
สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับเดิมที ่2-10 (พ.ศ. 2550 - 2556) 
ยังคงบังคับใช้ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 
มีผลบังคับใช้ส าหรับข้าราชการมหาวิทยาลัย ต้ังแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง วุฒิปริญญาตรี ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ไม่น้อยกว่า 9 ปี หรือ วุฒิปริญญาตรี ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือ 
วุฒิปริญญาโท ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ 
วุฒิปริญญาเอก ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี  

วุฒิปริญญาโท ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 
วุฒิปริญญาเอก ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

- ผลการสอน - มีชั่วโมงการสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของ  
สถาบันและมีความช านาญในการสอน 

- มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน        
ซึ่งเทียบค่าไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาคและมีความช านาญในการสอน 

- เสนอเอกสารเพ่ือประเมิน 
ผลการสอน  

- เอกสารประกอบการสอนทีผ่ลิตขึ้นตามภาระงานสอนท่ีได้ใช้
ประกอบการสอนมาแล้ว คุณภาพดี  

- เอกสารประกอบการสอนทีผ่ลิตขึ้นตามภาระงานสอนท่ีได้ใช้ประกอบการสอน
มาแล้ว และมคีุณภาพดมีีการอ้างอิงแหล่งที่มา 

ผลงานทางวิชาการ 
ที่ใช้เสนอก าหนดต าแหน่ง 

1. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทาง  
   วิชาการ หรือ 
2. ผลงานวิจัย หรือ 

ผลงานซึ่งมีคุณภาพดีและมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี ้
1. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ 
2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ หรือ 

 3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ 
4. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

3. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง หรือ 
4. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และต ารา หรือ หนังสือ 1 เล่ม 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับเดิมที ่2-10 (พ.ศ. 2550 - 2556) 
ยังคงบังคับใช้ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 
มีผลบังคับใช้ส าหรับข้าราชการมหาวิทยาลัย ต้ังแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 

รองศาสตราจารย์ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ไม่น้อยกว่า 3 ปี ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์  ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
- ผลการสอน มีชั่วโมงการสอนประจ าวิชาใดวชิาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของ

สถาบัน และมีความช านาญพิเศษในการสอน  
 

มีชั่วโมงการสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน 
ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมีความช านาญพิเศษ 
ในการสอน 

- เสนอเอกสารเพ่ือประเมิน 
ผลการสอน  

เอกสารค าสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอนท่ีได้ใช้ประกอบการสอน
มาแล้ว คุณภาพดี  

เอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอนท่ีได้ใช้ประกอบการสอน
มาแล้ว และมคีุณภาพดมีีการอ้างอิงแหล่งที่มา 

ผลงานทางวิชาการ 
ที่ใช้เสนอก าหนดต าแหน่ง 

1. ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย 
   1.1 ผลงานวิจัย หรือ 
   1.2. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือ 

เสนอผลงานทางวิชาการ ได้ 2 วิธี 
วิธีท่ี 1 ผลงานซึ่งมีคุณภาพดีและมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี ้
1. ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ 

    1.3 ผลงานทางวิชาในลักษณะอื่น และ 
2. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หรือหนังสือ  
 

2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ หรือ 
3. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง และ 
4. ต ารา หรือ หนังสือ 1 เล่ม 
วิธีท่ี 2 ผลงานซึ่งมีคุณภาพและมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี ้
1. ผลงานวิจัยอย่างน้อย 3 เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย 2 เรื่อง 

  และมีคุณภาพดี 1 เรื่อง หรือ 
2. ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย 2 เรื่อง และผลงานทางวิชาการใน 

  ลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดี หรือ 
3. ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย 2 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้
สังคมซึ่งมีคุณภาพด ี

 

 

 



สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

ต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับเดิมที่ 2-10 (พ.ศ. 2550 - 2556) 
ยังคงบังคับใช้ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 
มีผลบังคับใช้ส าหรับข้าราชการมหาวิทยาลัย ต้ังแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 

ศาสตราจารย์ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ผลการสอน มีชั่วโมงการสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน 
ผลงานทางวิชาการ 
ที่ใช้เสนอก าหนดต าแหน่ง 

เสนอผลงานทางวิชาการ ได้ 2 วิธี 
วิธีท่ี 1 ประกอบด้วยผลงาน ดังต่อไปนี ้
1. ผลงาน 
   1.1 ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดีมาก หรือ 
   1.2. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดีมาก หรือ 

เสนอผลงานทางวิชาการ ได้ 2 วิธี 
วิธีท่ี 1 ประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคณุภาพดีมากและมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี ้
1. ผลงานวิจัย 5 เรื่อง หรือ 
2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมด 
   อย่างน้อย 5 เรื่อง และ    

    1.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และ 
2. ผลงานแต่งต ารา หรือ หนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก 

3. ต ารา หรือ หนังสือ 1 เล่ม 
วิธีท่ี 2 ประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเด่นและมีปริมาณอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

 วิธีท่ี 2 ประกอบด้วยผลงาน ดังต่อไปนี ้
1. ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น หรือ 

1. ผลงานวิจัย 5 เรื่อง หรือ 
2. ผลงานวิจัย 1 เรื่อง หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคมรวมกันท้ังหมด 

 2. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น หรือ    อย่างน้อย 5 เรื่อง 
 3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น หรือ 

4. ผลงานแต่งต ารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น  
    
    

 


