
การสมัมนา
เรือ่ง “การขอตําแหน่งทางวิชาการ: ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์

เสวนากบัผูรู้ห้นทางสู่ตําแหน่งทางวิชาการ”

วนัพุธที ่ 28  มิถุนายน  2560 

ณ หอ้งประชมุปรีดี พนมยงค ์ ตึกโดมบริหาร ชั้น 3 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสิต

งานพจิารณาตําแหน่งทางวิชาการ

1



ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง

ประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ง 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพจิารณาแต่งตั้งบุคคล

ใหด้ํารงตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์

รองศาสตราจารย ์และศาสตราจารย ์

(ฉบบัประมวลรวมฉบบัที ่2–ฉบบัที ่10) พ.ศ.2556
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องคป์ระกอบการพจิารณาองคป์ระกอบการพจิารณา

 1.    อายงุาน

2.    ผลการสอน

3.    ผลงานทางวิชาการ

         1)  สดัส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน 

         2)  ประเภท

         3)  ทิศทางการศึกษาวิจยั

         4)  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

4.    รูปแบบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

       และหลกัฐานทีต่อ้งแนบมาพรอ้มแบบคําขอฯ

5.    เกณฑผ์่าน
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อายงุานอายงุาน

4

ผศ.  จบ ป.ตรี

จบ ป.โท

จบ ป.เอก

9   ปี

5   ปี

2   ปี

รศ.  เป็น ผศ. 3   ปี

ศ.  เป็น รศ. 2   ปี



ผลการสอน :  ผศ.  รศ.  ศ.

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ตามทีค่ณะกรรมการประเมินผลการสอน

แต่ละคณะกาํหนด

5



ผลการสอน

1. ผศ. -  ตอ้งมีผลประเมินเอกสารประกอบการสอน 
          อย่างนอ้ย 1 วิชา

2. รศ.  - ตอ้งมีผลประเมินเอกสารคําสอน อย่างนอ้ย 1 วิชา

3.  ศ.  -  ตอ้งมีชัว่โมงสอนประจํา อย่างนอ้ย 1 วิชา

4. เกณฑผ์่าน    ผศ.    :  ชํานาญ

                     รศ.    :    ชํานาญพเิศษ

                      ศ.    :    เชี่ยวชาญ

6



สดัส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

  ผูข้อมีส่วนร่วมไม่นอ้ยกว่า 50% 

 และเป็นผูด้ําเนนิการหลกั

  ผูร้่วมงานทุกคนลงนามรบัรอง การมีส่วนร่วมกีเ่ปอรเ์ซ็นต์

 และหนา้ทีค่วามรบัผิดชอบของแต่ละคน  

 ในแบบฟอรม์สดัส่วนการมีส่วนร่วม

  กรณีผูร้่วมงานไม่สามารถลงนามรบัรองได ้ 

 ใหช้ี้แจงเหตุผล
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ประเภทผลงานทางวิชาการ ประเภทผลงานทางวิชาการ 

ตาํแหน่ง

ประเภทที่  1 ประเภทที่  2

งานวิจยั
ผลงาน

รบัใช้สงัคม

ผลงาน

ลกัษณะอื่น

ตาํรา /

หนังสือ

บทความ

ทางวิชาการ

ผศ.  หรือ  หรือ  หรือ  หรือ 

รศ.  หรือ  หรือ  และ 

ศ.วิธีที่ 1  หรือ  หรือ  และ 

ศ.วิธีที่ 2  หรือ  หรือ  หรือ 
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ทิศทางการศึกษาหรือวิจยั 5 ขอ้ทิศทางการศึกษาหรือวิจยั 5 ขอ้

ผลงานทางวิชาการสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ

ทุกตําแหน่ง ตอ้งเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง 

หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา ดงัต่อไปนี้

1.  สอดคลอ้งกบัศกัยภาพหรือทรพัยากรของแต่ละพื้ นที ่

เพือ่ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ละการพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ

2.  เพือ่ใหรู้เ้ท่าทนักบัการเปลีย่นแปลงของบริบทโลก

3.  เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

4.  พฒันาและส่งเสริมชมุชนหรือสงัคมใหม้ีความเขม้แข็ง

5.  ก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อวงวิชาการ



จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

1. ความซื่อสตัยท์างวิชาการ  กล่าวคือ
1.1  ไม่นาํผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียน 
       ผลงานของผูอ้ื่น
1.2  ไม่นาํผลงานของตนเองในเรือ่งเดียวกนัไปเผยแพร่
       ในวารสารวิชาการมากกว่า 1 ฉบบั ในลกัษณะทีจ่ะทําให้
       เขา้ใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่

2. ใหเ้กียรติและอา้งถงึบุคคลหรือแหล่งทีม่าของขอ้มูลทีน่าํมาใชใ้น
ผลงานทางวิชาการของตนเองและแสดงหลกัฐานของการคน้ควา้

3. ไม่คํานงึถงึผลประโยชนท์างวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลของผูอ้ื่นและสิทธิมนุษยชน
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จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

4. ผลงานทางวิชาการตอ้งไดม้าจาก

4.1  การศึกษาโดยใชห้ลกัวิชาการเป็นเกณฑ ์ไม่มีอคติ

       มาเกีย่วขอ้ง

4.2  เสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบีย่งเบน

       ผลการวิจยั โดยหวงัประโยชนส์่วนตวัหรือตอ้งการ

       สรา้งความเสียหายแก่ผูอ้ื่น

4.3  เสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายขอ้คน้พบ

       โดยปราศจากการตรวจสอบยนืยนัในทางวิชาการ

5. นาํผลงานไปใชป้ระโยชนใ์นทางทีช่อบธรรมและชอบดว้ยกฎหมาย
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รูปแบบการเผยแพร่ เอกสารแนบ

 1. บทความวิจยั

    ในวารสารทางวิชาการ

แบบฟอรม์รบัรองว่า วารสารทางวิชาการมีชื่ออยู่ในฐานขอ้มูล

ที ่สกอ. กาํหนด เช่น TCI, Scopus

 2. บทความวิจยั

    ในหนงัสือรวมบทความ

หนา้ปกในของผลงานที่ปรากฏชื่อ Peer Review 

 3. Proceedings

    ของการประชมุวิชาการ

หนา้ปกในของผลงานที่ปรากฏชื่อ Peer Review 

 4. รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 1) หนงัสือรบัรองจากหน่วยงานผูใ้หทุ้นวิจยั

     ว่ามีการประเมินคุณภาพโดยผูท้รงคุณวุฒิ 2-3 ท่าน

    (ตอ้งไม่ใช่คณะกรรมการตรวจการจา้ง)พรอ้มประวตัิ และ

2) หลกัฐานการเผยแพร่ในวงวิชาการอย่างกวา้งขวาง
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งานวิจยั



ผลงานทางวิชาการรบัใชส้งัคมผลงานทางวิชาการรบัใชส้งัคม

รูปแบบ การเผยแพร่ เอกสารแนบ

  เอกสารทีม่ีคําบรรยาย   

  ซึ่งอาจแสดง

  หลกัฐานภาพถา่ย 

  หรือแถบเสียง

  หรือวีดีทศันป์ระกอบ

  1.  จดัเวทีนาํเสนอผลงาน

       ในพื้ นที ่หรือ เปิดให้

       เยีย่มชมพื้ นที่

  2.  เผยแพร่สู่สาธารณชน

       อย่างกวา้งขวาง

   หนงัสือรบัรองการใช้

   ประโยชนต์่อสงัคม

   จากคณะกรรมการ

   ประจําคณะ

   หรือผลการประเมิน

   ของสถาบนัทางวิชาการ 
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ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอื่น 

รูปแบบ การเผยแพร่ ระยะเวลา เอกสารแนบ

•  สิง่ประดิษฐ์
•  วคัซีน
•  สิง่ก่อสรา้ง
•  ผลงานศิลปะ

1. ตีพมิพโ์ดยโรงพมิพ์

สาํนกัพมิพ ์หรือ

ถา่ยสาํเนาเยบ็เล่ม

2. โดยสือ่อิเล็กทรอนกิส์

3. โดยจดันทิรรศการ 

จดัแสดง หรือมีการ

นาํไปประยกุตใ์ช้

อย่างแพร่หลาย

ไม่นอ้ยกว่า   

4 เดือน

  หนงัสือรบัรอง

  การตรวจสอบ

  และการเผยแพร่ 

  จากคณะกรรมการ

  ของคณะ หรือ

  สถาบนัทางวิชาการ 

•  งานแปล 1. ตีพมิพโ์ดยโรงพมิพ ์

หรือสาํนกัพมิพ์

2. โดยสือ่อิเล็กทรอนกิส์

ตน้ฉบบั

ภาษาต่างประเทศ
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ตําราตํารา

รูปแบบ การเผยแพร่ ระยะเวลา เอกสารแนบ

ตํารา 1. ตีพมิพโ์ดยโรงพมิพ์

หรือสาํนกัพมิพ ์

หรือถา่ยสาํเนาเยบ็เล่ม

2. ใชป้ระกอบ

การเรียนการสอน

3. เผยแพร่ในวงวิชาการ

อย่างกวา้งขวาง

มากกว่าใชป้ระกอบ

การเรียนการสอน

ในหลกัสูตร

ไม่นอ้ยกว่า  

1 ภาค

การศึกษา

1. หนงัสือรบัรองจากคณะ

ว่าใชป้ระกอบการสอน 

ในรายวิชาใด

ภาค/ปีการศึกษาใด

2. หลกัฐานการเผยแพร่

ในวงวิชาการอย่างกวา้งขวาง 

เช่น ใน websiteของสถาบนั

ทางวิชาการ หรือหอ้งสมุด

ของคณะ, มหาวิทยาลยั 

และปรากฏจํานวนพมิพ์
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หนงัสือ หนงัสือ 

รูปแบบ การเผยแพร่ ระยะเวลา เอกสารแนบ

หนงัสือ 1. ตีพมิพ์

โดยโรงพมิพ์

หรือสาํนกัพมิพ์

2. จําหน่าย

ไม่นอ้ยกว่า   

4 เดือน

     หนา้ปกในของหนงัสือ

     หรือหนงัสือรบัรอง

     ทีป่รากฏจํานวนพมิพ,์

ISBN, และมีรายชื่อ

Peer Review
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บทความทางวิชาการบทความทางวิชาการ

การเผยแพร่ เอกสารแนบ

     1. บทความทางวิชาการ 

         ในวารสารทางวิชาการ

  แบบฟอรม์รบัรองว่า วารสารทางวิชาการ

     มีชื่ออยู่ในฐานขอ้มูลที ่สกอ. กาํหนด

     เช่น TCI, Scopus

     2. บทความทางวิชาการ 

         ในหนงัสือรวมบทความ

     หนา้ปกในของผลงานทีป่รากฏชื่อ 

Peer Review

     3. Proceedings ของการประชมุ

         วิชาการ

หนา้ปกในของผลงานทีป่รากฏชื่อ 

Peer Review
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เกณฑผ์่านเกณฑผ์่าน

ประเภทผลงาน

เกณฑผ์า่น

ผศ. รศ.
ศ.วิธีที่ 1

(ผลงาน 

2 ประเภท)

ศ.วิธีที่ 2
(ผลงาน

ประเภทเดียว)

งานวิจยั ดี ดี ดีมาก ดีเด่น

ผลงานวิชาการ

รบัใช้สงัคม
ดี ดี ดีมาก ดีเด่น

ผลงานทางวิชาการ

ในลกัษณะอื่น
ดี ดี ดีมาก ดีเด่น

ตาํรา / หนังสือ ดี ดี ดีมาก ดีเด่น

บทความวิชาการ ดี - -

19

ในภาพรวม ผู้ขอฯ จะต้องมีผลงานทางวิชาการทีม่ีปริมาณและคุณภาพเพยีงพอ

ที่จะแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการที่เสนอขอ



1. เนื้ อหา  ทนัสมยั ผลงานอื่นๆ ทีผู่ข้อใชอ้า้งอิง

      ไม่ควรเก่าเกินไป เนื้ อหาสอดรบักบัเนื้ อเรือ่ง

      เนื้ อหาสอดรบักนัทั้งฉบบั

2. การนาํเสนอ กระชบั เขา้ใจง่าย  ชดัเจนมีตวัอย่าง 

          คงเสน้คงวาในการนาํเสนอ

3. ความถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ระเบยีบวิธีวิจยั

      การเขียนเอกสารอา้งอิง/บรรณานุกรม

      ตวัสะกด

4. ไม่พบว่าทําผดิจริยธรรมและจรรยาบรรณ

1. เนื้ อหา  ทนัสมยั ผลงานอื่นๆ ทีผู่ข้อใชอ้า้งอิง

      ไม่ควรเก่าเกินไป เนื้ อหาสอดรบักบัเนื้ อเรือ่ง

      เนื้ อหาสอดรบักนัทั้งฉบบั

2. การนาํเสนอ กระชบั เขา้ใจง่าย  ชดัเจนมีตวัอย่าง 

          คงเสน้คงวาในการนาํเสนอ

3. ความถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ระเบยีบวิธีวิจยั

      การเขียนเอกสารอา้งอิง/บรรณานุกรม

      ตวัสะกด

4. ไม่พบว่าทําผดิจริยธรรมและจรรยาบรรณ
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ผลงานทางวิชาการทีผ่่านเกณฑม์ีลกัษณะ ดงันี้ผลงานทางวิชาการทีผ่่านเกณฑม์ีลกัษณะ ดงันี้



การกรอกแบบฟอรม์ ก.พ.อ. 03การกรอกแบบฟอรม์ ก.พ.อ. 03

    1.  กรอกไม่ถูก

 1.1  รายชื่อผลงานไม่ตรงกบัตวัเล่มผลงาน

      1.2  ผลงานทางวิชาการ ไม่เขียนตามหลกัเอกสารอา้งอิง 

             คือ  ชื่อผูแ้ต่ง, ปีทีพ่มิพ,์ ชื่อเรือ่ง, แหล่งพมิพ,์ 

             หนา้หรือจํานวนหนา้

      1.3  คุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงกบัทีร่ะบุในปริญญาบตัร
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   2.  กรอกไม่ครบ

        2.1  ภาระงานยอ้นหลงั 3 ปี 

      งานสอนระบุชื่อวิชาและรหสัวิชา, ภาค/ปีการศึกษา

      งานวิจยั งานบริการทางวิชาการ งานบริหาร งานอื่นๆ

         ระบุระยะเวลาในการทํา

        2.2  กรณีขอ รศ. หรือ ศ. ไม่เขียนรายชื่อผลงานทีเ่คยใช้

               ประกอบการขอตําแหน่ง ผศ. หรือ รศ. ใหค้รบ

การกรอกแบบฟอรม์ ก.พ.อ. 03การกรอกแบบฟอรม์ ก.พ.อ. 03
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1. ระบุสาขาวิชาเชี่ยวชาญใหส้อดคลอ้งกบั

ผลงานทางวิชาการ

2. ส่งผลงานในจํานวนทีเ่หมาะสม

ขอ้เสนอแนะ



แนวปฏิบตัิอื่นๆ

   วิทยานพินธจ์ะนาํมาขอตําแหน่งทางวิชาการไม่ได ้ 

  หากเป็นการต่อยอดมา จะตอ้งระบุส่วนทีท่ําเพิม่เติม

  ใหช้ดัเจน

   เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน 

  ไม่เป็นเรือ่งเดียวกบัตํารา/หนงัสือ

   การส่งผลงานเพิม่/ถอนเรือ่ง 

ตอ้งดําเนนิการก่อนส่ง Reader
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วนัทีแ่ต่งตั้ง

    วนัทีง่านพจิารณาฯ รบัเรือ่ง

    หากมีผลงานทีร่อตีพมิพเ์ผยแพร่  

   วนัแต่งตั้งคือ วนัทีง่านพจิารณาฯ ไดร้บัผลงานทีต่ีพมิพ์

    เฉพาะตํารา ซึ่ง Reader ใหแ้กไ้ขผลงาน 

   วนัแต่งตั้งคือ วนัทีง่านพจิารณาฯ ไดร้บัผลงานฉบบัแกไ้ข

    กรณีส่งผลงานเพิม่เติม

   วนัแต่งตั้งคือ วนัทีง่านพจิารณาฯ ไดร้บัผลงานเพิม่เติม
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การอทุธรณ์

1. ส่งคําชี้แจงทีเ่ป็นเหตุผลทางวิชาการ 

ภายใน 90 วนั นบัจากวนัทีไ่ดร้บัหนงัสือแจง้ผล

2. ทําได ้2 ครั้ง

3. คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวิชาการ 

วินจิฉยั “รบั” หรือ “ไม่รบั”

4. Reader พจิารณาคําชี้แจง
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เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการขอตําแหน่งทางวิชาการเอกสารทีใ่ชป้ระกอบการขอตําแหน่งทางวิชาการ

สามารถ Download เอกสารได้ที่ Website งานพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ มธ. 
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ชื่อเอกสาร จาํนวน ผูร้บัผิดชอบ

   1.  แบบตรวจสอบผลงานทางวิชาการ (Checklist) 1 ชดุ คณบดี

   2.  แบบประเมินผลการสอน  1 ชดุ คณะ

   3.  แบบฟอรม์ ก.พ.อ. 03 5 ชดุ ผูข้อ

   4.  แบบรบัรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 1 ชดุ ผูข้อ

   5.  แบบรบัรองผลงานไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 1 ชดุ ผูข้อ

   6.  วิทยานิพนธ ์ป.โท – ป.เอก 1 ชดุ ผูข้อ

   7.  เอกสารประกอบการสอน / เอกสารคาํสอน 2 ชดุ ผูข้อ

   8.  ผลงานทางวิชาการ + เอกสารแนบตามแต่ละประเภท 5 ชดุ ผูข้อ

   9.  แบบฟอรม์สดัส่วนการมีส่วนร่วม 5 ชดุ ผูข้อ



โครงสร้างคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ

   ศ.ดร.คณิต  ณ นคร ประธาน สาขาสงัคมศาสตร์

   ศ.ดร.ณัฎฐพงศ ์ ทองภกัดี กรรมการ สาขาสงัคมศาสตร์

   ศ.ดร.สมบรูณ์  สขุสาํราญ กรรมการ สาขาสงัคมศาสตร์

   ศ.กิตติคณุ ดร.ปราณี  กลุละวณิชย์ กรรมการ สาขามนุษยศาสตร์

   ศ.เพญ็ศรี  กาญจโนมยั กรรมการ สาขามนุษยศาสตร์

   ศ.เกียรติคณุ ดร.นักสิทธิ์  ควูฒันาชยั กรรมการ สาขาวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี

   ศ.ดร.มนัส  พรหมโคตร กรรมการ สาขาวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี

   ศ.กาํธร  กลุชล กรรมการ สาขาวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี

   ศ.เกียรติคณุ พญ.จฬุาภรณ์  รุ่งพิสทุธิพงษ์ กรรมการ สาขาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ

   ศ.กิตติคณุ ทพ.วินัย  ศิริจิตร กรรมการ สาขาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ

   ศ.ดร.โกวิท  พฒันาปัญญาสตัย์ กรรมการ สาขาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ

   ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ เลขานุการ

   ผูอ้าํนวยการกองทรพัยากรมนุษย์ ผูช้่วยเลขานุการ

   หวัหน้างานพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ ผูช้่วยเลขานุการ
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ขั้นตอนที ่1
(2 อาทิตย)์

ตรวจสอบคุณสมบตัิ

และผลงานทางวิชาการ

 ผู้ขอฯ ส่งเอกสารมาไม่ครบ

 ผู้ขอฯ กรอกแบบฟอร์ม 

ก.พ.อ.03 ไม่ถูกต้อง

 ผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ต้องตดัออก

 จาํนวนผู้ขอฯ ในช่วงเวลาที่ส่งมา

มีจาํนวนมาก

ขั้นตอนที ่2
(3 อาทิตย)์

ขอรายชื่อ Reader

จากประธานสาขา

 รายชื่อ Reader ในบญัชี สกอ. 

บางสาขามีจาํนวนน้อย

 รายชี่อ Reader ที่ตรงสาขาไม่มีเลย

 รายชื่อ Reader ที่อยู่นอกบญัชี สกอ. 

จะต้องขออนุมัต ิสกอ. ก่อน

ขั้นตอนการดาํเนนิการพจิารณาตําแหน่งทางวิชาการ
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ขั้นตอนที ่3
(1 อาทิตย)์

ติดต่อทาบทาม Reader

อ่านประเมินผลงาน

 Reader ปฏเิสธไม่รับ

อ่านผลงาน เนื่องจาก

1. มีภารกจิมาก

2. ไม่ตรงสาขา

 Reader ขอเวลา

อ่านผลงานมากกว่า

ระยะเวลาที่กาํหนดให้

ขั้นตอนที ่4
(2 เดือน)

ติดตาม

ผลการประเมนิ

 ครบกาํหนดแล้วไม่คืน

 Reader แจ้งว่า

ผลงานหาย

ขั้นตอนที ่5
(1-2 เดือน)

 Reader ว่างไม่ตรงกนั

นดัประชมุ 

Reader



งานพจิารณาตาํแหน่งทางวิชาการ

กองทรพัยากรมนุษย ์

ตึกโดม  ช ัน้ 1

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ ท่าพระจนัทร์
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หากมีขอ้สงสยัสอบถามเพิ่มเตมิไดท้ี่

    โทรศพัท ์   02-613-3080-8
    โทรสาร     02-222-0155 
 http://hrfs.person.tu.ac.th


