
 
 

การเขาสูตําแหนงทางวิชาการตามเกณฑ ก.พ.อ 
 

                                                                                                              อนันต สกุลกิม* 
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  ถาไมมีเหตุการณผิดปกติใดๆ มา
กระทบหรือรบกวนจนกระท่ังทําใหประกาศ 
ก.พ.อ เ ร่ืองหลักเกณฑและวิธีการแตงต้ัง
บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 
2549 เล่ือนการบังคับใชออกไปอีก  ตั้งแต
วันท่ี 1 ตุลาคม 2549 เปนตนไป มหาวิทยาลัย
ท่ีสังกัดอยูในสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทุกแหงจะตองใชกฎเกณฑ วิธีการ 
แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ท่ี กํ า ห น ด โ ด ย  ก .พ .อ  
มหาวิทยาลัยตองใชวิธีการนําอาจารยท่ีเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามกฎเกณฑ
ดังประกาศ ดังนั้นจึงเห็นวาคณาจารยใน
มหาวิทยาลัยควรทราบกฎเกณฑและวิธีการ
ดังกลาว เพ่ือจะไดเตรียมตัวเขาสูวิธีการใหม
ได ถู กต อ ง เ สี ยแต เ นิ่ นๆ  ซ่ึ งน า จะ เป น
ประโยชนตอคณาจารยที่จะเขาสูตําแหนง

ทางวิชาการตลอดจนผู ท่ีสนใจได ศึกษา
ตอไป 
  
ก .พ .อ  คืออะไร  มีอํ านาจหนาที่
อยางไร 
  ก .พ .อ  ย อ ม า จ า ก คํ า ว า 
คณะกรรมการข า ร าชการพลเ รือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงเดิมก็คือคณะกรรมการ
มหาวิทยาลั ย  (ก .ม )  ต อมา เ ม่ื อป  2547 
มหาวิทยาลัยทุกแหงไดรวมเขาเปนหนึ่ง
เดียวกัน ซ่ึงรวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
มหาวิทยาลัยราชมงคลทุกแหงดวย ดังนั้นจึง
เกิดองคกรใหมตามพระราชบัญญัติ  คือ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(ส.ก.อ) เปนฝายบริหาร และมีคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเปน
ผูควบคุมดูแลโดยออกกฎเกณฑดังกลาว 

สาระนารู
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การแตงต้ังใหดํารงตําแหนงตาม
วรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ กําหนด  

มาตรา 18 พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2547 กําหนดวา ตําแหนงวิชาการ ทํา
หนา ท่ีสอนและวิจัย  หรือทําหนา ท่ีวิจั ย
ประกอบดวย  

มาตรา 14 ก.พ.อ มีอํานาจหนาท่ี
ตอไปนี้ 

 (3) กําหนดมาตรฐานการบริหาร
บุ คคล  วิ นั ย  และก า ร รั กษ า วิ นั ย  ก า ร
ดําเนินการทางวินัย  การออกจากราชการ 
การอุทธรณและรองทุกข และการพิจารณา
ตําแหนงวิชาการ เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษา
ใช เปนแนวทางดําเนินการเกี่ยวกับเ ร่ือง
ดังกลาว 
 
คําจํากัดความของตําแหนงทาง
วิชาการ 
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ใน
สวนท่ีเกี่ยวของกับตําแหนงทางวิชาการ 
 

 1. ศาสตราจารย 
 2. รองศาสตราจารย 
 3. ผูชวยศาสตราจารย 
 4. อาจารยหรือตําแหนงอ่ืนตามท่ี 

ก.พ.อ. กําหนด 
จากมาตรา 18 ดังกลาวจะเห็นวา

อาจารยเปนตําแหนงวิชาการดวย เพราะทํา
หนาท่ีสอนและวิจัย แตหากจะพูดถึงการเขา
สูตําแหนงทางวิชาการแลว  จะหมายถึง
เฉพาะการเขาสูตําแหนงศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยเทานั้น 

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 ในสวนท่ีเกี่ยวของกับตําแหนง
ทางวิชาการ 

มาตรา 28 การบรรจุบุคคลเขารับ
ร า ช ก า ร เ ป น ข า ร า ช ก า รพ ล เ รื อ น ใน
สถาบันอุดมศึกษาและการแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนง ใหอธิการบดีเปนผูส่ังบรรจุและ
แตงต้ัง เวนแตการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
ระดับ 10 และตําแหนงศาสตราจารย ให
รัฐมนตรีนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือนําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา 

มาตรา 51 คณาจารยประจําใน
มหาวิทยาลัยมีตําแหนงทางวิชาการดังนี้ 

1. ศาสตราจารย 
2. รองศาสตราจารย 
3. ผูชวยศาสตราจารย 
4. อาจารย 
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      มาตรา 52 คณาจารยพิเศษมีตําแหนงทาง
วิชาการดังนี้ 

1. ศาสตราจารยพิเศษ 
2. รองศาสตราจารยพิเศษ 
3. ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ 
4. อาจารยพิเศษ 
มาตรา 53 ศาสตราจารยซ่ึงมีความรู

ความสามารถและความชํานาญเปนพิเศษ
และพนจากตําแหนงไปโดยไมมีความผิด 
สภามหา วิ ท ย า ลั ย อ า จ แต ง ต้ั ง ให เ ป น
ศาสตราจารยเกียรติคุณในสาขาท่ีผูนั้นมี
ความเช่ียวชาญเพื่อเปนเกียรติยศได 

 ดังนั้นอาจารยท่ีเปนอัตราจางท่ีสอน
ในมหาวิทยาลัย จึงสามารถเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการไดเชนเดียวกับคณาจารยใน
มหาวิทยาลัยท่ัวไป แตตําแหนงทางวิชาการ
จะเปนไปตามมาตรา 52 ของพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยใชกฎเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขของประกาศฉบับนี้โดยอนุโลม 
จนกวาจะมีขอบังคับของมหาวิทยาลัยออกมา
ใชบังคับแทน แตจะไมแตกตางไปจากเกณฑ
มาตรฐานดังกลาว 

เนื่องจาก ก.พ.อ ไมมีอํานาจในการ
พิ จ า ร ณ า ตํ า แ ห น ง ท า ง วิ ช า ก า ร ใ น
มหาวิทยาลัย เพราะตามกฎหมายเปนอํานาจ
ของสภามหาวิทยาลัย แตมาตรา 14 ของ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ไดกําหนดอํานาจ

หนาท่ีไวชัดเจน  ดังนั้น ก.พ.อ จึงไดออก
กฎ เกณฑ  วิ ธี ก ารและ เ ง่ื อนไข เพื่ อ ให
มหาวิทยาลัยแตละแหงนําไปปฏิบัติ เปน
เกณฑมาตรฐานข้ันตํ่า 
 
วิธีการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
 วิธีการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการสามารถกระทําได 2 วิธีคือ 

1. โดยวิธีปกติ คือเปนไปตาม
มาตรฐานกําหนด   

2.โดยวิธีพิเศษ เชน อายุราชการยัง
ไมครบตามคุณสมบัติท่ีกําหนดตองการดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารยโดยไมผานการ
เปนผูชวยศาสตราจารย หรือตองการเปลี่ยน
สาขาผูเช่ียวชาญจากสาขาเดิมเชน จากสาขา
ทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม เปล่ียนไปเปน
สาขาโรคพืช  สาขาฟสิกสเปล่ียนไปเปน
สาขาเคมี ดังน้ีเปนตน  กรณีดังกลาวนี้แตงต้ัง
โดยวิธีพิเศษ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  

   1. ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
    1. ปริญญาตรีหรือเทียบเทาตอง
ปฏิบัติหนาท่ีมาไมนอยกวา 9 ป 
       2. ปริญญาโทหรือเทียบเทาตอง
ปฏิบัติหนาท่ีไมนอยกวา 5 ป 
       3. ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอง
ปฏิบัติหนาท่ีไมนอยกวา 2 ป  
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          2. ตําแหนงรองศาสตราจารย 
   ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย

และปฏิบัติหนาท่ีมาไมนอยกวา 3 ป 
        3. ตําแหนงศาสตราจารย 

   ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
และปฏิบัติหนาท่ีมาไมนอยกวา 2 ป  
 ในกรณีของการเขาสูตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารยนั้น อาจไมเปนไปตามเง่ือนไข
ดังกล าวก็ได  เชนอาจารยท านหนึ่ งจบ
การศึกษาระดับปริญญาโท แตลาไปศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก หลังจากกลับมาทําหนาท่ี
สอนแลวใหนําเวลากอนไปศึกษาตอกับเวลา
ท่ีกลับจากศึกษาตอและปฏิบัติหนาท่ีสอน
รวมกัน หากมีเวลาถึงเกณฑ ก็ไมตองรอถึง 5  
ปดังนี้เปนตน   
  ใ น ก ร ณี ท่ี เ ค ย ส อ น ใ น
ระดับอุดมศึกษามากอน ใหนําเวลาในขณะ
ซ่ึงเคยสอนมากอนท่ีจะเขามาในมหาวิทยาลยั
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยามารวมได โดย
คิดเวลาใหเปนสามในส่ีของเวลาท่ีปฏิบัติ
หนาท่ีสอนในมหาวิทยาลัย ตัวอยางเชน เคย
สอนในระดับอุดมศึกษามากอน 1 ป จะคิด
เวลาใหเทากับ 9 เดือน เปนตน 
 
ผลการสอน   

 1. ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
มีช่ัวโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหน่ึง

และมีความชํานาญในการสอนท้ังนี้ตอง

เสนอเอกสารประกอบการสอนและใช
ประกอบการสอนมาแลว ไมนอยกวา 1 ภาค
การศึกษา 

 2. ตําแหนงรองศาสตราจารย 
มีช่ัวโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหน่ึง

และมีความชํานาญพิเศษในการสอนท้ังนี้
ต อ ง เ สนอ เ อกส า ร คํ า สอนและได ใ ช
ประกอบการสอนมาแลวไมนอยกวา 1 ภาค
การศึกษา 

 3. ตําแหนงศาสตราจารย 
มีช่ัวโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหน่ึง

และมีความเช่ียวชาญในการสอน 
ผลงานทางวิชาการ 

 1. ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
 มีงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน และ งานแตง เรียบเรียง งานแปล 
หรือหนังสือ หรือบทความทางวิชาการที่มี
คุณภาพดี และไดรับการเผยแพรตามวิธีการท่ี 
ก.พ.อ กําหนด 

 2. ตําแหนงรองศาสตราจารย 
 มีงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน และ งานแตง เรียบเรียง ตํารา 
หรือหนังสือ ท่ีมีคุณภาพดีและไดรับการ
เผยแพรตามวิธีการท่ี ก.พ.อ กําหนด 

 3. ตําแหนงศาสตราจารยวิธีที่ 1 
 1. มีงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอ่ืน และ 
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 2. มีตําราหรือหนังสือ  
 3. เกณฑท้ังสองเลม ดีมาก 

 4. ตําแหนงศาสตราจารยวิธีที่ 2 
 1. มีงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอ่ืน  
 2. เกณฑ ดีเดน 
 
คณะกรรมการกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ 

สภามหาวิทยา ลัย เปน ผู แต ง ต้ั ง
ประกอบดวย 

1. ประธานกรรมการ จากกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย  

2. กรรมการ เปนผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก ดํารงตําแหนงศาสตราจารย โดยทุก
ทานจะมีรายช่ืออยูในบัญชีของ ก.พ.อ (5-10 
ทาน) 

3. เลขานุการ แตงต้ังโดยอธิการบดี 
 

คณะกรรมการที่คาดวาจะไดรับการ
แตงต้ังจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยา 
           1.ศ. สายหยุด จําปาทอง (ผูทรงคุณวุฒิ
ในสภา มบส.) ประธานกรรมการ 
           2. 

           3. ศ. สิริวัฒน วงษสิริ สาขาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
กรรมการ 
           4.   ศ .วี รชา ติ  เปรมานนท  สาขา          
ดุริยางคศิลป คณะศิลปกรรมจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย กรรมการ 
           5. ศ. สมยศ สันติสมบัติ สาขาสังคม
วิทยา    คณะสังคมศาสตร         มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม กรรมการ 
          6. ศ .วัลลภา  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา 
สาขาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย กรรมการ 
           7.  ศ . สุจริต  เพียรชอบ       สาขา
มัธยมศึกษา คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย กรรมการ 
           8. ศ .นายแพทย  พยงค  จูฑา  สาขา
แพทยศาสตร คณะแพทยศาสตร  ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (ผูทรงคุณวุฒิ
ในสภา มบส.) กรรมการ 
 
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทํา
หนาที่ประเมินในสาขาวิชาแตละ
สาขา 

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการแตงต้ัง 

ศ. สนิท อักษรแกว สาขาวนศาสตร  1. ประธานกรรมการ จาก
คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย (จาก 8 
ทาน) 

คณะวนศาสตร     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
กรรมการ 
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2. กรรมการ เปนผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ตําแหนงท่ีเสนอขอ จํานวน 3 คน ท้ังนี้ตอง
เปนผู ท่ีอยูในบัญชีรายช่ือ ซ่ึงไดรับความ
เห็นชอบจาก ก.พ.อ (ท้ัง 3 ทานคือ reader 
โดยต้ังจากบัญชีของ ก.พ.อ.) 
 
การพิจารณาตัดสินผลการประเมิน 

ใหจัดการประชุมกรรมการประเมิน 
โดยในท่ีประชุมจะตองมีกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง การตัดสินใหใชเสียงขาง
มาก  วิ ธีการนี้ใช สําหรับตําแหนง  ผูชวย
ศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารยท่ีขอโดยวิธีท่ี 1 

ศาสตราจารยท่ีขอโดยวิธีท่ี 2 ตอง
ไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 4 ใน 5 และ
ใหดําเนินการเปนความลับทุกข้ันตอน 

 
วิธีดําเนินการในมหาวิทยาลัย 

แบงเปนข้ันตอนตามลําดับดังนี้ 
  1. คณะวิชาเสนอช่ือผูเขาสูตําแหนง 
       2. 

       3. คณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการประจํามหาวิทยาลัยแตง ต้ัง
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  (reader)  3-5 
ทานแลวแตวิธีการขอตําแหนง 

4. คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเสนอ
ความเห็นเบ้ืองตนตอคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการประจํามหาวิทยาลัย 

5.   ผลการพิจารณาจะนําเขาสูสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือแตงต้ัง 

6. หากผูขอเขาสูตําแหนง
ศาสตราจารย มหาวิทยาลัยจะตองนําผลการ
พิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยสง  ส .ก .อ 
พรอมท้ังแบบประวัติ สําเนาคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ผลการประเมิน 
ผลงานทางวิชาการ 

7. ส.ก.อ นําเสนอเพ่ือโปรดเกลา
แตงต้ัง  
 
การแตงต้ังโดยวิธีพิเศษ 

ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปน
อยางยิ่งทําได 3 วิธี 

1. ขามตําแหนง ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ต ง ต้ั ง
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
ประจํามหาวิทยาลัยเพื่อประเมินผลการสอน 
(อาจเปนคณะวิชา หรือคณะกรรมการข้ึนอยู
กับขอบังคับของมหาวิทยาลัยแตละแหง ซ่ึง
จะแตกตางกันไป) 

2. ระยะเวลาไมครบ 
3. เปล่ียนสาขาผูเช่ียวชาญ 

 
ตําแหนง ผศ. รศ. และ ศ. ที่ขอโดย
วิธีพิเศษ 

1. ดําเนินการเหมือนวิธีปกติ 
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              2. ตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 5 คน 

3. ผลการพิจารณาจะตองผาน 4 ใน 
5 โดยหากเปนระดับ ผศ. และรศ.  ผลงาน
ตองไดระดับดีมาก 
 
การตีพิมพ เผยแพรผลงานทาง
วิชาการตามวิธีการ ก.พ.อ 

 เอกสารประกอบการสอนและ
เอกสารคําสอนจะตองไดรับการตีพิมพหรือ
ถายสําเนาเย็บเลม 

 ตําราจะตองได รับการพิมพ เปน
รูปเลมจากโรงพิมพ หรือสํานักพิมพ หรือ
ถายสําเนาเย็บเลม ซ่ึงไดนําไปใชในการเรียน
การสอนและไดรับการเผยแพรมาแลวอยาง
นอย 1 ภาคการศึกษากอนนําเสนอ 

 หนังสือ จะตองไดรับการพิมพเปน
รูปเลมจากโรงพิมพหรือสํานักพิมพ โดย
ไดรับการเผยแพรมาแลวอยางนอย 1 ภาค
การศึกษากอนนําเสนอ 

 บทความทางวิชาการ ตองเผยแพร
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ 
 1.เ ผ ย แพร ใ น รู ปบทคว ามท า ง
วิชาการในวารสารทางวิชาการที่เผยแพรเปน
รูปเลมหรือทางส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 2. 

review)  
 งานวิจั ย  เผยแพร ในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่งดังนี้ 
 1. ตีพิมพเผยแพรในรูปบทความวิจัย
ในวารสารทางวิชาการ 
 2.ตีพิมพในหนังสือรวมงานวิจัยใน
ระดับนานาชาติซ่ึงเปนงานท่ีไดรับเชิญให
เขียนและ/หรือมีกองบรรณาธิการตรวจสอบ
คุณภาพ 
 3. เสนอเปนเอกสารทางวิชาการตอ
ท่ีประชุมทางวิชาการ โดยมีการนําไปรวม
เลมเผยแพรในรูปหนังสือรวมเอกสารจาก
การประชุมคร้ังนั้นหรือซีดีรอม 
 4.ในกรณีท่ีงานวิจัยฉบับสมบรูณมี
ความยาวขนาดเลมหนังสือจะตองผานการ
ประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิกอนนํา
เผยแพรไปยังสถาบันทางวิชาการในสาขาท่ี
เกี่ยวของ  
 
การเทียบระดับคุณภาพผลงานทาง
วิชาการ 

   1. ตํารา 
  1. ระดับดี เปนตําราท่ีมีเนื้อหาสาระ
ทางวิชาการถูกตองสมบรูณและทันสมัย มี
แนวคิดและการนํ า เสนอที่ ชัด เจน เปน
ป ร ะ โ ย ชน ต อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน ใน
ระดับอุดมศึกษา 

ตีพิมพในหนังสือรวมบทความ
หรือเอกสารวิชาการในรูปแบบอ่ืนท่ี มี
บรรณาธิการตรวจสอบคุณภาพ      (peer  
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 2. ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับ
ระดับดีโดยมีขอกําหนดดานคุณภาพเพิ่มเติม
ดังนี้ 
    2.1 มีการสังเคราะหและเสนอ
ความรูหรือวิธีการท่ีทันตอความกาวหนาทาง
วิชาการและเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
    2.2 มีการสอดแทรกความคิดริเร่ิม
และประสบการณหรือผลงานวิจัยท่ีเปนการ
แสดงใหเห็นถึง ความรูใหมท่ีเปนประโยชน
ตอการเรียนการสอน 
 2.3 สามารถนําไปใชเปนแหลง
อางอิงหรือนําไปปฏิบัติได 
 3. ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับ
ระดับดีมาก โดยมีขอกําหนดดานคุณภาพ
เพิ่มเติมดังนี้ 
     3.1 มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทาง
วิชาการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
     3.2 มีการกระตุนใหเกิดความคิด
และคนควาตอเนื่อง 
     3.3  เปนท่ีเช่ือถือและยอมรับใน
วงวิ ช าการห รือวิ ช า ชีพที่ เ กี่ ย วข อ ง ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

  2. หนังสือ 
 1. 

 2. ระดับดีมาก   ใชเกณฑเดียวกับ
ระดับดีโดยมีขอกําหนดดานคุณภาพเพิ่มเติม
ดังนี้ 
    2.1 มีการสังเคราะหและเสนอ
ความรูหรือวิธีการท่ีทันตอความกาวหนาทาง
วิชาการและเปนประโยชนตอวงวิชาการ 
    2.2 มีการสอดแทรกความคิดริเร่ิม
และประสบการณหรือผลงานวิจัยท่ีเปนการ
แสดงใหเห็นถึงความรูใหมท่ีเปนประโยชน
ตอการเรียนการสอน 

   2.3 สามารถนําไปใชเปนแหลง
อางอิงหรือนําไปปฏิบัติได 
 3. ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับ
ระดับดีมาก โดยมีขอกําหนดดานคุณภาพ
เพิ่มเติมดังนี้ 
     3.1 มีลักษณะเปนงานบุกเบิกทาง
วิชาการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
     3.2 มีการกระตุนใหเกิดความคิด
และคนควาตอเนื่อง 
     3.3  เปนท่ีเช่ือถือและยอมรับใน
วงวิ ช าการห รือวิ ช า ชีพที่ เ กี่ ย วข อ ง ใน
ระดับชาติ/หรือนานาชาติ 

   3.งานวิจัย 
ระดับดี เปนหนังสือท่ีมีเนื้อหา

สาระทางวิชาการ ถูกตองสมบรูณและ
ทันสมัย มีแนวคิดและการนําเสนอที่ชัดเจน
เปนประโยชนตอวงวิชาการ 

 1. ระดับดีเปนงานวิจัยท่ีมีความ
ถูกตองเหมาะสมทั้งในระเบียบวีธีวิจัย  การ
วิเคราะหผล และการนําเสนอผล   ซ่ึงแสดง
ใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการ หรือ
นําไปประยุกตได  ท้ังนี้ตองไดรับการตีพิมพ 
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และเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ กําหนด 
 2. ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับ
ระดับดี โดยมีขอกําหนดดานคุณภาพเพ่ิมเติม
ดังนี้ 
     2.1 เปนผลงานท่ีแสดงถึงความรู
ใหมท่ีลึกซ้ึงกวางานเดิมท่ีเคยมีผูศึกษาแลว 

2.2 เปนประโยชนดานวิชาการ
อยางกวางขวางหรือสามารถนําไปประยุกต
ไดอยางแพรหลาย 
 3. ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับ
ระดับดีมาก โดยมีขอกําหนดดานคุณภาพ
เพิ่มเติมดังนี้ 
     3.1 เปนงานบุกเบิกท่ีมีคายิ่ง ทํา
ใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการในระดับสูง 
     3.2เปนท่ียอมรับในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวของในระดับชาติและ/
หรือระดับนานาชาติ 

   4.งานแปล 
 1. 

2. ระดับดีมาก เปนงานแปลที่แสดง
ใหเห็นถึงความเขาใจอันลึกซ้ึงในตัวบท 
แบบแผนทางความคิดและ/หรือวัฒนธรรม
ตนกําเนิด และบงช้ีความสามารถในการส่ือ
ความหมายไดอยางดี มีการศึกษาวิเคราะห
และตีความทั้งตัวบทและบริบทของตัวงาน
อยางละเอียดและลึกซ้ึงในลักษณะท่ีเทียบได
กับงานวิจั ยของผู สันทัดกรณี  มีการให
อรรถาอธิบายเชิงวิชาการในรูปแบบตางๆอัน
เหมาะท้ังระดับมหภาคและจุลภาค   

3. ระดับดีเดน ใหขอสรุปในดาน
ของวิธีการแปลและทฤษฎีการแปลใชเกณฑ
เดียวกันกับระดับดีมาก โดยมีขอกําหนดดาน
คุณภาพเพ่ิมเติมดังตอไปนี้ 
   3.1 เปนงานท่ีแปลมาจากตนแบบท่ี
มีความสําคัญในระดับท่ีทําให เกิดความ
เปล่ียนแปลงในทางวิชาการ 
   3.2  เปนงานท่ีแปลอยูในระดับท่ี
พึงยึดถือเปนแบบฉบับได ระดับดี เปนงานแปลท่ีแสดงให

เห็นถึงความเขาใจในตัวบท แบบแผนทาง
ความคิดและ/หรือวัฒนธรรมตนกําเนิด และ
บงช้ีความสามารถในการส่ือความหมายได
อยางดี มีการศึกษาวิเคราะหและตีความท้ังตัว
บทและบริบทของตัวงานในลักษณะท่ีเทียบ
ไดกับงานวิจัย มีการใหอรรถาอธิบายเชิง
วิชาการในรูปแบบต างๆ  อัน เหมาะ ท้ัง
ระดับมหภาคและจุลภาค   

            3.3 มีการใหขอสรุปในดานของ
วิธีการแปลและทฤษฎีการแปลท่ีมีลักษณะ
เปนการบุกเบิกวิชาการ 

 5.ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 1. ระดับดี     เปนผลงานใหมหรือ
เปนการนําส่ิงท่ีมีอยูแลวมาประยุกตดวย
วิ ธีการใหมๆ  และผลงานนั้นกอให เกิด
ประโยชนในดานใดดานหน่ึง 
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 2. ระดับดีมาก ใชเกณฑเดียวกับ
ระดับดี โดยมีขอกําหนดดานคุณภาพเพ่ิมเติม
ดังตอไปนี้ 
      2.1 ไดรับการรับรองโดยองคกร
ทางวิชาการหรือหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของใน
สาขาท่ีเสนอหรือไดรับการเผยแพรในวง
วิชาการอยางกวางขวาง 
                    2.2 เปนผลงานท่ีสรางสรรค 
ตองเปนท่ียอมรับของผูเช่ียวชาญในสาขา
นั้นๆ 
 3. ระดับดีเดน ใชเกณฑเดียวกับ
ระดับดีมาก และตองเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป
ในวงวิชาการและ /หรือวงวิชาชีพท้ังใน
ระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ 
  

บทสรุป 
 กล า ว โ ด ย ส รุ ป  ห า ก ไม มี ก า ร
ประทวงจากคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษา
จนหลักเกณฑนี้ถูกเล่ือนออกไปอีก ตั้งแต
วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยทุก
แหงท่ีสังกัดอยูในสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจะตองใชวี ธีการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีดังกลาว ซ่ึงจะ
ทําใหคณาจารยมีภาระงานเพ่ิมข้ึนอีกอยาง
หนึ่งคือ มีงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน และการพิจารณาจะกระทําโดย
คณะกรรมการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ของสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นหากคณาจารย

ทานใดยังไมสามารถเขาสูตําแหนงโดยใช
เกณฑเดิมใหทันวันท่ี 30 กันยายน 2549 ก็จะ
เร่ิมเขาสูกระบวนการใหม ซ่ึงตองใชเวลาใน
การคนควาวิจัยเพ่ิมอีก ทําใหภาระงานท่ีหนัก
อยูแลวเพิ่มข้ึนไปอีก แตถึงอยางไรก็ตาม
คณ า จ า ร ย ใ น คณะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ
เทคโนโลยีทุกคนคงไมมีใครหวาดหวั่นตอ
เร่ืองนี้ และคงเขาสูตําแหนงอยางสมํ่าเสมอ
เชนเดิม  
 หวังวาบทความบทนี้คงมีสวนชวย
ใหคณาจารยเขาใจวิธีการแบบใหมไดดี หาก
บทคว าม น้ี มีประโยชน ต อ เพื่ อนห รือ
คณาจารยทานอ่ืนขอไดชวยเผยแพรตอไป 
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