบเอกสาร ข้อมูล และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าสู่กระบวนการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ ซึ่งรวมถึงการจัดรูปแบบเอกสารให้มีความเรียบร้อยด้วย 
 3. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล หลักเกณฑ์ และแบบฟอร์มที่เก่ียวข้องบนหน้าเว็บไซต์
ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบสื่อสารภายในสถาบัน (ICS) โดยเฉพาะในระบบ ICS น้ัน 
ผู้ปฏิบัติงานได้แบ่งเอกสารต่างๆ ตามระดับตําแหน่งที่จะเสนอเพ่ือให้สะดวกต่อการนําไปใช้งาน 
 4. การพัฒนาระบบสารเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับผลงานทางวิชาการ และประวัติและผลงานที่เก่ียวข้องกับผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการ เพ่ือให้เป็น
ฐานข้อมูลในการค้นหาผลงานทางวิชาการ และอํานวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลในเอกสารท่ีมีจํานวน
มาก 
 5. การออกแบบกําหนดการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกัน เพ่ือให้การ
ดําเนินการสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเน่ือง และประชาสัมพันธ์กําหนดการดังกล่าวให้ผู้ขอทุกท่านทราบ
เพ่ือให้สามารถใช้ในการวางแผนเสนอเรื่องเพ่ือขอตําแหน่งทางวิชาการ 
 6. การพัฒนาฐานข้อมูลบัญชีรายผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนด เน่ืองจากบัญชีรายช่ือดังกล่าว 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รวบรวมและจัดส่งให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นรูปเล่มเอกสารซึ่งยากต่อ
การสืบค้นข้อมูล ดังน้ัน จึงได้ออกแบบและจัดทําระบบฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้วยโปรแกรม 
Microsoft Access เพ่ือใช้การค้นหารายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการ 
 7. การจัดอบรมและสัมมนาให้ความรู้เก่ียวกับการขอตําแหน่งทางวิชาการประจําปีทุกปี โดยหัวข้อ
ในการอบรมสัมมนานั้นจะกําหนดตามเหตุผลและความจําเป็นในแต่ละปี เพ่ือให้คณาจารย์ผู้ขอสามารถรู้เท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการต่างๆ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังด้วย 
 8. การจัดทําข้อมูลความก้าวหน้าในการดําเนินการ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาใช้ในการ
ติดตามการปฏิบัติงาน โดยข้อมูลดังกล่าวจะประกอบด้วยรายละเอียดต้ังแต่เริ่มต้นกระบวนการ และพยากรณ์
ได้ว่า การขอตําแหน่งกรณีใดจะสิ้นสุดและทราบผลได้เมื่อใด  
 9. การกําหนดระยะเวลาในการจัดส่งผลการประเมินไว้ในหนังสือจัดส่งผลงาน และการ
ประสานงานเพ่ือติดตามผลการประเมินผลงานทางวิชาการกับอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่
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ประเมินผลงานทางวิชการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นระยะ เช่น ภายหลังจากการจัดส่ง
ผลงานทางวิชาการไม่เกิน 14 วัน และก่อนครบกําหนดส่งผลงานการประเมินไม่น้อยกว่า 14 วัน 
 10. การรายงานความคืบหน้าของการดําเนินการให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพ่ือทราบเป็นระยะๆ 
 11. การแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบที่เก่ียวข้องให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์ตลอดเวลา 
 12. การจัดทําข้อมูลเก่ียวกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการให้กับผู้ขอของ
สถาบัน เช่น รายละเอียดการเดินทางต่างๆ เช่น สถานที่รับส่ง รายละเอียดทางการเงิน เช่น ช่ือและเลขที่บัญชี
ธนาคาร รายละเอียดเก่ียวกับที่อยู่ โดยลงรายละเอียดไปถึงความชอบต่างๆ ของผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น อาหารว่างที่
ชอบ นอกจากน้ียังได้มีการจัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับผลการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการในครั้งต่างๆ ไว้เป็น
ข้อมูลในการคัดเลือกของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการด้วย เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิท่านใดให้ผ่านก่ี
ครั้ง ให้ไม่ผ่านก่ีครั้ง เป็นต้น  
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บทที่ 6 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและการพัฒนา 

 การเขียนคู่มือปฏิบัติงานน้ี ผู้จัดทําคู่มือได้เขียนโดยยึดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการของสถาบันที่ใช้บังคับ ณ พ.ศ. 2557 ประกอบกับเทคนิค ข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติ และข้อสังเกตุที่ได้
จากประสบการณ์การปฏิบัติงานตลอดระยะเวลากว่า 6 ปีที่ผ่านมา และผู้จัดทําได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
แหล่งต่างๆ เพ่ือให้คู่มือน้ีมีความสมบูรณ์มากที่สุด และในบทที่ 6 เป็นบทท่ีว่าด้วยปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขและการพัฒนา ซึ่งผู้จัดทําคู่มือได้กลั่นกรองจากประสบการณ์โดยตรงจากการปฏิบัติงานและ
เรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ แบ่งเน้ือหาออกเป็น (1) ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และ (2) ข้อเสนอแนะ
และแนวทางการพัฒนางาน โดยจะได้อธิบายต่อไปน้ี 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการค่อนข้างบ่อย ทําให้ยากต่อการสื่อสาร
และทําความเข้าใจกับคณาจารย์ผู้ขอ โดยที่คณาจารย์ผู้ขอเป็นบุคคลที่มีภารกิจค่อนข้าง ไม่มีเวลาในการ
ติดตามความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และเมื่อมีการจัดให้มีการช้ีแจงทําความเข้าใจ คณาจารย์ผู้ขอส่วนมากไม่เข้า
ร่วมการช้ีแจง  
 2. หลักเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงมีความซับซ้อนและรายละเอียดค่อนข้างมากในการดําเนินการ 
เช่น การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ จะต้องเป็นวารสารทางวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลที่ 
ก.พ.อ. กําหนด ซึ่งผู้ขอและผู้ปฏิบัติงานจะต้องเข้าไปตรวจสอบว่า วารสารทางวิชาการดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล
ที่กําหนดหรือไม่ด้วยการเข้าไปยังเว็บไซต์ของฐานข้อมูลซึ่งบางฐานข้อมูลจํากัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสําหรับ
สมาชิกเท่าน้ัน และการเป็นสมาชิกฐานข้อมูลมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จึงอาจไม่คุ้มค่าที่สถาบันจะสมัครสมาชิก
ฐานข้อมูลทุกฐานที่ ก.พ.อ. กําหนด จึงทําให้เกิดปัญหาในการดําเนินการตรวจสอบ  
 3. บัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก .พ .อ . กําหนดขาดการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในบัญชีรายช่ือที่กําหนดบางท่านเสียชีวิตไปแล้วหรือบางท่านไม่รับทําหน้าที่ และรายช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิบางสาขาวิชามีจํานวนค่อนข้างน้อย ทําให้ยากต่อการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้ตรงกับผลงานทาง
วิชาการท่ีประเมิน และหากคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากนอกบัญชีรายช่ือที่ ก.พ.อ. กําหนด จะต้องขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาก่อนแต่งต้ัง ซึ่งใช้เวลาในการดําเนินการ
ค่อนข้างนานมาก และระหว่างรอผลการพิจารณาเห็นชอบให้ทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ สถาบันไม่
สามารถดําเนินการใดได้จนกว่าจะทราบผลการพิจารณา  
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 4. ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการขอตําแหน่งทางวิชาการของคณะต่างๆ ที่เป็นต้นทางในการ
ดําเนินการด้านการขอตําแหน่งทางวิชาการขาดความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ และ
ไม่มีความเข้าใจรายละเอียดเก่ียวกับผลงานทางวิชาการ เช่น การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือประเภทของ
ผลงานทางวิชาการ เป็นต้น 
 5. กระบวนการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมีจํานวนเอกสารและรายละเอียดที่ต้องกรอกและ
ระบุค่อนข้างมาก ทําให้เกิดความยุ่งยากจนทําให้บางครั้งข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารต่างๆ มีความผิดพลาดไม่
ตรงกัน เช่น ประวัติและผลงาน ผลงานย้อนหลัง หรือข้อมูลเก่ียวกับผลงานทางวิชาการท่ีใช้ประกอบการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการในอดีต เป็นต้น เน่ืองจากผู้ขอบางท่านเคยขอตําแหน่งทางวิชาการเมื่อนานมาแล้วและไม่มี
การเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้ 
 6. คณาจารย์ผู้ขอไม่ทราบว่าผลงานทางวิชาการของตนจัดเป็นผลงานทางวิชาการประเภทใด เช่น 
บทความวิจัย บทความทางวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ หรือ Book Chapter เป็นต้น 
 7. การปฏิบัติงานที่ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบและไหวพริบในการพิจารณาประเด็นต่างๆ 
ค่อนข้างมาก เช่น การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ที่ต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญด้านบรรณารักษ์
ร่วมกับผู้เช่ียวชาญในเนื้อหาร่วมกันตรวจสอบ แต่ปัจจุบันผู้ปฏิบัติงานต้องทําหน้าที่ดังกล่าวด้วยตนเอง 
 8. การปฏิบัติงานที่ต้องใช้กระดาษในการดําเนินการค่อนข้างมาก ทําให้สิ้นเปลืองงบประมาณใน
การจัดทําเอกสารต่างๆ เช่น ระเบียบวาระการประชุม เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนางาน 
 1. ปัญหาการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการขอตําแหน่งทางวิชาการเป็นปัญหาที่อยู่
เหนือการควบคุมของผู้ปฏิบัติงาน เน่ืองจากสถาบันเป็นส่วนราชการในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาที่มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทําหน้าที่ในการกําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการเก่ียวกับการขอตําแหน่งทางวิชาการเป็นมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตาม ประกอบกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการมีการเปล่ียแปลงเป็นพลวัต จึงเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการดังกล่าว นอกจากน้ีปัญหาดังกล่าวยังเป็นส่วนหน่ึงที่จะส่งต่อ
ให้เกิดอีกปัญหาหน่ึงหรือทําให้ปัญหาเกี่ยวกับการขาดความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ
ของผู้ปฏิบัติงานในส่วนของคณะและคณาจารย์ผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการด้วย ดังน้ัน ในเร่ืองดังกล่าวจึงควรมี
แนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้ง 3 ระดับ คือ  
  1.1 ระดับสถาบัน สถาบันควรกําหนดให้การอบรมสัมมนาที่เก่ียวข้องกับการขอตําแหน่งทาง
วิชาการของสถาบันเป็นหลักสูตรบังคับสําหรับคณาจารย์ของสถาบัน เพ่ือเป็นการช้ีแจงทําความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการขอตําแหน่งทางวิชาการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการรักษาซึ่ง
ผลประโยชน์ของผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการ  
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  1.2 ระดับกองบริหารทรัพยากรบุคคล ควรจัดกิจกรรมที่เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะอย่างย่ิงงานการขอตําแหน่งทางวิชาการ ซึ่งปัจจุบันมีกิจกรรม 
NIDA HR Clinic และ HR Network เป็นช่องทางที่ใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์แล้ว แต่ควรจัดให้มีกิจกรรม
ดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอในเชิงรุกมากขึ้น นอกจากช่องทางในการสื่อสารข้างต้นแล้ว กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคลควรปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์และระบบสื่อสารภายในสถาบัน (ICS) ให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
มากขึ้น  
  1.3 ระดับผู้ปฏิบัติงาน ควรปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องใน
รูปแบบที่ง่ายต่อการทําความเข้าใจภายในระยะเวลาส้ันๆ เน่ืองจากปัจจุบันการเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวมัก
กระทําในลักษณะของหนังสือเวียนที่มีรายละเอียดค่อนข้างมาก มีเน้ือหาที่เป็นภาษาทางกฎหมายที่ยากต่อการ
เข้าใจ จึงอาจไม่เหมาะสมต่อการศึกษาทําความเข้าใจของผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานทางกฎหมายและมีเวลาน้อย ดังน้ัน โดย
อาจจัดทําเป็นลักษณะของแผนภาพเล่าเรื่อง หรือสรุปเป็นประเด็นสั้นๆ ที่มีตัวอย่างประกอบ เป็นต้น 
 2. ปัญหาเรื่องความยุ่งยากหรือความซับซ้อนในรายละเอียดของหลักเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการท่ีมีรายละเอียดค่อนข้างมากและจําเป็นต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบอย่างละเอียด ซึ่งปัจจุบันผู้
ปฏิบัติต้องทําหน้าที่ในการตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวเอง แม้ว่าการตรวจสอบแหล่งเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการจะส่งข้อมูลให้สํานักบรรณสารการพัฒนาตรวจสอบ แต่บ่อยคร้ังพบว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้น ด้วยสาเหตุ
ที่การตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบย้อนหลังไปยังวันที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลัง
ไปได้ หรือบางครั้งไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้เน่ืองจากสถาบันไม่ได้เป็นสมาชิกของฐานข้อมูลดังกล่าว ทําให้
เกิดการโต้แย้งจากผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการ ประกอบการการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการท่ี
ผู้ปฏิบัติงานต้องดําเนินการตรวจสอบและอ่านค่าในเบื้องต้นเอง ทําให้ต้องใช้เวลาในการดําเนินการค่อนข้างมาก 
เน่ืองจากไม่มีความเช่ียวชาญทางเทคนิคในเรื่องดังกล่าว ดังน้ัน ประเด็นปัญหาดังกล่าวจึงควรมีแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา ดังน้ี 
  2.1 ระดับสถาบัน ควรมีการสมัครสมาชิกฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการให้ครอบคลุมฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติที่ ก.พ.อ. กําหนด เพ่ือให้สถาบันมีสิทธิเข้าไปตรวจสอบหรือเข้าถึงฐานข้อมูลที่มีคุณภาพที่เป็นที่
ยอมรับของ ก.พ.อ. หรือในกรณีที่ไม่อาจสมัครสมาชิกได้เน่ืองจากความไม่คุ้มค่า สถาบันควรมีความร่วมมือในเร่ือง
ดังกล่าวกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่เป็นสมาชิกที่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลดังกล่าวได้เพ่ิม
มากขึ้น เพ่ือให้ความร่วมมือดังกล่าวเป็นเครือข่ายในการช่วยกันตรวจสอบข้อมูลแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
  2.2 ระดับคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ควรมีการแต่งต้ังกรรมการใน
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญในการตรวจสอบแหล่ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยอาจเป็นบรรณารักษ์ผู้เช่ียวชาญ
เข้าทําหน้าที่และให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม ทั้งน้ี ในประเด็นน้ีข้อบังคับที่เก่ียวข้องได้มีการกําหนด
เปิดช่องให้มีการแต่งต้ังได้แล้ว 
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  2.3 ระดับผู้ปฏิบัติงาน จะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องดังกล่าวมากข้ึน โดยอาจจะ
เป็นการเข้าอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวข้อง หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้รู้ และจําเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
เพ่ิมเติม เน่ืองจากเรื่องดังกล่าวยังเป็นประเด็นที่ค่อนข้างใหม่เพ่ิมเติมจากหลักเกณฑ์ที่มีอยู่เดิม  
  2.4 ระดับผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการ ในประเด็นน้ี ผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการควรจะต้องเก็บ
ข้อมูลที่สามารถแสดงได้ว่า แหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตนจัดอยู่ในฐานข้อมูลใดที่ ก.พ.อ. กําหนด เพ่ือ
ใช้เป็นหลักฐานที่สามารถยืนยัน ณ วันที่ขอตําแหน่งทางวิชาการว่า แหล่งเผยแพร่ดังกล่าวน้ันอยู่ในฐานข้อมูลใด 
เน่ืองจาก ณ วันที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วารสารทางวิชาการที่เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของผู้ขอ
อาจถูกถอดออกจากฐานข้อมูลแล้ว และประการต่อมา คือ ผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการควรระมัดระวังเก่ียวกับการ
คัดลอกผลงานทางวิชาการ กล่าวคือ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผลงานทางวิชาการท่ีใช้ในการขอตําแหน่งทาง
วิชาการน้ันไม่มีการคัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน หรือมีการอ้างอิงที่ครบถ้วนถูกต้องแล้ว และในทางที่ควร 
จะเป็นการดีอย่างย่ิง หากผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการได้มีการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการก่อนการ
เผยแพร่หรือก่อนเสนอประกอบการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
 3. ปัญหาการขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิและบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนดไม่เป็นปัจจุบัน 
ปัญหานี้อาจจะต้องแยกเป็น 2 แนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน ได้แก่ 
  3.1 ในส่วนของการแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการของพนักงานสถาบันหรือพนักงานวิชาการ 
สถาบันควรมีการแก้ไขข้อบังคับให้สามารถคัดเลือกและแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒินอกบัญชีรายช่ือที่ ก.พ.อ. กําหนดได้
โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แต่จะต้องกําหนด
กระบวนการตรวจสอบและให้ความเห็นชอบที่สามารถดําเนินการได้ภายในสถาบันโดยไม่ต้องเสนอให้
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้พิจารณา เน่ืองจากอํานาจในการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานสถาบันและพนักงานวิชาการเป็นของสภาสถาบัน  
   ทั้งน้ี หากมีการแก้ไขปัญหาตามแนวทางดังกล่าวจริง ผู้ปฏิบัติจะต้องจัดทําข้อมูลรายช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒินอกบัญชีรายช่ือของสถาบันเอง โดยจะต้องมีข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เพียงพอต่อการ
พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการและผู้เก่ียวข้องตามกระบวนการ ซึ่งประเด็นน้ี กอง
บริหารทรัพยากรบุคคลอาจต้องขอข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิที่ ไม่อยู่ในบัญชีรายช่ือที่ ก.พ.อ. กําหนดจาก
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเพ่ือดําเนินการในเรื่องดังกล่าว นอกจากน้ี จะเป็นการดีย่ิงขึ้นหากการจัดทําบัญชี
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒินอกบัญชีรายช่ือที่ ก.พ.อ. กําหนดจะสามารถใช้ร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษาที่ประสบปัญหา
ดังกล่าวเช่นกัน 
  3.2 ในส่วนของการแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการของข้าราชการของสถาบัน ยังคงจําเป็นต้อง
อาศัยและใช้หลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด กล่าวคือ ต้องคัดเลือกและแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนด และหากไม่คัดเลือกและแต่งต้ังจากบัญชีรายช่ือดังกล่าว ก็ยังคงต้องเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเช่นเดิม แต่ทางหน่ึงที่ควรดําเนินการเพ่ือ
พัฒนางาน คือ ควรมีการขอความอนุเคราะห์ให้ผู้มีอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการ
ปรับปรุงบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นปัจจุบัน นอกจากน้ี คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการควร
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คัดเลือกและแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนดก่อน หากไม่สามารถคัดเลือกได้
หรือไม่มีผู้เหมาะสม จึงคัดเลือกจากนอกบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนดเป็นประการสุดท้าย 
 4. ปัญหาในเรื่องกระบวนการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมีจํานวนเอกสารและรายละเอียดที่ต้อง
กรอกและระบุค่อนข้างมาก และการปฏิบัติงานที่ต้องใช้กระดาษในการดําเนินการค่อนข้างมาก ทําให้สิ้นเปลือง
งบประมาณในการจัดทําเอกสารต่างๆ น้ัน ในประเด็นน้ีควรมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานมากข้ึน เช่น การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ควรครอบคลุมความก้าวหน้า
ในอาชีพทั้งหมด โดยผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการสามารถนําข้อมูลจากระบบดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ ซึ่งระบบสารสนเทศดังกล่าวควรจะต้องมีการบูรณาการ
ข้อมูลทั้งหมดที่กระจัดกระจายอยู่ในปัจจุบันให้สามารถนํามาใช้งานได้ในครั้งเดียว และระบบดังกล่าวจะต้องทํา
หน้าที่เป็นฐานข้อมูลย้อนหลังให้กับผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการได้ด้วย เพ่ือลดการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ
กระดาษเอกสาร และสําหรับปัญหาการใช้กระดาษในการดําเนินการเป็นจํานวนมากนั้น สถาบันควรสนับสนุน
ให้มีการจัดการประชุมด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกับการประชุมผู้บริหารสถาบัน เช่น การประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เป็นต้น  
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 ผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยของผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการ 
 สิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553 
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง การมีส่วนร่วมใน 
 ผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยของผู้ขอแต่งต้ังตําแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
 สิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง คําจํากัดความ  
 ลักษณะการเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน และผลงาน 
 ทางวิชาการท่ีจําแนกตามระดับคุณภาพ ฉบับลงวันที่ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553 
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ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง แบบฟอร์ม 
 ประกอบการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ ฉบับลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง แบบฟอร์ม 
 ประกอบการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง แบบฟอร์ม 
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ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง แบบฟอร์ม 
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ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง แบบฟอร์ม 
 ประกอบการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555 
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง แบบฟอร์ม 
 ประกอบการพิจารณาแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รายช่ือวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กําหนด  
 ซึ่งสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ยอมรับสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
 ฉบับลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รายช่ือวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กําหนด  
 ซึ่งสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ยอมรับสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (ฉบับที่ 2)  
 ฉบับลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รายช่ือวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กําหนด  
 ซึ่งสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ยอมรับสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (ฉบับที่ 3)  
 ฉบับลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
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