
การเตรียมตัวเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ 
ศาสตราจารย์สืบศักดิ์ สนธิรัตน 

ประธานคณะกรรมการพจิารณาตาํแหน่งทางวชิาการ ม.เกษตรศาสตร์ 

 

การประชุมสัมมนาเร่ือง การเตรียมตัวเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ  วันท่ี 4มีนาคม 2557 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์ 
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การเตรียมตวัเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ 
 

 โ ด ย ทั ว่ ไ ป ป ริ ม า ณ บุ ค ล า ก ร ที ่ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร ใ น

สถาบันการศึกษาขัน้มหาวิทยาลัยทัว่โลกเป็นตัวบ่งชีส้ถานะของ

มหาวทิยาลัยนัน้ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

• ความสามารถ ความเข้มแขง็ในเชงิวชิาการ 

• ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือในสถาบัน 

• ความภาคภูมใิจของบุคลากรท้ังส่วนตัวและของสถาบัน 

• การมีส่วนช่วยในการตัดสนิใจสมัครเข้าเรียนของนิสติ – นักศกึษา 

• เป็นขวัญและกาํลังใจของบุคลากรในสถาบันการศกึษา 
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สถานการณ์ตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์มีจํานวนบคุลากรและนิสิตค่อนข้างมากเมื่อ

เปรียบเทียบกบัมหาวิทยาลยัอื่นๆ ในประเทศไทยเน่ืองจากมีหลายวิทยา

เขตและหลกัสตูรที่เปิดจํานวนมาก   ข้อมลูล่าสดุจากกองการเจ้า หน้าที ่

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (ถงึวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2557) มีดงันี ้

• จาํนวนนิสติรวมทุกวทิยาเขต  63,078 คน (ณ ภาคต้น 2556) 

• บคุลากรสายวชิาการรวม 2, 825 คน (คิดเป็น 100 %) 

• บคุลากรระดบัอาจารย์  1,724  คน หรือ  61 %  

• บคุลากรระดบัผู้ช่วยศาสตราจารย์  698  คน หรือ  25  %    

• บคุลากรระดบัรองศาสตราจารย์ 384  คนหรือ  13  % 

• บคุลากรระดบัศาสตราจารย์  19  คน หรือ  1 % 
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• ปี พ.ศ. 2554 – 2556 มีผู้ยื่นขอตาํแหน่งทางวชิาการดงันี ้  

 

 

สถานการณ์ตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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สถานการณ์ตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
• บุคลากรสายวิชาการมีคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี  67 คน  ปริญญาโท 

1,195 คนและปริญญาเอก 1,563 คน  

• รายละเอียดบางส่วนและบางขัน้ตอนในการขอกําหนดตําแหน่งทาง

วิชาการสามารถสืบค้นได้จาก web site ของมหาวิทยาลยัฯ 

www.person.ku.ac.th/new_personweb/arac.php 

• การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการปัจจุบนัมีการกระทําที่ผิดจริยธรรม

และจรรยาบรรณทางวิชา การเป็นจํานวนมาก 

• ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา การขอกําหนดตําแหน่งข้ามข้ัน (เช่น

จากอาจารย์ไปเป็น รศ. หรือจาก ผศ. ไปเป็น ศ.) ไม่สามารถทําได้

เกือบ 100 %  เนือ่งจากตอ้งมีผูท้รงคณุวฒิุทําหนา้ทีป่ระเมิน  5 คนและ

ตอ้งผ่าน 4 ใน 5 คนรวมถึงผลงานตอ้งอยู่ในระดบัดีมาก 
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สถานการณ์ตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
• การขอกําหนดตําแหน่งไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน  กับสาขาวิชาที่

สอนและการทําวิจัยไม่สามารถทําได้  ที่สําคญัคือผลงานวิจยัเป็น

องค์ประกอบทีสํ่าคญัของการขอกําหนดตําแหน่งทกุระดบั 

• ระยะเวลาที่ใช้ในการขอกาํหนดตาํแหน่งอาจสัน้ (ประมาณ 4 เดือน) 

หรือยาว (อาจเกิน 1 ปี)ข้ึนอยู่กบัความสมบูรณ์   ความพร้อมและความ

ถูกต้องของเอกสารประกอบที่ใช้ในการขอกําหนดแต่งตัง้ทุกประเภท

ร่วมกบัระยะเวลาทีผู่ท้รงคณุวฒิุทางวิชาการใชใ้นการตรวจผลงาน 

• ผลงานวิจัยประกอบวิทยานิพนธ์หรือเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือ

รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ ไม่สามารถนับรวมเป็น

ผลงานวจัิยได้ทุกกรณี 
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การเตรียมตวัเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ 

 • การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเป็นสิ ง่ จําเป็นและมี

ความสําคญัอย่างมากในการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลยัซึง่

แตกต่างจากการเรียนการสอนในระดับมัธยมเป็นอย่างมาก   

เ น่ื อ ง จ า กตําแห น่งทางวิ ชาการสะ ท้อนถึ งความ รู้ 

ความสามารถ  กระบวนการในการสอน การเรียบเรียง - 

เขียนเอกสาร ตําราการทํางานวิจัยรวมถึงจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของผู้ขอกาํหนดตาํแหน่ง  

7 



 

การเตรียมตวัเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ 

  เพื่อให้การเตรียมตวัขอกําหนดตําแหน่งทางวิขาการถูกต้อง รวดเร็วจึง

ควรมีการเตรียมตัว เตรียมเอกสารที่จําเป็นประกอบการพิจารณาของ

คณะกรรมการชดุตา่งๆ 3 ชดุ คือ 

1. คณะอนุกรรมการประเมนิผลการสอน 

• ประเมนิความสามารถในการสอน  และ 

• ประเมนิเอกสารคาํสอนและเอกสารประกอบการสอน  

• ส่วนนี้มีเฉพาะในการขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เท่านัน้ 
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การเตรียมตวัเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ 

 2. คณะอนุกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (อนุ ก.พ.ว.) ทํา

หน้าที่พิจารณา กลั่นกรองผลงาน รูปแบบและวิธีการเขียนเอกสาร

ประกอบการขอกําหนดตําแหน่งทกุตําแหน่ง 

3. คณะกร รมการ พิจาร ณาตําแห น่ ง ทาง วิชาการ  (ก .พ .ว . )  

คณะกรรมการชดุนีเ้ป็นผูกํ้าหนดแนวทางและคดัเลือกผูท้รงคณุวฒิุตาม

สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหน่งทั ้งตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์  เป็นผู้พิจารณาตัดสินผลงานทุก

ประเภท เมื่อผ่านคณะกรรมการฯ ชุดนี้แล้ว สภามหาวิทยาลยัฯ จึงจะ

ประกาศผลเป็นทางการและแจ้งให ้ก.พ.อ. ทราบต่อไป 
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ขัน้ตอนและวธีิการ 

 1. ทาํความเข้าใจในรายละเอียดวิธีการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ

จากเอกสารดงัต่อไปนี ้

ก) ประกาศ ก.พ.ว. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการ

พิจารณาแต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รอง

ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับ พ.ศ. 2556)  ซึ่งมีรายละเอียดท่ี

ต้องปฏิบติัตามครบถ้วนทุกขัน้ตอน  เอกสารนีร้วบรวมจดัพิมพ์และขอรับได้

จากกองการเจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (ตกึ 50 ปี) 

ข) ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บุคคลให้

ดาํรงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 

ฉบบัรวมเล่ม จดัพิมพ์เผยแพร่โดยสํานกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา (สกอ.) 

ซึง่ประกอบด้วยประกาศ ก.พ.อ. ตัง้แต่ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2550) จนถึงฉบบัที่ 10 

(พ.ศ. 2556) 
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ขัน้ตอนและวธีิการ(ต่อ) 

 

 
2. ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้ขอกําหนดตําแหน่งว่า

ตรงตามกฏระเบียบของ ก.พ.อ. และ ก.พ.ว. มก. รวมถึงจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของการเป็นอาจารย์และนกัวิจัยหรือไม่  เช่น กําหนด

ระยะเวลาหลงัจากจบการศึกษาแล้วต้องใช้เวลากี่ปีจึงจะขอกําหนด

ตําแหน่ง ผู้ ช่ วยศาสตราจาร ย์ ได้   ห รือ เ มื่ อ ได้ ตํ าแหน่งผู้ ช่ วย

ศาสตราจารย์แล้วกี่ปีจึงจะขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์ได ้

รวมถึงข้อหา้มต่างๆ ทีต่อ้งทราบ เป็นตน้ 
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ขัน้ตอนและวธีิการ(ต่อ) 

 

 3. ทําความเข้าใจเร่ืองรายละเอียดของเอกสารที่จําเป็นต้องยื่น

ประกอบการพิจารณา เช่น ก.พ.อ.03 เอกสารคําสอน  เอกสาร

ประกอบการสอน บทความทางวิชาการ  บทความวิจัย(ผลงานวิจัย)  

เอกสารวิชาการ หนงัสือ  ตําราว่าแตกต่างกนัอย่างไร  เอกสารเหล่านี้

หมายถึงอะไร  เนื้อหา  รูป แบบการเขียนและเรียบเรียง รูปเล่มควร

เป็นอย่างไร เกณฑ์การตดัสินอยู่ตรงไหน ตรงกบัคําจํากดัความของ

เอกสารตามเกณฑ์ของ สกอ .  ห รือไม่   รวมถึงจริยธรรมและ

จรรยาบรรณในการเขียน – เรียบเรียงเนือ้หาและวิธีการอา้งอิงเอกสาร   

ท้ังน้ีเอกสารที่ใช้ประกอบการขอกําหนดตําแหน่งของข้ันใดข้ัน

หน่ึงแล้วจะนําไปขอกาํหนดตาํแหน่งในข้ันต่อไปมไิด้  
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ขัน้ตอนและวธีิการ(ต่อ) 

 

  ปริมาณหรือคุณภาพของเอกสารที่ต้องใช้เสนอขอแต่ละตาํแหน่ง
ต่างกันบ้างดังน้ี   

ก) ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ประกอบด้วย ผลการประเมินการสอน

และผลงานทางวิชาการซึง่ต้องประกอบด้วย เอกสารประกอบการสอน

(เฉพาะใน มก. เทา่ นัน้) และ ผลงานแตง่หรือเรียบเรียงตํารา หรือ 

บทความทางวิชาการ หรือ ผลงานวจิยั หรือ ผลงานทางวิชาการใน

ลกัษณะอ่ืน หรือ ผลงานทางวิชาการรับใช้สงัคมซึง่ทัง้หมดต้องอยูใ่น

เกณฑ์ ดี 
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ขัน้ตอนและวธีิการ(ต่อ) 

 

 
 ปริมาณหรือคุณภาพของเอกสารที่ต้องใช้เสนอขอแต่ละตาํแหน่ง

ต่างกันบ้างดังน้ี   

ข) ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  ประกอบด้วย ผลการประเมินการสอน 

และผลงานทางวิชาการซึง่ประกอบด้วย เอกสารคําสอน และผลงาน

แตง่หรือเรียบเรียงตํารา(ที่มีคณุภาพดีและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์

ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) และ ผลงานวิจัย(ทีมี่คุณภาพดีและได้รับการ

เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด)  หรือ ผลงานทางวิชาการใน

ลกัษณะอื่น หรือ ผลงานทางวิชาการรับใช้สงัคมซึง่ทัง้หมดต้องอยู่ใน

เกณฑ์ ดี 

 

14 



 

ขัน้ตอนและวธีิการ(ต่อ) 

 

 
 ปริมาณหรือคุณภาพของเอกสารที่ต้องใช้เสนอขอแต่ละตาํแหน่ง

ต่างกันบ้างดังน้ี   

ค) ตําแหน่งศาสตราจารย์ประกอบด้วย  ผลการประเมินการสอนและ

ผลงานทางวิชาการ  ซึง่ผลงานทางวิขาการสามารถขอได้ 2 วธีิ ดงันี ้  

 วธีิที่ 1 ผลงานทางวิชาการประกอบด้วย ผลงานแตง่หรือเรียบเรียงตําราหรือหนงัสือ(ท่ี

มีคณุภาพดีมากและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) และ ผลงานวิจยั

(ที่มีคุณภาพดีมากและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) หรือผลงาน

วิชาการที่รับใช้สังคม หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึง่ต้องอยู่ในเกณฑ์       

ดีมาก 

 วธิีที่ 2 ผลงานทางวิชาการประกอบด้วย ผลงานแตง่หรือเรียบเรียงตําราหรือหนงัสือ(ท่ี

มีคุณ ภาพดีเด่นและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) หรือผลงาน

วิชาการรับใช้สงัคมท่ีมีคณุภาพดีเดน่ หรือผลงานวิจยั(ท่ีมีคณุภาพดีเดน่และได้รับการ

เผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.กําหนด) หรือผลงานทางวชิาการในลกัษณะอ่ืนซึง่ต้องอยู่

ในเกณฑ์ดีเดน่ในกรณีท่ีขอเป็นวิธีพิเศษ 
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ขัน้ตอนและวธีิการ(ต่อ) 

 

 
4. ศกึษาลําดับข้ันตอนของกระบวนการขอกาํหนดตาํแหน่งทางวขิา

การแต่ละระดบั(ผศ.  รศ. และ ศ.) ซ่ึงมีความแตกต่างกนัใน

รายละเอียดเล็กนอ้ย ดงันี ้

 

 

1. ผู้เสนอขอ ทําบนัทกึเสนอขอ    กรอกแบบฟอร์ม

ใน ก.พ.อ. 03 และเสนอผลงานทาง

วิชาการ 
 

2. หัวหน้าภาควชิา ตรวจสอบความสมบรูณ์ของ ก.พ.อ. 

03     คณุ สมบติัและชั่วโมงสอน 
 

3. คณบดี สํานกังานเลขานกุารคณะฯ ลงบนัทกึ

วนัท่ีรับเร่ืองเสนอขอกําหนดตําแหน่ง 
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ขัน้ตอนและวธีิการ(ต่อ) 

  

 4. คณะอนุกรรมการประเมินผล

การสอน (สําหรับผู้ เสนอขอกําหนด

ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรอง

ศาสตราจารย์เทา่นัน้) 
 

ประเมินความสามารถในการสอน 

ประเมินเอกสารคําสอนหรือเอกสาร

ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส อ น    ( ทั ง้ นี ก้ า ร

ตรวจสอบผลงาน  การประเมินผลต่อ

จากนีไ้ปทกุขัน้ตอนถือเป็นความลบั) 
5. คณะอนุกรรมการพิจารณา

ตาํแหน่งทางวชิาการ (อนุ ก.พ.ว.) 
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

และผลงานขัน้ต้นทุกประเภท    อาจ

เสนอชื่อผู้ทรงคณุวฒุิ 3 – 5 คนใน
ขัน้ต้นได้ 
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ขัน้ตอนและวธีิการ(ต่อ) 

  

 6.  คณะกรรมการพิจารณา

ตาํแหน่งทางวชิาการ (ก.พ.ว.) 
เลือกและแต่งตัง้ประธานคณะกรรมการ

ผู้ทรง คณุวฒิุและกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ

จํานวน 3 คนถ้าเป็นวิธีการขอปกติและ

จํานวน 5 คนในกรณีที่ขอเป็นวิธีพิเศษ 

ทัง้นีร้ายชื่อกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิต้อง

คดัสรรมาจากบญัชีรายช่ือผู้ทรงคณุ วฒุิ

ท่ี ก.พ.อ. กําหนดเทา่นัน้ 

 
7. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ พิจารณาผลงานทุกประเภท  เสนอ

ความเหน็และสรุปผลการพิจารณา   
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ขัน้ตอนและวธีิการ(ต่อ) 

  

 8. คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง่ทาง

วิชาการ (ก.พ.ว.) 
พิจารณาความเหน็ของคณะกรรมการผู้ทรง 

คณุวฒิุ  ตดัสนิและสรุปผลการประเมิน แจ้ง

สภามหาวิทยาลยัฯ 
 

9. สภามหาวิทยาลยั พิจารณาอนมุติั    อธิการบดีประกาศแตง่ตัง้ 

10. ก.พ.อ. ให้ความเหน็ชอบการแตง่ตัง้  (เฉพาะกรณีขอ

กําหนดตําแหนง่ศาสตราจารย์ต้องนําเสนอ

นายกรัฐมนตรีเพ่ือนําความกราบบงัคมทลูเพ่ือ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้) 
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ขอบคุณครับ 

ถาม - ตอบ 
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