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  การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
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                การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
             
 
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย / รองศาสตราจารย ดําเนินการ 
ได 2 วิธี คือ 
1. วิธีปกติ  แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 3-5 คน เกณฑการ
ตัดสิน การตัดสินของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
2. วิธีพิเศษ ผลงานทางวิชาการ 6 เลม ผลงานอยูในระดับดี
มากแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 5 คน  เกณฑการตัดสิน 
การตัดสินของที่ประชุมตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 4 ใน 
5 เสียง 
ซึ่งสามารถดําเนินการได 3 วิธี ดังนี้ 
    2.1 การขอขามตําแหนง 

    2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงไมครบ 

    2.3 การขอกําหนดตาํแหนงทางวิชาการในสาขาวิชาที่

แตกตางจากสาขาวิชาเดิม 
*การแตงตั้งวิธีพิเศษตองเปนกรณีมีเหตุผลและความจําเปนอยาง
ยิ่ง* 
 

ตําแหนงศาสตราจารย  ดําเนินการได 3 วิธี คือ 
1. วิธีที่ 1 แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 3-5 คน เกณฑการ
ตัดสิน การตัดสินของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
2. วิธีที่ 2 แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 5 คน เกณฑการ
ตัดสิน การตัดสินของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
3. วิธีที่ 3 วิธีพิเศษ แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 5 คน 
เกณฑการตัดสิน การตัดสินของที่ประชุมตองไดรับคะแนนเสียง
ไมนอยกวา 4 ใน 5 เสียง 
  

   
 

 

เอกสารแนะนาํ 
 

สอบถามรายละเอียดไดที่ 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 
โทร.4020,4021 

-หัวหนาภาควิชา (ลงนาม) 
- คณบดี         (ลงนาม) 

ตรวจสอบความ 
ถกตองของเอกสาร 

-ทาบทาม 
-ประกาศแตงตั้ง 
-สงผลงาน 

ผูเสนอขอ 

กพร.รับเรื่อง 

คณะกรรมการพจิารณาตําแหนงทางวิชาการ 

แตงตั้งคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 3-5 ทาน 

ประชุมกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
เพื่อประเมินผลงานทางวชิาการ 

คณะกรรมการพจิารณาตําแหนง
พิจารณาผลการประเมิน 

ผาน ไมผาน แกไข 

สภาวิชาการ 

สภา
มหาวิทยาลัย 

กพร.
จัดทําคาํสั่ง 

สภาวิชาการ 

สภา
มหาวิทยาลัย 

แจงมติ 
ผูขอตําแหนง 

แจงผูขอ
ตําแหนงแกไข 

สงผลงานให
ผูทรงคุณวุฒิตรวจ

การแกไข 

ประเมินผาน 

หมายเหต ุ **การดําเนินการทุกขั้นตอนตองผานความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ** 



       การขอกําหนดตาํแหนงทางวิชาการ 
 
 
 
คุณสมบัต ิ
- วุฒิปริญญาตรี ดํารงตําแหนงอาจารย 9 ป 
- วุฒิปริญญาโท ดํารงตําแหนงอาจารย 5 ป 
- วุฒิปริญญาเอก ดํารงตําแหนงอาจารย 2 ป 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. แบบเสนอขอกําหนดตาํแหนง (ก.พ.อ.03) 5 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด) 

2. แบบประเมินผลการสอนวามีความชํานาญในการสอน      
    (เอกสารประกอบการสอน 5 เลม) 

3. ผลงานทางวิชาการ 2 รายการ คุณภาพผลงานอยูในระดับดี  
   ประกอบดวย 
   3.1 ผลงานวิจัย (ทั้งนี้ ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการ 
ศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ)  หรือ ผลงาน 

ทางวิชาการในลักษณะอื่น จํานวน 5 เลม   และ 
   3.2 งานแตง หรือเรียบเรียง  ตํารา หนังสือ หรือบทความทาง 
วิชาการ   จํานวน 5 เลม 
*ทั้งนี ้ตองไดรับการตีพิมพเผยแพรมาแลวตามเกณฑที ่ก.พ.อ.
กําหนด* 
 
 
คุณสมบัต ิ
- ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลวไมนอยกวา 3 ป 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. แบบเสนอขอกําหนดตาํแหนง (ก.พ.อ.03) 5 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด) 
2. แบบประเมินผลการสอนวามีความชํานาญพิเศษในการสอน 
    (เอกสารคําสอน 5 เลม) 
3. ผลงานทางวิชาการ 2 รายการ คุณภาพผลงานอยูในระดับดี 
ประกอบดวย 
    3.1 ผลงานวิจัย (ทั้งนี้ ไมนับงานวิจัยที่ทําเปนสวนของการ 
ศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ)  หรือ ผลงาน 

ทางวิชาการในลักษณะอื่น  จํานวน 5 เลม   และ 
    3.2 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หรือ หนังสือ  
จํานวน 5 เลม 
 

 
 
คุณสมบัต ิ
- ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
1. แบบเสนอขอกําหนดตาํแหนง (ก.พ.อ.03) 5 ชุด   
(ตัวจริง 1 ชุด) 

2. แบบประเมินผลการสอนวามีความเชี่ยวชาญในการสอน 
เสนอแผนการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามแบบแผนของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งแสดงความสามารถในการสอน การใช

เทคนิค    วิธีสอนอยางเปนระบบ สื่อการสอน อุปกรณ

การสอน แหลงขอมูล และการประเมินความรูความเขาใจ

ของนักศึกษาอยางชัดเจนในรายวิชาที่เสนอขอ 

3.  ผลงานทางวิชาการ เสนอได 3 วิธี คือ 
    วิธีที่ 1  1. ผลงานวิจัย (ทั้งนี้ ไมนับงานวิจัยที่ทําเปน
สวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด 
ๆ) หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพ

อยูในระดับดีมาก จํานวน 5 เลม  และ 
              2. ผลงานแตงตํารา หรือ หนังสือ  ซึ่งมี
คุณภาพอยูในระดับดีมาก จํานวน 5 เลม  
   วิธีที่ 2   ผลงานวิจัย (ทั้งนี้ ไมนับงานวิจัยที่ทําเปน
สวนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด 
ๆ) หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ ผลงาน
แตงตํารา หรือ หนังสือ ซึ่งมีคุณภาพอยูในระดับดีเดน 

จํานวน 6 เลม   
     วิธีที่ 3  วิธีพิเศษ   
            ใหเสนอไดเฉพาะวิธีที่ 1 เทานั้น ผลงานทาง
วิชาการมีคุณภาพอยูในระดับดีเดน จํานวน 6 เลม   
*ทั้งนี ้ตองไดรับการตีพิมพเผยแพรมาแลวตามเกณฑที ่
ก.พ.อ.กําหนด* 
 

 
                  ขั้นตอนการดําเนินการ                              
 
1. กพร..ตรวจสอบคุณสมบัติ ความถูกตองของเอกสาร  
ถูกตอง กพร. ลงทะเบียนรับเรื่อง 
2. เสนอคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน  

3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  
4. ประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิตรวจและประเมินผลงาน 

5.  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง เพื่อพิจารณาผล
การประเมิน 

6. (กรณีมีขอแกไข) สงผูเสนอขอแกไข และสงผลงานที่แกไข
แลวใหผูทรงคุณวุฒิฯ ตรวจสอบการแกไข 
7.  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาํแหนง เพื่อพิจารณาผลการ
แกไข 

8. เสนออธิการบดีเพื่อนําเสนอเสนอสภาวิชาการ 
9. เสนอสภามหาวิทยาลัย (อนุมัติแตงตั้ง / ไมอนุมัติ) 
 
          การสงผลงานที่มีลักษณะการมีสวนรวม 
 
ในกรณีที่ผลงานทางวิชาการทํารวมกันหลายคน จะตองมีการ
ระบุสัดสวนในการทําไวอยางชัดเจนวา แตละคนมีสัดสวนรวม
รอยละเทาไร  ตามแบบฟอรม พรอมทั้งผูมีสวนรวมทุกคนตอง
ลงนามรับรอง รวมทั้งระบุหนาที่ความรับผิดชอบ โดยผูเสนอ
ขอตองมี  สวนรวม ดังนี้ 
1. เปนเจาของผลงาน หรือเปนผูดําเนินการ 
2. หากเปนผลงานที่ผูขอมีสวนรวม ผูขอตองมีสวนรวมไมนอย

กวารอยละ 50 และตองเปนผูดําเนินการหลักในเรื่องนั้น 

3. กรณีงานวิจัยที่ดําเนินการเปนชุดตอเนื่อง ผูขอตองเปน
ผูดําเนนิการหลัก และมีปริมาณผลงานรวมแลวไมนอยกวารอยละ 
50 

4. เมื่อลงนามรับรองรวมกันแลว จะเปลี่ยนแปลงไมได 
 
 

ตําแหนงผชวยศาสตราจารย 

ตําแหนงรองศาสตราจารย 

ตําแหนงศาสตราจารย 

*ทั้งนี ้ตองไดรับการตีพิมพเผยแพรมาแลวตามเกณฑที ่ก.พ.อ.
กําหนด* 




