
 

 
ประกาศ ก.พ.อ.  

เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตัง้บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย                      
รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

_____________________________ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔(๓) และมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติ                   
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  ก.พ.อ. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ ศาสตราจารย ไวดังน้ี 
 ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. และเอกสารแนบทายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชประกาศ ก.พ.อ.น้ีแทน 

ขอ ๒ ใหใชประกาศ ก.พ.อ.น้ีนับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

หมวดที่ ๑ 
การแตงตั้งอาจารยประจาํใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

_____________________________ 
 

ขอ ๓ ใหสภาสถาบันแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ซ่ึงประกอบดวย 
๓.๑ ประธานกรรมการ  ตองเปนกรรมการสภาสถาบันประเภทผูทรงคุณวุฒิ  
๓.๒ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองเปนบุคคลภายนอกสถาบัน โดยคัดสรรจากบัญชี             

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กําหนด  ซ่ึงครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน    
ในสถาบันนั้นๆ จํานวนไมนอยกวาหาคน แตไมเกินสิบคน 

การพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดในขอ ๔ และขอ ๕ ตามวิธีการที่กําหนดในขอ ๖ – ขอ ๑๐ 

ขอ ๔ การพิจารณาแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนง                     
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  ใหพิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  
ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามที่กําหนดในประกาศ
ฉบับน้ี 

  การพิจารณาแตงตั้งในวรรคแรกกระทําได ๒ วิธี คือ การแตงตั้งโดยวิธีปกติ และ            
การแตงตั้งโดยวิธีพิเศษ 



 
 
 

 

๒ 

 ขอ ๕ การแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีปกติใหดําเนินการดังน้ี 
  ๕.๑ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   
       ๕.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ดํารงตําแหนงอาจารย และ
ไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาเกาป หรือ 

ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา ดํารงตําแหนงอาจารย และได
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาหาป หรือ 

ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา ดํารงตําแหนงอาจารย และได
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป หรือ 

ผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืน ผูใดไดโอนหรือยายมาบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงอาจารยประจําในสถาบันอุดมศึกษา หากผูน้ันเคยไดรับการแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ.รับรอง และไดสอนประจําวิชาใดวิชาหน่ึง ซ่ึงเทียบคาไดไมนอยกวาสอง 
หนวยกิต/ทวิภาค อาจนําระยะเวลาระหวางเปนอาจารยพิเศษในภาคการศึกษาที่สอนนั้นมา             
เปนเวลาในการขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ โดยใหคํานวณเวลาในการสอนพิเศษใหสามในสี่สวน
ของเวลาที่ทําการสอน 

กรณีที่อาจารยผูใดไดรับวุฒิเพ่ิมขึ้น ใหนับเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
อาจารยกอนไดรับวุฒิเพ่ิมขึ้นและเวลาที่ไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอาจารยหลังจากไดรับวุฒิเพ่ิมขึ้น
รวมกัน เพ่ือขอแตงตั้งตําแหนงผูชวยศาสตราจารยไดตามอัตราสวนของระยะเวลาที่กําหนดไวใน
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

 ๕.๑.๒  ผลการสอน  มีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไวในหลักสูตร
ของสถาบันอุดมศึกษาและมีความชํานาญในการสอน และเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้น
ตามภาระงานสอน ในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทําการสอนหลายวิชาซึ่งแตละวิชานั้น
มีผูสอนรวมกันหลายคน จะตองเสนอเอกสารประกอบการสอนในทุกหัวขอที่ผูขอกําหนดตําแหนงเปน
ผูสอน  ซ่ึงมีคุณภาพดี และไดใชประกอบการสอนมาแลว โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบัน 

 ๕.๑.๓  ผลงานทางวิชาการ  ประกอบดวยผลงาน ตอไปน้ี 

      (๑)  ๑.๑ ผลงานวิจัยซ่ึงมีคุณภาพดีและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ 
ก.พ.อ. กําหนด  ทั้งนี้ ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ใดๆ หรือ 
    ๑.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซ่ึงมีคุณภาพดี    
      และ 
      (๒)   ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ 
ซ่ึงมีคุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด 



 
 
 

 

๓ 

      ๕.๑.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การพิจารณากําหนดตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดังน้ี 

         (๑) ตองมีความซื่อสัตยทางวิชาการ ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนผลงานของ
ตนและไมลอกเลียนผลงานของผูอ่ืน รวมทั้งไมนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพรใน
วารสารวิชาการมากกวาหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะทําใหเขาใจผิดวาเปนผลงานใหม 

         (๒) ตองใหเกียรติและอางถึงบุคคลหรือแหลงที่มาของขอมูลที่นํามาใชใน
ผลงานทางวิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการคนควา  
          (๓) ตองไมคํานึงถึงผลประโยชนทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิสวน
บุคคลของผูอ่ืนและสิทธิมนุษยชน  
         (๔) ผลงานทางวิชาการตองไดมาจากการศึกษาโดยใชหลักวิชาการเปน
เกณฑ ไมมีอคติมาเก่ียวของ และเสนอผลงานตามความเปนจริง ไมจงใจเบ่ียงเบนผลการวิจัยโดยหวัง
ผลประโยชนสวนตัว หรือตองการสรางความเสียหายแกผูอ่ืน และเสนอผลงานตามความเปนจริง             
ไมขยายขอคนพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 
               (๕) ตองนําผลงานไปใชประโยชนในทางที่ชอบธรรมและชอบดวยกฎหมาย 

๕.๒ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย    

 ๕.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสามป 

    ๕.๒.๒  ผลการสอน  มีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดไวในหลักสูตร
ของสถาบันอุดมศึกษา และมีความชํานาญพิเศษในการสอน และเสนอเอกสารคําสอนที่ผลิตขึ้นตาม
ภาระงานสอน  ในกรณีที่ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดทําการสอนหลายวิชาซึ่งแตละวิชานั้นมี
ผูสอนรวมกันหลายคน จะตองเสนอเอกสารคําสอนในทุกหัวขอที่ผูขอกําหนดตําแหนงเปนผูสอน ซ่ึงมี
คุณภาพดี  และไดใชประกอบการสอนมาแลว โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบัน 

    ๕.๒.๓  ผลงานทางวิชาการ  ประกอบดวยผลงาน ตอไปน้ี  

                (๑)  ๑.๑ ผลงานวิจัยซ่ึงมีคุณภาพดีและไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ 
ก.พ.อ. กําหนด ทั้งน้ี ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ใดๆ หรือ  
        ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  ซ่ึงมีคุณภาพดี   
      และ 

              (๒)  ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หรือหนังสือ  ซ่ึงมีคุณภาพดี        
และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด 



 
 
 

 

๔ 

ผลงานทางวิชาการตามขอ ๕.๒.๓ (๑) และ (๒) ตองไมซํ้ากับผลงานที่ไดเคยใช
สําหรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยมาแลว  ทั้งน้ี จะตองมีผลงานทางวิชาการที่เพ่ิมขึ้น
หลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยดวย 

 ๕.๒.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณากําหนดตําแหนง
รองศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไวในขอ ๕.๑.๔  

๕.๓ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย   

    ๕.๓.๑  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยและไดปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

 ๕.๓.๒  ผลการสอน  มีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดไวในหลักสูตร
ของสถาบันอุดมศึกษา และมีความเชี่ยวชาญในการสอน โดยผานการประเมินจากคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบัน 

    ๕.๓.๓  ผลงานทางวิชาการ  ผูขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได ๒ วิธี ดังน้ี 

                 วิธีที่ ๑  ประกอบดวยผลงาน ตอไปน้ี 
   (๑) ๑.๑ ผลงานวิจัยซ่ึงมีคุณภาพดีมาก และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ 
ก.พ.อ. กําหนด ทั้งน้ี ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ใดๆ หรือ  

   ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซ่ึงมีคุณภาพดีมาก   
      และ 

   (๒)  ผลงานแตงตํารา หรือหนังสือ ซ่ึงมีคุณภาพดีมาก และไดรับการ
เผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด  

                      วิธีที่ ๒  ประกอบดวยผลงาน ตอไปน้ี 
    (๑) ผลงานวิจัยซ่ึงมีคุณภาพดีเดน และไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่ 
ก.พ.อ. กําหนด  ทั้งน้ี ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ใดๆ หรือ  
    (๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซ่ึงมีคุณภาพดีเดน หรือ 
 (๓)  ผลงานแตงตํารา หรือหนังสือ  ซ่ึงมีคุณภาพดีเดน และไดรับการ
เผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด   

   ผลงานทางวิชาการตามขอ ๕.๓.๓ (๑) (๒) และ (๓) ตองไมซํ้ากับผลงานที่ไดเคยใช
สําหรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยมาแลว ทั้งน้ี ตองมีผลงาน
ทางวิชาการที่เพ่ิมขึ้นหลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยดวย 

 ๕.๓.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณากําหนด
ตําแหนงศาสตราจารยตองคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไวใน            
ขอ ๕.๑.๔  

 



 
 
 

 

๕ 

 ขอ ๖ วิธีการแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารยโดยวิธีปกติ  ใหดําเนินการดังน้ี 

    ๖.๑ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย   

 ๖.๑.๑ ใหคณะวิชาเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑตอคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ ตามแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
พรอมดวยผลงานทางวิชาการ 

 ๖.๑.๒ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอน    
โดยอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม 

     ๖.๑.๓ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ แตงตั้งคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ          
ในสาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงมีองคประกอบ ดังน้ี 
   (๑) ประธานกรรมการแตงตั้งจากกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
   (๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนสามถึงหาคน   

 การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตองคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กําหนด
สําหรับสาขาวิชานั้นๆ โดยตองเปนบุคคลภายนอกสถาบันที่ผูขอสังกัด  และมีตําแหนงทางวิชาการไม
ต่ํากวาตําแหนงที่เสนอขอ และกําหนดใหตองมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด และใหการดําเนินการอยูในชั้นความลับทุก
ขั้นตอน   

           ในกรณีที่ มีเหตุผลหรือความจําเปนที่สถาบันอุดมศึกษาไมสามารถแตงตั้ง 
ผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิได ใหขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ.เปนราย ๆ ไป 

        เกณฑการตัดสิน ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเปน
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น การตัดสินของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 

 ๖.๑.๔ เม่ือคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๖.๑.๓ แลว ใหนําเสนอตอสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติและให
อธิการบดีออกคําสั่งแตงตั้ง และแจงให ก.พ.อ.ทราบภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ออกคําสั่งแตงตั้ง 
พรอมกับสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอฯ  

 คําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการตองระบุสาขาวิชาเชี่ยวชาญของ
ตําแหนงทางวิชาการที่สั่งแตงตั้งน้ันดวย 

 



 
 
 

 

๖ 

 

๖.๒ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย 

 ๖.๒.๑ ใหคณะวิชาเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑตอคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ ตามแบบคําขอฯ ที่ ก.พ.อ.กําหนดพรอมดวยผลงานทางวิชาการ 

           ๖.๒.๒ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประเมินผลการสอน โดยอาจ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนไดตามความเหมาะสม 

 ๖.๒.๓ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการแตงตั้งคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ          
ในสาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงมีองคประกอบ ดังน้ี 
   (๑) ประธานกรรมการแตงตั้งจากกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
   (๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ   

   หากเสนอขอตามวิธีที่ ๑ ใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน               
สามถึงหาคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพ่ือเสนอ
ความเห็นเบื้องตนกอนเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณา 

                    หากเสนอขอตามวิธีที่ ๒ ใหแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน                
หาคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพ่ือเสนอความเห็น
เบื้องตนกอนเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณา   

   การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตองคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. 
กําหนดสําหรับสาขาวิชานั้นๆ โดยตองเปนบุคคลภายนอกสถาบันที่ผูขอสังกัด และมีตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาตําแหนงที่เสนอขอ และกําหนดใหตองมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด และใหการดําเนินการอยูในชั้น
ความลับทุกขั้นตอน 

   ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเปนที่สถาบันอุดมศึกษาไมสามารถแตงตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิได ใหขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ.เปนรายๆ ไป 

   เกณฑการตัดสิน ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพที่แสดง
ความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น โดยวิธีที่ ๑ หรือวิธีที่ ๒ การตัดสินของที่ประชุมใหถือเสียง           
ขางมาก 

       ๖.๒.๔ เม่ือคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณาความเห็นของ  
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๖.๒.๓ แลว ใหนําเสนอตอสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา 

 



 
 
 

 

๗ 

  

   ๖.๒.๕ เม่ือสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติแลว ใหเสนอ ก.พ.อ.ใหความเห็น
เพ่ือเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง พรอมสงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบคําขอฯ  

 ขอ ๗ การแตงตั้งอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 
 กรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอแตงตั้งผูดํารง
ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย หรือรองศาสตราจารย  ซ่ึงมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่
ตางไปจากที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นก็ได (เชน การเสนอแตงตั้ง
อาจารยประจําใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย โดยที่ผูน้ันมิไดดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
มากอน หรือเสนอขอแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงยังไมครบระยะเวลาที่
กําหนดใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย หรือการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น     
โดยเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเชี่ยวชาญ หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาเชี่ยวชาญ 
ที่แตกตางไปจากสาขาวิชาเชี่ยวชาญเดิม) โดยใหดําเนินการเปนวิธีพิเศษ  

  การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ ใหดําเนินการดังน้ี 

       ๗.๑ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย    
โดยวิธีพิเศษ 
       ใหเสนอผลงานทางวิชาการและใหดําเนินการตามวิธีการเชนเดียวกับการแตงตั้ง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยโดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยใหแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนหาคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
โดยการตัดสินของที่ประชุมตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาเสียง 

          ทั้งน้ีผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่แสดง
ความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น และผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพในระดับดีมาก 

      ๗.๒ การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยโดยวิธีพิเศษ 
       ใหเสนอผลงานทางวิชาการไดเฉพาะวิธีที่ ๑ เทานั้น และใหดําเนินการตามวิธีการ
เชนเดียวกับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยโดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยใหแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหาคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
โดยการตัดสินของที่ประชุมตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสี่ในหาเสียง 

         ทั้งน้ีผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่แสดง
ความเปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น และผลงานทางวิชาการตองมีคุณภาพในระดับดีเดน 

 



 
 
 

 

๘ 

 

 ขอ ๘ แบบคําขอฯ (แบบ ก.พ.อ.๐๓) แบบเสนอแตงตั้งฯ (แบบ ก.พ.อ. ๐๔) แบบแสดง
หลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ แนวทางในการประเมินผลการสอนของผูขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ ลักษณะการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ คําจํากัดความของผลงานทาง
วิชาการ ลักษณะการเผยแพรและผลงานทางวิชาการที่จําแนกตามระดับคุณภาพ ใหเปนไปตามที่
กําหนดไวทายประกาศนี้ 

 ขอ ๙ กรณีการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในระดับตําแหนงและสาขาวิชาเดียวกันกับที่ได
เคยขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการมาแลว หากมีการนําผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพื่อ
พิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการคราวกอน มาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหม        
อีกครั้งหน่ึง ใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ ใชผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแตละชิ้นที่ผาน
การพิจารณามาแลวน้ัน  โดยไมตองพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหมอีก 
 

หมวดที่ ๒ 
การลงโทษ 

__________________ 
 

 ขอ ๑๐ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณากําหนดมาตรการในการปองกันและลงโทษผูขอ
กําหนดตําแหนงอันสอใหเห็นวาเปนผูที่กระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวของกับ
ผลงานทางวิชาการและเปนผูที่มีความประพฤติไมเหมาะสมที่จะไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ ดังตอไปน้ี 

  ๑๐.๑  กรณีที่ตรวจพบวาผูขอกําหนดตําแหนงระบุการมีสวนรวมในผลงานไมตรงกับ
ความเปนจริงหรือมีพฤติการณสอวามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ืน หรือนําผลงานทาง
วิชาการของผูอ่ืนไปใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการโดยอางวาเปนผลงานทางวิชาการของ
ตนเอง ใหสภาสถาบันอุดมศึกษามีมติใหงดการพิจารณาการขอตําแหนงทางวิชาการในครั้งนั้นและ
ดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการกระทําผิดเปนกรณีๆ ไป และหาม
ผูกระทําผิดนั้นเสนอขอตําแหนงทางวิชาการมีกําหนดเวลาไมนอยกวาหาป นับตั้งแตวันที่สภาสถาบัน 
อุดมศึกษามีมติ 

  ๑๐.๒  กรณีที่ได รับการพิจารณาอนุมัติใหดํารงตําแหนงทางวิชาการไปแลว        
หากภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบวาผลงานทางวิชาการที่ใชในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ
ครั้งน้ัน เปนการลอกเลียนผลงานของผูอ่ืนหรือนําเอาผลงานของผูอ่ืนไปใช โดยอางวาเปนผลงานของ
ตนเอง ใหสภาสถาบันอุดมศึกษามีมติถอดถอนผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ         
รองศาสตราจารย   และรองศาสตราจารยพิเศษ   สวนตําแหนงศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ    

 

 



 
 
 

 

๙ 

ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเสนอความเห็นตอ ก.พ.อ.เพ่ือนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรง  
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ถอดถอน และดําเนินการทางวินัยตามขอเท็จจริงและความรายแรงแหงการ
กระทําผิดเปนกรณีๆ ไป และหามผูกระทําผิดนั้นเสนอขอตําแหนงทางวิชาการมีกําหนดเวลา         
ไมนอยกวาหาป  นับตั้งแตวันที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติใหถอดถอน หรือนับตั้งแตวันที่ทรง     
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ถอดถอน แลวแตกรณี 

 
หมวดที่ ๓ 
การอุทธรณ 

__________________ 
 

 ขอ ๑๑  กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑที่ ก.พ.อ.กําหนด  
ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจยื่นอุทธรณผลการพิจารณานั้นได โดยยื่นอุทธรณตอสภาสถาบัน 
อุดมศึกษาไดภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่รับทราบมติ 

          เม่ือสภาสถาบันอุดมศึกษาไดรับเรื่องอุทธรณแลวใหสงคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการพิจารณาคําอุทธรณ เม่ือมีความเห็นประการใดใหเสนอตอสภาสถาบันอุดมศึกษา
วินิจฉัยและใหคําวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาถือเปนที่สุด 

 
บทเฉพาะกาล 

__________________ 

ขอ ๑๒  การพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สภาสถาบันอุดมศึกษาไดรับ
เรื่องไวแลวและอยูระหวางการดําเนินการ ใหดําเนินการพิจารณากําหนดตําแหนง ตามประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ตอไปจนแลวเสร็จ เวนแตการละเมิด
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ใหใชประกาศนี้บังคับ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 

(นายวิจิตร  ศรีสอาน) 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน ก.พ.อ. 

 


