
สรุปหลักเกณฑและวิธีการขอตําแหนงทางวิชาการ (ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย) (ปรับปรุงขอมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2556)

วิธีท่ีขอ ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงระดับถัดไปท่ีขอ เวลา ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ
คุณภาพ

ผลงาน
เอกสารท่ีใชในการยื่นขอฯ

โดยวิธีปกติ อาจารย ผูชวยศาสตราจารย 1) วุฒิ ป.ตรี ดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงอาจารยใน

สถาบันอุดมศึกษา มาแลวไมนอยกวา 9 ป หรือ 1)  มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหน่ึงในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 1) ผลงานวิจัย หรือ ดี (1) แบบฟอรม 1 ชุด ไดแก

2) วุฒิ ป.โท ดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงอาจารยใน

สถาบันอุดมศึกษา มาแลวไมนอยกวา 5 ป หรือ

2) มีความชํานาญในการสอน (จากผลการประเมินของคณะอนุกรรมการ

ประเมินผลการสอน) 2) ผลงานวิชาการรับใชสังคม หรือ

  1) ก.พ.อ.03   (แบบคําขอ)

3) วุฒิ ป.เอก ดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงอาจารยใน

สถาบันอุดมศึกษา มาแลวไมนอยกวา 2 ป

3) เสนอเอกสารประกอบการสอนท่ีผลิตขึ้นตามภาระงานสอนท่ีมีคุณภาพดี และได

ใชประกอบการสอนมาแลว โดยผานการประเมินจากคณะอนุกรรมการประเมินผล

การสอนท่ีคณะแตงต้ัง 3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ

  2) หนังสือแจงความประสงคเรื่องการรับรูขอมูลเกี่ยวกับการกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ

           กรณีท่ีอาจารยไดรับวุฒิเพ่ิมขึ้น ใหนับเวลาในการปฏิบัติหนาท่ีใน

ตําแหนงอาจารยกอนไดรับวุฒิเพ่ิมขึ้น และเวลาท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง

อาจารยหลังจากไดรับวุฒิเพ่ิมขึ้นรวมกัน เพ่ือขอแตงต้ังตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย ไดตามอัตราสวนของระยะเวลาท่ีกําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะ

ตําแหนง

          ในกรณีท่ีผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทําการสอนหลายวิชา ซ่ึงแต

ละวิชาน้ันมีผูสอนรวมกันหลายคน ใหผูเสนอขอจัดทําเอกสารประกอบการสอน

ตามหัวขอในรายวิชาใดวิชาหน่ึงท่ีตนเองมีภาระงานสอนมากท่ีสุด หรือเปนรายวิชา

ท่ีตนเองมีความรับผิดชอบมากท่ีสุด สวนหัวขออื่น ๆ ท่ีเหลือ ใหผูเสนอขอจัดทํา

เอกสารสรุปสาระสําคัญของเน้ือหาท่ีสอนพอสังเขป ใหครบทุกหัวขอท่ีสอน

4) ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 

(2) ผลงานการสอน 3 ชุด ไดแก

  1) เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําสอน 6 ภาคการศึกษา

ยอนหลัง ไมนับภาคการศึกษาท่ียื่นขอ (กรณีสอนหลายวิชา และแตละวิชา

มีผูสอนรวมกันหลายคน ใหจัดทําเอกสารประกอบการสอน/ เอกสารคําสอน

 ตามหัวขอในรายวิชาหน่ึงท่ีตมีภาระงานสอนมากท่ีสุด หรือเปนรายวิชาท่ี

ตนมีความรับผิดชอบในการสอนมากท่ีสุด สวนหัวขออื่น ๆ ท่ีเหลือใหจัดทํา

เอกสารสรุปสารสําคัญของเน้ือหาท่ีสอนพอสังเขป ใหครบทุกหัวขอท่ีสอน 

โดยไมตองจัดทําเปนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอนท่ีสมบูรณ)

  2) หลักฐานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน เชน แผนการสอน 

เอกสารประกอบการบรรยาย หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ

การสอน เกณฑและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนของผูเรียน

โดยวิธีปกติ ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ดํารงตําแหนง และปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง ผศ. มาแลวไมนอยกวา 3 ป 1) มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหน่ึงในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 1) ดี   3) หลักฐานทางเอกสารท่ีเกี่ยวของกับผลการประเมินการสอน

2) มีความชํานาญพิเศษในการสอน (จากผลการประเมินของคณะอนุกรรมการ

ประเมินผลการสอน)

  1.1) ผลงานวิจัย หรือ

  4) อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ

3) เสนอเอกสารคําสอนท่ีผลิตขึ้นตามภาระงานสอนท่ีมีคุณภาพดี และไดใช

ประกอบการสอนมาแลว โดยผานการประเมินจากคณะอนุกรรมการประเมินผล

การสอนท่ีคณะแตงต้ัง   1.2) ผลงานวิชาการรับใชสังคม หรือ (3) ผลงานทางวิชาการ  6 ชุด  ไดแก

          ในกรณีท่ีผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทําการสอนหลายวิชา ซ่ึงแต

ละวิชาน้ันมีผูสอนรวมกันหลายคน ใหผูเสนอขอจัดทําเอกสารคําสอนตามหัวขอใน

รายวิชาใดวิชาหน่ึงท่ีตนเองมีภาระงานสอนมากท่ีสุด หรือเปนรายวิชาท่ีตนเองมี

ความรับผิดชอบมากท่ีสุด สวนหัวขออื่น ๆ ท่ีเหลือ ใหผูเสนอขอจัดทําเอกสารสรุป

สาระสําคัญของเน้ือหาท่ีสอนพอสังเขป ใหครบทุกหัวขอท่ีสอน
  1.3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

  1) ผลงานทางวิชาการ (กรณีเปนผลงานวิจัย ใหแนบรายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ เรื่องละ 1 เลม ดวย)

หนา้ท ี1 จาก 3



วิธีท่ีขอ ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงระดับถัดไปท่ีขอ เวลา ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ
คุณภาพ

ผลงาน
เอกสารท่ีใชในการยื่นขอฯ

และ 2) ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หรือหนังสือ

  2) แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ (กรณีผูมีสวน

รวมในผลงานมากกวา 1 คน)

หมายเหตุ  ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอ ตองไมซํ้ากับท่ีเคยใชขอตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย และตองมีผลงานทางวิชาการเพ่ิมขึ้นหลังจากไดรับแตงต้ังใหดํารง

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ดวย

  3) แบบฟอรมการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรผลงานทางวิชาการ

โดยวิธีปกติ รองศาสตราจารย ศาสตราจารย ดํารงตําแหนง และปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง รศ. มาแลวไมนอยกวา 2 ป 1) มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหน่ึงในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา วิธีท่ี 1 ดีมาก   4) หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ

1)

2) มีความเชี่ยวชาญในการสอน โดยผานการประเมินจากคณะอนุกรรมการ

ประเมินผลการสอนท่ีคณะแตงต้ัง (ไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการพิจารณา

ตําแหนงทางวิชาการ)

  1.1) ผลงานวิจัย หรือ

  1.2) ผลงานวิชาการรับใชสังคม หรือ

  1.3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

และ 2) ผลงานแตงหรือเรียบเรียงตํารา หนังสือ

วิธีท่ี 2 ดีเดน

1) ผลงานวิจัย หรือ

2) ผลงานวิชาการรับใชสังคม หรือ

3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  หรือ

4) ผลงานแตงตําราหรือเรียบเรียงตํารา หนังสือ

หมายเหตุ  ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอ ตองไมซํ้ากับท่ีเคยใชขอตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย และรองศาสตราจารย และตองมีผลงานทางวิชาการเพ่ิมขึ้น

หลังจากไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ดวย

ผูชวยศาสตราจารย และ

รองศาสตราจารย

เชนเดียวกับการขอโดยวิธีปกติ เชนเดียวกับการขอโดยวิธีปกติ ดีมาก

ศาสตราจารย เชนเดียวกับการขอโดยวิธีปกติ เชนเดียวกับการขอโดยวิธีปกติ ขอไดเฉพาะวิธีท่ี 1 เทาน้ัน ดีเดน

หมายเหตุ หมายเหตุ

1. การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีตําแหนงวิชาการ จะไม

นับรวมระยะเวลาในการลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนาหรือถูกยืม

ตัวไปปฏิบัติราชการอยางอื่นเต็มเวลาโดยไมมีชั่วโมงสอน

1. ผลงานวิจัย  ไมนับงานวิจัยท่ีทําเปนสวนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือ

ประกาศนียบัตรใด ๆ

2. ไมอนุมัติใหเสนอขอตําแหนงทางวิชาการในระหวางการลาไปศึกษา ฝกอบรม 2. ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการทุกตําแหนง ตอง

ไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด

3. ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการทุกตําแหนง ตอง

เปนผลงานท่ีมีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใด กรณีหน่ึง หรือหลายกรณี 

ตามความเหมาะสมของแตละสาขา ดังตอไปน้ี

โดยวิธีพิเศษ

หนา้ท ี2 จาก 3



วิธีท่ีขอ ตําแหนงปจจุบัน ตําแหนงระดับถัดไปท่ีขอ เวลา ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ
คุณภาพ

ผลงาน
เอกสารท่ีใชในการยื่นขอฯ

  1) สอดคลองกับศักยภาพของแตละพ้ืนท่ี เพ่ือกอใหเกิดประโยชนและการ

พัฒนาประเทศในดานตาง ๆ

ท่ีมา : 1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550   2) เพ่ือใหรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2555   3) เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2556   4) พัฒนาและสงเสริมชุมชน หรือสังคม ใหมีความเขมแข็ง

4. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2556   5) กอใหเกิดประโยชนตอวงวิชาการ

หนา้ท ี3 จาก 3


