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การขอตำแหน่งทางวิชาการ   

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพส ำหรับอำจำรย์ในสถำบัน  
อุดมศึกษำและต ำแหน่งทำงวิชำกำรยังเป็นดัชนีชี้วัด ( Key Performance Indicator 
หรือ KPI) อย่ำงหนึ่งในกำร ประเมินคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย ดังนั้น    
จึงได้จัดกำรควำมรู้ เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยหลัก คือ เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำร
ขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร และคณำจำรย์ท่ีจะขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร ทรำบ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รอง
ศำสตรำจำรย์ และ ศำสตรำจำรย์ พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้เข้ำใจโดยง่ำยและ
ครบถ้วนในสำระส ำคัญ รวมถึงเพื่อให้ผู้ ขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรกรอกข้อมูลและเตรียม
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำได้อย่ำงถูกต้อง และครบถ้วน สมบูรณ์ ซึ่งมีรำยละเอียด 
ดังนี้   

 
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

1. ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ พ.ศ.2560 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561   

2. ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร ส ำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำน ทำงวิชำกำร พ.ศ. 2562   

3. ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง กำรก ำหนดชื่อสำขำวิชำส ำหรับกำรเสนอขอก ำหนด
ต ำแหน่งและกำรเทียบเคียงสำขำวิชำท่ีเคยก ำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562  

4. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั้งบุคคลให้
ด ำรงต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ พ.ศ. 2560  

5. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำร
สอนเพื่อเสนอขอ ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร พ.ศ. 2562  
  

2. คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

2.1 คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ตำมประกำศ ก.พ.อ. ก ำหนดให้สภำ
สถำบัน แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร โดยมีองค์ประกอบ คือ ประธำน
กรรมกำร แต่งตั้งจำกกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
ต้องเป็นบุคคลภำยนอกสถำบัน และอยู่ในบัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.ก ำหนด ซึ่งบัญชี
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รำยชื่อท่ีจ ำแนกตำมสำขำท่ีผู้ทรงคุณวุฒิ มีควำมเช่ียวชำญ กำรเลือกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิต้อง
ครอบคลุมคณะท่ีมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำบัน นั้นๆ ไม่น้อยกว่ำ 5 คน มีหน้ำท่ี   

  

1) ประเมินผลกำรสอนของผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร โดยอำจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรเพื่อ ประเมินผลกำรสอนได้ตำมควำมเหมำะสม  

2) แต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและ
จริยธรรมและ จรรยำบรรณทำงวิชำกำร   
 2.2 คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท ำหน้ำท่ีประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและ 
จรรยำบรรณทำงวิชำกำร คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิฯ มีองค์ประกอบ ดังนี้ ประธำนกรรมกำร 
แต่งตั้งจำกกรรมกำร พิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต้องเป็นผู้ท่ีอยู่ใน
บัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก ำหนดในสำขำท่ีตรง หรือสอดคล้องกับสำขำท่ีผู้ขอระบุว่ำ
เป็นสำขำวิชำเช่ียวชำญในแบบค ำขอ (แบบ ก.พ.อ.03)  ต้องเป็นบุคคลภำยนอกสถำบันท่ีผู้ขอ
สังกัด และมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำต ำแหน่งท่ี เสนอขอจ ำนวน 3 คน ถึง 5 คน กรณีไม่
สำมำรถหำกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจำกบัญชีรำยชื่อ ให้เสนอชื่อผู้ท่ี เหมำะสมขอควำมเห็นชอบ
จำก ก.พ.อ. เป็นรำยๆ ไป   

  

3.  องค์ประกอบในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พิจำรณำจำก 4 องค์ประกอบ ดังนี้  

     3.1  คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง  
     3.2  ผลกำรสอน  
     3.3  ผลงำนทำงวิชำกำร  
     3.4  จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร  
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4. คุณสมบัติของผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ  

  

ต าแหน่งทางวิชา การ                      คุณสมบัติของผู้ขอต าแหน่ง  

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

(ผศ.)  

  

                              

1. ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์และปฏิบัติหน้ำท่ีไม่น้อยกว่ำ                 
วุฒิ ป.ตรี 6 ปี  
   วุฒิ ป.โท 4 ปี  

   วุฒิ ป.เอก 1 ปี + พ้นกำรทดลองงำน  

2.หำกเคยเป็นอำจำรย์พิเศษในสถำบันอุดมศึกษำท่ี ก.พ.อ. 

รับรอง และได้สอนประจ ำวิชำใดวิชำหนึ่งซึ่งเทียบค่ำได้ไม่น้อย
กว่ำ 3 หน่วยกิต/ทวิภำค อำจน ำเวลำเป็นอำจำรย์พิเศษ  ใน
ภำคท่ีสอนมำ นบเป็นเวลำปฏิบัติหน้ำท่ี ได้สำมในสี่ส่วน                                 
3. หำกได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นให้นับเวลำก่อน และหลังได้รับวุฒิเพิ่ม
รวมกันเป็นเวลำปฏิบัติหน้ำท่ีตำมอัตรำส่วนของ ระยะ ท่ี

ก ำหนดใน ข้อ 1 ข้ำงต้น  
2. รองศำสตรำจำรย์ (รศ.)  

  

ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และปฏิบัติหน้ำท่ีไม่น้อยกว่ำ 

2 ปี    

3. ศำสตรำจำรย์ (ศ.)  ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์และปฏิบัติหน้ำท่ีไม่น้อยกว่ำ 2 

ปี  

     

5. ผลการสอน  ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจ ำวิชำใดวิชำหนึ่งท่ีก ำหนดไว้ในหลักสูตร
ของ 

สถำบันอุดมศึกษำซึ่งเทียบค่ำได้ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิตระบบทวิภำค และเสนอเอกสำร
หลักฐำนท่ีใช้ในกำรประเมินผลกำรสอนท่ีผลิตขึ้นตำมภำระงำนสอน ในกรณีท่ีสอนหลำยวิชำ    

หรือมีผู้สอนร่วมกันหลำยคนต้องเสนอเอกสำรซึ่งรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิตระบบ  
ทวิภำคและมีคุณภำพดี มีกำรอ้ำงอิงแหล่งท่ีมำ และได้ใช้ประกอบกำรสอนมำแล้ว   
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 5.1 คุณภาพการสอน  

     

ตำแหน่ง  คุณภาพการสอนต้องไม่ต ่ำกว่า

ระดับ  

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ (ผศ.)          ช ำนำญในกำรสอน  

2. รองศำสตรำจำรย์ (รศ.)          ช ำนำญพิเศษในกำรสอน  

3. ศำสตรำจำรย์ (ศ.)          เช่ียวชำญ  

   

6. ผลงานทางวิชาการ   

            ผลงำนทำงวิชำกำร มี 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1) งำนวิจัย 2) ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะ
อื่น          3) ผลงำนทำงวิชำกำรรับใช้สังคม 4) ต ำรำ/หนังสือ/บทควำมทำงวิชำกำรทุก
ประเภท ผู้ขอต้องมีส่วนร่วมใน กำรท ำงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ต้องเป็นผู้ด ำเนินกำรหลัก  
กรณีมีผลงำนท่ีผู้ขอมิได้ท ำเพียงผู้เดียว      ต้องแนบแบบแสดงหลักฐำนกำรมีส่วนร่วมใน
ผลงำนนั้นของผู้ร่วมงำนทุกคน ในแบบดังกล่ำวต้องระบุชื่อ ผู้ร่วมงำน หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ
และร้อยละของกำรมีส่วนร่วมเป็นรำยบุคคล พร้อมลงนำมรับรองให้ครบ ทุกคน เมื่อได้รับรอง
กำรมีส่วนร่วมในผลงำนแต่ละชิ้นแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
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ตำแหน่ง  เสนอผลงานทางวิชาการ  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

(ผศ.)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1วิธีปกติ เสนอผลงานอย่างน้อย 2 รายการมีคุณภาพดี 
ประกอบด้วย (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4)  
1. ผลงำนวิจัย 2 เร่ือง หรือ  

2. ผลงำนวิจัย 1 เร่ือง และผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น 1 

รำยกำร หรือ  

3. ผลงำนวิจัย 1 เร่ือง และผลงำนทำงวิชำกำรรับใช้สังคม 1 
เร่ือง  หรือ (4) ผลงำนวิจัย 1 เร่ือง และต ำรำหรือหนังสือ 1 เล่ม  
   ส ำหรับกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรสำขำวิชำทำง
สังคมศำสตร์ และมนุษยศำสตร์ อำจใช้ ผลงำนทำงวิชำกำรใน
ลักษณะอื่นหรือผลงำน วิชำกำรรับใช้สังคม หรือบทควำมทำง
วิชำกำร (ดีมำก) แทนผลงำนวิจัยตำม  
(2) - (4) ได้  

1.2 วิธีพิเศษ ให้เสนอผลงำนทำงวิชำกำรโดยวิธีปกติ (คุณภำพดีมำก) 

แต่งตั้ง กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนอย่ำงน้อย 5 คน กำรตัดสินของ

ท่ีประชุม ให้ถือ เสียงข้ำงมำก  

  

2. รองศาสตราจารย์  

(รศ.)  

  

  

  

  

  

  

  

2.1 วิธปีกติ เสนอผลงานอย่างน้อย 3 รายการ และมี 2 วิธี 
ดังนี้ วิธีที ่1 มีคุณภาพดี ประกอบด้วย (1)+(4) หรือ (2)+(4) 
หรือ (3)+(4)  
(1) ผลงำนวิจัย 2 เร่ือง หรือ  

(2) ผลงำนวิจัย 1 เร่ือง และผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น 1 

รำยกำร หรือ  

(3) ผลงำนวิจัย 1 เร่ือง และผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม 1 เร่ือง 

และ  

(4) ต ำรำ หรือหนังสือ 1 เล่ม      

 

 

ตำแหน่ง  เสนอผลงานทางวิชาการ  
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  วิธีที่ 2  ประกอบด้วย (1) หรือ (2) หรือ (3)  

(1) ผลงำนวิจัยอย่ำงน้อย 3 เร่ือง คุณภำพดีมำกอย่ำงน้อย 2 เร่ือง 
และ คุณภำพดี 1 เรื่อง หรือ  
(2) ผลงำนวิจัยซึ่งมีคุณภำพดีมำก อย่ำงน้อย 2 เรื่อง และผลงำน
ทำงวิชำกำร ในลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภำพดี หรือ  
(3) ผลงำนวิจัยซึ่งมีคุณภำพดีมำก อย่ำงน้อย 2 เรื่อง และผลงำน
วิชำกำรรับ ใช้สังคมซึ่งมีคุณภำพดี  
       ส ำหรับกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรสำขำวิชำทำง 
สังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ โดยวิธีท่ี 2 อำจใช้ต ำรำหรือหนังสือ
ซึ่งมี คุณภำพดีมำก อย่ำงน้อย 2 เล่ม และมีคุณภำพดี 1 เล่ม แทนได้  
     ผลงำนทำงวิชำกำรทุกประเภทต้องเป็นผลงำนหลังจำกที่ได้รับ
กำรแต่งตั้ง ให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเดิม (ระยะเวลาผ่อนผัน
ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564)  
2.2 วิธีพิเศษ ให้เสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้เฉพำะวิธีท่ี 1 เท่ำนั้น 

(คุณภำพดี มำก)กำรตัดสินของท่ีประชุมได้รับคะแนนเสียงข้ำงมำก  

  

3. ศาสตราจารย์ (ศ.)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1. วธิีปกติ  มี 2 วิธี ดงันี้  

 วิธีที่ 1 มีผลงานอย่างน้อย 6 รายการ ประกอบด้วย (1) + (3) 
หรือ (2) + (3)  
(1) ผลงำนวิจัย 5 เร่ือง ซึ่งต้องได้รับกำรเผยแพร่ใน
วำรสำรวิชำกำรที่อยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมท่ี ก.พ.อ.
ก ำหนด (คุณภำพดีมำก) หรือ  
(2) ผลงำนวิจัย 1 เร่ือง ซึ่งต้องได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำร  

วิชำกำรที่อยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมท่ี ก.พ.อ.ก ำหนด และ
ผลงำน ทำงวิชำกำรในลักษณะอื่นซึ่งต้อง ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับ
นำนำชำติตำมท่ี ก.พ.อ.ก ำหนด หรือผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม
รวมกันทั้งหมดอย่ำงน้อย 5 เร่ือง (คุณภำพดีมำก) และ  
(3) ต ำรำ หรือ หนังสือ 1 เล่ม (คุณภำพดีมำก)  
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ตำแหน่ง  เสนอผลงานทางวิชาการ  

  วิธีที่ 2 มีผลงานอย่างน้อย 5 รายการ ประกอบด้วย (1)  หรือ (2)  

(1) ผลงำนวิจัย 5 เร่ือง ซึ่งต้องได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรท่ีอยู่ใน
ฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมท่ี ก.พ.อ.ก ำหนด (คุณภำพดีเด่น) หรือ  
(2) ผลงำนวิจัย 1 เร่ือง ซึ่งต้องได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรท่ีอยู่ใน 

ฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมท่ี ก.พ.อ.ก ำหนด และผลงำนทำงวิชำกำรใน 

ลักษณะอื่นซึ่งต้อง ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติตำมท่ี ก.พ.อ.ก ำหนด หรือ

ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม รวมกันท้ังหมด อย่ำงน้อย 5 เร่ือง  (คุณภำพ ดีเด่น)  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทาง 
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นั้น ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ 2 วิธี 
ดังนี้  
วิธีที่ 1 มีผลงานอย่างน้อย 4 รายการ ประกอบด้วย (1) + (3) หรือ (2) + (3)  
(1) ผลงำนวิจัย 2 เร่ือง ซึ่งได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำร ท่ีอยู่ในฐำนข้อมูล
ระดับนำนำชำติตำมท่ี ก.พ.อ.ก ำหนด หรือฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (คุณภำพดี 
มำก) หรือ  
(2) ผลงำนวิจัย 1 เร่ือง ซึ่งต้องได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรท่ีอยู่ใน 

ฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมท่ี ก.พ.อ.ก ำหนด หรือฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ

ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น หรือผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม รวมกัน ท้ังหมด

อย่ำงน้อย 2 เร่ือง (คุณภำพดีมำก) และ    (3) ต ำรำ หรือ หนังสือ 2 เล่ม 

(คุณภำพดีมำก)  
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ตำแหน่ง  เสนอผลงานทางวิชาการ  

 วิธีที่ 2 มีผลงานอย่างน้อย 3 รายการ ประกอบด้วย (1) หรือ (2) หรือ (3) (1) 
ผลงำนวิจัย 3 เร่ือง ซึ่งต้องได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำร ท่ีอยู่ใน ฐำนข้อมูล
ระดับนำนำชำติตำมท่ี ก.พ.อ.ก ำหนด หรือฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม 1  
(คุณภำพดีเด่น) หรือ  

(2) ผลงำนวิจัย 1 เร่ือง ซึ่งต้องได้รับกำรเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรท่ีอยู่ใน 

ฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมท่ี ก.พ.อ.ก ำหนด หรือฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ

ต ำรำ หรือหนังสือ 1 เล่ม และผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น หรือ ผลงำน

วิชำกำรรับใช้สังคม รวมกันท้ังหมด อย่ำงน้อย 3 เรื่อง (คุณภำพดีเด่น) หรือ  

  (3) ต ำรำ หรือ หนังสือ 3 เล่ม (คุณภำพดีเด่น)  

       ผลงำนทำงวิชำกำรทุกประเภทต้องเป็นผลงำนหลังจำกได้รับกำรแต่งตั้ง ให้
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเดิม (ระยะเวลาผ่อนผันก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2564)  
3.2 วิธีพิเศษ ให้เสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้เฉพำะวิธีท่ี 1 เท่ำนั้น (คุณภำพ ดีเด่น) 

กำรตัดสินในท่ีประชุม ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 4 ใน 5  

  

7. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  

  ผลงำนทำงวิชำกำรของผู้ขอจะต้องผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนดทั้ง 6 ข้อ ดังนี้  
(1) ต้องมีควำมซื่อสัตย์ทำงวิชำกำร ไม่น ำผลงำนของผู้อื่นมำเป็นผลงำนของตนและ

ไม่ลอกเลียน ผลงำนของผู้อื่น ไม่น ำผลงำนของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ใน
วำรสำรวิชำกำรมำกกว่ำหนึ่งฉบับ รวมถึงไม่คัดลอกข้อควำมใดๆ จำกผลงำนเดิมของตนโดยไม่
อ้ำงอิง ผลงำนเดิมตำมหลักวิชำกำร ท้ังนี้       ในลักษณะที่จะท ำให้เข้ำใจผิดว่ำเป็นผลงำนใหม่  

(2) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งท่ีมำของข้อมูลท่ีน ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรของ 
ตนเองเพื่อแสดงหลักฐำนของกำรค้นคว้ำ  

(3) ต้องไม่ค ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
ของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน  

(4) ผลงำนทำงวิชำกำรต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำกำรเป็นเกณฑ์ปรำศ 
จำกอคติและ เสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบ่ียงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจัย โดยหวัง
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ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือ เพ่ือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้อื่น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็น
จริงไม่ขยำยข้อค้นพบ โดยปรำศจำกกำร ตรวจสอบยืนยันในทำงวิชำกำร  

(5) ต้องน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย  
(6) หำกผลงำนทำงวิชำกำรมีกำรใช้ข้อมูลจำกกำรท ำวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอ

ต ำแหน่งจะต้องยื่นหลักฐำนแสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของ สถำบัน
ท่ีมีกำรด ำเนินกำร คณะกรรมกำรจริยธรรมกำรวิจัยของสถำบันท่ีมีกำรด ำเนินกำร  

  

8. กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอประเมินผลการสอน  

 8.1 ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรสำมำรถยื่นเรื่องขอประเมินควำมสำมำรถในกำรสอน 
พร้อม เอกสำรที่เป็นผลงำนสอนที่ใช้ในกำรสอนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ภำคกำรศึกษำ เป็น
ล่วงหน้ำได้ในกรณีมีเหตุผลและควำมจ ำเป็นผู้ขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรอำจเสนอเรื่องขอประเมิน
ใน ระหว่ำงภำคกำรศึกษำปกติที่จะท ำกำรประเมินก็ได้แต่ต้องไม่น้อยกว่ำหกสิบวันก่อนวัน
สุดท้ำยของภำค กำรศึกษำปกตินั้น  

8.2ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรต้องมีเอกสำรหลักฐำนท่ีใช้ในกำรประเมินผลกำร 
สอนท่ีผลิต ขึ้นตำมภำระงำนสอน พร้อมท้ังต้องยื่นแบบเสนอขอประเมินผลกำรสอน (แบบ ปส.
1) และแบบเสนอขอ อนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรสอน (แบบ ปส.2)  

8.3 คณะกรรมกำรประจ ำคณะพิจำรณำเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำง
วิชำกำรแต่งตั้ง คณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรสอน โดยมีองค์ประกอบดังนี้   

   (ก)  คณบดีหรือรองคณบดีท่ีคณบดีมอบหมำย เป็นประธำนอนุกรรมกำร  
   (ข)  หัวหน้ำภำควิชำหรือต ำแหน่งเทียบเท่ำท่ีผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร เป็น

อนุกรรมกำร  
         ในกรณีไม่มีหัวหน้ำภำควิชำหรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ ให้รองคณบดีท่ีคณบดีมอบหมำยเป็น 
อนุกรรมกำร  
    (ค)  อำจำรย์ท่ีมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำต ำแหน่งที่ขอในสำขำท่ีเกี่ยวข้องภำยในหรือ 
ภำยนอกคณะหรือภำยนอกมหำวิทยำลัย จ ำนวน หนึ่งคน เป็นอนุกรรมกำร  
     (ง)  ให้คณะกรรมกำรประจ ำคณะแต่งตั้งเลขำนุกำรหรือผู้ช่วยเลขำนุกำรได้ตำมท่ีเห็นสมควร  

8.4 คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร พิจำรณำอนุมัติและแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำร ประเมินผลกำรสอน แล้วแจ้งผลต่อคณบดี  
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8.5 คณบดีมอบหมำยเลขำนุกำรหรือผู้ช่วยเลขำนุกำร ด ำเนินกำรติดต่อประสำนงำน
และจัดส่ง แบบประเมินผลควำมสำมำรถในกำรสอน (แบบ ปส.3) และแบบสรุปผลกำร
ประเมินผลควำมสำมำรถใน กำรสอน (แบบ ปส.4) เอกสำรหลักฐำนท่ีเป็นผลงำนสอนให้แก่
คณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรสอน   
8.6 คณะกรรมกำรประจ ำคณะรำยงำนผลกำรประเมินผลกำรสอนต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำ 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
8.7 ในกรณีผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรสอนไม่ผ่ำน ถ้ำประสงค์จะยื่นเร่ืองขอให้

ประเมิน กำรสอนใหม่ จะต้องท ำกำรสอนมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ภำคกำรศึกษำ หลักจำก
ประเมินผลกำรสอนไม่ผ่ำน จึงจะยื่นเร่ืองขอให้ประเมินผลกำรสอนใหม่ได้   
  8.8 ผลกำรประเมินมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลำสองปีตั้งแต่วันที่ประเมินผลแล้วเสร็จ 
โดยให้เสนอ เรื่องขอประเมินผลกำรสอนได้ก่อนเปิดภำคกำรศึกษำท่ีจะท ำกำรประเมินไม่น้อย
กว่ำสิบห้ำวัน  
  8.9 ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ต้องมีผลกำรสอนที่แสดงควำมสำมำรถในกำร
สอนแล้ว จึงขอ ก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรได้  
  

9. กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ หน่วยงำน
ต้นสังกัดของผู้ขอท ำบันทึกข้อควำม เพ่ือขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรไปยังงำน 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี และแนบเอกสำร/หลักฐำน ดังนี้    
9.1  ผลงำนทำงวิชำกำร เช่น (1) งำนวิจัย (2) ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น มี 10 
ประเภท  

(3) ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม (4) ต ำรำ/หนังสือ/บทควำมทำงวิชำกำร ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ตำม
เกณฑ์ท่ี  
ก.พ.อ.ก ำหนด (กรณีเป็นผลงำนวิจัยให้ส่งรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ถ้ำมี) พร้อมด้วยบทควำม
วิจัย) ขอโดย วิธีปกติ จ ำนวนผลงำน 5 ชุด และวิธีพิเศษ จ ำนวน 7 ชุด  

9.2  แบบค ำขอรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ก.พ.อ. 03) จ ำนวน 25 
ชุด  
9.3  แบบแสดงหลักฐำนกำรมีส่วนร่วมในผลงำนทำงวิชำกำร (ถ้ำมี) จ ำนวน 5 ชุด  

 9.4  แบบรับรองจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร จ ำนวน 5 ชุด       
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9.5  แบบตรวจสอบรำยกำรเอกสำรประกอบกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
(เจ้ำหน้ำท่ีคณะ เป็นผู้ตรวจสอบ)  

9.6  งำนต ำแหน่งทำงวิชำกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง และควำมครบถ้วนข้อมูลใน 
ก.พ.อ. 03 และ ผลงำนทำงวิชำกำร เพ่ือเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งพิจำรณำต่อไป  

9.7  คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร มีมติเสนอรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
(Reader) เพื่อพิจำรณำผลงำนทำงวิชำกำร   

9.8 ติดต่อทำบทำมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่ำนประเมินผลงำนทำงวิชำกำร  
 9.9 ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ำนประเมินผลงำนทำงวิชำกำร ระยะเวลำ 2 เดือน เมื่อครบก ำหนดแล้ว

ยังไม่ได้ รับผลกำรประเมินจะติดตำมทวงถำมทุก 2 อำทิตย์  กรณีผลกำรประเมินต ำแหน่ง ผศ. 
และ รศ. เป็นเอกฉันท์ ไม่ต้องมีกำรประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีผล 
กำรประเมินไม่ผ่ำนเป็นเอกฉันท์ ต้องนัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ส ำหรับต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ 
ต้องนัดประชุม คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิทุกกรณี  

 9.10 งำนต ำแหน่งทำงวิชำกำรเสนอผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อ 
คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  

  9.11 คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยเพ่ืออนุมัติ 
ต ำแหน่ง ทำงวิชำกำรให้แก่ผู้ขอแต่ละรำย  

  

10. การกรอกแบบคำขอการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ก.พ.อ 03 ข้อมูลใน

แบบ ก.พ.อ. 03 ส่วนท่ี 1 - ส่วนท่ี 3 ท่ีผู้ขอต้องตระหนักในกำรกรอกอย่ำงถูกต้องและ

ครบถ้วน มีดังนี้   

      10.1 ส่วนท่ี 1 แบบประวัติส่วนตัวและผลงำนทำงวิชำกำร   
(1) ผู้ขอต้องระบุสำขำวิชำที่เชี่ยวชำญ ซึ่งสำขำท่ีระบุต้องสอดคล้องกับ

ผลงำนทำง 
วิชำกำร และต้อง เป็นสำขำวิชำเดียวกันกับกำรขอในต ำแหน่งที่สูงขึ้น หำกกำรขอต ำแหน่งที่
สูงขึ้นมีกำร เปลี่ยนสำขำวิชำเชี่ยวชำญต้องพิจำรณำด้วยวิธีพิเศษ   

(2) คุณวุฒิกำรศึกษำ  จะต้องระบุชื่อเต็มให้ตรงกับปริญญำบัตรที่ได้รับ และ
เรียงจำกวุฒิสูงสุดตำมล ำดับ  

(3) ภำระงำนย้อนหลัง 3 ปี กรณีเป็นผลงำนทำงวิชำกำรให้ระบุระยะเวลำ
ในกำรท ำและ 
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สัดส่วนกำรมีส่วนร่วมของผู้ขอในผลงำน นั้นๆ หำกผู้ขอมิได้ท ำเพียงผู้เดียว  
(4) ผลงำนทำงวิชำกำรจะต้องเขียนตำมหลักของกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง 

ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง, ปีท่ีพิมพ์, ชื่อเร่ือง, แหล่งพิมพ์ และ จ ำนวน
หน้ำ  

(5) กรณีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเป็นบทควำมวิจัยหรือบทควำมทำงวิชำกำร 
จะต้องระบุว่ำ 

วำรสำรท่ีเผยแพร่อยู่ในฐำนข้อมูลใด ตำมท่ี สกอ. ก ำหนด  
(6) กรณีกำรขอต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ หรือ ศำสตรำจำรย์ จะต้องเขียน

รำยชื่อ 
ผลงำนท่ีเคยใช้ ประกอบกำรขอต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ หรือ รองศำสตรำจำรย์ให้ครบถ้วน  

10.2  ส่วนท่ี 2 แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชำ  ผู้บังคับบัญชำต้องตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ขอและลงนำมในแบบประเมินก่อนวันท่ีสภำ 

สถำบันอุดมศึกษำรับเร่ือง เพ่ือด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  
10.3  ส่วนท่ี 3 แบบประเมินผลกำรสอน  สรุปคุณภำพผลกำรสอนว่ำอยู่ในระดับใด 

กล่ำวคือ  ช ำนำญ  ช ำนำญพิเศษ เชี่ยวชำญ ต้องลงนำม และลงวันท่ี และขอให้ระบุรหัสวิชำ
และชื่อวิชำท่ีท ำกำร ประเมินผลกำรสอนไว้ในแบบประเมินผลกำรสอนด้วย  

  

  

*****************************  
  

  

  

- ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติมที่ งำนต ำแหน่งทำงวิชำกำร  กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี ชั้น 4 
อำคำรส ำนักงำน อธิกำรบดี โทร. 02-3108429   

- ค้นหำข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์  http://hrm.ru.ac.th/                                                                       
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แสดงขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ  

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ผู้ขอตำแหน่ง ยื่นเรื่องกับคณะต้นสังกัด (ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติครบตำมท่ี ก.พ.อ. กำหนด)   

        กองกำรเจ้ำหน้ำที่ รับเรื่อง ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสำร  เสนออธิกำรบดี 
ทรำบเพ่ือเสนอ คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร     ( ก.พ.ว. )   ต่อไป   

          ก.พ.ว. พิจำรณำคุณสมบัติ และ 
ผลงำนทำงวิชำกำร ตำม เกณฑ์ ที่ ก.พ.อ.  
กำหนด และคัดสรรรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ    

คณะ ตน สังกัด พิจำรณำคุณสมบัติ 
เบื้องต้น   

เริ่มต้น   

        งำนตำแหน่งทำงวิชำกำร   ทำบทำม ,จัดส่งผลงำนทำงวิชำกำร   และ 
ประสำนงำนกับผู้ทรงคุณวุฒิฯ   
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คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ   

ผลกำรพิจำรณำไม่เป็นเอกฉันท์ ตอ้งมีกำรจัดประชุม   
-   กรณีมติสิ้นสุด   รำยงำนผลเข้ำ ก.พ.ว.        
-   กรณีมติแก้ไขแจ้งผู้ขอทรำบด ำเนนิกำรแก้ไขตำมมต ิ  

ผลกำรพิจำรณำผ่ำน / ไมผ่ำำน เอกฉนัท ์  
สรุปผลเข้ำ ก.พ.ว.   

สภำมหำวิทยำลัย 
รำมคำแหง พิจำรณำ   

กองกำรเจ้ำหน้ำที่   รับเรื่องแจ้งมติจำกสภำมหำวิทยำลัยรำมคำแหง   

- กรณผี่ำน ผศ.,รศ   อธิกำรบดีออกค ำสั่งแต่งตั้ง (ข้ำรำชกำร แจ้ง ก.พ.อ ภำยใน 30 วัน).      
- กรณี ศ. เสนอ ก.พ.อ. เพื่อโปรดเกล้ำแต่งตั้ง    
- กรณไีม่ผำ่น แจ้งผลกำรประเมินให้ผู้ ขอทรำบ   

เสร็จสิ้นกระบวนการ   

     ก.พ.ว. รับทรำบผลกำรพิจำรณำจำกผู้ทรงคุณวุฒิ และเสนอสภำมหำวิทยำลัย 
ต่อไป   


