บทที่ 1

การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
การเขาสูตําแหนงทางวิชาการในตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยของบุคลากรสายวิชาการในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการจะตองมีคุณสมบัติเ ฉพาะตําแหนง ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึก ษา
(ก.พ.อ.) พ.ศ. 2560 เรื่อง หลัก เกณฑและวิธีการพิจารณาตําแหนงแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (2560, หนา 43-55). ประกาศดังกลาว ให
ใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งป นับตั้งแตวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

เกณฑการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
เกณฑการเขาสูตําแหนงทางวิชาการในตําแหนงตางๆ จะจําแนกองคประกอบได 4 เกณฑ
คือ 1) เกณฑ คุณสมบัติเ ฉพาะตําแหนง ในการปฏิบัติง านหรื อการดํารงตําแหนง เดิม กอนที่จ ะขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น 2) เกณฑดานผลการสอน 3) เกณฑดานผลงานทางวิชาการ และ
4) เกณฑดานจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีภาพรวมและรายละเอียดดังนี้
เกณฑคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
ในการปฏิบัติงาน
เกณฑดานผลการสอน

เกณฑดานผลงานทางวิชาการ

เกณฑดานจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ

ภาพที่ 1.1 องคประกอบของเกณฑการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

เกณฑ ดานระยะเวลาในการปฏิบัติง านหรือการดํารงตําแหนง เดิม กอนที่จ ะขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นจะมีลําดับของระยะเวลาดังนี้
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ทํางานไมนอยกวา 6 ป

ทํางานไมนอยกวา 4 ป

ทํางานไมนอยกวา 1 ป

ขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

เปนผูชวยศาสตราจารยไมนอยกวา 2 ป

ขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย

เปนรองศาสตราจารยไมนอยกวา 2 ป

ขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย

ภาพที่ 1.2 คุณสมบัติดานระยะเวลาในการปฏิบัติงานในการเสนอผลงานเพื่อตําแหนงทางวิชาการ

เกณฑคณ
ุ สมบัติเฉพาะตําแหนงในการปฏิบตั ิงาน
เกณฑคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในการปฏิบัติงานหรือการดํารงตําแหนงเดิมกอนที่จะขอ
กําหนดตํ าแหนง ทางวิช าการที่สู ง ขึ้น ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบั น
อุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาตําแหนงแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยมีการปรับเปลี่ยนตางจากประกาศ
ฉบับเดิมดังนี้
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1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
 ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ผูนั้นตองดํารงตําแหนง
อาจารยและสอนมาแลวไมนอยกวาหกป
 ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ผูนั้นตองดํารงตําแหนง
อาจารย และสอนมาแลวไมนอยกวาสี่ป
ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา ผูนั้นตองดํารงตําแหนง
อาจารย และสอนมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป และพนระยะทดลองการปฏิบัติง าน ที่กําหนดโดย
สถาบันนั้น ๆ
 ในกรณี ที่ ผู ข อดํ า รงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการเคยได รั บ แต ง ตั้ ง เป น อาจารย พิ เ ศษ
ในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ. รับรอง และไดสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งเทียบคาไดไมนอยกวา
สามหนวยกิตระบบทวิภาค หรือปฏิบัติงานดานวิชาชีพที่ใชความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เสนอ
ขอกําหนดตําแหนง มาแลว อาจนําระยะเวลาระหวางเปนอาจารยพิเ ศษในภาคการศึก ษาที่ส อน
หรือปฏิบัติงานดานวิชาชีพนั้นมารวมคํานวนเวลาในการสอนใหสามในสี่สวนของเวลาที่ทําการสอน
 ในกรณีที่อาจารยผูใดไดรับวุฒิเพิ่ม ใหนับระยะเวลาในการปฏิบัติ หนาที่ในตําแหนง
อาจารยกอนไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นและเวลาที่ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอาจารยหลังจากไดรับ วุฒิเพิ่มขึ้น
รวมกัน เพื่อขอแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารยไดตามอัตราสวนของระยะเวลาที่กําหนดไวใน
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
ผูขอตองดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวาสองป
3. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย
ผูขอตองดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวาสองป

เกณฑผลการสอน
การสอนที่มีคุณภาพเปนสิ่งสําคัญในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ดังนั้น ประกาศ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณาตําแหนงแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย จึงระบุประเด็นสําคัญดังนี้ (ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
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แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย, 2560, หนา
45)
 ผลการสอนทั้งในระดับผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยตอง
ไดรับ การประเมิ นคุณภาพการสอนของผูขอที่ ครอบคลุม ขอมูล ที่จําเปนทุ ก ๆ ดาน โดยเฉพาะ
ความสามารถในการถายทอดความรูเพื่อชวยใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู และสามารถประเมินการ
เรียนรูไดผลถูกตองที่สุด แตสภาสถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหสูงขึ้นตามระดับตําแหนงที่ประเมิน
ได
 ผู ข อต อ งมี ชั่ ว โมงสอนประจํ า วิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง ที่ กํ า หนดไว ใ นหลั ก สู ต ร ของ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเทียบคาไดไมนอยกวาสามหนวยกิตระบบทวิภาค และมีความชํานาญในการ
สอน
 ตองเสนอเอกสารหลักฐานที่ใชในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน
ในกรณีที่ผูขอไดสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที่มีผูสอนรวมกันหลายคน จะตองเสนอเอกสารหลักฐาน
ที่ใชในการประเมินผลการสอน ในทุกวิชาหรือทุกหัวขอที่ผูขอเปนผูสอนแลวแตกรณี ซึ่งรวมกันได
ไมนอยกวาสามหนวยกิตระบบทวิภาค และมีคุณภาพดีมีการอางอิงแหลงที่มาและไดใชประกอบการ
สอนมาแลว โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบัน
หลักเกณฑแนวทางในการประเมินผลการสอน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พ.ศ. 2560 ไดกําหนด
หลักเกณฑและแนวทางในการประเมินผลการสอนเพื่อการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ ดังตอไปนี้ (ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย, 2560, หนา 37)
1. วางแผนการสอนอยา งเป นระบบ กํ าหนดจุ ดมุง หมายของการสอนให ชัด เจนและ
คัดเลือกการเรียนการสอนเหมาะสม เพื่อใหผลการสอนเปนไปตามจุ ดมุงหมายที่วางไวโดยเสนอ
เอกสารหลัก ฐานที่สามารถประเมินไดในทุก หัวขอที่ผูขอกําหนดตําแหนง เปนผูส อน และอางอิ ง
แหลงที่มาอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
2. สามารถใชเทคนิควิธีสอนตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจติดตามการสอนตลอดเวลา
เชน ใชภาษาที่เขาใจงาย ยกตัวอยางประกอบ สอดแทรกประสบการณจริง หรือใชคําถาม เพื่อให
ผูเรียนคิดและตอบคําถามใหเขาใจไดชัดเจน
4

3. สามารถสอนใหผูเรียนสามารถเสาะแสวงหาความรูและพัฒนาองคความรู ไดดวยตนเอง
อยางมีวิจารณญาณ รูวาแหลงความรูใดที่ควรเชื่อถือ สามารถเปนผูเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
(lifelong learner)
4. สามารถสอนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหและสังเคราะหความรูอยางมีเหตุผลในวิชาที่สอน
5. สามารถใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
6. สามารถจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณตามความ
เหมาะสม
7. สามารถใชสื่อการสอนและอุปกรณชวยสอนที่ทันสมัยเหมาะสมเปนอยางดี สามารถ
จําลองสถานการณสมมติเพื่อใหผูเรียนเขารวมอยางกระตือรือรน
8. สามารถที่จะสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสัมพันธ การรวมงาน แสดงออก แกปญหาปรับ
(adaptability) และรับความคิดเห็น
9. สามารถประเมินความรูความเขาใจของผูเรียนในวิชาที่สอน

เกณฑจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (2560, หนา 46-49) กําหนดวาในการพิจารณา
กําหนดตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ตองคํานึงถึงจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ดังนี้
1. ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาการ ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนผลงานของตนและไมลอก
เลียนผลงานของผูอื่น ไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร ในวารสารวิชาการมากกวา
หนึ่ง ฉบับ ไมคัดลอกขอความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไมอางอิง ผลงานเดิม ตามหลัก
วิชาการ ในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม
2. ตองอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชในผลงานทางวิชาการของตนเอง
เพื่อแสดงหลักฐานของการคนควา
3. ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูอื่น
หรือสิทธิมนุษยชน
4. ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาการ เปนเกณฑ ปราศจาก
อคติ และเสนอผลงานตามความเปน จริ ง ไม จ งใจเบี่ย งเบนผลการศึก ษาหรือ วิจั ย โดยหวั ง
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ผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อกอใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไม
ขยายขอคนพบ โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ
5. ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย
6. หากผลงานทางวิชาการมีก ารใช ขอมู ล จากการทํา การวิจัย ในคน หรือสั ตว ผูข อ
ตําแหนงจะตองยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการ
ดําเนินการ

เกณฑผลงานทางวิชาการ
เกณฑผลงานทางวิชาการสําหรับการเขาสูตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (2560 หนา 45-46) ผลงานทางวิชาการ
สําหรับการเขาสูตําแหนงผูชวยศาสตราจารยตองประกอบดวยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี และมีปริมาณ
อยางนอย ดังตอไปนี้
1. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ
2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลัก ษณะอื่น 1 รายการ หรือ
3. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใชสังคม 1 เรื่อง หรือ
4. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และตําราหรือหนังสือ 1 เลม
สํ า หรั บ การเสนอขอกํ า หนดตํ า แหน ง ทางวิ ช าการสาขาวิ ช าทางสั ง คมศาสตร และ
มนุษยศาสตรนั้น ผูขออาจใชผ ลงานทางวิชาการในลัก ษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับ ใชสัง คม
หรือบทความทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดีมาก แทนงานวิจัย ในขอ 2-4 ได ผลงานวิจัยหรืองานใด ๆ
ที่ทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือเพื่อสําเร็จการศึกษา จะนํามา
เสนอเปนผลงานทางวิชาการไมได เวนแตจะแสดงหลักฐานวาไดศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลตอ
จากเรื่องเดิม จนปรากฏความกาวหนาทางวิชาการอยางเห็นไดชัด ในกรณีนี้จะพิจารณาเฉพาะผล
การศึกษาหรือวิจัยที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเทานั้น
ผลงานทางวิชาการทุกประเภทตองไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ ที่ ก.พ.อ. กําหนด
พรอมแสดงหลักฐานวาการเผยแพรนั้นไดผานการประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน
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เกณฑผลงานทางวิชาการสําหรับการเขาสูตําแหนงรองศาสตราจารย
ผู ข ออาจเสนอผลงานทางวิ ช าการสํ า หรั บ การเข า สู ตํ า แหน ง รองศาสตราจารย
ได 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 (คุณภาพดี)

วิธีที่ 2 (คุณภาพดีมาก)

ผลงานทางวิชาการตองประกอบดวยผลงานซึ่งมี
คุณภาพดี และมีปริมาณอยางนอยดังนี้
1. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ
2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงาน ทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น 1 รายการ หรือ
3. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช
สังคม 1 เรื่อง
4. ตํารา หรือ หนังสือ 1 เลม

ผลงานทางวิ ช าการซึ่ ง มี คุ ณ ภาพ และมี ป ริ ม าณ
อยางนอยดังนี้
1. ผลงานวิจัยอยางนอย 3 เรื่ อง ซึ่งมีคุณภาพดี
มาก อยางนอย 2 เรื่อง และมีคุณภาพดี 1 เรื่อง หรือ
2. ผลงานวิ จั ย ซึ่ ง มี คุ ณ ภาพดี ม าก อย า งน อ ย
2 เรื่ อง และผลงานทางวิ ช าการในลั ก ษณะอื่ นซึ่ ง มี
คุณภาพดี หรือ
3. ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย
2 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใชสังคมซึ่งมีคุณภาพดี

สํ า หรั บ การเสนอขอกํ า หนดตํ า แหน ง ทางวิ ช าการสาขาวิ ช าทางสั ง คมศาสตร และ
มนุษยศาสตร ดวยวิธีที่ 2 นั้น ผูขออาจใชตําราหรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมาก อยางนอย 2 เลม
และมีคุณภาพดี 1 เลม แทนผลงานตาม 1-3 ได ผลงานวิจัยหรือผลงานใดที่เปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา เพื่อสําเร็จการศึกษา มาเสนอเปนผลงานทางวิชาการจะทําไมได เวนแต
ผูขอไดแสดงหลักฐานวาไดศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลตอจากเรื่องเดิมจนมีความกาวหนาทาง
วิชาการอยางเห็นไดชัด ในกรณีเ ชนนี้ใหพิจ ารณาเฉพาะผลการศึก ษาหรือวิจัยที่เ พิ่มขึ้นจากเดิม
เทานั้น และผลงานทางวิชาการทุก ประเภทตองเปนผลงานหลัง จากไดรับ การแตง ตั้ง ใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการเดิม และตองเผยแพรตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด พรอมแสดงหลักฐาน
วาการเผยแพรนั้นไดผานการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒใิ นสาขาวิชานัน้ ๆ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของที่มาจากหลากหลายสถาบัน
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เกณฑผลงานทางวิชาการสําหรับการเขาสูตําแหนงศาสตราจารย
ผูขออาจเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยได
2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 (คุณภาพดีมาก)

วิธีที่ 2 (คุณภาพดีเดน)

ผลงานทางวิชาการคุณภาพดีมาก และมีปริมาณ
อยางนอยดังนี้
1. ผลงานวิจัย 5 เรื่อง ซึ่งเผยแพรใน
วารสารวิชาการ ที่อยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ
ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ
2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ซึ่งเผยแพรใน
วารสารวิชาการ ในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามที่
ก.พ.อ. กําหนดและผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
ซึ่งเผยแพรในระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
หรือผลงานวิชาการรับใชสังคม รวมกันทั้งหมดอยาง
นอย 5 เรื่อง และ
3. ตํารา หรือ หนังสือ 1 เลม

ผลงานทางวิชาการคุณภาพดีเดน และมีปริมาณ
อยางนอย ดังตอไปนี้
1. ผลงานวิจัย 5 เรื่อง ซึ่งตองไดรับการเผยแพร
ในวารสารวิชาการ ที่อยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ
ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือ
2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ที่ไดเผยแพรใน
วารสารวิชาการ ที่อยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติ
ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด และผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่นซึ่งตองเผยแพร ในระดับนานาชาติตามที่
ก.พ.อ. กําหนด หรือผลงานวิชาการ รับใชสังคม
รวมกันทั้งหมด อยางนอย 5 เรื่อง

สํ า หรั บ การเสนอขอกํ า หนดตํ า แหน ง ทางวิ ช าการสาขาวิ ช าทางสั ง คมศาสตร แล ะ
มนุษยศาสตร ผูขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 (คุณภาพดีมาก)

วิธีที่ 2 (คุณภาพดีเดน)

ผลงานทางวิ ช าการต อ งมี คุ ณ ภาพดี ม าก และมี
ปริมาณอยางนอย ดังนี้
1. ผลงานวิ จัย 2 เรื่ อง ที่ ไ ดรั บ การเผยแพร ใ น
วารสารวิ ช าการ ที่ อยู ใ นฐานข อมู ล ระดั บ นานาชาติ
ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม 1
หรือ
2. ผลงานวิ จัย 1 เรื่ อง ที่ ไ ด รั บ การเผยแพร ใ น
วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามที่
ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม 1 และผลงาน
ทางวิ ชาการในลั กษณะอื่ น หรื อผลงานวิ ชาการรับ ใช
สังคม รวมกันทั้งหมดอยางนอย 2 เรื่อง และ
3. ตํารา หรือ หนังสือ 2 เลม

ผลงานทางวิ ช าการต อ งมี คุ ณ ภาพดี เ ด น และมี
ปริมาณอยางนอย ดังนี้
1. ผลงานวิจัย 3 เรื่อง ที่ไดเผยแพรในวารสารวิชาการ
ที่ อ ยู ใ นฐานข อ มู ล ระดั บ นานาชาติ ต ามที่ ก.พ.อ.
กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม 1 หรือ
2. ผลงานวิ จัย 1 เรื่ อ ง ที่ ไ ด เ ผยแพร ใ นวารสาร
วิ ช าการ ที่ อ ยู ใ นฐานข อ มู ล ระดั บ นานาชาติ ต ามที่
ก.พ.อ. กําหนด หรือฐานขอมูล TCI กลุม 1 หรือตํารา
หรือ หนังสือ 1 เลม และผลงานทางวิชาการในลักษณะ
อื่น หรื อผลงานวิ ช าการรั บ ใช สั ง คม รวมกั นทั้ ง หมด
อยางนอย 3 เรื่อง หรือ
3. ตํารา หรือ หนังสือ 3 เลม
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ผลงานวิจัยหรืองานใด ๆ ที่ทําเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ประกาศนียบัตร
หรือเพื่อสําเร็จการศึกษา จะนํามาเสนอเปนผลงานทางวิชาการ ไมได เวนแตผูขอไดแสดงหลักฐาน
วาไดศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลตอจากเรื่องเดิม จนมีความกาวหนาทางวิชาการอยางเห็นไดชัด
ในกรณีเ ชนนี้ใหพิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เ พิ่ ม ขึ้น จากเดิมเทานั้น อนึ่ง ผลงานทาง
วิชาการทุกประเภทตองเปนผลงานหลังจากไดรับ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการเดิม และ
ตองไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด พรอมแสดงหลักฐานวาการเผยแพรนั้นได
ผานการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน

การแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ
สถาบันอุดมศึกษาสามารถเสนอแตงตั้งผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย หรือ
รองศาสตราจารย ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ตางไปจากที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นได เชน การเสนอแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยซึ่งปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
ยังไมครบระยะเวลาที่กําหนดใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย หรือการเสนอแตงตั้งอาจารยประจํา
ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยโดยที่ผูนั้นมิไดดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมากอน การแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษใหดําเนินการดังนี้ (ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและ
วิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง บุ ค คลให ดํ า รงตํ า แหน ง ผู ช ว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย, 2560, หนา 52)
1. การแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย โดยวิธีพิเศษ
ผูขอเสนอผลงานทางวิชาการและใหดําเนินการตามวิธีก ารเชนเดียวกับ การแตง ตั้ ง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยโดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนอยาง
นอยหาคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสิน
ของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก
2. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย โดยวิธีพิเศษ
ผูขอเสนอผลงานทางวิชาการไดเฉพาะวิธีที่ 1 เทานั้น และใหดําเนินการตามวิธีก าร
เชนเดี ยวกับ การแตง ตั้ง ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยโ ดยวิธีป กติโ ดยอนุโ ลม โดยใหแตง ตั้ง
กรรมการผู ท รงคุณวุฒิจํ านวนอยางนอยหาคน พิจ ารณาผลงานทางวิช าการและจริยธรรมและ
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จรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการ
ตองมีคุณภาพอยูใ นระดับดีมาก
3. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย โดยวิธีพิเศษ
ผูขอเสนอผลงานทางวิชาการไดเฉพาะวิธีที่ 1 เทานั้น และใหดําเนินการตามวิธีก าร
เชนเดียวกับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยโดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยใหแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนอยางนอยหาคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ โดยการตัดสินของที่ประชุมตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาเสียง ทั้งนี้ ผลงานทาง
วิชาการตองมีคุณภาพอยูในระดับดีเดน

มาตรการลงโทษการกระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พ.ศ. 2560 เรื่อง
หลัก เกณฑและวิธีก ารพิจ ารณาตําแหนง แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย (2560, หนา 53) ใหส ภาสถาบันอุดมศึก ษาพิจ ารณากําหนด
มาตรการในการลงโทษผูขอกําหนดตําแหนง อันสอใหเ ห็นวาเปนผูที่ก ระทําผิดทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณอันเกี่ยวของกับผลงานทางวิชาการและเปนผูที่มีความประพฤติไมเหมาะสมที่จะไดรับ
การพิจารณาใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ดังกรณีตอไปนี้
1. ตรวจพบวาผูขอระบุการมีสวนรวมในผลงานที่ไมตรงกับความเปนจริงหรือมีพฤติการณ
สอวามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอื่น หรือนําผลงานทางวิชาการของผูอื่นไปใชในการ
เสนอขอตําแหนงทางวิชาการโดยอางวาเปนผลงานของตนเอง หรือนําผลงานของตนเองในเรื่อง
เดียวกันไปเผยแพรในวารสารวิชาการมากกวาหนึ่งฉบับ หรือคัดลอกขอความใด ๆ จากผลงานเดิม
ของตนโดยไมอางอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม
หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูอื่นหรือสิทธิมนุษยชน เพื่อกอใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น
และการกระทําใด ๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไมเสนอผลงานตามความเปนจริง ใหสภา
สถาบันอุดมศึกษามีมติใหงดการพิจารณาการขอตําแหนงทางวิชาการในครั้งนั้นและดําเนินการทาง
วินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณี ๆ ไป และหามผูกระทําผิดนั้นเสนอ
ขอตํ า แหน ง ทางวิ ช าการมี กํ า หนดเวลาไม น อ ยกว า ห า ป แต ไ ม เ กิ น สิ บ ป นั บ ตั้ ง แต วั น ที่ ส ภา
สถาบันอุดมศึกษามีมติ
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2. ผูขอที่ไดรับการพิจ ารณาอนุมัติใหดํารงตําแหนง ทางวิชาการไปแลวหากภายหลัง
ตรวจสอบพบหรือทราบวาผลงานทางวิชาการที่ใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการครั้งนั้น เปน
การลอกเลียนผลงานของผูอื่นหรือนําเอาผลงานของผูอื่นไปใช โดยอางวาเปนผลงานของตนเอง หรือ
นําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรในวารสารวิชาการมากกวาหนึ่งฉบับ หรือคัดลอก
ขอความใดๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไมอางอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะทํา
ใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูอื่นหรือสิทธิมนุษยชน เพื่อ
กอใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น และการกระทําใด ๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไมเสนอ
ผลงานตามความเปนจริง ใหสภาสถาบันอุดมศึกษามีมติถอดถอนตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และ
รองศาสตราจารย สําหรับตําแหนงศาสตราจารยใหสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเสนอความเห็นตอ
ก.พ.อ. เพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ถอดถอน และดําเนินการทางวินัย
ตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณีๆ ไป และหามผูนั้นเสนอขอตําแหนงทาง
วิชาการมีกําหนดเวลาไมนอยกวาหาป แตไมเกินสิบป นับตั้งแตวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติให
ถอดถอน หรือนับตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ถอดถอน แลวแตกรณี

การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ในประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาตําแหนงแตงตั้งบุคคล
ให ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (2560, หนา 54)
มีหมวดที่กลาวถึงการเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา ในกรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงาน
ทางวิชาการไมอยูในเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด ผู ขออาจเสนอขอทบทวนผลการพิจ ารณาตอสภา
สถาบันอุดมศึกษา และสามารถเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาไดไมเกินสองครั้ง โดยแสดงเหตุผล
ทางวิชาการสนับสนุนและการขอทบทวนดังกลาวแตละครั้งใหยื่นเรื่องไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
รับทราบมติ
เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาไดรับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการแลว
ใหสงคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการมีความเห็นประการใดใหเสนอตอสภาสถาบันอุดมศึกษาวินิจฉัย และใหคําวินิจฉัยของสภา
สถาบันอุดมศึกษาเปนที่สุด
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ขั้นตอนการพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ดําเนินการดังนี้
1. การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่หนึ่ง
1.1 ในกรณีที่เห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงไมมีเหตุผลทางวิชาการ จะมีมติไมรับการพิจารณา
ก็ได
1.2 ในกรณีที่คําชี้แจงขอโตแยงมีเหตุผลทางวิชาการ ใหมีมติรับไวพิจารณา โดยมอบ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการชุดเดิมพิจารณาคําชี้แจงขอโตแยงนั้น
2. การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่สอง
2.1 ในกรณีที่คําชี้แจงขอโตแยงไมมีเหตุผลทางวิชาการหรือไมไดชี้แจงขอโตแยงโดยมี
เหตุผลเพิ่มเติมจากครั้งที่หนึ่ง จะมีมติไมรับพิจารณาก็ได
2.2 ในกรณีที่คําชี้แจงขอโตแยงมีเหตุผลทางวิชาการและมีเหตุผลเพิ่มเติมจากการขอ
ทบทวนครั้งที่หนึ่ง ใหแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่ ม เติม จากที่แตง ตั้ง ไวเ ดิม จํานวนสองถึง สามคน เพื่อ
พิจ ารณาคํา ชี้ แจง ข อ โต แ ยง และผลงานทางวิ ช าการของผู ข อ ทั้ ง นี้ ใ หป ระธานคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการชุด
เดิมทําหนาที่เปนประธาน
สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาเฉพาะคําชี้แจงขอโตแยงของผลงานทางวิชาการที่ยื่นไว
เดิมทุกประเภทที่คุณภาพไมอยูในหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนดเทานั้น ทั้งนี้ หากผูขอมีผลงานทาง
วิชาการใหมเพิ่มเติม หรือมีการแกไขผลงานเดิม กรณีนี้จะตองดําเนินการเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการใหม และใหถือวาวันที่ยื่นผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมหรือวันที่ยื่นขอแกไขผลงานเดิมเปนวัน
เสนอขอตําแหนงทางวิชาการใหม สภาสถาบันอุดมศึกษาเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหคําวินิจฉัยของ
สภาสถาบันอุดมศึกษาเปนที่สุด

12

