
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

มีนำคม 2561
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 พรบ. ก.พ.อ. พ.ศ.2547

และ ฉบบัท่ี 2

พ.ศ.2551

- มำตรำ 14(3) 

- มำตรำ 28

ก.พ.อ.

พรบ.สถำบนัอดุมศึกษำ

เอกชน พ.ศ.2546 และ 

ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2550

- มำตรำ 24(4)

- มำตรำ 36

- มำตรำ 48

กกอ.

กฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง



กฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง

3

ก.พ.อ.

(1 พ.ย. 2561)

กกอ.

(28 ธ.ค. 2561)

สภำสถำบนั

อุดมศึกษำ

ก.พ.ว.

ก ำหนดมำตรฐำน

หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำร

เสนอกลัน่กรอง

+ โปรดเกลำ้ฯ ออกขอ้บงัคบัด ำเนินกำร

พิจำรณำ
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คณะอนุกรรมกำรดำ้นมำตรฐำน 

กำรอุดมศึกษำ

ครั้งท่ี 4/2554 วนัที่ 9 พ.ค.2554

จำ้งที่ปรึกษำโครงกำรประเมินผลกำรพฒันำ

กระบวนกำรเขำ้สู่ต  ำแหน่งทำงวิชำกำรฯ

มูลนิธิสถำบนัวิจยัและพฒันำคุณภำพ

(ศ.สมหวงั  พิธิยำนุวฒัน์

และนำยชยัณรงค ์ อินทรมีทรพัย ์เป็นที่ปรึกษำ

รศ.ชนิตำ  รกัษพ์ลเมือง เป็นหวัหนำ้คณะผูวิ้จยั

มีมติ

เสนอรำยงำน

กกอ.

ครั้งท่ี 8/2555

วนัท่ี 6 ก.ย.2555

กกอ.

ครั้งท่ี 11/2555

วนัท่ี 1 พ.ย.2555

แตง่ตั้งคณะกรรมกำรศึกษำและปรบัปรุง

ระบบกำรก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรของ

คณำจำรยใ์นสถำบนัอุดมศึกษำ

(ศ.วิชยั  ร้ิวตระกูล เป็นประธำน)

ที่มำ

มีมติ

พิจำรณำกำรปรบัปรุงหลกัเกณฑข์อง 

ก.พ.อ. แลว้เห็นว่ำ อำจมีผลกระทบต่อ

หลกัเกณฑข์อง ส.เอกชน

ขอ้เสนอแนะ
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คณะกรรมกำรศึกษำฯ

(ศ.วิชยั  ริ้ วตระกูล                        

เป็นประธำน)

รวม 9 ครั้ง 

(ครั้งท่ี 1/2555 วนัท่ี 19 ธ.ค.2555

ถึง

ครั้งท่ี 1/2557 วนัที่ 21 ม.ค.2557)

พิจำรณำ

เสนอร่ำงประกำศ 

ฉบบัปรบัปรุง

ก.พ.อ.

ครั้งท่ี 4/2558

วนัท่ี 22 เม.ย.2558

เห็นชอบในหลกักำร

ท่ีประชุมสมัมนำเพื่อแลกเปล่ียนควำม

คิดเห็นรว่มกนั

คณะกรรมกำร

ชุดตำ่ง ๆ 

ผูท้รงคุณวุฒิที่เก่ียวขอ้ง

กบักำรพิจำรณำก ำหนด

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร

เสนอรำ่งประกำศ 

ฉบบัปรบัปรุง

มอบหมำย

อ.ก.พ.อ.

วิชำกำรฯ

ที่มำ (ตอ่)



6

รวม 25 ครั้ง 

(ปี 2558 (8 ครั้ง)+

ปี 2559 (15 ครั้ง)      

+ปี 2560 +          

นัดพิเศษ (2 ครั้ง)

พิจำรณำ

เสนอ

รำ่งประกำศ

อ.ก.พ.อ.

วิชำกำรฯ

ก.พ.อ.

ครั้งท่ี 8/2560

วนัที่ 30 

ส.ค.2560

กกอ.

ครั้งท่ี 12/2560

วนัที่ 13 ธ.ค.2560

หลกัเกณฑ์

ปี 2560

ที่มำ (ตอ่)



 ส่งเสรมิใหค้ณำจำรยท์  ำงำนวิจยัและเผยแพรใ่นระดบันำนำชำติ

มำกข้ึน เพ่ือใหก้ำรจดัอนัดบัสถำบนัอุดมศึกษำสำมำรถแข่งขนักบั

นำนำประเทศได้

 เพื่อใหต้  ำแหน่งทำงวิชำกำรของไทยเป็นที่ยอมรบัในระดบั

นำนำชำต ิอีกทั้งสอดรบักบักำรเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน

 เพื่อใหค้ณำจำรยน์ ำควำมรูค้วำมเช่ียวชำญในสำขำวิชำของตน       

มำใชใ้นกำรแกปั้ญหำ และพฒันำชุมชน สงัคม หรอืประเทศ          

จงึก ำหนดประเภทของผลงำนทำงวิชำกำรหลำกหลำยมำกข้ึน

7

แนวคิด : กำรพฒันำหลกัเกณฑ์

และวิธีกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร



แบ่งตำมลกัษณะตำ่ง ๆ ดงัน้ี

1. ควำมส ำคญัของกำรก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร แบ่งเป็น 2 กลุม่

กลุม่ที่ 1 กำรก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรมีควำมส ำคญัโดยตรง    

ตอ่กำรบรรจุเป็นอำจำรยป์ระจ  ำแบบถำวร (tenure) ไดแ้ก่ สหรฐัอเมริกำ 
แคนำดำ สิงคโปร ์เกำหลีใต ้และฮ่องกง

กลุม่ที่ 2 กำรก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ไดมี้ควำมส ำคญัโดยตรง

ตอ่กำรบรรจเุป็นอำจำรยป์ระจ  ำแบบถำวร ไดแ้ก่ องักฤษ ออสเตรเลีย 

ญี่ปุ่น มำเลเซีย และไทย
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ผลกำรศึกษำกำรก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร

ของมหำวิทยำลยัในตำ่งประเทศ



2. ระบบกำรก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร แบ่งเป็น 2 กลุม่

กลุม่ที่ 1 ระบบที่ใชเ้กณฑค์ ำนิยำมแบบกวำ้ง ไดแ้ก่ สหรฐัอเมริกำ 

แคนำดำ ออสเตรเลีย ญีปุ่่น ฮ่องกง และสิงคโปร ์

1.1 เกณฑท์ี่ใชใ้นกำรพิจำรณำ 

ก ำหนดคณุสมบตัขิองผูด้  ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรใน

ลกัษณะค ำนิยำมแบบกวำ้ง ๆ

1.2 สิ่งที่พิจำรณำ                                                            

พิจำรณำจำกผลสมัฤทธ์ิกำรท ำงำน 3 ดำ้น ไดแ้ก่ กำรสอน  

กำรท ำวิจยัและกำรเป็นนกัวิชำกำร และกำรท ำงำนบรหิำรใหก้บั

มหำวิทยำลยัหรอืกำรท ำงำนบรกิำรใหชุ้มชน
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ผลกำรศึกษำกำรก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร

ของมหำวิทยำลยัในตำ่งประเทศ (ตอ่)



กลุ่มที่ 2 ระบบที่ใชเ้กณฑป์ริมำณผลงำนที่ตำยตวั เช่น มำเลเซีย เกำหลีใต้

2.1 ระบบระบุจ  ำนวนช้ินผลงำนขั้นต ำ่

มีกำรก ำหนดจ ำนวนช้ินผลงำนขั้นต ำ่ในกำรยืน่ขอก ำหนด

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรอยำ่งชดัเจน

2.2 ระบบกำรใหค้ะแนนผลงำน

- ใชร้ะบบกำรใหค้ะแนนกบัผลงำนตำ่งๆ ในทุกๆ ดำ้น

- ก ำหนดเกณฑผ่์ำนในแตล่ะระดบั

- งำนทุกอยำ่งสำมำรถน ำมำแปลงเป็นคะแนน เพื่อใชใ้นกำร 

ยืน่ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรได้
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ผลกำรศึกษำกำรก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร

ของมหำวิทยำลยัในตำ่งประเทศ (ตอ่)



3. กำรสรรหำผูท้รงคณุวุฒิมำเป็นผูป้ระเมิน

- มีหลำยรูปแบบ จำกภำยในภำควิชำ ภำยนอกภำควิชำ ภำยนอก

มหำวิทยำลยั หรือจำกตำ่งประเทศ

- เป็นนกัวิชำกำรที่ไดร้บักำรยอมรบัหรือมีช่ือเสียงระดบันำนำชำติ

ในวงวิชำกำรกำรนั้น ๆ และสว่นใหญต่อ้งเป็นศำสตรำจำรย ์

(full professor)        
- ม.ในมำเลเซียและสิงคโปรจ์ะคดัสรรผูท้รงคณุวุฒิท่ีเป็น

นกัวิชำกำรจำกตำ่งประเทศเทำ่นั้น
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ผลกำรศึกษำกำรก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร

ของมหำวิทยำลยัในตำ่งประเทศ (ตอ่)



4. ต  ำแหน่งทำงวิชำกำรโดยเฉพำะต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์                         

มีจ  ำนวนจ ำกดั

- ส่วนใหญมี่กำรจ  ำกดัจ  ำนวนต ำแหน่งทำงวิชำกำร                  

ดว้ยเหตผุลดำ้นงบประมำณ

- จะไม่เปิดพิจำรณำต ำแหน่งศำสตรำจำรยจ์นกว่ำจะมี              

ต ำแหน่งว่ำง

12

ผลกำรศึกษำกำรก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร

ของมหำวิทยำลยัในตำ่งประเทศ (ตอ่)
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หลกัเกณฑ ์ (ปัจจบุนั) หลกัเกณฑ ์พ.ศ.2560

คุณสมบตัเิฉพำะต ำแหน่ง

1. ผูช่้วยศำสตรำจำรย์

- ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ไม่นอ้ยกว่ำ 

9 ปี หรือ

- ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ  ไม่นอ้ยกว่ำ 

5 ปี หรือ

- ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ  ไม่นอ้ยกว่ำ 

2 ปี

1. ผูช่้วยศำสตรำจำรย์

- ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ไม่นอ้ยกว่ำ 

6 ปี หรือ

- ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ ไม่นอ้ยกว่ำ 

4 ปี หรือ

- ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ ไม่นอ้ยกว่ำ 

1 ปี และพน้ระยะทดลองกำรปฏิบตังิำน

เปรียบเทียบสำระส ำคญัของหลกัเกณฑ์
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หลกัเกณฑ ์ (ปัจจบุนั) หลกัเกณฑ ์พ.ศ.2560

2. รองศำสตรำจำรย์

ด ำรงต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย์

และปฏิบตัหินำ้ท่ีในต ำแหน่งดงักล่ำว

มำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 ปี

3. ศำสตรำจำรย์

ด  ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์              

และปฏิบตัหินำ้ท่ีในต ำแหน่งดงักล่ำว

มำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี

2. รองศำสตรำจำรย์

ด ำรงต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย ์              

และปฏิบตัหินำ้ท่ี ในต ำแหน่งดงักล่ำวมำแลว้

ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี

3. ศำสตรำจำรย์

- คงเดิม –

เปรียบเทียบสำระส ำคญัของหลกัเกณฑ ์(ตอ่)
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หลกัเกณฑ ์ (ปัจจบุนั) หลกัเกณฑ ์พ.ศ.2560

ผลงำนทำงวิชำกำร  

1. ประเภทของผลงำน ประกอบดว้ย

(1) ผลงำนแตง่หรอืเรยีบเรียงต ำรำ 

หนังสือ หรอืบทควำมทำงวิชำกำร

(2) ผลงำนวิจยั

(3) ผลงำนทำงวิชำกำรในลกัษณะอ่ืน 

อำทิเช่น งำนแปล เป็นตน้

(4) ผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม

ผลงำนทำงวิชำกำร  

1. ประเภทของผลงำน ประกอบดว้ย 4 กลุม่

ใหญ่ๆ  ไดแ้ก่

กลุม่ 1 ผลงำนวิจยั

กลุม่ 2 ผลงำนทำงวิชำกำรในลกัษณะอ่ืน

2.1 ผลงำนวิชำกำรเพื่ออุตสำหกรรม

2.2 ผลงำนวิชำกำรเพื่อพฒันำกำรเรยีน       

กำรสอนและกำรเรยีนรู ้

2.3 ผลงำนวิชำกำรเพื่อพฒันำนโยบำย

สำธำรณะ

2.4 กรณีศึกษำ (Case Study)

2.5 งำนแปล

เปรียบเทียบสำระส ำคญัของหลกัเกณฑ์
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หลกัเกณฑ ์ (ปัจจบุนั) หลกัเกณฑ ์พ.ศ.2560

ผลงำนทำงวิชำกำร (ตอ่)  ผลงำนทำงวิชำกำร (ตอ่) 

2.6 พจนำนุกรม สำรำนุกรม นำมำนุกรม              

และงำนวิชำกำรในลกัษณะเดียวกนั

2.7 ผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นวิทยำศำสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

2.8 ผลงำนสรำ้งสรรคด์ำ้นสุนทรียะ ศิลปะ

2.9 สิทธิบตัร

2.10 ซอฟตแ์วร์

กลุม่ 3 ผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม 

กลุม่ 4

4.1 ต ำรำ

4.2 หนังสือ

4.3 บทควำมทำงวิชำกำร

เปรียบเทียบสำระส ำคญัของหลกัเกณฑ์
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หลกัเกณฑ ์ (ปัจจบุนั) หลกัเกณฑ ์พ.ศ.2560

2. วิธีกำรในกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร ดงัน้ี

ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์

• ประเภทผลงำนทำงวิชำกำร ประกอบดว้ย 

ต ำรำ หนงัสือ บทควำมทำงวิชำกำร  ผลงำนวิจยั

ผลงำนทำงวิชำกำรในลกัษณะอื่น ผลงำนวิชำกำร

รบัใชส้งัคม

• วิธีกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร

1 วิธี 

• ปริมำณผลงำนวิชำกำร  อยำ่งนอ้ย 1 รำยกำร

• กำรแตง่ตั้งกรรมกำรผูท้รงคณุวุฒิ                 

จ  ำนวน 3 คน

• คณุภำพผลงำนวิชำกำร  ระดบัดี

ผูช่้วยศำสตรำจำรย์

• ประเภทผลงำนทำงวิชำกำร ประกอบดว้ย 

ผลงำนวิจยั ผลงำนทำงวิชำกำรในลกัษณะอื่น    

(10 ประเภท) ผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม ต  ำรำ 

หนงัสือ บทควำมทำงวิชำกำร (ส ำหรบัสำขำวิชำ

ทำงสงัคมศำสตรแ์ละมนุษยศำสตรเ์ทำ่นั้น)

• วิธีกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร

1 วิธี

• ปริมำณผลงำนวิชำกำร  อยำ่งนอ้ย  2 รำยกำร

• กำรแตง่ตั้งกรรมกำรผูท้รงคณุวุฒิ                      

จ  ำนวน 3 คน

• คณุภำพผลงำนวิชำกำร  ระดบัดี         

(เฉพำะบทควำมทำงวิชำกำร คณุภำพระดบัดีมำก)

เปรียบเทียบสำระส ำคญัของหลกัเกณฑ์
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หลกัเกณฑ ์ (ปัจจบุนั) หลกัเกณฑ ์พ.ศ.2560

รองศำสตรำจำรย ์

• ประเภทผลงำนทำงวิชำกำร ประกอบดว้ย 

ต  ำรำ หนงัสือ  ผลงำนวิจยั ผลงำนทำงวิชำกำร

ในลกัษณะอ่ืน ผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม

• วิธีกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร  

1 วิธี

• ปริมำณผลงำนวิชำกำร  อยำ่งนอ้ย 2 รำยกำร

• กำรแตง่ตั้งกรรมกำรผูท้รงคณุวุฒิ                  

จ  ำนวน 3 คน

• คณุภำพผลงำนวิชำกำร  ระดบัดี

รองศำสตรำจำรย ์

• ประเภทผลงำนทำงวิชำกำร ประกอบดว้ย 

ผลงำนวิจยั ผลงำนทำงวิชำกำรในลกัษณะอื่น (10

ประเภท) ผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม ต ำรำ หนงัสือ

• วิธีกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร              

2 วิธี

• ปริมำณผลงำนวิชำกำร  อยำ่งนอ้ย 3 รำยกำร

• กำรแตง่ตั้งกรรมกำรผูท้รงคณุวุฒิ                  

จ  ำนวน 3 คน

• คณุภำพผลงำนวิชำกำร  ระดบัดี และระดบั              

ดีมำก 

เปรียบเทียบสำระส ำคญัของหลกัเกณฑ์
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หลกัเกณฑ ์ (ปัจจบุนั) หลกัเกณฑ ์พ.ศ.2560

ศำสตรำจำรย ์

• ประเภทผลงำนทำงวิชำกำร ประกอบดว้ย 

ต  ำรำ หนงัสือ  ผลงำนวิจยั ผลงำนทำงวิชำกำร             

ในลกัษณะอ่ืน ผลงำนวิชำกำรรบัใชส้งัคม

• วิธีกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร

2 วิธี

• ปริมำณผลงำนวิชำกำร  วิธีท่ี 1 อยำ่งนอ้ย              

2 รำยกำร   วิธีท่ี 2 อยำ่งนอ้ย 1 รำยกำร

• กำรแตง่ตั้งกรรมกำรผูท้รงคณุวุฒิ วิธีที่ 1 

จ  ำนวน 3 คน วิธีท่ี 2 จ  ำนวน 5 คน

• คณุภำพผลงำนวิชำกำร  วิธีท่ี 1 ระดบัดมีำก              

วิธีท่ี 2 ระดบัดีเดน่

ศำสตรำจำรย ์

• ประเภทผลงำนทำงวิชำกำร ประกอบดว้ย 

ต  ำรำ หนงัสือ  ผลงำนวิจยั ผลงำนทำงวิชำกำร                

ในลกัษณะอ่ืน (10 ประเภท) ผลงำนวิชำกำร                     

รบัใชส้งัคม

• วิธีกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร               

2 วิธี

• ปริมำณผลงำนวิชำกำร  วิธีท่ี 1 อยำ่งนอ้ย                   

6 รำยกำร   วิธีท่ี 2 อยำ่งนอ้ย 5 รำยกำร

• กำรแตง่ตั้งกรรมกำรผูท้รงคณุวุฒิ                     

จ  ำนวน 3 คน

• คณุภำพผลงำนวิชำกำร  วิธีท่ี 1 ระดบัดีมำก                

วิธีที่ 2 ระดบัดีเดน่

เปรียบเทียบสำระส ำคญัของหลกัเกณฑ์




