
หน้า 1 จาก 4 
 

ค ำถำมท่ีพบบ่อย 

1. กำรขอต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรยต้์องมีคณุสมบติัอะไรบ้ำง 

ตอบ ม ี3 คุณสมบตั ิคอื 

1   ด ารงต าแหน่งอาจารย ์และปฏบิตัหิน้าทีไ่มน้่อยกว่า 9 ปีกรณจีบปรญิญาตร/ีเทยีบเท่า,  

5 ปีกรณจีบปรญิญาโท/เทยีบเท่า, 2 ปีกรณจีบปรญิญาเอก/เทยีบเท่า  

2 มผีลการสอนระดบัช านาญ และมเีอกสารประกอบการสอนอย่างน้อย 1 รายวชิา 

3 มผีลงานทางวชิาการประเภทเดยีวจาก 5 ประเภท คอื (1) งานวจิยั (2) ผลงานทางวชิาการในลกัษณะ

อื่น (3) ผลงานทางวชิาการรบัใชส้งัคม (4) ต ารา (5) หนังสอื (6) บทความทางวชิาการ ทุกประเภทต้อง

ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ประกาศ ก.พ.อ . ก าหนด ทัง้นี้  ผลประเมินคุณภาพโดยกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒไิมต่ ่ากว่าระดบัด ี

 

2. ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีใช้ย่ืนมีข้อก ำหนดในเร่ืองจ ำนวนหรืออ่ืนๆ หรือไม่  

ตอบ    ไม่มขีอ้ก าหนดเรื่องจ านวน แต่มขีอ้ก าหนดเรื่องการมสี่วนร่วมในผลงาน กล่าวคอื ผลงานทุกประเภทผูข้อ 

ต้องมสี่วนร่วมในการท างานไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 และต้องเป็นผู้ด าเนินการหลกั อนึ่ง กรณีผูข้อมผีลงานที่

มไิด้ด าเนินการเพยีงผูเ้ดยีว ต้องแนบหลกัฐานการมสี่วนร่วมในผลงานนัน้ของผู้ร่วมงานทุกคน โดยระบุชื่อ

ผูร้ว่มงาน หน้าที ่และรอ้ยละการมสี่วนรว่มเป็นรายบุคคล พรอ้มลงนามรบัรองใหค้รบทุกคน ซึง่หลกัฐานนี้จะ

ขอเปลีย่นภายหลงัไมไ่ด ้

 

3. กำรขอต ำแหน่งรองศำสตรำจำรยต้์องมีคณุสมบติัอะไรบ้ำง  

ตอบ ม ี3 คุณสมบตั ิคอื 

1   ด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์และปฏบิตัหิน้าทีไ่มน้่อยกว่า 3 ปี 

2 มผีลการสอนระดบัช านาญพเิศษ และมเีอกสารประกอบค าสอนอยา่งน้อย 1 รายวชิา 

3 มีผลงานทางวิชาการ 2 ประเภท คือ ต าราหรือหนังสือ และอีก 1 ประเภท จาก 3 ประเภท คือ          

(1) งานวจิยั (2) ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอื่น (3) ผลงานทางวชิาการรบัใชส้งัคม ทุกประเภทต้อง

ตพีมิพ์เผยแพร่ตามเกณฑท์ี่ประกาศ ก.พ.อ. ก าหนด ทัง้นี้ ผลประเมนิคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒไิม่ต ่า

กว่าระดบัด ี
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4. กำรขอต ำแหน่งศำสตรำจำรยต้์องมีคณุสมบติัอะไรบ้ำง  

ตอบ ม ี3 คุณสมบตั ิคอื 

1   ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และปฏบิตัหิน้าทีไ่มน้่อยกว่า 2 ปี 

2 มผีลการสอนระดบัเชีย่วชาญ  

3    มผีลงานทางวิชาการ 2 ประเภท เช่นเดียวกบัการขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ทัง้นี้ ผลประเมนิ

คุณภาพโดยผูท้รงคุณวุฒไิมต่ ่ากว่าระดบัดมีาก 

 

5. เอกสำรประกอบกำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรท่ีผูข้อต้องยื่นมีอะไรบ้ำง 

ตอบ 1.  แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ (Checklist) จ านวน 1 ชุด 

 2.  แบบค าขอรบัการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ (แบบ ก.พ.อ. 03) ส่วนที ่1-3 จ านวน 5 ชุด  

(ส่วนที ่3 แบบประเมนิผลการสอน ต้องแนบเอกสารประกอบการสอนหรอืเอกสารค าสอนทีร่ะบุรหสัและชื่อวชิา และ

รายละเอยีดในการประเมนิผลการสอน) 

 3. แบบรบัรองจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ จ านวน 1 ชุด 

4. หนังสอืรบัรองว่าผลงานที่ใช้ประกอบการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ 

การศกึษาเพื่อรบัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรใดๆ จ านวน 1 ชุด 

5. วทิยานิพนธร์ะบปรญิญาโท และปรญิญาเอก จ านวน 1 ชุด 

6. เอกสารประกอบการสอนหรอืเอกสารประกอบค าสอน 2 ชุด 

7. ผลงานทางวชิาการทีเ่สนอขอ พรอ้มเอกสารแนบผลงานแต่ละประเภท จ านวน 5 ชุด  

8. แบบแสดงหลกัฐานการมสี่วนร่วมในผลงานทางวชิาการ จ านวน 5 ชุด  (เฉพาะกรณีผูร้่วมจดัท าผลงาน

หลายท่าน) 

 

6. ถ้ำผูข้อไม่มีคณุสมบติัตำมข้อ 1-3 และ 4 จะขอต ำแหน่งได้หรือไม่ 

ตอบ สามารถขอได้ โดยขอวิธีพิเศษ ซึ่งการพิจารณาเช่นเดียวกันกับวิธีปกติ ยกเว้น จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิที่

ประเมนิคุณภาพผลงานทางวชิาการต้องม ี5 คน (ปกตใิช ้3 คน) และเกณฑค์ุณภาพต าแหน่ง ผศ. และ รศ. 

คอื ดมีาก (ปกตคิอื ด)ี ส่วนต าแหน่ง ศ. คอื ดเีด่น (ปกตคิอื ดมีาก) การตดัสนิใชเ้กณฑเ์สยีงขา้งมาก คอื 4 

ใน 5 (เกณฑเ์สยีงข้างมากวธิปีกติคอื 2 ใน 3) กรณีการขอต าแหน่ง ศ. โดยวธิพีเิศษต้องเสนอผลงาน 2 

ประเภทเท่านัน้ 

 



หน้า 3 จาก 4 
 

 

7. ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรมีอะไรบ้ำง และในกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ใช้ระยะเวลำเท่ำไร 

ตอบ กระบวนการพจิารณาตัง้แต่รบัเรือ่งการขอต าแหน่งทางวชิาการ ถงึสภามหาวทิยาลยั ม ี7 ขัน้ตอนหลกั คอื  

(1) ตรวจสอบคุณสมบตัแิละผลงานทางวชิาการ (2) ขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขา และตดิต่อ

ทาบทาบผูท้รงคุณวุฒ ิ(3) ผูท้รงคุณวุฒอ่ิานประเมนิผลงานทางวชิาการ (4) ตดิตามผลการประเมนิคนืจาก

ผูท้รงคุณวุฒ ิ(5) นดัประชุมคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ(เฉพาะกรณีต าแหน่ง ผศ./รศ. ไม่เป็นเอกฉันท ์หรอื 

กรณี ศ.) (6) น าเสนอผลการประเมนิต่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (7) น าเสนอผล

ประเมนิต่อสภามหาวทิยาลยัเพื่อพจิารณาอนุมตัิ ทัง้นี้ มขี ัน้ตอนทีค่วบคุมเวลาได้กบัควบคุมเวลาไม่ได้ ซึ่ง

ขัน้ตอนทีค่วบคุมเวลาไมไ่ด ้คอื ขัน้ตอนที ่ (2) – (4) อย่างไรกต็ามทีผ่่านมารายทีใ่ชเ้วลาเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอื 

6 เดอืน 

 

8. มีกรณีใดบ้ำงท่ีต้องประชุมคณะกรรมกำรผูท้รงคณุวฒิุ  

ตอบ ม ี2 กรณ ีคอื กรณตี าแหน่ง ศ. และ กรณผีลการประเมนิคุณภาพต าแหน่ง ผศ. และ รศ. ไมเ่ป็นเอกฉนัท์ 

 

9. กรณีผูข้อต ำแหน่งทำงวิชำกำรต้องกำรส่งผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ิมเติม สำมำรถท ำได้หรือไม่ 

ตอบ สามารถท าได ้โดยจะต้องอยู่ในขัน้ตอนก่อนส่งใหผู้้ทรงคุณวุฒิประเมนิ ทัง้นี้ วนัแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งทาง

วชิาการจะเป็นวนัทีง่านพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการไดร้บัผลงานเพิม่เตมิทีส่่งมา 

 

10. กรณีผู้ขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรต้องกำรส่งบทควำมวิจยัหรือบทควำมทำงวิชำกำรฉบบัรอตีพิมพ ์

สำมำรถท ำได้หรือไม่ 

ตอบ สามารถท าได้ โดยจะต้องส่งหนังสอืรบัรองจากกองบรรณาธิการวารสารทางวชิาการว่าจะมกีารตีพิมพ์ใน

วารสารฉบบัทีเ่ท่าไหร่ เดอืนอะไร โดยวนัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการจะเป็นวนัที่งานพจิารณาต าแหน่งทาง

วชิาการ ไดร้บัผลงานฉบบัตพีมิพเ์ผยแพรเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 

11. กรณีหำกคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ปรบัปรุงแก้ไขต ำรำหรือหนังสือ วนัแต่งตัง้ให้ด ำรง

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร จะเป็นวนัใด 

ตอบ วนัแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ จะเป็นวนัที่งานพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ ได้รบัผลงานต ารา/

หนงัสอืฉบบัปรบัปรงุแกไ้ข 
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12. กรณีขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรได้ย่ืนเรื่องเสนอขอไว้แล้ว และต่อมำได้รบัอนุมติัให้ลำศึกษำ ฝึกอบรม ลำ

ติดตำมคู่สมรสไปต่ำงประเทศ ลำคลอด หรือลำประเภทอ่ืนๆ หำกได้รบัต ำแหน่งจะได้รบัแต่งตัง้เม่ือใด 

ตอบ ได้รบัแต่งตัง้เมื่อวนัที่งานพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการไดร้บัเรื่องการเสนอขอต าแหน่ง เว้นแต่มกีรณีตาม 

ขอ้ 8-10 และ 11 จะไดแ้ต่งตัง้ ณ วนัที ่ผูข้อกลบัมารายงานตวัปฏบิตัริาชการตามปกติ 

 

13. กรณีขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรได้ย่ืนเร่ืองเสนอขอไว้แล้ว และต่อมำได้รบัอนุมติัให้โอนไปรบัรำชกำรใน

หน่วยงำนอ่ืน  หรือต้องออกจำกรำชกำรด้วยเหตุเกษียณอำยุ หรือได้รบัอนุมติัให้ลำออก หรือตำย หำก

ได้รบัต ำแหน่งจะได้รบัแต่งตัง้เม่ือใด 

ตอบ ไดร้บัแต่งตัง้เมือ่วนัทีง่านพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการไดร้บัเรือ่งการเสนอขอต าแหน่ง หรอืกรณีตาม ขอ้ 8, 

9 และ 10 ทัง้นี้ วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้นัน้ตอ้งเป็นวนัทีผู่ข้อยงัมสีถานะเป็นอาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยัอยู่ 

 

14. กรณีผูข้อไม่ผำ่นเกณฑ ์จะสำมำรถเสนอขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรครัง้ใหม่ได้เมื่อไร 

ตอบ  สามารถเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการครัง้ใหมไ่ดท้นัท ี

 

15. กรณีผู้ขอไม่ผ่ำนเกณฑ์ หำกผู้ขอต้องกำรย่ืนเสนอต ำแหน่งใหม่ในสำขำเดียวกบัท่ีเคยขอ สำมำรถน ำ

ผลงำนทำงวิชำกำรช้ินเดิมท่ีผ่ำนเกณฑม์ำใช้เสนอขอต ำแหน่งได้หรือไม่ 

ตอบ ได ้โดยผลงานทางวชิาการชิน้เดมิทีผ่่านเกณฑ ์จะใชผ้ลการพจิารณาเดมิ 

 

16. กรณีผูข้อไม่ผำ่นเกณฑ ์สำมำรถขอทบทวนผลกำรพิจำรณำ (อทุธรณ์) ได้หรือไม่ 

ตอบ สามารถท าได้ 2 ครัง้ ซึ่งแต่ละครัง้ให้ยื่นเรื่องภายใน 90 วนั นับจากวนัที่ทราบผล และต้องชี้แจงหรอืด้วย

เหตุผลทางวชิาการอยา่งชดัเจน และเพยีงพอทีจ่ะท าใหผู้ป้ระเมนิเปลีย่นผลการพจิารณาได ้ 

 

 

งานพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์


