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คู่มือการขอพิจารณาด ารงต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ 

 ต าแหน่งทางวิชาการ เป็นการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพส าหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งเป็นตัวชี้วัดคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาในระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
เพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถของสถาบันและผลักดันให้สถาบันก้าวสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีมาตรฐาน
ในระดับประเทศและนานาชาติ  ในการขอก าหนดต าแหน่งเพ่ือสู่การด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ยื่นขอต าแหน่ง
ทางวิชาการควรศึกษาประเด็นที่เก่ียวข้องดังนี้ 

1. ระเบียบ ประกาศ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
1.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย การพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 

2558 
1.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย การพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพายัพ ฉบับที่ 2 

พ.ศ. 2560 
1.3 ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ใน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 
1.4 ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ใน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 
1.5 ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 
 

2. องค์ประกอบในการพิจารณาการขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   
องค์ประกอบในการขอยื่นขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการมี 3 องค์ประกอบคือ 

2.1 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
2.2 ผลการสอน 
2.3 ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 

 ส่วนการขอต าแหน่งทางวิชาการมี 2 วิธีคือ วิธีปกติ และวิธีพิเศษ กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ หรือการแต่งคณาจารย์พิเศษให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้ 
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3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ผู้ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการศึกษาและตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง และเตรียมเอกสารประกอบที่
เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน และให้คณะฯ/วิทยาลัย ท าการรับรองคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

ต าแหน่งทางวิชาการ คุณสมบัติของผู้ขอด ารงต าแหน่ง หมายเหตุ 
(หลักฐาน
ประกอบ) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. ด ารงต าแหน่งอาจารย์และปฏิบัติหน้าที่ไม่
น้อยกว่า 
- 6 ปี กรณีจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
- 4 ปี กรณีจบปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
- 1 ปี กรณีจบปริญญาเอกหรือเทียบเท่า

และพ้นระยะทดลองงาน 
2. หากเคยเป็นอาจารย์ที่สอนประจ าใน

สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนอาจ
น ามานับรวมได้ 

ค าสั่งแต่งแต่งตั้ง
คณาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา 

2. รองศาสตราจารย์  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และปฏิบัติ
หน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ค าสั่งแต่งแต่งตั้ง
ต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

3. ศาสตราจารย์  ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และปฏิบัติ
หน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ค าสั่งแต่งแต่งตั้ง
ต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 

 
4. ผลการสอน 

4.1 วิธีการประเมนิผลการสอน 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ก าหนดให้แต่ละคณะวิชา/
วิทยาลัยประเมินผลการสอนของผู้ยื่นขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการในแนวทางดังนี้ 
4.1.1 การประเมินคุณภาพการสอนของผู้ยื่นขอด ารงต าแหน่งฯ ต้องครอบคลุมข้อมูลที่จ าเป็นในทุกๆ

ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และ
สามารถประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ 

4.1.2 ผู้ยื่นขอด ารงต าแหน่งฯ จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนในวิชาใดวิชา
หนึ่งในหมวดวิชาเฉพาะ ในสาขาวิชาที่ขอแต่งตั้งตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
พายัพ ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิต ส าหรับกรณีที่ผู้ยื่นขอด ารงต าแหน่งฯ ได้ท าการ
สอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องน าเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ใน
การประเมินผลการสอนในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอนแล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อย
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กว่าสามหน่วยกิต โดยเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสอนต้องมีคุณภาพดี มีการอ้างอิงแหล่งที่มา
และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

4.1.3 ลักษณะรูปแบบ  นิยาม การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ
ประเมินผลการสอนให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาฯ 
1)    เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนแบบท่ี 1  เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบ
ในการประเมินผลการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ จัดเป็นเครื่องมือส าคัญของ
ผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน   

   รูปแบบ เป็นเอกสารหรือสื่ออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย แผนการสอน 
หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพ่ิมขึ้นอีกก็ได้ 
เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง  แผนภูมิ 
(chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video)  ภาพเลื่อน (slide) หรือสื่อการสอนออนไลน์
อ่ืน ๆ ซึ่งมีการอ้างอิง แหล่งที่มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้การเผยแพร่ อาจเป็นเอกสารที่
จัดท าเป็นรูปเล่มหรือถ่ายส าเนาเย็บเล่มหรือเป็นสื่ออ่ืนๆ อาทิ ซีดีรอม ที่ได้ใช้ประกอบการสอน
วิชาใดวิชาหนึ่ง  ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมาแล้ว 
2) เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนแบบท่ี 2  เป็นเอกสารที่ใช้สอนวิชา
ใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชา
ที่สอนและวิธีการสอน อย่างเป็นระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบการสอน จนมี
ความสมบูรณ์กว่าเอกสารแบบที่ 1 จัดเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้เรียนที่น าไปศึกษาด้วยตนเอง
หรือเพ่ิมเติมขึ้นจากการเรียน ในวิชานั้น ๆ 

รูปแบบ เป็นเอกสารรูปเล่มหรือสื่ออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน ประกอบด้วย 
แผนการสอน หัวข้อบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และมีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
เพ่ิมขึ้น เช่น รายชื่อบทความ หรือหนังสืออ่านประกอบบทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง 
แผนภูมิ (chart) แถบเสียง (tape) ภาพเคลื่อนไหว (video)  ภาพเลื่อน (slide) ตัวอย่างหรือ
กรณีศึกษาที่ใช้ประกอบการอธิบายภาพ แบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการอ้างอิงเพ่ือขยายความที่มา
ของสาระและข้อมูล และบรรณานุกรมที่ทันสมัยและถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้การเผยแพร่ ต้อง
ได้รับการจัดท าเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายส าเนาเย็บเล่ม หรือสื่ออ่ืน ๆ ที่แสดงหลักฐานว่า
ได้เผยแพร่โดยใช้เป็น “ค าสอน”  ให้แก่ผู้เรียนในวิชานั้น ๆ มาแล้ว 

4.1.4 คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนจะท าการประเมินผลการสอนจะโดยวิธีการดังต่อไปนี้  
1)  การร่วมสังเกตการณ์วิธีการสอนในชั้นเรียน หรือมีการศึกษาวิธีการสอนจากสื่อ เช่น 

วีดีโอหรือสื่อ IT ในรูปแบบต่างๆ   เป็นต้น 
2) การประชุมปรึกษาหารือ   
3) การประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
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4.1.5 การด าเนินการเพ่ือประเมินผลการสอนสามารถด าเนินการก่อนยื่นเสนอขอพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการได้  โดยให้ผลการประเมินมีอายุไม่เกิน 3 ปีการศึกษานับตั้ งแต่วันที่ประธาน
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ ามหาวิทยาลัยพายัพมีค าสั่งแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

4.2 คุณภาพการสอน  
ในการขอด ารงต าแหน่งระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ การประเมินผลการ

สอนจะประเมินทั้งการสอนและเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  ส่วนในระดับ
ศาสตราจารย์ จะประเมินเฉพาะคุณภาพการสอน ทั้งนี้ระดับการคุณภาพประเมินผลการสอนให้เป็นไป
ตามระเบียบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)/ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป. อว.) ก าหนดไว้   

ต าแหน่งทางวิชาการ คุณภาพการสอน
ต้องไม่ต่ ากว่าระดับ 

เอกสาร/หลักฐาน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ช านาญ 1. แบบ กสอ. 01 ส่วนที่ 3  
2. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผล

การสอน /แบบประเมินผลการสอน 
3. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 

2. รองศาสตราจารย์ ช านาญพิเศษ 1. แบบ กสอ. 01 ส่วนที่ 3  
2. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผล

การสอน/ แบบประเมินผลการสอน 
3. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 

3. ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญ 1. แบบ กสอ. 01 ส่วนที่ 3  
2. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผล

การสอน/ แบบประเมินผลการสอน 
 

5. ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
5.1 ผลงานทางวิชาการที่ยื่นพร้อมขอพิจารณาด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ให้เป็นไปตามระเบียบของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสามารถจ าแนกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ  
5.1.1 งานวิจัย  
5.1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 10 ประเภท คือ 1) ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 2) ผลงาน

วิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 3) ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบาย
สาธารณะ 4) กรณีศึกษา 5) งานแปล 6) กลุ่มพจนานุกรมหรือผลงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 
7) ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8) ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ-ศิลปะ 9) 
สิทธิบัตร และ 10) ซอฟต์แวร์  
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5.1.3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  
5.1.4 ต ารา หนังสือ หรือบทความวิชาการ 

5.2 ผลงานทางวิชาการที่ยื่นขอพร้อมแบบขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทุกประเภท ผู้ขอต้องมีส่วนร่วมใน
การท างานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ยกเว้น งานวิจัย หากเป็นงานวิจัยหลายเรื่องที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน 
สามารถน าปริมาณงานที่ผู้ยื่นขอต าแหน่งฯ ท ามารวมกัน เพ่ือให้มีสัดส่วนการมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 และถือเป็นงานวิจัย 1 เรื่อง 

5.3  กรณีผลงานทางวิชาการที่ผู้ยื่นขอต าแหน่งฯ มิได้ท าเพียงผู้เดียว ต้องแนบแบบแสดงหลักฐานการมีส่วน
ร่วมในผลงานนั้นทุกคน โดยต้องระบุชื่อผู้ร่วมงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และร้อยละการมีส่วนร่วมเป็น
รายบุคคล พร้อมลงนามรับรองให้ครบทุกคน เมื่อได้รับรองการมีส่วนร่วมในผลงานแต่ละชิ้นแล้ว
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ 

5.4 ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
โดยผลงานทางวิชาการท่ียื่นขอต าแหน่งต้องได้รับการเผยแพร่ไปแล้ว พร้อมแสดงหลักฐานการเผยแพร่ 

5.5 ผลงานทางวิชาการต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ประกอบด้วย มีความซื่อสัตย์
ทางวิชาการ มีการอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ ไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจน
ละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนและสิทธิมนุษยชน ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการใช้หลัก
วิชาการเป็นเกณฑ์และเสนอผลงานตามจริง  น าผลงานไปใช้ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 

5.6 ผลงานทางวิชาการท่ีมีการใช้ข้อมูลจากการท าการวิจัยในคนหรือสัตว์ ต้องแสดงหลักฐานการอนุญาตจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการด าเนินการ 

5.7 การน างานวิจัยหรืองานใดๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา ประกาศนียบัตรหรือเพ่ือส าเร็จ
การศึกษามาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการจะกระท ามิได้ เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ท าการศึกษา
หรือวิจัยเพิ่มเติมจากเรื่องเดิมจนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด 

ผลงานทางวิชาการและเกณฑ์คุณภาพของผลงานฯในการยื่นขอเพื่อด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ เกณฑ์
คุณภาพ 

เงื่อนไขอ่ืน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1) ผลงานวิจัย 2 เรื่อง  หรือ 
2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และ ผลงาน

วิชาการในลักษณะอ่ืน 1 รายการ   
หรือ 

3) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และ ผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง   หรือ 

4) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และ ต าราหรือ
หนังสือ 1 เล่ม 

ดี ส าหรับสาขาวิชาทาง
สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ อาจใช้
ผลงานวชิาการในลักษณะ
อ่ืน หรือผลงานวชิาการรับ
ใช้สังคม ที่มีคุณภาพดีหรือ
บทความวิชาการที่มี
คุณภาพดีมาก แทน
งานวิจยัตามข้อ 2) – 4) ได้ 
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ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ เกณฑ์
คุณภาพ 

เงื่อนไขอ่ืน 

2. รองศาสตราจารย์ วิธีที่ 1 
1) ผลงานวิจัย 2 เรื่อง และ ต าราหรือ

หนังสือ 1 เล่ม  หรือ 
2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และ ผลงาน

วิชาการในลักษณะอ่ืน 1 รายการ  
และ ต าราหรือหนังสือ 1 เล่ม  หรือ 

3) ผลงานวิจัย 1 เรื่องและผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง  และ  
ต าราหรือหนังสือ 1 เล่ม 

   ดี  

วิธีที่ 2 
1) ผลงานวิจัยอย่างน้อย 3 เรื่อง  

หรือ 

ดีมาก 2 
เรื่อง
และ 
ดี 1 
เรื่อง 

ส าหรับสาขาวิชาทาง
สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ โดยวิธีที่ 2 
อาจใช้ต าราหรือหนังสือมี
คุณภาพดีมากอย่างน้อย 
2 เล่มและคุณภาพดี 1
เล่ม แทนงาน 1) -3) ได้ 

2) ผลงานวิจัยอย่างน้อย 2 เรื่อง และ
ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 1 
รายการ   
หรือ 

วิจัย: ดี
มาก 
งานอ่ืน
ฯ: ดี 

3) ผลงานวิจัยอย่างน้อย 2 เรื่อง และ 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง    

วิจัย: ดี
มาก 
รับใช้
สังคม : 
ดี 

3. ศาสตราจารย์ วิธีที่ 1  ผลงานวิชาการดังต่อไปนี้เป็น
อย่างน้อย 

1) (ผลงานวิจัย 5 เรื่อง และ ต ารา
หรือหนังสือ 1 เล่ม)  หรือ 

 ดีมาก วิจัยเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และ ผลงาน
วิชาการอ่ืนหรือผลงานวิชาการรับ
ใช้สังคม รวมอย่างน้อย 5 เรื่อง 
และต าราหรือหนังสือ 1 เล่ม 

ดีมาก วิจัยและผลงานวิชาการ
อ่ืนเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 
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ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ เกณฑ์
คุณภาพ 

เงื่อนไขอ่ืน 

วิธีที่ 2  ผลงานวิชาการดังต่อไปนี้เป็น
อย่างน้อย 

1) ผลงานวิจัย 5 เรื่อง   
หรือ 

2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และ ผลงาน
วิชาการอ่ืนหรือผลงานวิชาการรับ
ใช้สังคม รวมอย่างน้อย 5 เรื่อง 

ดีเด่น วิจัยและผลงานวิชาการ
อ่ืนเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

กรณีสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาจท าได้อีก 2 วิธีดังนี้ 
วิธีที่ 1 

1) (ผลงานวิจัย 2 เรื่อง  และ ต ารา
หรือหนังสือ 2 เล่ม) หรือ 

ดีมาก วิจัยเผยแพร่นานาชาติ  

2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และ ผลงาน
วิชาการอ่ืนหรือผลงานวิชาการรับ
ใช้สังคม รวมอย่างน้อย 2 เรื่อง 
และ หนังสือหรือต ารา 2 เล่ม 

ดีมาก วิจัยเผยแพร่นานาชาติ 
หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 
1 

วิธีที่ 2 
1) ผลงานวิจัย 3 เรื่อง  หรือ 

ดีเด่น วิจัยเผยแพร่นานาชาติ 
หรือฐานข้อมูลTCI กลุ่ม1 

2) (ผลงานวิจัย 1 เรื่อง หรือ หนังสือ
หรือต ารา 1 เล่ม) และ (ผลงาน
วิชาการอ่ืนหรือผลงานวิชาการรับ
ใช้สังคม รวมอย่างน้อย 3 เรื่อง)   

ดีเด่น วิจัยเผยแพร่นานาชาติ 
หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 
1 

3) ต าราหรือหนังสือ 3 เล่ม ดีเด่น  
หมายเหตุ   ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากการได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการเดิม 
 

6. ขัน้ตอนการขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ในการขอพิจารณาเพ่ือขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการมีขั้นตอนที่ส าคัญ 2 ขั้นตอนคือ 

 ขั้นตอนการประเมินผลการสอน 
 ขั้นตอนการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

ผู้ยื่นขอต าแหน่งฯ สามารถท าทั้งสองขั้นตอนพร้อมๆกัน หรือ ขอประเมินการผลการสอนไว้ก่อนได้ 
โดยผลการประเมินผลการมีอายุไม่เกิน 3 ปีการศึกษาฯ    
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ขั้นตอนการประเมินผลการสอน/หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
1. การขอประเมินผลการสอน 

ผู้ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ 
1.1 ศึกษาและตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
1.2 ศึกษาเกณฑ์ในเรื่องคุณภาพและเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ือประกอบการพิจารณาฯ 
1.3 ศึกษาข้อมูลการจัดท าเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินการสอน แบบที่ 1 หรือแบบที่ 2  
1.4 จัดท าเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน (แล้วแต่กรณี) ตามรูปแบบที่คณะวิชา/วิทยาลัย

ก าหนด   
1.5 ยื่นเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนพร้อมตารางสอนต่อคณะวิชา/วิทยาลัย เพ่ือขอ

ประเมินผล โดยเอกสารหลักฐานฯ นี้ต้องได้รับการเผยแพร่มาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา (จ านวน
เล่ม ตามท่ีคณะวิชา/วิทยาลัยก าหนด) 
 

2 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
การคณะวิชา/วิทยาลัย 

2.1 พิจารณากลั่นกรองหลักฐานเอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ตามแนวปฏิบัติหรือขั้นตอนของ
คณะวิชา/วิทยาลัย   

2.2 ท าบันทึกข้อความเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนให้งานต าแหน่งทางวิชาการ ฝ่าย
วิชาการและวิจัย   
(คณะอนุกรรมการประกอบด้วย คณบดี เป็นประธาน รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีที่ได้รับมอบหมาย
งานด้านวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ  อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับสาขาที่ขอ
ด ารงต าแหน่งภายในหรือนอกมหาวิทยาลัย จ านวนไม่เกิน 3 คน เป็นอนุกรรมการ และตัวแทนฝ่าย
วิชาการและวิจัย จ านวน 1 คนเป็นอนุกรรมการ) 
งานต าแหน่งทางวิชาการ 

2.3 ตรวจสอบรายชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและน าเสนอรายชื่อต่อประธานคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ ามหาวิทยาลัยพายัพเพ่ือมีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผล
การสอน ภายใน 1 สัปดาห์หลังได้รับเอกสารในข้อ 2.2 

2.4 จัดท าส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ส่งให้ คณะวิชา/วิทยาลัย 
 

3 การประเมินผลการสอน 
คณะวิชา/วิทยาลัย 

3.1 ประสานกับผู้ยื่นขอต าแหน่งฯและคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนเพื่อประเมินผลการสอนภายใน 
30 วันหลังนับตั้งแต่มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

3.2 จัดส่งเอกสารการประเมินผลการสอนให้คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ก่อนการประเมินผลการ
สอนไม่น้อยกว่า 10 วันท าการ ดังนี้ 
- ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการฯ  
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ขั้นตอนการประเมินผลการสอน/หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
- เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน (แล้วแต่กรณี) + แผนการสอน  
- แบบประเมินผลการสอน + แบบประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

3.3 ด าเนินการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนภายใน 30 วัน 
นับตั้งแต่มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

3.4 ประชุมสรุปผลการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
3.4.1 กรณีไม่มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขปรับปรุงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ให้

เลขานุการคณะอนุกรรมการประเมินการสอนจัดท ารายงานการประเมินผลการสอนและแบบ
สรุปผลการประเมิน  (กสอ.  01 ส่ วนที่  3)  พร้อมเอกสารที่ เ กี่ ยวข้อง  ให้ประธาน
คณะอนุกรรมการประเมินผลฯ ลงนามและระบุวันที่ลงนาม และส่งต้นฉบับให้งานต าแหน่ง
วิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ภายใน 15 วันท าการนับตั้งแต่วันที่ท าการประเมินการสอน  
(จัดท าส าเนาไว้ที่คณะวิชา/วิทยาลัย)   

3.4.2 กรณีมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  
1) ให้เลขานุการคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน จัดท าแบบสรุปผลการประเมินพร้อม

เอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ยื่นขอต าแหน่งฯ ด าเนินการปรับปรุงเอกสารหลักฐานที่ใช้ใน
การประเมินผลการสอนตามข้อเสนอแนะ (แจ้งผู้ยื่นขอต าแหน่งฯ ภายใน 3 วันท าการ 
นับตั้งแต่วันประเมินการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน)  

2) ก าหนดให้  ผู้ยื่นขอต าแหน่งฯ ส่งเอกสารที่แก้ไขปรับปรุง กลับมายังเลขานุการ
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนภายในระยะเวลา 30 วันท าการ หลังจากได้รับแจ้ง
ผลการประเมินฯ  

3) หลังจากได้รับเอกสารฯ ที่แก้ไขจากผู้ยื่นขอต าแหน่งฯ แล้ว ให้เลขานุการคณะอนุกรรมการ
รายงานการประเมินผลการสอนและแบบสรุปผลการประเมิน (กสอ. 01 ส่วนที่ 3) พร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลฯ ลงนามและระบุวันที่ลงนาม 
ส่งต้นฉบับ พร้อมกับเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนฉบับแก้ไขแล้ว ให้
งานต าแหน่งวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วันท าการได้รับ
เอกสารที่ท าการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 

หมายเหตุ   
1. กรณีท่ีผู้ยื่นขอต าแหน่งฯไม่สามารถส่งเอกสารได้ตามก าหนดเวลา ให้ผู้ยื่นขอต าแหน่งฯ ท าการขอขยาย

เวลาได้อีกไม่เกิน 30 วันท าการ ทั้งนี้ต้องท าเรื่องเสนอขอขยายเวลาเพ่ีอรับการพิจารณาอนุมัติจาก
ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ประจ ามหาวิทยาลัยพายัพ ล่วงหน้าก่อนครบ
ก าหนดอย่างน้อย 5 วันท าการ 

2. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประเมินผลการสอนฉบับที่แก้ไขแล้วให้ท าส าเนาส่งงานต าแหน่งทางวิชาการ
จ านวน 10 ชุด 
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ขั้นตอนการประเมินผลการสอน/หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
4 การจัดเก็บผลประเมินการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 

งานต าแหน่งทางวิชาการ 
4.1 รับรายงานการประเมินการสอนและเอกสารที่เก่ียวข้องจากเลขานุการคณะอนุกรรมการประเมินผลการ

สอนมาด าเนินการตามกรณ ี
6.2.1 ในกรณีที่ยังไม่มีผลงานทางวิชาการ ให้งานต าแหน่งทางวิชาการ จัดเก็บต้นฉบับรายงาน

ประเมินผลการสอน แบบสรุปผลประเมินผลการสอน (กสอ. 01 ส่วนที่ 3) และเอกสารหลักฐาน
ที่ใช้ในการประเมินผลการสอน จ านวน 10 ชุด  เพ่ือรอด าเนินการในการพิจารณาเพ่ือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 

6.2.2  ในกรณีที่มีผลงานทางวิชาการพร้อมหลักฐานการเผยแพร่ที่ครบถ้วนตามเกณฑ์ ให้งานต าแหน่ง
ทางวิชาการด าเนินการเสนอรับเรื่องการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการและน าเสนอเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 

 
หมายเหตุ   
หากผู้ยื่นขอต าแหน่งฯ ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเอกสารฯได้ตามรายละเอียดในขั้นตอนที่ 3 ได้ตาม
เวลาที่ก าหนด ถือว่ากระบวนการประเมินผลการสอนสิ้นสุดและหากต้องการเข้าสู่การพิจารณาการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการใหม่ จะต้องเริ่มกระบวนการประเมินผลการสอนใหม่ 

 

  



การขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการฯ 
 

11 
 

ขั้นตอนการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ/  
หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

1. การยื่นขอพิจารณาเพื่อด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ 
1.1 ตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วน  (คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ผลการสอน ผลงานทางวิชาการ) 
1.2 เขียนแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (กสอ. 01 ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 

โดยตัดส่วนที่ไม่เก่ียวข้องออก) 
1.3 เตรียมเอกสารประกอบการขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

1.3.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่องการแต่งตั้งคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีชื่อผู้ขอ
ด ารงต าแหน่ง 

1.3.2 ผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
1.4 เตรียมแบบฟอร์มอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

1.4.1 แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
1.4.2 แบบรับรองหรือหลักฐานแสดงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ตามเกณฑ์ที่ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
1.4.3 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
1.4.4 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ 
1.4.5 แบบฟอร์มอ่ืนๆ ที่เป็นหลักฐานทางวิชาการ 

1.5 ยื่นเอกสาร 1.2- 1.4 ต่อส านักงานของคณะวิชา/วิทยาลัย 
 

คณะวิชา / วิทยาลัย 
1.6 คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการของคณะวิชา/วิทยาลัย(หรือชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืน) ท า

การพิจารณา/ตรวจสอบเอกสารที่ใช้ประกอบการขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้ขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามระเบียบของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

1.7 เสนอเอกสารที่ผ่านการพิจารณา และ ตรวจสอบแล้วในข้อ 1.6 เสนอต่อคณบดี เพ่ือลงนาม ใน
แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา (แบบ กสอ. 01  ส่วนที่ 2) ภายใน 5 วันท าการ หลังจาก
ได้รับเอกสารในข้อ 1.5 

1.8 ให้ผู้ยื่นขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการน าเอกสารในข้อ  1.7 ที่คณบดีลงนามแล้ว ส่งให้งาน
ต าแหน่งทางวิชาการฯ  ฝ่ายวิชาการและวิจัย  
 

งานต าแหน่งทางวิชาการฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
1.9 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร  

1.9.1 กรณีเอกสารไม่ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ให้ส่งกลับให้ผู้ยื่นขอต าแหน่งฯ แก้ไข  
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ขั้นตอนการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ/  
หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

1.9.2 กรณีเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ แจ้งผู้ยื่นขอต าแหน่งฯ ท าส าเนาเอกสารทั้งหมด
จ านวน 10 ชุดส่งให้งานต าแหน่งทางวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

1.10 ท าการรับเรื่องขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และให้ผู้ยื่นขอต าแหน่งทางฯ ลงช่ือและวันที่ ใน
การส่งเอกสาร พร้อมทั้งลงชื่อรับทราบ แนวทางการด าเนินงานตามท่ี คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการประจ ามหาวิทยาลัยพายัพก าหนด 

1.11 น าเอกสารที่ผู้ยื่นขอต าแหน่งฯ เสนอในข้อ 1.9  ทั้งหมด เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ ามหาวิทยาลัยพายัพ (ทั้งนี้กรรมการจะต้องมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม) 
 

หมายเหตุ  หากผู้ยื่นขอด ารงต าแหน่งยังไม่มีผลการประเมินการสอน หรือยังไม่ได้รับการประเมินการสอน จะ
ถือว่าเอกสารการขอด ารงต าแหน่งยังไม่ครบถ้วน งานต าแหน่งทางวิชาการจะรับเอกสารอื่นไว้ก่อน โดยจะนับ
วันที่งานต าแหน่งทางวิชาการได้รับเอกสารครบถ้วน คือวันที่ได้รับผลการประเมินการสอนจากเลขาอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอนมาแสดงอย่างครบถ้วน แล้วจึงจะน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการประจ ามหาวิทยาลัยพายัพ 

 
2. การพิจารณาผลงานทางวิชาการและการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ ามหาวิทยาลัยพายัพ (กพว.)  
2.1 พิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสาร (หากไม่ ครบถ้วน สมบูรณ์ หรือ

ถูกต้อง ให้ส่งกลับให้ผู้ขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการแก้ไข/เพ่ิมเติม)  
2.2 พิจารณาเลือกประธานและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรม

และจรรยาบรรณทางวิชาการ  โดยเลือกรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ จากบัญชีรายชื่อฯ ของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  (พิจารณาจากสาขาวิชาที่ขอด ารงต าแหน่งและผลงานทางวิชาการ) 

งานต าแหน่งทางวิชาการ 
2.3 ติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ ตาม ข้อ 2.2  (ท้ังนี้ระยะเวลาในการด าเนินการขึ้นอยู่กับการติดต่อ

ผู้ทรงคุณวุฒิฯ) 
2.4 ท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ โดยให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง

วิชาการประจ ามหาวิทยาลัยพายัพเป็นผู้ลงนาม ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากได้รับการตอบรับจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิครบตามเกณฑ์  (ประกอบด้วยประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 คน และ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คน) 

2.5 จัดส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ผลงานทางวิชาการของผู้ยื่นขอด ารงต าแหน่ง แบบ
ประเมินผลงานทางวิชาการฯ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ไปยังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากมีค าสั่งแต่งตั้งฯ ในข้อ 2.4 
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ขั้นตอนการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ/  
หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

3. การประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานวิชาการฯ 
3.1 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประเมินผลงานวิชาการจากเอกสารในข้อ 2.5 ภายใน 45 วนัท าการ 

และจัดส่งแบบประเมินผลงานทางวิชาการฯ กลับมายังงานต าแหน่งทางวิชาการ  (หากยังไม่ได้รับ
ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตามเวลาที่ก าหนด งานต าแหน่งทางวิชาการต้องด าเนินการ
ติดตามผลการประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน และหากยังไม่ได้รับผลการประเมินฯ ให้งาน
ต าแหน่งทางวิชาการฯ รายงานประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือพิจารณาด าเนินการขั้น
ต่อไป) 

3.2 การพิจารณาผลการประเมิน 
3.2.1 กรณีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์จัดประชุมคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิฯ (กรณีผลไม่เป็นเอกฉันท์) หรือแจ้งผลการประเมิน (ผลเอกฉันท์) เพ่ือให้
การรับรองผลการประเมินฯ แล้วแต่กรณี 

3.2.2 กรณีต าแหน่งศาสตราจารย์ให้จัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ โดยมีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เพ่ือให้การรับรองผลการประเมินฯ 

3.3 สรุปผลการประเมินจากข้อ 6.2 โดยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ า
มหาวิทยาลัยพายัพ เพ่ือน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
ประจ ามหาวิทยาลัยพายัพ 
 

4. การพิจารณารับรองผลการประเมินการขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ ามหาวิทยาลัยพายัพ (กพว.)  
4.1 จัดประชุมรับรองผลการประเมินฯ ตามข้อ 6.3  เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพายัพ 
4.2 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ข้อทบทวน ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน และอ่ืนๆ ตามบทบาทหน้าที่ 
4.3 เสนอขออนุมัติผลการพิจารณาการขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพายัพ 

 
5. การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

สภามหาวิทยาลัยพายัพ 
5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ผลการพิจารณารายชื่อผู้ขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามที่ ที่ประชุม

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ ามหาวิทยาลัยพายัพเสนอ 
กรณีมีมติเห็นชอบให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้ด าเนินการดังนี้ 
5.1.1 ในการขอด ารงต าแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ให้อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยพายัพ ท าค าสั่งแต่งตั้งการด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยต้องระบุสาขาวิชา
ของต าแหน่งทางวิชาการท่ีแสดงถึงความเชี่ยวชาญของงผู้ขอด ารงต าแหน่ง  
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ขั้นตอนการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ/  
หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

5.1.2 ในการขอด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้สภาสถาบันอนุมัติแล้วให้งานต าแหน่งทาง
วิชาการฯ ด าเนินเรื่องเพ่ือเสนอ สป. อว.ให้ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีฯ น าเสนอ
นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

6. การติดตามและการด าเนินการตามผลการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
งานต าแหน่งทางวิชาการ 
6.1 ติดตามการมติการพิจารณาอนุมัติต าแหน่งทางวิชาการจากสภามหาวิทยาลัยพายัพ เพ่ือน าเสนอ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ ามหาวิทยาลัยพายัพ 
6.2 น าข้อมูลของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เข้าสู่ท าเนียบของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ 

(nap.mua.go.th) 
6.3 ท าเอกสารที่เกี่ยวกับการขอแต่งตั้งการด ารงต าแหน่งทางวิชาการฯ ของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

เพ่ือเสนอให้ สป. อว.รับทราบฯ  ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยออกค าสั่งแต่งตั้งฯ 
6.4 ท าบันทึกข้อความถึงส านักอธิการบดี เพ่ือพิจารณาการจ่ายเงินค่าด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
6.5 ด าเนินการแจ้งผลการรับทราบฯ จาก สป.อว ต่อที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง

วิชาการประจ ามหาวิทยาลัยพายัพและแจ้งผลการรับทราบฯ ต่อผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
รวมถึงแจ้งผลการพิจาณาการด ารงต าแหน่งทางวิชาการและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต่อผู้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
6.6 หลังได้รับจดหมาย รับทราบการด ารงต าแหน่งฯ จาก สป. อว.  ผ่านงานต าแหน่งวิชาการแล้ว ให้

ด าเนินการดังนี้ 
6.6.1 มารับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการจากงานต าแหน่งทางวิชาการ 

(งานต าแหน่งฯ จัดเก็บเอกสารไว้ 1 ชุด) 
6.6.2 จัดท ารายงานภาระงานและแบบรายงานภารกิจของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตาม

ระเบียบภาระงานส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ 
 

 

7. เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ขอด ารงต าแหน่ง จัดท าเอกสารดังต่อไปนี้จ านวน 10 ชุด   
7.1  แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (แบบกสอ. 01  ส่วนที่ 1 แบบประวัติส่วนตัวและ

ผลงานทางวิชาการ และ ส่วนที่ 2 แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา) 
7.2 เอกสารประกอบการขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

7.2.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่องการแต่งตั้งคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีชื่อผู้ขอด ารง
ต าแหน่ง และ/หรือ ค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเดิม 
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7.2.2 ผลงานทางวิชาการท่ีใช้ในการขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
7.2.3 เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน* (รายละเอียดตามขั้นตอนการประเมินผลการ

สอน) 
7.3 แบบฟอร์มอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

7.3.1 แบบรับรองหรือหลักฐานแสดงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการอดมศึกษาก าหนด 

7.3.2 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
7.3.3 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ 
7.3.4 แบบฟอร์มอ่ืนๆ ที่เป็นหลักฐานทางวิชาการ 

 
หมายเหตุ  ในการจัดเตรียมเอกสาร ในแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ ขอใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 
 
8. การก าหนดวันแต่งตั้งการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 
วันที่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  พิจารณาจากกรณีดังต่อไปนี้   

กรณีที่ วันที่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคือ 
1) ผู้เสนอขอมีคุณสมบัติครบถ้วนและ

ผลงานทางวิชาการได้รับการประเมิน
คุณภาพในเกณฑ์ท่ีก าหนด 

วันที่งานต าแหน่งทางวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ได้รับแบบแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ พร้อมเอกสาร/หลักฐานที่ระบุ
ไว้ในหัวข้อที่ 7 ครบถ้วน 

2) ผู้ขอฯส่งผลงานเพ่ิมก่อนการพิจารณา
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

วันที่งานต าแหน่งทางวิชาการฯ ได้รับผลงานเพิ่ม 

3) ผู้ขอฯต้องปรับปรุงผลงานตาม
ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ยกเว้นผลงานวิจัยและบทความทาง
วิชาการจะน ามาปรับปรุงหรือแก้ไข
ส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้) 

วันที่งานต าแหน่งทางวิชาการฯ ได้รับผลงานที่
ปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์ 

4) มีการส่งผลงานทางวิชาการ หลักฐาน
อ้างอิงทางวิชาการ และหลักฐานความ
เป็นที่ยอมรับนับถือในวงวิชาการ
เพ่ิมเติม 

วันที่งานต าแหน่งทางวิชาการฯ ได้รับผลงานเพิ่มเติม 

5) กรณีผู้เสนอขอต ารงต าแหน่งทาง
วิชาการยื่นเรื่องไว้และได้รับการอนุมัติ
ให้ลาศึกษาต่อ หรือลาในประเภทอ่ืนๆ 

- หากได้รับการพิจารณาว่าคุณสมบัติและ
ผลงานทางวิชาการอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดโดยไม่มี
การปรับปรุงแก้ไข ผู้ขอด ารงต าแหน่งจะได้รับการ
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กรณีที่ วันที่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคือ 
 แต่งตั้ง วันที่งานต าแหน่งทางวิชาการฯ ได้รับเรื่อง 

ทั้งนี้หากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการหรือ
ส่งผลงานเพิ่มเติมระหว่างลา ผู้ขอด ารงต าแหน่งจะ
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ก่อนวันที่ที่ผู้ขอกลับมาท างานปกติ 

หากมีกรณีนอกเหนือจากนี้ให้ถือผลการตัดสินของสภามหาวิทยาลัยพายัพ เป็นที่สิ้นสุด 
 

9. ข้อควรทราบ 
 

9.1 ขั้นตอนแรกที่ผู้ประสงค์ขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการควรพิจารณา คือ การศึกษาค าจ ากัดความของ
ผลงานวิชาการทั้ง 4 ประเภท ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือ
เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดท าผลงานวิชาการได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และได้คุณภาพตาม
ก าหนด 

9.2 ท าความเข้าใจเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการเพ่ือหลีกเลี่ยงการ
กระท าผิดโดยไม่เจตนา ตัวอย่างเช่น ระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริง มีพฤติกรรม
ที่ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น การเผยแพร่ผลงานเรื่องเดียวกันมากกว่า 1 ฉบับ 
ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ ฯลฯ 

9.3 กรณีผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ สามารถขอทบทวนได้ไม่เกิน 2 
ครั้ง แต่ละครั้งให้ยื่นเรื่องได้ภายใน 90 วันนับจากวันที่ทราบผล โดยการขอทบทวนผลต้องชี้แจงข้อ
โต้แย้งที่มีเหตุผลทางวิชาการท่ีชัดเจน 

9.4 กรณีผู้ยื่นขอต าแหน่งฯ สามารถน าผลงานวิชาการเดิมที่เคยเสนอคราวก่อนมาเสนอใหม่อีกครั้ง โดย
ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการในระดับต าแหน่งเดิมและสาขาวิชาเดียวกันกับที่เคยขอมาแล้วนั้น ให้
ด าเนินการตามระเบียบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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รายการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

1. แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (กสอ. 01) 
 ส่วนที่ 1 แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 
 ส่วนที่ 2 แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 
 ส่วนที่ 3  แบบประเมินผลการสอน 
          สว่นที่ 4  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
 ส่วนที่ 5 มติสภาสถาบัน 
2. แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเบื้องต้น 

3. การประเมินผลการการสอน 

3_1 แบบประเมินผลการสอน 

3_2 แบบประเมินคุณภาพเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
4. การประเมินผลงานทางวิชาการ 

4_1 แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย 
4_2 แบบประเมินผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
4_3 แบบประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
4_4_1ประเมินคุณภาพต ารา   
4_4_2แบบประเมินคุณภาพหนังสือ  
4_4_3แบบประเมินคุณภาพบทความทางวิชาการ 

5. แบบสรุปผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการโดยผู้ประเมิน 
6. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
7. แบบรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทางวิชาการ 
8. หนังสือแจ้งความประสงค์รับรู้ข้อมูล 

 
 
รายละเอยีด ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  สามารถสืบค้นเพิ่มเติมจาก 
ส านักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม http://www.basd.mua.go.th/ 
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ต้นสังกัด (คณะ/วิทยาลัย) 
รับเรื่อง/ส่งเรื่อง 

 

คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ 
(คณะวิชา/วิทยาลัย) ด าเนินการพิจารณาฯ 

รับเรื่อง/ส่งเรื่อง 

 

งานต าแหน่งทางวิชาการ รับเรื่อง/ส่งเรื่อง เสนอประธานคณะกรรมการพิจารณา 
ต าแหน่งทางวิชาการประจ ามหาวิทยาลัยพายัพ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

 

 

ต้นสังกัด (คณะวิชา/วิทยาลัย) 
เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
ท าการประเมินผลการสอน 

ผ่านการประเมินผลการสอน ผ่านการประเมินผลการสอน
แบบมีเงื่อนไข 

คณะอนุกรรมการประเมินผลฯ รายงาน
ผลการประเมินมายังงานต าแหน่งฯ 

ต้นฉบับเก็บเข้าแฟ้มข้อมูล 
คณะ/วิทยาลัย เก็บส าเนา 

 
 

 
ขั้นตอนการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน 
 

ผู้ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ 
        ส่งเอกสารผ่านต้นสังกัด (คณะวิชา/วิทยาลัย)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีเอกสารหลักฐานในการสอน
ไม่ผา่นการประเมิน/ต้องปรบัปรุง
แก้ไขใหแ้ก้ไขภายใน 30 วัน *  
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ต้นสังกัด (คณะ/วิทยาลัย) 
รับเรื่อง/ส่งเรื่อง 

 

คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ 
(คณะวิชา/วิทยาลัย) ด าเนินการพิจารณาฯ 

รับเรื่อง/ส่งเรื่อง 

 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

 

 

งานต าแหน่งทางวิชาการตรวจรับเอกสาร 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและส่งผลงานกลับ 
 

 
มติเอกฉันท์ 

 

 

มติไม่เอกฉันท์ 
 

 
จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

 
 
 
 
 

แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน
ทางวิชาการฯ 

 

 

 
ขั้นตอนการขอพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ประเมินผลงานวิชาการฯ) 

 

           ผู้ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ 
  ส่งเอกสารผ่านต้นสังกัด (คณะวิชา/วิทยาลัย)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


