
  ดร. สมพิศ ป. สตัยารกัษ์ 
       เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
  ประจ ามหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 

     23 กมุภาพนัธ ์2561     

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตัง้ต าแหน่งทางวิชาการ 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 



หลกัเกณฑแ์ละวิธีการการแต่งตัง้ต าแหน่งทางวิชาการ 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 

 พระราชบญัญตัสิถาบนัอุดมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิม่เตมิ 
(ฉบบัที ่2) พศ. 2550 (มาตรา 36-38) 

 

 ระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศกึษา ว่าดว้ย มาตรฐานหลกัเกณฑ์
และวธิกีารแต่งตัง้คณาจารยใ์นมหาวทิยาลยัเอกชนใหด้ ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการ พ.ศ. 2560 (มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่28 ธนัวาคม 2561) 



ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

• ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั วา่ดว้ย การประชุมและการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2555,          
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2556 
 

• ประกาศมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั วา่ดว้ย การแต่งตัง้ผูช้ว่ยศาสตราจารย์
และรองศาสตราจารย ์
 

• ประกาศมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั วา่ดว้ย การแต่งตัง้ศาสตราจารย ์
 

• ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั วา่ดว้ย เงนิตอบแทนประจ าต าแหน่ง 
ทางวชิาการ  พ.ศ. 2560 



การด าเนินงานแต่งตัง้ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

- คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
ประจ ามหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  
 

 -  ด าเนินงานตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดในการแต่งตัง้          
     ต าแหน่งทางวชิาการ 
 

 -  เสนอความเหน็ต่อสภามหาวทิยาลยัเพือ่แต่งตัง้/ไมแ่ต่งตัง้ 
     ต าแหน่งทางวชิาการ 
 

 -  มกีารประชุมคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ  
     ปีละ 4 ครัง้ ตามก าหนดการประชุมของสภามหาวทิยาลยั   



 - องคป์ระกอบคณะกรรมการ 
   กรรมการสภามหาวทิยาลยั     ประธาน 
   ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกต าแหน่งศาสตราจารย ์   กรรมการ 
   อาจารยป์ระจ า         เลขานุการ 
   



คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 

1. ศาสตราจารย ์ดร. จตรุนต ์ ถิระวฒัน์    ประธานกรรมการ  
    (สาขาวชิานิตศิาสตร)์    (กรรมการสภามหาวทิยาลยั) 
2. ศาสตราจารย ์ดร. อดุม  วโรตมสิ์กขดิตถ ์ กรรมการ  
    (สาขาวชิามนุษยศาสตร)์ 
3. ศาสตราจารย ์ดร. วลัลภ  สรุะก าพลธร   กรรมการ                
    (สาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร ์และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย)ี 
4. ศาสตราจารย ์ดร. ชิดชนก  เหลือสินทรพัย ์ กรรมการ  
    (สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย)ี 
5. ศาสตราจารย ์ดร. ไผทชิต  เอกจริยกร   กรรมการ  
    (สาขาวชิานิตศิาสตร)์ 



คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ต่อ) 
 

6. ศาสตราจารยกิ์ตติคณุ ผสุดี  ทิพทสั   กรรมการ  
    (สาขาวชิาสถาปตัยกรรม สนุทรยีะ ศลิปะ) 
7. ศาสตราจารย ์ดร. บญุเรียง  ขจรศิลป์   กรรมการ  
    (สาขาวชิาศกึษาศาสตร)์ 
8. ศาสตราจารยกิ์ตติคณุ ดร. อจัฉรา  จนัทรฉ์าย  กรรมการ  
    (สาขาวชิาสงัคมศาสตร)์ 
9. ศาสตราจารยกิ์ตติคณุ ดร. อจัฉรา  วงศโ์สธร  กรรมการ  
    (สาขาวชิาภาษาศาสตรแ์ละภาษาองักฤษ) 
    ดร. สมพิศ ป. สตัยารกัษ์    เลขานุการ 



- สภามหาวิทยาลยั  
     - อนุมตักิารแต่งตัง้/ไมแ่ต่งตัง้ต าแหน่งทางวชิาการตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ 
       พจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ 
     - มกีารประชุมสภามหาวทิยาลยั ปีละ 4 ครัง้ 
 

   - มหาวิทยาลยั 
     - ส านกัรองอธกิารบดฝีา่ยวชิาการ ด าเนินงานตามกระบวนการทีก่ าหนดใน 
       หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารของสกอ. 
     - อธกิารบดมีคี าสัง่แต่งตัง้/ถอดถอนต าแหน่งทางวชิาการตามมตสิภามหาวทิยาลยั 
 

   - ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.)  
     - ตรวจสอบวา่มหาวทิยาลยัไดด้ าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนด 
     - รบัทราบการแต่งตัง้ 



 ประเภทของผลงานทางวิชาการ 
 

กลุ่ม 1  งานวิจยั 
กลุ่ม 2  ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน 
    2.1 ผลงานวชิาการเพือ่อุตสาหกรรม 
    2.2 ผลงานวชิาการเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนและ 
         การเรยีนรู ้
    2.3 ผลงานวชิาการเพือ่พฒันานโยบายสาธารณะ 
    2.4 กรณีศกึษา (Case Study) 
    2.5 งานแปล 



    2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวชิาการ 
             ในลกัษณะเดยีวกนั 
 

    2.7 ผลงานสรา้งสรรคด์า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 

    2.8 ผลงานสรา้งสรรคด์า้นสนุทรยีะ ศลิปะ 
 

    2.9 สทิธบิตัร 
 

    2.10 ซอฟตแ์วร ์



กลุ่ม 3  ผลงานทางวิชาการรบัใช้สงัคม 
กลุ่ม 4  4.1 ต ารา 
    4.2 หนังสือ 
    4.3 บทความทางวิชาการ 



การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์
คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง  
  - ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละสอนมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 6 ปี 
  - ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทและสอนมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 4 ปี 
  - ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกและสอนมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 1 ปี 
 
*อาจารยพ์เิศษนบั สามในสีข่องเวลาทีส่อน   
*กรณีไดร้บัวุฒเิพิม่ นบัระยะเวลารวมกนั 



 ผลการสอน 
1. ประเมนิคณุภาพการสอน - ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้
        - สามารถประเมนิการเรยีนรูไ้ดผ้ลถูกตอ้งทีส่ดุ 
 

2. มชีัว่โมงสอนรวมกนัไมน้่อยกว่า 3 หน่วยกติ/ภาคการศกึษา 
 

3. มคีวามช านาญในการสอนตามแนวทางการประเมนิผลการสอนของ กกอ. 
 

4. เอกสารหลกัฐานทีใ่ชใ้นการประเมนิผลการสอน                    
   (1 วชิา หรอื หลายวชิารวมกนัไดไ้มน้่อยกว่า 3 หน่วยกติ) 
    - มคีุณภาพด ี   
    - มกีารอา้งองิแหล่งทีม่า 
    - ใชป้ระกอบการสอนมาแลว้ 
 

 



ผลงานทางวิชาการ (ผลงานคณุภาพ ดี) 
 

           (1) ผลงานวจิยั 2 เรือ่ง (คุณภาพ ดี) 
 

หรือ (2) ผลงานวจิยั 1 เรือ่ง (คุณภาพ ดี) และ ผลงานทางวชิาการ   
           ในลกัษณะอื่น 1 รายการ (คุณภาพ ดี)  
 

หรือ (3) ผลงานวจิยั 1 เรือ่ง (คุณภาพ ดี) และ ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม       
           1 เรื่อง (คุณภาพ ดี)  
 

หรือ (4) ผลงานวจิยั 1 เรือ่ง (คุณภาพ ดี) และ ต ารา หรือ หนงัสอื 1 เล่ม    
           (คุณภาพ ดี) 
  
 



การเสนอขอก าหนดต าแน่งทางวิชาการสาขาวิชา 
ทางสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์
 

       (1) ผลงานวจิยั 2 เรือ่ง (คุณภาพ ดี)  
 

หรือ (2) ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ หรือ ผลงานทางวชิาการรบัใช ้
           สงัคม หรือ  บทความทางวชิาการ 1 เรือ่ง (คุณภาพ ดีมาก) และ  
              ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ 1 รายการ (คุณภาพ ดี)  
 

 



หรือ (3) ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ หรือ ผลงานทางวชิาการรบัใช ้
           สงัคม หรือ บทความทางวชิาการ 1 เรือ่ง (คุณภาพ ดีมาก) และ   
              ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม 1 เรือ่ง (คุณภาพ ดี)  
 

หรือ (4) ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอืน่ หรือ ผลงานทางวชิาการรบัใช ้
           สงัคม หรือ บทความทางวชิาการ 1 เรือ่ง (คุณภาพ ดีมาก) และ      
           ต ารา หรือ หนงัสอื 1 เล่ม (คุณภาพ ดี) 
 



รองศาสตราจารย ์
   คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง  
   - ด ารงต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารยม์าแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
 
 
   ผลการสอน 
   1. ประเมนิคุณภาพการสอน  - ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้
     - สามารถประเมนิการเรยีนรูไ้ดผ้ล 
                                          ถูกตอ้งทีส่ดุ 
 

    2. มชีัว่โมงสอนรวมกนัไมน้่อยกวา่ 3 หน่วยกติ/ภาคการศกึษา 



 

    ผลการสอน (ต่อ) 
 

    3. มคีวามช านาญพเิศษในการสอนตามแนวทางการประเมนิผล               
       การสอนของ กกอ. 
 

    4. เอกสารหลกัฐานทีใ่ชใ้นการประเมนิผลการสอน  
       (1 วชิา หรอื หลายวชิา รวมกนัไดไ้มน้่อยกว่า 3 หน่วยกติ) 
        - มคีุณภาพด ี
        - มกีารอา้งองิแหล่งทีม่า 
        - ใชป้ระกอบการสอนมาแลว้ 



ผลงานทางวิชาการ   
- ตอ้งเป็นผลงานหลงัจากไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย์ 
 

   วิธีท่ี 1  (ผลงานคณุภาพ ดี) 
 

      (1) ผลงานวจิยั 2 เรือ่ง (คุณภาพ ดี)  
 

หรือ (2) ผลงานวจิยั 1 เรือ่ง (คุณภาพ ดี) และ ผลงานทางวชิาการใน 
           ลกัษณะอื่น 1 รายการ (คุณภาพ ดี) 
 

หรือ (3) ผลงานวจิยั 1 เรือ่ง (คุณภาพ ดี) และ ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม  
           1 เรื่อง (คุณภาพ ดี)  
 

และ (4) ต ารา หรือ หนงัสอื 1 เล่ม (คุณภาพ ดี)  
  



   วิธีท่ี 2 (ผลงานคณุภาพ ดีมาก) 
 

      (1) ผลงานวจิยั 3 เรือ่ง (คุณภาพ ดีมาก 2 เรือ่ง และ คุณภาพ ดี 1 เรือ่ง) 
 

หรือ (2) ผลงานวจิยั 2 เรือ่ง (คุณภาพ ดีมาก) และ ผลงานทางวชิาการใน 
           ลกัษณะอื่น 1 รายการ (คุณภาพ ดี) 
 

หรือ (3) ผลงานวจิยั 2 เรือ่ง (คุณภาพ ดีมาก) และ ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม  
           1 เรือ่ง (คุณภาพ ดี) 
 

หรือ (4) ส าหรบัสาขาวชิาทางสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์
           ต ารา หรือ หนงัสอื 3 เล่ม (คุณภาพ ดีมาก 2 เล่ม และ คณุภาพ ดี  
           1 เล่ม) 



ศาสตราจารย ์
 

คณุสมบติัเฉพาะต าแหน่ง  
- ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี 
 

ผลการสอน 
- มชีัว่โมงสอนประจ าวชิาใดวชิาหน่ึงทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูร 
 

  



 ผลงานทางวิชาการ   
  - ตอ้งเป็นผลงานหลงัจากไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 

    วิธีท่ี 1 (ผลงานคณุภาพ ดีมาก) 
 

       (1) ผลงานวจิยั 5 เรือ่ง (คุณภาพ ดีมาก และเผยแพรใ่นวารสารวชิาการทีอ่ยู ่    
           ในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามที ่กกอ. ก าหนด)  
 

หรือ (2) ผลงานวจิยั 1 เรือ่ง (คุณภาพ ดีมาก และเผยแพรใ่นวารสารวชิาการทีอ่ยู ่    
           ในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามที ่กกอ. ก าหนด) และ ผลงานทางวชิาการ  
           ในลกัษณะอื่น (คุณภาพ ดีมาก และเผยแพรใ่นระดบันานาชาตติามที ่กกอ.  
           ก าหนด) หรือ ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม (คุณภาพ ดีมาก) รวมกนัทัง้หมด 
           อยา่งน้อย 5 เรือ่ง  
 

และ (3) ต ารา หรือ หนงัสอื 1 เล่ม (คุณภาพ ดีมาก) 



      วิธีท่ี 2  (ผลงานคณุภาพ ดีเด่น) 
 

      (1) ผลงานวจิยั 5 เรือ่ง (คุณภาพ ดีเด่น และเผยแพรใ่นวารสาร   
           วชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามที ่กกอ. ก าหนด)  
 

หรือ (2) ผลงานวจิยั 1 เรือ่ง (คุณภาพ ดีเด่น และเผยแพรใ่นวารสาร     
           วชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามที ่กกอ. ก าหนด)    
           และ ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น (คุณภาพ ดีเด่น และ 
           เผยแพรใ่นระดบันานาชาตติามที ่กกอ. ก าหนด) หรือ ผลงาน 
           วชิาการรบัใชส้งัคม (คุณภาพ ดีเด่น) รวมกนัทัง้หมดอยา่งน้อย  
           5 เรื่อง   



การเสนอขอก าหนดต าแน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสงัคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร ์
     วิธีท่ี 1  (ผลงานคณุภาพ ดีมาก) 
 

      (1) ผลงานวจิยั 2 เรือ่ง (คณุภาพ ดีมาก  และเผยแพรใ่นวารสารวชิาการทีอ่ยูใ่น 
           ฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามที ่กกอ. ก าหนด หรอืฐานขอ้มลู TCI กลุม่ 1) 
 

หรือ (2) ผลงานวจิยั 1 เรือ่ง (คุณภาพ ดีมาก และเผยแพรใ่นวารสารวชิาการทีอ่ยูใ่น 
           ฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามที ่กกอ. ก าหนด หรอืฐานขอ้มลู TCI กลุ่ม 1)   
           และ ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น (คุณภาพ ดีมาก และเผยแพรใ่น  
           วารสารวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามที ่กกอ. ก าหนด หรอื 
           ฐานขอ้มลู TCI กลุ่ม 1) หรือ ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม (คุณภาพ ดีมาก)   
           รวมกนัทัง้หมดอยา่งน้อย 2 เรือ่ง  
 

และ (3) ต ารา หรือ หนงัสอื 2 เลม่ (คุณภาพ ดีมาก) 



     วิธีท่ี 2  (ผลงานคณุภาพ ดีเด่น) 
 

      (1) ผลงานวจิยั 3 เรือ่ง (คุณภาพ ดีเด่น และเผยแพรใ่นวารสารวชิาการทีอ่ยูใ่น 
           ฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามที ่กกอ. ก าหนด หรอืฐานขอ้มลู TCI กลุม่ 1) 
 

หรือ (2) ผลงานวจิยั 1 เรือ่ง (คุณภาพ ดีเด่น และเผยแพรใ่นวารสารวชิาการทีอ่ยูใ่น 
           ฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามที ่กกอ. ก าหนด หรอืฐานขอ้มลู TCI กลุม่ 1)  
           หรือ ต ารา หรือ หนงัสอื 1 เลม่ (คุณภาพ ดีเด่น) และ ผลงานทางวชิาการ     
           ในลกัษณะอื่น (คุณภาพ ดีเด่น และเผยแพรใ่นระดบันานาชาตติามที ่กกอ.   
           ก าหนด) หรือ ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคม (คุณภาพ ดีเด่น) รวมกนัทัง้หมด 
           อยา่งน้อย 3 เรือ่ง  
 

หรือ (3) ต ารา หรือ หนงัสอื 3 เล่ม (คุณภาพ ดีเด่น) 



แบบรับรองผลงานทางวชิาการของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ      
ที่ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

 
แบบรับรองผลงานทางวิชาการ 

ของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการท่ีส าเร็จการศกึษาระดับบัณฑติศึกษา 
  
ช่ือผู้ เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร_____________________________ 
ระดบั ___________________________ 
สำขำวิชำของต ำแหนง่ทำงวชิำกำร __________________________________ 

  
1.  กำรศกึษำระดบัปริญญำโท 
 ช่ือวิทยำนิพนธ์ __________________________________________________________ 

  __________________________________________________________ 
  
2. กำรศกึษำระดบัปริญญำเอก 
 ช่ือวิทยำนิพนธ์  __________________________________________________________ 

  __________________________________________________________ 
  
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว .................................................................  ขอรับรองวำ่ผลงำนทำงวิชำกำรส ำหรับกำรพิจำรณำขอก ำหนดต ำแหนง่       
ทำงวิชำกำรไมเ่ป็นผลงำนท่ีท ำเป็นสว่นหนึง่ของกำรศกึษำเพ่ือรับปริญญำหรือประกำศนียบตัรใด ๆ 

  
                       --------------------------------- 
             (________________________) 
                                                                                                                                               ผู้ เสนอขอก ำหนดต ำแหนง่ทำงวิชำกำร 
                                                                                                                             วนัท่ี ______ เดือน ___________ พ.ศ. _______ 
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ค ารับรองการปฏิบัตติามมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ค ารับรองการปฏิบัตติามมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

  
 ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว …….………………. ผู้ เสนอขอรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหนง่ทำงวิชำกำรระดบั …..……………….… 
สำขำวิชำ …..………………….… ขอรับรองวำ่ได้ปฏิบตัติำมมำตรฐำนจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร   ดงัตอ่ไปนี ้
 
 (1) มีควำมซ่ือสตัย์ทำงวิชำกำร ไมไ่ด้น ำผลงำนของผู้ อ่ืนมำเป็นผลงำนของตนและไมไ่ด้ลอกเลียนผลงำนของผู้ อ่ืน รวมทัง้ไมไ่ด้น ำผลงำน  
                               ของตนเองในเร่ืองเดียวกนัไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำกกวำ่หนึง่ฉบบัในลกัษณะท่ีจะท ำให้เข้ำใจผิดวำ่เป็นผลงำนใหม่ 
 (2) ให้เกียรตแิละอ้ำงถึงบคุคลหรือแหลง่ท่ีมำของข้อมลูท่ีน ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำกำรและแสดงหลกัฐำนของกำรค้นคว้ำอยำ่งถกูต้อง  
 (3) ไมไ่ด้ค ำนงึถึงผลประโยชน์ทำงวิชำกำรจนละเลยหรือละเมิดสิทธิสว่นบคุคลของผู้ อ่ืนและสิทธิมนษุยชน  
 (4) ผลงำนทำงวิชำกำรนีไ้ด้มำจำกกำรศกึษำโดยใช้หลกัวิชำกำรเป็นเกณฑ์ ไมมี่อคตมิำเก่ียวข้อง และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง  
                              ไมไ่ด้จงใจเบี่ยงเบนผลกำรวิจยัโดยหวงัผลประโยชน์สว่นตวั หรือต้องกำรสร้ำงควำมเสียหำยแก่ผู้ อ่ืน และเสนอผลงำนตำมควำม  
       เป็นจริง  ไมข่ยำยข้อค้นพบโดยปรำศจำกกำรตรวจสอบยืนยนัในทำงวิชำกำร 
 (5) ขอให้ค ำมัน่วำ่จะน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย 

  
  
      ……………………………..………. 
        (………………………………..…) 
                    ผู้ เสนอขอรับกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหนง่ทำงวิชำกำร 
          วนัท่ี ……../…………/………… 
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แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 

  
 งำนวิจยั      บทควำมทำงวิชำกำร      ต ำรำ      หนงัสือ      ผลงำนทำงวิชำกำรในลกัษณะอ่ืน 

  
ช่ือเร่ือง    ______________________________________________________________________ 

             ______________________________________________________________________ 
  
ผู้ ร่วมงำน จ ำนวน _____ คน แตล่ะคนมีสว่นร่วมดงันี:้ 

  
  
  
  
  
  
   
หมำยเหต ุ     ____________________________________________________________________ 

  
 
     ลงช่ือ __________________________ 

              (_________________________) 
  
 
     ลงช่ือ __________________________ 

               (_________________________) 

ช่ือผู้ ร่วมงำน ปริมาณงานร้อยละ และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. 
2. 
 



ขัน้ตอนการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ส านกัรองอธกิารบดฝีา่ยวชิาการ ใหค้ าแนะน า 
  - ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอ 

  - การเตรยีมเอกสาร 
 

  
ส านกัรองฯ ตรวจสอบเอกสารเบือ้งตน้  

 

  
อาจารยเ์สนอผลงานใหค้ณะเพือ่ตรวจสอบ  

(คณะแจง้ผลภายใน 15 วนั)  
 

  



ขัน้ตอนการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ต่อ) 
 

  อาจารยส์ง่ผลงานและเอกสารต่อคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ 
(ถอืวา่เป็นวนัทีค่ณะกรรมการรบัผลงานและการแตง่ตัง้จะมผีลบงัคบัใช)้  

 

 
 

   การประชุมคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ  
      อนุมตัริบัผลงาน + เลอืกผูป้ระเมนิ หรือ ไมอ่นุมตั ิ              ไมอ่นุมตั ิ   ส านักรองฯ  
                                      แจ้งอาจารย ์
                                      อนุมตั ิ
         

  ส านกัรองฯ - เชญิผูท้รงคุณวฒุภิายนอกประเมนิผลงาน 
         - เชญิผูท้รงคณุวฒุภิายในประเมนิการสอนในชัน้เรยีน 
                 - สง่ผลงานใหผู้ท้รงคุณวฒุภิายนอกประเมนิ 
                 - ตดิตามผลการประเมนิ 
                 - จดัการประชุมผูท้รงคุณวฒุภิายนอก 
 

                                 



ขัน้ตอนการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ต่อ) 
 

        การประชุมคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ  
         - เหน็ชอบใหเ้สนอแต่งตัง้ต าแหน่งทางวชิาการ 
         - เหน็ชอบใหเ้สนอไม่แต่งตัง้ต าแหน่งทางวชิาการ 
 

                                 
       สภามหาวทิยาลยั 
         - อนุมตัแิต่งตัง้ต าแหน่งทางวชิาการ                                 ส านักรองฯ  
         - อนุมตัไิม่แต่งตัง้ต าแหน่งทางวชิาการ                                 แจ้งอาจารย ์
 

                                 
 

                  อธกิารบดอีอกค าสัง่แต่งตัง้ 
 

                                  



ขัน้ตอนการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ต่อ) 
 

 

   ส านกังานบรหิารทรพัยากรบุคคล แจง้ สกอ. 
 

                               
 

       สกอ. สง่หนงัสอืรบัทราบการแต่งตัง้             ส านกัรองฯ  
                                                                 สง่ส าเนาหนงัสอื สกอ.  
                    ใหอ้าจารย ์



การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีพิเศษ 
 

1. ปฏิบติัหน้าท่ียงัไม่ครบระยะเวลาท่ีก าหนด 
 

2. อาจารยข์อก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย ์



 

ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์
 

-  แต่งตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒิุอย่างน้อยห้าคน 
-  ตดัสินโดยถือเสียงข้างมาก 
-  คณุภาพผลงาน ระดบั  ดีมาก 
 



ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์
 

-  เสนอผลงานเฉพาะวิธีท่ี 1 เท่านัน้   
-  แต่งตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒิุอย่างน้อยห้าคน 
-  ตดัสินโดยถือเสียงข้างมาก 
-  คณุภาพผลงาน ระดบั  ดีมาก 
 



ต าแหน่งศาสตราจารย ์
 

-  เสนอผลงานเฉพาะวิธีท่ี 1 เท่านัน้   
-  แต่งตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒิุอย่างน้อยห้าคน 
-  ตดัสินโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าส่ีในห้าเสียง 
-  คณุภาพผลงาน ระดบั  ดีเด่น 
 



เงินตอบแทนประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 
 

- เงินตอบแทนประจ าเดือน 
 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์3,000 บาท/เดอืน 
 รองศาสตราจารย ์7,000 บาท/เดอืน 
 ศาสตราจารย ์10,000 บาท/เดอืน 

 

- เงินตอบแทนประจ าปีตามผลงาน 
 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์60,000 บาท/ปี 
 รองศาสตราจารย ์96,000 บาท/ปี 
 ศาสตราจารย ์132,000 บาท/ปี 



เง่ือนไขการจ่ายเงินตอบแทนประจ าปี 
 

1. มชีัว่โมงการสอน คดิเป็น 5% ของเงนิตอบแทนประจ าปี 
2. ท าหน้าทีอ่าจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์หรอื การคน้ควา้อสิระ

ในระดบับณัฑติศกึษา หรอื ใหค้ าปรกึษาแนะน าในโครงงาน
หรอื การคน้ควา้อสิระ หรอื งานภาคนิพนธใ์นระดบัปรญิญาตร ี
คดิเป็น 5% ของเงนิตอบแทนประจ าปี 

3. มผีลงานทางวชิาการและไดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพรต่ามที ่กกอ. 
ก าหนด คดิเป็น 90% ของเงนิตอบแทนประจ าปี 



การประเมินผลการสอน 
 

1. การจดัท าเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 
 1. Course Outline/TQF3 Course Specification 
 2. Lesson Plan (45 hours for 3-credit lecture course) 
  - Week/ lesson 
  - Topic of the week/ lesson 
  - Objectives 
  - Content topics 
  - Teaching methods 
  - Teaching materials 

- Assessment methods 
 



3. Detailed content or Lecture notes, Powerpoint, Supplementary  
   handouts, Exercises, Quizzes, Samples of students’ presentations,  
    etc.  
  - Originality 
      - References 
 



2. หวัข้อการประเมินเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 
 

1. มจีุดมุง่หมายและมคี าอธบิายรายวชิาทีส่อน 
2. มแีผนการสอนตลอดภาคการศกึษาและแผนการสอน        

ประจ าสปัดาห ์
3. มกีารแบ่งเนื้อหาเป็นบท 
4. เนื้อหาสาระมคีวามถูกตอ้งทางวชิาการ สมบรูณ์ในเนื้อหา 
5. มทีฤษฎหีรอืงานวจิยัรองรบัหรอืสนบัสนุนเน้ือหา 

 



หวัข้อการประเมินเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน (ต่อ) 
 

6. เนื้อหามกีารเรยีงล าดบัอยา่งถูกตอ้งและมคีวามต่อเนื่อง     
ตลอดทัง้เล่ม 

7. การน าเสนอเนื้อหากระชบัและรดักุม ไมส่ ัน้หรอืยาวจนเกนิไป 
8. เนื้อหาสาระใหค้วามรูใ้หม ่ทนัสมยั และเป็นประโยชน์ทาง

วชิาการ 
9. มกีารสอดแทรกความคดิ ประสบการณ์ ซึง่น าไปสูค่วามรูใ้หม ่

หรอืเป็นประโยชน์ทางวชิาการ 



หวัข้อการประเมินเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน (ต่อ) 
 

10. มกีารตดิตามประเมนิผลดว้ยบทสรุป แบบฝึกหดัหรอื 
แบบทดสอบ 

11. มกีารอา้งองิเอกสาร/แหล่งขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งตามระบบ          
การอา้งองิสากล 

12. การใชภ้าษาและการสือ่ความหมายมคีวามชดัเจน เขา้ใจงา่ย        
ไมส่บัสนหรอืซบัซอ้น 

13. มเีนื้อหาตรงตามรายวชิาทีใ่ชป้ระกอบการเรยีนการสอน 
14. เป็นเอกสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนตามหลกัสตูร 



3. หวัข้อการประเมินการสอนในชัน้เรียน 
 

1. มกีารวางแผนการสอนอยา่งเป็นระบบ โดยก าหนดจดุมุง่หมาย   
ของการสอนใหช้ดัเจนและคดัเลอืกการเรยีนการสอนให้
เหมาะสม 

2. มคีวามสามารถในการใชเ้ทคนิควธิสีอนต่างๆ เพือ่ใหผู้เ้รยีน  
เกดิความสนใจและตดิตามการสอนตลอดเวลา เชน่ ใชภ้าษา   
ทีเ่ขา้ใจงา่ย ยกตวัอยา่งประกอบ สอดแทรกประสบการณ์จรงิ 
หรอืใชค้ าถามเพือ่ใหผู้เ้รยีนคดิและตอบค าถามใหเ้ขา้ใจชดัเจน 

 



หวัข้อการประเมินการสอนในชัน้เรียน (ต่อ) 
 

3. มคีวามสามารถทีจ่ะสอนใหผู้เ้รยีนสามารถเสาะแสวงหาความรู้
และพฒันาองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเองดว้ยความมวีจิารณญาณ 
สามารถเป็นผูเ้รยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่องตลอดชวีติ (Lifelong learner) 

4. มคีวามสามารถสอนใหผู้เ้รยีนรูจ้กัคดิวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์
ความรูอ้ยา่งมเีหตุผลในวชิาทีส่อน 

5. มคีวามสามารถใหผู้เ้รยีนมองเหน็ความสมัพนัธข์องวชิาที่
เรยีนกบัวชิาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 



หวัข้อการประเมินการสอนในชัน้เรียน (ต่อ) 
 

6. มคีวามสามารถจดัใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเหน็ และแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ตามความเหมาะสม 

7. มคีวามสามารถในการใชส้ือ่การสอน และอุปกรณ์ชว่ยสอนที่
เหมาะสมเป็นอยา่งด ีสามารถจ าลองสถานการณ์สมมตเิพือ่ให้
ผูเ้รยีนเขา้รว่มอยา่งกระตอืรอืรน้ 



หวัข้อการประเมินการสอนในชัน้เรียน (ต่อ) 
 

8. มคีวามสามารถทีจ่ะสอดแทรกเทคนิคการมปีฏสิมัพนัธ ์      
การรว่มงาน (interpersonal skill) ความสามารถในการ
แสดงออก การแกป้ญัหา การปรบั (adaptability) และ          
รบัความคดิเหน็ 

9. มคีวามสามารถในการประเมนิความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้รยีน   
ในวชิาทีส่อน 



เวบ็ไซต ์ 
 

ส านักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
(การประสานงานในการแต่งตัง้ต าแหน่งทางวิชาการ)  
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