
หวัขอ้ท่ีนําเสนอ 
1. เสน้ทางความกา้วหนา้ของบคุลากรสายวชิาการ 

2. เงนิประจาํตาํแหนง่ทางวชิาการ/คา่ตอบแทน 

3. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารพจิารณาแตง่ต ัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ทางวชิาการ  

   ผ ูช้่วยศาสตราจารยม์ยรุ ีเทศผล  

  รองอธิการบดีฝ่ายบรหิารทรพัยากรบคุคล 

เลขานกุารคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ และประธานอนกุรรมการกลัน่กรองผลงานทางวิชาการ 

    การประชมุสมัมนา เรือ่ง การเตรยีมตวัเสนอขอกาํหนดตําแหน่งทางวิชาการ วนัท่ี 4 มีนาคม 2557  ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี   ม.เกษตรศาสตร ์

 



หวัข้อการอภปิราย

1. นโยบายของ ก.พ.อ. ในการเสริมสร้าง และสนับสนุน
บุคลากรให้เสนอขอตาํแหน่ง

2. นโยบายของ มก. ในการกระตุ้นและส่งเสริมบุคลากรสาย
วิชาการให้เสนอขอตาํแหน่ง

3. หลักเกณฑ์วธีิการ พจิารณาแต่งตัง้บุคคลให้ดาํรงตาํแหน่ง 
ผศ.  รศ.  ศ.  และหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผล

4. การสร้างและจัดเตรียมผลงานเพ่ือเสนอขอตาํแหน่งทาง
วิชาการ และการพจิารณาวารสารทางวิชาการ



ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ

หรอืเช่ียวชาญเฉพาะ 

ประเภทท่ัวไป ประเภท

ผูบริหาร 

ผูบริหารท่ีมีวาระ 

ศาสตราจารย เช่ียวชาญพิเศษ  

 

 

 

 

 

 

ชํานาญงาน

พิเศษ 

ผอ.สํานักงาน

อธิการบดีหรือ

เทียบเทา 

อธิการบดี/รอง

อธิการบดี/ 

ผช.อธิการบดี 

รองศาสตราจารย เช่ียวชาญ คณบดี/รอง

คณบดี/ 

ผช.คณบดี 

ผูชวยศาสตราจารย ชํานาญการพิเศษ ผอ.กองหรอื

เทียบเทา 

ผอ./รองผอ. 

สถาบัน/สํานัก 

อาจารย ชํานาญการ ชํานาญงาน หน.ภาค/รองหน.

ภาค 
ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน 

• เสนทางความกาวหนาตามสายงานของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตามระบบจําแนกตําแหนง 

 

 

Career Path 

3 



• อัตราคาจางขั้นตํ่า – ขั้นสงู ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  

 

 
ตําแหนง ขั้นต่ํา (บาท) ขั้นสูง (บาท) 

ศาสตราจารย ท่ีไดรับอัตราคาจางข้ันสูง - ๑๓๐,๐๐๐ 

ศาสตราจารย - ๑๑๐,๐๐๐ 

รองศาสตราจารย - ๘๐,๐๐๐ 

ผูชวยศาสตราจารย - ๖๕,๐๐๐ 

อาจารย วุฒิปริญญาเอก ๒๘,๙๒๐ ๔๔,๐๐๐ 

วุฒิปริญญาโท ๒๑,๔๒๐ 

วุฒิปริญญาตรี ๑๕,๕๔๐ 



เสนทางความกาวหนาของพนกังานมหาวทิยาลยัสายวิชาการ 

ศาสตราจารย 
ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลว   ไมนอยกวา ๒ ป 

รองศาสตราจารย 

ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมาแลว ไมนอยกวา ๓ ป 

ผูชวยศาสตราจารย 

ดํารงตําแหนงอาจารยมาไมนอยกวา ป.เอก ๒ ป ป.โท ๕ ป ป.ตร ี๙ ป 

อาจารย 



เงินประจําตําแหนง/คาตอบแทน 
 
 • อัตราการจายเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

วชิาการ 

 ตาํแหนงทางวิชาการ อัตราเงินประจําตําแหนงท่ีไดรับ (บาท/เดอืน) 

ขาราชการ พนักงาน 

เงินประจําตําแหนง คาตอบแทน 

ศาสตราจารยท่ีไดรับอตัราคาจางข้ันสูง ๑๕,๖๐๐ ๑๕,๖๐๐ ๑๕,๖๐๐ 

ศาสตราจารย ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ 

รองศาสตราจารย ๕,๖๐๐/๙,๙๐๐ ๙,๙๐๐ ๙,๙๐๐ 

ผูชวยศาสตราจารย ๓,๕๐๐/๕,๖๐๐ ๕,๖๐๐ ๕,๖๐๐ 

     พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีบรรจุใหมตั้งแต ๑ ต.ค. ๕๕ จะตองย่ืนขอตําแหนงทางวิชาการ และตองไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ทางวิชาการภายใน ๖ ป 



องค์ประกอบในการกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ 

 คุณสมบัตเิฉพาะตาํแหน่ง 

 ผลการสอน 

 ผลงานทางวชิาการ 

 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

เสนอได้ 2 วธิี คือ  
1.   การแต่งตัง้โดยวธีิปกต ิ

2.  การแต่งตัง้โดยวธีิพเิศษ 



คณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

• วฒุิปริญญาตรี 

 

 

•  วฒุิปริญญาโท 

 

 

• วฒุิปริญญาเอก 

 

รองศาสตราจารย์ 

• ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ 3 ปี 

ศาสตราจารย์ 

• ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ ง ร อ ง
ศาสตราจารย์ 2  ปี - ดาํรงตาํแหน่งอาจารย์ 9 ปี 

 

- ดาํรงตาํแหน่งอาจารย์ 5 ปี 

 

- ดาํรงตาํแหน่งอาจารย์ 2 ปี 

 



 มชีัว่โมงสอนประจาํวิชาใดวิชาหนึง่ท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสตูร 

 มคีวามชาํนาญในการสอน 

 เสนอเอกสารประกอบการสอนท่ีผลติขึน้ตามภาระงานสอนมี

คณุภาพด ีและใชป้ระกอบการสอนมาแลว้ 

 



 มชีัว่โมงสอนประจาํวิชาหนึง่วิชาใดท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสตูร 

 มคีวามชาํนาญพิเศษในการสอน 

 เสนอเอกสารคาํสอนท่ีผลติขึน้ตามภาระงานสอน มคีณุภาพด ี

และไดใ้ชป้ระกอบการสอนมาแลว้ 



คณะอนกุรรมการประเมนิผลการสอนทําหนา้ที ่ดงันี ้

ประเมนิความสามารถในการสอน 

ประเมนิผลเอกสารประกอบการสอนหรอืเอกสารคาํสอน 
 

คณะอนกุรรมการประเมนิผลการสอนมอีงคป์ระกอบ ดงันี ้
 
คณบด ีหรอื หวัหนา้ภาควชิา หรอืผูบ้งัคบับญัชาช ัน้ตน้ เป็นประธาน

อนุกรรมการ 
อาจารยท์ีม่คีณุวฒุไิมต่ํา่กวา่ตาํแหนง่ทีข่อในสาขาทีเ่กีย่วขอ้งภายใน

หรอืภายนอกคณะ หรอืภายนอกมหาวทิยาลยั รวมกนัจํานวนไมน่อ้ยกวา่ 3 
ราย เป็นอนุกรรมการ 

 
(ตามประกาศสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ฉบับที ่8 ณ วันที ่31 มกราคม 2557) 

 

 



คณุภาพด ี
 
1. ผลงานแต่งหรือเรียงเรียง ตาํรา หนังสอื หรือบทความทางวิชาการซ่ึง มีคุณภาพด ีและได้รับการเผยแพร่

ตามเกณฑท์ี่ ก.พ.อ กาํหนด   หรือ 

2.  ผลงานวิจัย ซ่ึงมีคุณภาพด ีและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑท์ี่ ก.พ.อ กาํหนด ทั้งน้ี ไม่นับงานวจิยัที่ทาํ
เป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือ ประกาศนียบัตรใด ๆ    หรือ 

3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซ่ึงมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑท์ี่ ก.พ.อ กาํหนด    
หรือ 

4. ผลงานทางวิชาการรับใช้สงัคม ซ่ึงมคุีณภาพดี โดยผลงานน้ันเป็นส่วนหน่ึงของการปฏบิัติหน้าที่ตามภาระ
งานซ่ึงสถาบันอดุมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเหน็ชอบ และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑท์ี่ ก.พ.อ 
กาํหนด รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสงัคม โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็น
รปูธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ 

     ผลงานทางวิชาการ ตาม (1) หรือ (2) หรือ (3) กรณีใดกรณีหนึง่อย่างนอ้ย 1 ช้ิน (รอ้ยละ100) 
โดยผูข้อตอ้งเป็นเจา้ของและเป็นผูด้ําเนนิการเอง 

    กรณีผูข้อเสนองานวิจยัมากกว่า 1 ช้ิน ผูข้อตอ้งมีส่วนร่วมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 หรือผูข้อตอ้งเป็น
ผูด้าํเนินการหลกัในผลงานวิจยัเรือ่งนั้น และตอ้งมีผลงานวิจยัอีกหลายเรือ่งที่เกีย่วเนือ่งสอดคลอ้ง
กนั รวมแลว้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของผลงานวิจยัหนึง่เรือ่ง รวมผลงานวิจยัทุกช้ินเป็นรอ้ยละ 100 



        1. งานริเร่ิมสร้างสรรค์ 

            1.1 ผลงานวจัิย 

           1.2 ผลงานวชิาการรับใช้สังคม        

           1.3 ผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน    

                             และ 

 

2. งานแต่ง หรือ เรียบเรียง : ตาํรา หรือ หนังสือ  

ผลงานตามท่ีเสนอขอตอ้งไดร้บัการเผยแพร่ตามเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. กาํหนด 

คณุภาพด ี



  1. งานริเร่ิมสร้างสรรค์ 

      1.1 ผลงานวจัิย 

      1.2 ผลงานวชิาการรับใช้สังคม        

      1.3 ผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน    

                             และ 

 

2. งานแต่ง หรือ เรียบเรียง : 
ตาํรา หรือ หนังสือ  

 ผลงานตอ้งไม่ซ้ํากบัผลงานท่ีเคยใชข้อในตําแหน่ง ผศ. และ รศ. ทัง้น้ีตอ้งมีผลงานท่ีเพ่ิมขึ้น 

      หลงัจาก ไดดํ้ารงตําแหน่ง รศ. ดว้ย 

 ผลงานตามท่ีเสนอขอตอ้งไดร้บัการเผยแพร่ตามเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. กาํหนด 

 

คณุภาพดมีาก 



เลือกเสนออย่างใดอย่างหน่ึง 

1. ผลงานวจัิย 

2. ผลงานวชิาการรับใช้สังคม 

3. ผลงานทางวชิาการในลักษณะอ่ืน 

4. งานแต่ง : ตาํรา หรือ หนังสือ        

     

 ผลงานตอ้งไม่ซ้ํากบัผลงานท่ีเคยใชข้อในตําแหน่ง ผศ. และ รศ. ทัง้น้ีตอ้งมีผลงานท่ีเพ่ิมขึ้น 

      หลงัจาก ไดดํ้ารงตําแหน่ง รศ. ดว้ย 

 ผลงานตามท่ีเสนอขอตอ้งไดร้บัการเผยแพร่ตามเกณฑท่ี์ ก.พ.อ. กาํหนด 

 

คณุภาพดเีดน่ 



ทิศทางในการผลิตผลงานทางวิชาการ 

 สอดคล้องกบัศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพืน้ที่ เพื่อก่อให้เกดิ

ประโยชน์ และการพฒันาประเทศในด้านต่างๆ 

 เพื่อให้รู้เท่าทนักับการเปล่ียนแปลงของบริบทโลก 

 เพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 พฒันาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแขง็ 

 ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อวงวชิาการ 



การเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ 

 

 พมิพโ์ดยโรงพมิพ ์หรอื สํานกัพมิพ ์
 ถา่ยสําเนาเย็บเป็นรปูเลม่ 
 เผยแพรโ่ดยสือ่อเิล็กทรอนกิส ์เชน่ เผยแพรใ่นรปู

ของซดีรีอม 
 
  - ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองการเผยแพรจ่าก

คณะกรรมการของ  สถาบนัอดุมศกึษา คณะ และ/หรอืสถาบนั
ทางวชิาการทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัสาขาวชิาน ัน้ 

  - ตอ้งใชใ้นการเรยีนการสอนมาแลว้ 1 ภาคการศกึษา 

ตาํรา 



 พมิพโ์ดยโรงพมิพ ์หรอื สํานกัพมิพ ์
 เผยแพรโ่ดยสือ่อเิล็กทรอนกิส ์เชน่ เผยแพรใ่น รปู

ของซดีรีอม 
 
   - ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองการเผยแพรจ่าก

คณะกรรมการของสถาบนัอดุมศกึษา คณะ และ/หรอื
สถาบนัทางวชิาการทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัสาขาวชิาน ัน้    

    - ตอ้งเผยแพรสู่ส่าธารณชนมาแลว้ 4 เดอืน 

การเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

หนงัสอื 

การเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ(ตอ่) 



   เมือ่ไดม้กีารพจิารณาประเมนิคณุภาพของ ตาํรา/

หนงัสอื ไปแลว้ การนํา ตาํรา/หนงัสอืน ัน้ไปแกไ้ข

ปรบัปรงุหรอืเพิม่เตมิเนือ้หาในตาํรา/หนงัสอื เพือ่

นําเสนอขอกาํหนดตาํแหนง่ทางวชิาการ และใหม้กีาร

ประเมนิคณุภาพตาํรา/หนงัสอืน ัน้อกีคร ัง้หนึง่ อาจ

กระทาํได ้แตจ่ะตอ้งทาํการเผยแพร ่ตาํรา/หนงัสอื 

น ัน้ใหมอ่กีคร ัง้หนึง่ 

การเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
การเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ(ตอ่) 



 วารสารวิชาการ (ส่ิงพมิพ์หรือส่ืออเิล็กทรอนิกส์) 

 หนังสือรวมบทความวิจยั 

 หนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ 

บทความทางวชิาการ 

การเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
การเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ(ตอ่) 



 วารสารวิชาการ (ส่ิงพมิพ์หรือส่ืออเิล็กทรอนิกส์) 

 หนังสือรวมบทความวิจยั 

 หนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ  (Proceeding)  
 

    Proceedings : หนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการที่เป็นฉบับเต็ม ของการ

ประชุมทางวิชาการระดับชาตหิรือระดับนานาชาต ิโดยต้องมีการระบุคณะบรรณาธิการที่ทา

หน้าที่ คัดสรรกล่ันกรองก่อนการเผยแพร่ อยู่ในรูปแบบหนังสือ หรือ ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์กไ็ด้  

    และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมกไ็ด้ 

     คณะบรรณาธิการ จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งอยู่ในวงวิชาการ ในสาขาวชิานัน้หรือสาขาวชิาที่

เก่ียวข้องจากหลายๆ สถาบนั 

งานวจัิย 

การเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ (ต่อ) การเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ(ตอ่) 



 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่าน

การประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิและแสดงหลักฐานว่า

ได้เผยแพร่ไปยังวงวชิาการและวิชาชีพในสาขาวิชานัน้/ที่

เก่ียวข้อง อย่างกว้างขวาง 

 

แหล่งเผยแพร่ทกุกรณี 

ต้องมีบรรณาธิการประเมนิและตรวจสอบคุณภาพ 

การเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
การเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ(ตอ่) 

งานวจัิย 



   เม่ือได้เผยแพร่และมีการพจิารณาประเมินคุณภาพของ 

งานวิจัย นัน้แล้ว การนํางานวิจัยนัน้ มาแก้ไขปรับปรุงหรือ

เพิ่มเตมิ ส่วนใดส่วนหน่ึง เพื่อนํามาเสนอขอกาํหนดตาํแหน่ง

ทางวิชาการและให้มีการประเมินคุณภาพงานวจิัยนัน้อีกครัง้

หน่ึง จะกระทาํไม่ได้ 

การเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
การเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ(ตอ่) 



1.   โดยการจัดเวทีนําเสนอผลงานในพืน้ที่ หรือการเปิดให้เย่ียมชมพืน้ที่ และ 

2.   เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่

สอดคล้องกับผลงาน โดยจะต้องมีการบันทกึเป็นเอกสารหรือลายลักษณ์

อักษรที่สามารถใช้อ้างองิ หรือค้นคว้าได้ 

 

 - ผลงานนัน้จะต้องเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบตัหิน้าที่ตามภาระงานซึ่ง

สถาบนัอุดมศึกษา/คณะ ให้ความเหน็ชอบ 

 - จะต้องได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยสถาบนัอุดมศึกษา หรือสถาบนั

ทางวชิาการที่เก่ียวข้อง 

การเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ(ตอ่) 

รับใชส้งัคม 



ลกัษณะการมีสว่นรว่มในผลงานทางวิชาการ 

 ผลงานทกุรายการ ผู้ขอต้องเป็นเจ้าของและดาํเนินการเอง 

 กรณีทาํงานร่วมกัน ผู้ขอต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 50%และเป็นผู้ดาํเนินการหลัก 

กรณีมีงานวิจยัท่ีเก่ียวเน่ืองสอดคลอ้งกนั ผ ูข้อตอ้งมีสว่นรว่มไมน่อ้ยกว่า 
50%หรอืเป็นผ ูดํ้าเนินการหลกั อยา่งนอ้ย 1 เรือ่ง และมีงานท่ีเก่ียวเน่ือง
สอดคลอ้งกนัอีกหลายเรือ่ง ซ่ึงแสดงปรมิาณรวมกนัแลว้ไมน่อ้ยกว่า 50% 

กรณีงานวิจยัท่ีเป็นชดุโครงการ ผ ูข้อตอ้งเป็นผ ูดํ้าเนินการหลกัในบาง
โครงการ (ของชดุนัน้) อยา่งนอ้ย 1 เรือ่ง และมีปรมิาณรวมกนัแลว้ไมน่อ้ย
กว่า 50% 

กรณีงานวิจยัท่ีเป็นชดุต่อเน่ืองกนั (ซีรยี)์ ผ ูข้อตอ้งเป็นผ ูดํ้าเนินการหลกัทกุ
เรือ่ง และมีปรมิาณรวมกนัแลว้ไมน่อ้ยกว่า 50% 

** เฉพาะงานวิจยั** มีลกัษณะการมีสว่นรว่มเพ่ิมเติม ดงัน้ี 



    ผู้ดาํเนินการวิจัยหลัก หมายถงึ บุคคลที่มีบทบาทและความ

รับผิดชอบสาํคัญ ในการออกแบบการวิจัย (Research Design) 

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และการสรุปผลการวิจยั

และให้ข้อเสนอแนะ (Research Summary and 

Recommendation) 

 

 การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละชิน้ เม่ือได้ลง

นามรับรองแล้ว จะเปล่ียนแปลงไม่ได้ 

ลกัษณะการมีสว่นรว่มในผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 



 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ดาํเนินการเช่นเดียวกับผลงานทางวิชาการ

ประเภทอ่ืนยกเว้น ในกรณีการดาํเนินการเป็นหมู่คณะ หรือมีการบรูณาการหลาย

สาขาวชิา ซึ่งมีผู้ร่วมงานจาํนวนมากจนไม่สามารถระบุสัดส่วนได้ ผู้ขอจะต้องเป็น

ผู้ดาํเนินการหลักในสาขาวชิาที่เสนอขอ โดยให้ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเอง และ

ผู้ร่วมงานทุกคน และจะต้องลงนามรับรองโดยผู้ร่วมงานทุกคน โดยไม่ระบุสัดส่วนเป็น

ร้อยละกไ็ด้ 

 ผู้ดาํเนินการหลัก จะต้องมีบทบาทสาํคัญ อย่างน้อย ๓ ขัน้ตอน คือ  

    (๑) การวเิคราะห์สถานการณ์ก่อนเร่ิมกจิกรรม  

    (๒) การออกแบบหรือพฒันาชิน้งานหรือแนวคดิหรือกจิกรรม  

    (๓) การประเมินผลลัพธ์และสรุปแนวทางในการนําไปขยายผลหรือปรับปรุง 

 

 

** ผลงานทางวชิาการต้องผ่านการพจิารณาทั้งคุณภาพ และปริมาณ ** 

ลกัษณะการมีสว่นรว่มในผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 



จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

1 

• ต้องมีความซ่ือสัตย์ทางวชิาการ ไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตน

และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน รวมทัง้ไม่นําผลงานของตนเองในเร่ืองเดียวกันไป
เผยแพร่ในวารสารวชิาการมากกว่าหน่ึงฉบับ ในลักษณะที่จะทาํให้เข้าใจผิดว่าเป็น

ผลงานใหม่ 

2 

• ต้องให้เกียรตแิละอ้างถงึบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ใน

ผลงานทางวชิาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า 

3 

• ต้องไม่คาํนึงถงึผลประโยชน์ทางวชิาการจนละเลยหรือละเมดิสิทธิส่วนบุคคล

ของผู้อ่ืนและสิทธิมนุษยชน 



จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ตอ่) 

4 

• ผลงานทางวชิาการต้องได้มาจากการศกึษาโดยใช้หลักวชิาการ 
เป็นเกณฑ์ ไม่มีอคตมิาเก่ียวข้อง และเสนอผลงานตามความ
เป็นจริง ไม่จงใจเบ่ียงเบนผลการวจิยัโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือ

ต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการ

ตรวจสอบยืนยนัในทางวชิาการ 

5 

• ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วย

กฎหมาย 

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ(ตอ่) 



การเสนอผลงานวิจยัและบทความทางวิชาการท่ีไดร้บัการรบัรอง

จากบรรณาธิการวารสารว่าจะเผยแพร ่ แต่ยงัมิไดมี้การเผยแพร ่

     ผลงานวจิยัหรือบทความทางวชิาการที่ได้ส่งไปให้วารสารทางวชิาการ
เพื่อให้ลงเผยแพร่ แต่ยงัรอการเผยแพร่อยู่ ก.พ.อ. จะอนุโลมให้ถอืเป็น
ผลงานทางวชิาการสาํหรับใช้เสนอขอแต่งตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการได้
เฉพาะกรณีที่มีหนังสือจากบรรณาธิการวารสารนัน้ๆ รับรองว่าจะลง
เผยแพร่ให้ได้เม่ือใด ในวารสารฉบบัใดเท่านัน้ 

 

 หากผลงานวจิยัหรือบทความทางวชิาการเร่ืองดงักล่าวได้รับการประเมนิ
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่กาํหนด ให้แต่งตัง้ได้ ไม่ก่อนวนัที่มีหลักฐานว่าผลงาน
นัน้ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาํหนด หรือวันที่สภา
สถาบนัอุดมศกึษาได้รับผลงานฉบบัเผยแพร่แล้ว ทัง้นี ้ให้เป็นไปตาม
ข้อบงัคบัของสภาสถาบนัอุดมศกึษา 

 



 
 คําถาม-คําตอบ 

คาํถาม 1.   

    กรณีผู้เสนอขอกาํหนดตาํแหน่งวิชาการนําผลงานทางวิชาการเดมิที่เคยใช้ในการ

เสนอขอกาํหนดตาํแหน่ง และ ก.พ.อ. (ก.ม. เดมิ) พจิารณาไม่อนุมัต ิต่อมานํา

ผลงานทางวชิาการนัน้มาเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งในระดับเดมิซํา้อีก 

       

ตอบ  การขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการในระดับตาํแหน่งและสาขาเดียวกันกับที่ได้

เคยขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการมาแล้ว หากมีการนําผลงานทางวิชาการเดมิที่

เคยเสนอเพื่อพจิารณากาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการคราวก่อนมาเสนอขอกาํหนด

ตาํแหน่งทางวชิาการอีก ให้ใช้และยืนยันผลการพจิารณาผลงานทางวิชาการเดมิ

แต่ละชิน้นัน้ โดยไม่ต้องนําผลงานทางวชิาการนัน้มาพจิารณาอีก  

    (ศธ 0509.2/ว 1653 ลงวนัท่ี 23 พ.ย. 2549) 

 



 
 คําถาม-คําตอบ 

คาํถาม 2.  

    กรณีผู้เสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการหลายวิชาและมีภาระงานสอนมาก ซึ่งเม่ือ
เทยีบเป็นหน่วยกิตแล้ว มากกว่า 3 หน่วยกติ การประเมนิผลการสอนจะดาํเนินการ
อย่างไร ? 

 

ตอบ   การประเมนิผลการสอนให้ดาํเนินการดงันี ้

 กรณีที่ผู้เสนอขอสอนเตม็วิชาใดวชิาหน่ึงที่กาํหนดไว้ในหลักสูตรให้เสนอเอกสาร
ประกอบการสอน (ผศ.) หรือเอกสารคาํสอน (รศ.) ของวิชานัน้ 

 กรณีที่ผู้เสนอขอ สอนเตม็วชิาหน่ึงวชิาและสอนร่วมอีกหลายวชิากส็ามารถเสนอ
เอกสารประกอบการสอน (ผศ.) หรือเอกสารคาํสอน (รศ.) เฉพาะวชิาที่สอนเตม็วชิา
โดยไม่ตาํเป็นต้องเสนอวิชาที่สอนร่วมกับผู้อ่ืนกไ็ด้ 

 กรณีผู้เสนอขอสอนหลายวิชาซึ่งแต่ละวิชานัน้มีผู้สอนร่วมกันหลายคนจะต้องเสนอ
เอกสารประกอบการสอน (ผศ.) หรือเอกสารคาํสอน (รศ.) ในทุกหวัข้อของทุกวิชาที่
ทาํการสอน  

      (ศธ 0509(2)/7902 ลงวนัท่ี 6 มิ.ย. 2551) 
 



 
 คําถาม-คําตอบ 

คาํถาม 3.  

    การเสนอผลงานทางวชิาการเป็นตาํราและใช้เอกสารประกอบการสอนหรือ
เอกสารคาํสอนเป็นผลงานชิน้เดยีวกันได้หรือไม่ ? 

 

ตอบ   การเสนอเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาํสอนเป็นผลงานชิน้
เดยีวกบัตาํราไม่ได้ ตามประกาศ ก.พ.อ. กาํหนดให้ผู้ขอ ผศ. หรือ รศ. ต้อง
เสนอผลงานทางวชิาการและต้องเสนอเอกสารประกอบการสอน (ผศ.) หรือ
เอกสารคาํสอน (รศ.) เพื่อประกอบการพจิารณาประเมนิผลการสอนและนิยาม/
คาํจาํกัดความของเอกสารประกอบการสอนหรือคาํสอนและตาํรามีความหมาย
แตกต่างกนั     

    (ศธ 0509(2)/18313 ลงวนัที ่23 ธ.ค. 2551) 

 



 
 คําถาม-คําตอบ 

คาํถาม 4.  

ผลงานวจิัยใช้แทนบทความทางวชิาการได้หรือไม่ ? 

 

ตอบ   ผลงานทางวชิาการใช้แทนบทความทางวชิาการไม่ได้ เน่ืองจาก
เป็นผลงานทางวชิาการคนละประเภท บทความทางวชิาการเป็นงาน
เขียนทางวชิาการที่ต้องมีการกาํหนดประเดน็และอธิบายหรือ
วเิคราะห์ประเดน็อย่างชัดเจน ตลอดจนสรุปผลการพิจารณาใน
ประเดน็นัน้ และต้องเป็นการรวบรวมและประมวลความรู้จากแหล่ง
ต่างๆ นํามาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบซึ่งแตกต่างจากงานวจิัย  

    (ศธ 0509(5)/ว 1472 ลงวนัท่ี 25 พ.ย. 2553)  

 



 
 คําถาม-คําตอบ 

คาํถาม 5.  

    กรณีผู้เสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการได้เสนอผลงานวิจัย ผลงานประเภทตาํราหรือ

หนังสือเพื่อประกอบการพจิารณา ปรากฏว่า ผลงานวจิยัผ่านตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 

กาํหนด ส่วนผลงานประเภทตาํราหรือหนังสือ ที่ประชุมมีมตใิห้ผู้ขอแก้ไขปรับปรุงผลงาน

แล้วให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาอีกครัง้ก่อนเสนอสภามหาวทิยาลัยพจิารณา

อนุมัต ิ    ทัง้นี ้เม่ือผู้ขอได้แก้ไขปรับปรุงผลงานประเภทตาํราหรือหนังสือแล้วต้องนําไป

เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์และวธีิการที่ ก.พ.อ. กาํหนด กล่าวคือ ตาํราต้องใช้ประกอบการ

เรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงภาคการศกึษา หรือหนังสือต้องเผยแพร่สู่สาธารณชน

มาแล้วไม่น้อยกว่าส่ีเดอืนก่อนหรือไม่ ? 

      ตอบ กรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒมีิมตใิห้ผู้ขอปรับปรุงผลงานประเภทตาํราหรือ

หนังสือ และผู้ขอได้ปรับปรุงผลงานดังกล่าวแล้ว สามารถส่งผลงานฉบับปรับปรุงให้

สถาบนัอุดมศึกษาเพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาได้โดยไม่ต้องเผยแพร่ 

เน่ืองจากผลงานดงักล่าวได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาํหนดมาแล้ว เว้นแต่

ถ้าเป็นกรณีการปรับปรุงผลงานประเภทตาํราหรือหนังสือเพื่อนําไปเสนอขอตาํแหน่งทาง

วชิาการในครัง้ต่อไป จะต้องนําไปเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์และวธีิการที่ ก.พ.อ. กาํหนด

ก่อน (ศธ 0509(5)/12462 ลงวนัท่ี 21 ก.ย. 2554) 

 



 
 คําถาม-คําตอบ 

คาํถาม 6.  

การประเมนิผลการสอนโดยที่ไม่ได้เข้าสังเกตการณ์การเรียนการสอนทาํได้หรือไม่ ? 

 

ตอบ   ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง ข้อบงัคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วธีิการประเมนิผลการสอนในการเสนอขอตาํแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 22 

มถุินายน 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอให้คณะ/หน่วยงานที่เก่ียวข้องประเมนิผล

การสอนในการเสนอขอตาํแหน่งทางวชิาการ โดยคณะอนุกรรมการประเมนิผลการ

สอนจะต้องเข้าประเมนิผลการสอนในห้องเรียนจริง โดยใช้แบบประเมนิที่สภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาํหนด หรือให้ใช้วีดีทศัน์ที่ถ่ายทาํไว้มาประกอบการ

พจิารณาประเมนิผลการสอนอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านัน้                            

    (ศธ 0513.10103/ว 434 ลงวนัท่ี 29 ม.ค. 2553) 

 



 
 คําถาม-คําตอบ 

คาํถาม 7.  

การยื่นเร่ืองเสนอขอประเมินผลการสอนต้องทาํอย่างไร ? 

ตอบ   การยื่นเร่ืองเสนอขอประเมนิผลการสอนต้องดาํเนินการดงันี ้

1.  ผู้ขอประเมนิผลการสอน ต้องระบุรายวชิาที่จะประเมนิและระบุภาคการศกึษาที่จะ

ขอรับการประเมนิผลการสอน 

2. หน่วยงานต้องเสนอเร่ืองขอประเมนิ พร้อมรายช่ือคณะอนุกรรมการประเมนิผลการ

สอนตามกรอบเวลาดังนี ้

2.1  ประเมนิผลการสอนในภาคต้นปีการศกึษา หน่วยงานต้องเสนอเร่ืองถงึกองการ

เจ้าหน้าที่ก่อนเดือนมถุินายน 

2.2  ประเมนิผลการสอนในภาคปลายปีการศกึษา หน่วยงานต้องเสนอเร่ืองถงึกองการ

เจ้าหน้าที่ก่อนเดอืนตุลาคม 

2.3  ประเมนิผลการสอนในภาคฤดรู้อน หน่วยงานต้องเสนอเร่ืองถงึกองการเจ้าหน้าที่

ก่อนเดอืนมีนาคม 

     (ศธ 0513.10103/1408 ลงวนัท่ี 7 เม.ย. 2553) 
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