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ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อ งหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 – ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2557

ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง



หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (เว็บไซดข์อง สกอ. : aps.mua.go.th)



ขอก ำหนดต ำแหนง่ผูช้ว่ยศำสตรำจำรย์

ปรญิญำตรี ปรญิญำโท ปรญิญำเอก

ปฏบิตังิำนไม่
นอ้ยกวำ่ 9 ปี

ปฏบิตังิำนไม่
นอ้ยกวำ่ 5 ปี

ปฏบิตังิำนไม่
นอ้ยกวำ่ 2 ปี

ขอก ำหนดต ำแหนง่รองศำสตรำจำรย ์

เป็นผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์                        
ไมน่อ้ยกวำ่ 3 ปี



ขอก ำหนดต ำแหนง่ศำสตรำจำรย ์ 10

จำกต ำแหนง่รองศำสตรำจำรย ์

เป็นรองศำสตรำจำรย ์                   
ไมน่อ้ยกวำ่ 2 ปี

ขอก ำหนดต ำแหนง่ศำสตรำจำรย ์ 11

เป็นศำสตรำจำรยร์ะดบั 10 และไดร้บั
เงนิเดอืนข ัน้ต ำ่ของระดบั 11



สรุปประเภทผลงานที่ใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ./รศ./ศ.) ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2555

• ศาสตราจารย์มี 2 วิธี
• - วิธีที่ 1 (1) หรือ (2) และ (3)
• - วิธีที่ 2 (1) หรือ (2) และ (3)

• รองศาสตราจารย์ (1) หรือ (2) และ
(3)

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (1) หรือ (2) หรือ 
(3) หรือ (4)

ผลงานวิจัย

(1)

ผลงานทาง
วิชาการใน
ลักษณะอื่น

(2)

บทความทาง
วิชาการ

(4)

ผลงานแต่งหรือ
เรียบเรียง ต ารา 

หนังสือ(3)



ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557



ระดับคณะ 

คณะกรรมการตรวจ
คุณสมบัติ 

คณะอนุกรรมการประเมินผล
การสอนและเอกสาร
ประกอบการสอน

ระดับมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ

ระดับมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประเมินผลงาน

ระดับสภามหาวิทยาลัย 
แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการ

บทบาทหน้าที่ของกรรมการแต่ละระดับในการด าเนินการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 



หลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 9 พ.ค. 58



http://tci.trf.or.th/



ผู้ขอก าหนด
ต าแหน่ง

ยื่นค าขอ
ก าหนด
ต าแหน่งที่
ส านักงาน
คณบดีตาม
แบบฟอร์มที่
ก าหนด

คณบดีแต่งตั้ง
กรรมการ
ตรวจสอบ
คุณสมบัติของ
ผู้ขอก าหนด
ต าแหน่ง
จ านวนไม่น้อย
กว่าสามคน

กรรมการ
ด าเนินการ
ตรวจสอบ

คุณสมบัติและ
สรุปตาม

แบบฟอร์ม

ส านักงาน
คณบดีส่งค า
ขอก าหนด
ต าแหน่งต่อ
กลุ่มงานการ
เจ้าหน้าที่

กลุ่มงานการ
เจ้าหน้าที่
เสนอต่อ
คณะกรรมการ
พิจารณา
ต าแหน่งทาง
วิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการ
พิจารณา
ต าแหน่งทาง
วิชาการ
แต่งตั้ง
อนุกรรมการ
ประเมินการ
สอน

อนุกรรมการ
ประเมินการ
สอนของผู้ขอ
ก าหนด
ต าแหน่งและ
ประเมิน
เอกสาร
ประกอบการ
สอนภายใน
60 วัน

ประธาน
อนุกรรมการ
ประเมินการ
สอนส่งผลต่อ
เลขานุการ
คณะกรรมการ
พิจารณา

ขั้นตอนการยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ



• บันทึกข้อความขอก าหนดต าแหน่ง
• แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง (ก.พ.อ.03)
• แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนรว่มในผลงานทางวิชาการ
• แบบรับรองการเผยแพร่ต ารา
• แบบรับรองการเผยแพร่หนงัสือ

เอกสารแบบฟอร์มที่
เกี่ยวข้องในการยื่น
ขอก าหนดต าแหน่ง

Next to



บันทึกข้อความขอก าหนดต าแหน่ง



แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง (ก.พ.อ.03)



แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ



แบบรับรองการเผยแพร่ต ารา



แบบรับรองการเผยแพร่หนังสือ



วิธีการโหลดแบบฟอร์มต่างๆ ที่เว็บไซต์คณะ

STEP 1 STEP 2



วิธีการโหลดแบบฟอร์มต่างๆ ที่เว็บไซต์คณะ

STEP 3 STEP 4



แนวทางปฏิบัติ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการสอน
ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ



Next to



สรุปเอกสารแนบท้ายตามประกาศ ก.พ.อ.

เอกสารประกอบการสอน

ต ารา 

หนังสือ

บทความทางวิชาการ

งานวิจัย 

ผลงานวิชาการในลกัษณะอื่น

ผลงานทางวิชาการที่ขอรับการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ



ลักษณะของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน

ผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาและวิธีการสอน
อย่างเป็นระบบ

การเผยแพร่ จัดท าเป็นรูปเล่ม หรือ ถ่ายส าเนาเย็บเล่ม
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ต ารา / หนังสือ

ได้รับการพิมพ์เป็นรูปเล่มจากโรงพิมพ์หรือส านักพิมพ์ หรือถ่ายส าเนาเย็บเล่ม หรือจัดท าในรูปของสื่ออิเล็กทรอนกิส์อื่นๆ ที่
เหมาะสม 

ต าราได้น าไปใช้ในการเรียนการสอนและได้รับการเผยแพร่มาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ก่อนน าเสนอ โดยการ
เผยแพร่ต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น

หนังสือได้รับการเผยแพร่มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือนก่อนน าเสนอโดยการเผยแพร่ต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่า
การใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น

ได้รับการตรวจสอบและได้รับการรับรองการเผยแพร่โดยคณะกรรมการของคณะวิชา/สถาบันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชา 

แสดงหลักฐานการแสดงเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 



บทความทางวิชาการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการที่เผยแพร่เป็นรูปเล่มหรือทางสื่ออเีลคทรอนคิส์
ที่มีก าหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน

ตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความหรือเอกสารวิชาการในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการตรวจสอบคุณภาพ

เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวชิาการ (Proceedings) 

มิใชบ่ทความจากงานวิจัยที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณา



ผลงานวิจัย

ต้องไม่ใช่ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของผู้ขอรับ
การประเมินเพื่อรับประกาศนียบัตรหรือ
ส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม

ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทาง
วิชาการ

บทความตีพิมพ์ในหนังสือรวมงานวิจัย
ระดับนานาชาติ 

น าเสนอในรูปของเอกสารวิชาการ (บทความ) ต่อที่ประชุม
ทางวิชาการ

งานที่ตีพิมพ์ต้องมิใช่บทคัดย่อ และต้อง
แนบเอกสารการตีพิมพ์มาด้วย

การเผยแพร่รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดและ
ความยาว ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน
คุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่
ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขานั้นและสาขาที่
เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
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ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เช่น การประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรง ผลงานการสร้าง
สิ่งมีชีวิตพันธ์ใหม่ วัคซีน สิ่งก่อสร้าง ผลงานด้านศิลปะ

งานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นวรรณกรรม งานด้านปรัชญา 
ประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการอื่นที่มีความส าคัญและทรงคุณค่า โดยเมื่อแปลแล้วจะ
เสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์



โดยผลงานต้องประกอบด้วยบทวิเคราะห์ที่อธิบาย  และชี้ให้เห็นว่า
งานดังกล่าวท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเสริมสร้างองค์ความรู้ 
แสดงถึงความสามารถในการบุกเบิกในสาขานั้น

การเผยแพร่ - ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์

- สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- โดยการจัดนิทรรศการ การจัดแสดง
- การจัดการแสดง หรือมีการน าไปใช้ หรือประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ (ต่อ)



ข้อสังเกตจากคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน



ข้อสังเกตจากคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน (ต่อ)



ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน



ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน (ต่อ)



ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน (ต่อ)



ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน (ต่อ)



ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน (ต่อ)

http://play.kapook.com/dookdik/toongting/cat-539-1


ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน (ต่อ)

http://play.kapook.com/dookdik/toongting/cat-539-1


ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน (ต่อ)

http://play.kapook.com/dookdik/toongting/cat-539-1


ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน (ต่อ)

http://play.kapook.com/dookdik/toongting/cat-539-1


ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน (ต่อ)

http://play.kapook.com/dookdik/toongting/cat-539-1


ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน (ต่อ)

http://play.kapook.com/dookdik/toongting/cat-539-1


http://play.kapook.com/files/play/dookdik/10/48285_1.gif

