


คํานํา 

     ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีนโยบายในการสงเสริมใหคณาจารย  สรางผลงาน 

ทางวิชาการที่เกดิจากการพัฒนาความรู ความสามารถและประสบการณ เพ่ือนําไปถายทอดในกระบวนการ

การเรียนการสอน โดยมุงพัฒนาคุณภาพของผูเรียน ตลอดจนเปนการใหบริการทางวิชาการแกสังคม  

โดยถายทอดเน้ือหาสาระในรูปแบบตํารา หนังสือ ผลงานวิจัย หรือบทความประเภทตางๆ เพ่ือขอกําหนด

ตําแหนงทางวชิาการ 

      มหาวทิยาลัยราชภัฏศรีสะเกษไดใหความสําคัญของบุคลากรสายวชิาการ เพ่ือความกาวหนา 

ในอาชีพของบุคลากร ฝายเลขานุการคลินิกตําแหนงทางวิชาการ งานบริหารบุคคล กองกลาง สํานักงาน

อธิการบดี จึงไดจัดโครงการอบรม “การเตรียมความพรอมการขอกําหนดตําแหนงทางวชิาการ “ ขึ้น ในวันที่   

30 สิงหาคม 2564 ณ หองประชุม ช้ัน 7  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏศรีสะเกษ ในรูปแบบ VDO Conference – Zoom Cloud Meetings โดยเชิญวทิยากร ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.พงษศักด์ิ  ทองพันช่ัง รองอธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา

ตําแหนงทางวชิาการ 
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            ฝายเลขานุการคลินิกตําแหนงทางวชิาการ  

งานบริหารบุคคล กองกลาง สํานักงานอธกิารบดี  
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ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการ

พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  

และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 



 หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศ  ก.พ.อ. 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์   
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

เพื่อให้หลักเกณฑ์การแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์   
และศาสตราจารย์  เป็นช่องทางในการพัฒนาคุณภาพวิชาการและนวัตกรรมของประเทศ  รวมทั้ง
ครอบคลุมผลงานที่คณาจารย์ได้นําความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ไขปัญหา 
และพัฒนาชุมชน  สังคม  หรือประเทศ  ตลอดจนผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็น
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนําระดับนานาชาติและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓ )   และมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.อ.  กําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับ  ทั้งนี้  สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดหลักเกณฑ์
เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพันธกิจและนโยบายการพัฒนาอาจารย์ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาได้  
แต่ต้องไม่ต่ํากว่ามาตรฐานกลางท่ี  ก.พ.อ.  กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศ  ก.พ.อ.  และเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  ดังนี้   
  ๑.๑ ประกาศ  ก.พ.อ.  และเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  หลักเกณฑ์

และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

  ๑.๒ ประกาศ  ก .พ .อ .   เ ร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคล 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

  ๑.๓ ประกาศ  ก .พ .อ .   เ ร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคล 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

  ๑.๔ ประกาศ  ก .พ .อ .   เ ร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคล 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

  ๑.๕ ประกาศ  ก.พ.อ.  และเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  
(ฉบับที่  ๙)  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
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 หน้า   ๔๔ 
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  ๑.๖ ประกาศ  ก.พ.อ.  และเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ือง  หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  
(ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ข้อ ๒ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหน่ึงปี  นับตั้งแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  ข้อ  ๒/๑  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนาคณาจารย์ให้ดํารงตําแหน่ง  
ทางวิชาการที่สูงขึ้น 

หมวด  ๑ 
การแต่งตั้งอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

 
 

ข้อ ๓ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  ประกอบด้วย 
  ๓.๑ ประธานกรรมการ  ซึ่งต้องเป็นกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ   

ที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 
  ๓.๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ  

โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ   
ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถาบันนั้น ๆ   
จํานวนไม่น้อยกว่าห้าคน   

การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์  
ที่กําหนดในข้อ  ๔  และข้อ  ๕  ตามวิธีการที่กําหนดในข้อ  ๖  ถึงข้อ  ๑๐ 

ข้อ ๔ การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์  ให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  ผลการสอน  ผลงานทางวิชาการ   
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ตามที่กําหนดในประกาศนี้และเอกสารแนบท้าย 

การพิจารณาแต่งตั้งในวรรคแรกกระทําได้  ๒  วิธี  คือ  การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ  และการแต่งตั้ง  
โดยวิธีพิเศษ 

ข้อ ๕ การแต่งตั้งอาจารย์ประจําผู้ใดให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
  ๕.๑ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   ๕.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง   
     ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ผู้นั้นต้อง

ดํารงตําแหน่งอาจารย์  และทําการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี  หรือ   
     ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ผู้นั้นต้อง

ดํารงตําแหน่งอาจารย์  และทําการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี  หรือ   
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     ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  ผู้นั้นต้อง
ดํารงตําแหน่งอาจารย์  และทําการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  และพ้นระยะทดลองการปฏิบัติงาน   
ที่กําหนดโดยสถาบันนั้น ๆ   

     ในกรณีที่ผู้ขอดํารงตําแหน่งทางวิชาการเคยได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ  
ในสถาบันอุดมศึกษาที่  ก.พ.อ.  รับรอง  และได้สอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่ง  ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 
สามหน่วยกิตระบบทวิภาค  หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพที่ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เสนอ   
ขอกําหนดตําแหน่งมาแล้ว  อาจนําระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์พิเศษในภาคการศึกษาที่สอน   
หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพนั้นมารวมคํานวณเวลาในการสอนให้สามในสี่ส่วนของเวลาที่ทําการสอน 

     ในกรณีที่อาจารย์ผู้ใดได้รับวุฒิเพิ่ม  ให้นับระยะเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่ในตําแหน่งอาจารย์ก่อนได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นและเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งอาจารย์หลังจากได้รับ
วุฒิเพิ่มขึ้นรวมกัน  เพื่อขอแต่งตั้งตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ตามอัตราส่วนของระยะเวลาท่ีกําหนด   
ไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

   ๕.๑.๒ ผลการสอน  ต้องประเมินคุณภาพการสอนของผู้ขอที่ครอบคลุมข้อมูล 
ที่จําเป็นทุก ๆ  ด้าน  โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้  
และสามารถประเมินการเรียนรู้ได้ผลถูกต้องที่สุด  ทั้งในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
หรือศาสตราจารย์  แต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้สูงขึ้นตามระดับตําแหน่งที่ประเมินได้ 

     ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหนึ่งที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  
ของสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค  และมีความชํานาญในการสอน
จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่ผลิตข้ึนตามภาระงานสอน  สําหรับกรณีที่   
ผู้ขอได้ทําการสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน  จะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน   
ที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  ในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน  แล้วแต่กรณี  ซึ่งรวมกันได้   
ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค  และมีคุณภาพดีมีการอ้างอิงแหล่งที่มาและได้ใช้ประกอบ   
การสอนมาแล้ว  โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ กําหนดในข้อบังคับของสภาสถาบันตามข้อ  ๕  แนวทางการประเมินผลการสอน   
ในเอกสารแนบท้าย 

   ๕.๑.๓ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี  และมี
ปริมาณอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

     (๑) ผลงานวิจัย  ๒  เร่ือง  หรือ 
     (๒) ผลงานวิจัย  ๑  เร่ือง  และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น   

๑  รายการ  หรือ 
     (๓) ผลงานวิจัย  ๑  เร่ือง  และผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ๑  เร่ือง  

หรือ   
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     (๔) ผลงานวิจัย  ๑  เร่ือง  และตําราหรือหนังสือ  ๑  เล่ม   
     สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์นั้น  ผู้ขออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม   
หรือบทความทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดีมาก  แทนงานวิจัย  ตาม  (๒) - (๔)  ได้ 

     การนํางานวิจัยหรืองานใด ๆ   ที่ทําเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
ประกาศนียบัตร  หรือเพื่อสําเร็จการศึกษา  มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ  ตามข้อนี้จะกระทํามิได้   
เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ทําการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเร่ืองเดิม  จนปรากฏ
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด  ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพิ่มข้ึน
จากเดิมเท่านั้น 

     ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพ  โดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  ๆ  หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  (peer  reviewer)  ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 
ตามเอกสารแนบท้าย 

   ๕.๑.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากําหนดตําแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ดังนี้ 

     (๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ  ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น  ไม่นําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ 
ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ  รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใด ๆ  จากผลงานเดิมของตน  โดยไม่อ้างอิง
ผลงานเดิมตามหลักวิชาการ  ทั้งนี้  ในลักษณะที่จะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

     (๒) ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในผลงาน 
ทางวิชาการของตนเองเพื่อแสดงหลักฐานของการค้นคว้า   

     (๓) ต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ  
ส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน   

     (๔) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการ 
เป็นเกณฑ์  ปราศจากอคติ  และเสนอผลงานตามความเป็นจริง  ไม่จงใจเบ่ียงเบนผลการศึกษาหรือวิจัย  
โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว  หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น  และเสนอผลงานตามความเป็นจริง
ไม่ขยายข้อค้นพบ  โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

     (๕) ต้องนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
     (๖) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการทําการวิจัยในคน  

หรือสัตว์  ผู้ขอตําแหน่งจะต้องย่ืนหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ
สถาบันที่มีการดําเนินการ 
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  ๕.๒ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์   
   ๕.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  ผู้ขอต้องดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

และปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี   
   ๕.๒.๒ ผลการสอน  ให้นําความในข้อ  ๕.๑.๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  แต่ต้อง

มีความชํานาญพิเศษในการสอน   
   ๕.๒.๓ ผลงานทางวิชาการ  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการ  ได้  ๒  วิธี  

ดังนี้   
     วิธีที่  ๑  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดี  

และมีปริมาณอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
     (๑) ผลงานวิจัย  ๒  เร่ือง  หรือ 
     (๒) ผลงานวิจัย  ๑  เร่ือง  และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น   

๑  รายการ   
     หรือ 
     (๓) ผลงานวิจัย  ๑  เร่ือง  และผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ๑  เร่ือง   
     และ 
     (๔) ตํารา  หรือ  หนังสือ  ๑  เล่ม 
     วิธีที่  ๒  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพ  

และมีปริมาณอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   
     (๑) ผลงานวิจัยอย่างน้อย  ๓  เร่ือง  ซึ่งมีคุณภาพดีมาก  อย่างน้อย  

๒  เร่ือง  และมีคุณภาพดี  ๑  เร่ือง  หรือ   
     (๒) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก  อย่างน้อย  ๒  เร่ือง  และผลงาน

ทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดี  หรือ   
     (๓) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก  อย่างน้อย  ๒  เร่ือง  และผลงาน

วิชาการรับใช้สังคมซึ่งมีคุณภาพดี   
     สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์  โดยวิธีที่  ๒  นั้น  ผู้ขออาจใช้ตําราหรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมาก  อย่างน้อย  ๒  เล่ม  
และมีคุณภาพดี  ๑  เล่ม  แทนผลงานตาม  (๑) - (๓)  ได้   

     การนํางานวิจัยหรืองานใด ๆ   ที่ทําเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
ประกาศนียบัตร  หรือเพื่อสําเร็จการศึกษา  มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ  ตามข้อนี้จะกระทํามิได้   
เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ทําการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเร่ืองเดิม  จนปรากฏ
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด  ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพิ่มข้ึน
จากเดิมเท่านั้น   
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     ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับ 
การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเดิม  และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  
พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
ในสาขาวิชานั้น ๆ  หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  (peer  reviewer)  ที่มาจากหลากหลายสถาบัน   
ตามเอกสารแนบท้าย   

   ๕.๒.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากําหนดตําแหน่ง  
รองศาสตราจารย์ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๕.๑.๔ 

  ๕.๓ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์   
   ๕.๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  ผู้ขอต้องดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 

และปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี   
   ๕.๓.๒ ผลการสอน  ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจําวิชาหนึ่งวิชาใดที่กําหนดไว้ใน

หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา   
   ๕.๓.๓ ผลงานทางวิชาการ  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้  ๒  วิธี  ดังนี้ 
     วิธีที่  ๑  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมาก  

และมีปริมาณอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   
     (๑) ผลงานวิจัย  ๕  เร่ือง  ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ  

ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด  หรือ 
     (๒) ผลงานวิจัย  ๑  เร่ือง  ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ  

ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด  และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งต้อง
ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด  หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม  รวมกันทั้งหมด  
อย่างน้อย  ๕  เร่ือง   

     และ   
     (๓) ตํารา  หรือ  หนังสือ  ๑  เล่ม   
     วิธีที่  ๒  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเด่น  

และมีปริมาณอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   
     (๑) ผลงานวิจัย  ๕  เร่ือง  ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ  

ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด  หรือ   
     (๒) ผลงานวิจัย  ๑  เร่ือง  ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ  

ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด  และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งต้อง
ได้รับการเผยแพร่  ในระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด  หรือผลงานวิชาการ  รับใช้สังคม  รวมกันทั้งหมด
อย่างน้อย  ๕  เร่ือง 

23



 หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

     สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์นั้น  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้  ๒  วิธี  ดังนี้   

     วิธีที่  ๑  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีมาก  
และมีปริมาณอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   

     (๑) ผลงานวิจัย  ๒  เร่ือง  ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ  
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด  หรือฐานข้อมูล  TCI  กลุ่ม  ๑  หรือ   

     (๒) ผลงานวิจัย  ๑  เร่ือง  ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ  
ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด  หรือฐานข้อมูล  TCI  กลุ่ม  ๑  และผลงาน 
ทางวิชาการในลักษณะอื่น  หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม  รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย  ๒  เร่ือง   

     และ   
     (๓) ตํารา  หรือ  หนังสือ  ๒  เล่ม   
     วิธีที่  ๒  ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานซึ่งมีคุณภาพดีเด่น  

และมีปริมาณอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   
     (๑) ผลงานวิจัย  ๓  เร่ือง  ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ  

ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด  หรือฐานข้อมูล  TCI  กลุ่ม  ๑  หรือ 
     (๒) ผลงานวิจัย  ๑  เร่ือง  ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ  

ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด  หรือฐานข้อมูล  TCI  กลุ่ม  ๑  หรือ  ตําราหรือ
หนังสือ  ๑  เล่ม  และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม  รวมกันทั้งหมด
อย่างน้อย  ๓  เร่ือง  หรือ   

     (๓) ตํารา  หรือ  หนังสือ  ๓  เล่ม   
     การนํางานวิจัยหรืองานใด ๆ  ที่ทําเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือเพื่อสําเร็จการศึกษา  มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ  ตามข้อนี้จะกระทํา
มิได้  เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ทําการศึกษาหรือวิจัยเพิ่มเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม  จนปรากฏ
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด  ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพิ่มข้ึน
จากเดิมเท่านั้น   

     ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับ 
การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเดิม  และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  
พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในสาขาวิชานั้น ๆ  หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  (peer  reviewer)  ที่มาจากหลากหลายสถาบัน 
ตามเอกสารแนบท้าย   

   ๕.๓.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากําหนดตําแหน่ง  
รองศาสตราจารย์ต้องคํานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๕.๑.๔ 
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ข้อ ๖ วิธีการแต่งตั้งอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

  ๖.๑ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และรองศาสตราจารย์   
   ๖.๑.๑ ให้คณะวิชาเสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการ

พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  ตามแบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการที่  ก.พ.อ.  กําหนด  
พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย   

   ๖.๑.๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอน  
โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม   

   ๖.๑.๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
ในสาขาวิชานั้น ๆ  ซึ่งมีองค์ประกอบ  ดังนี้ 

     (๑) ประธานกรรมการ  ซึ่งต้องแต่งตั้งจากกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

     (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนสามถึงห้าคน   
   การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่  ก.พ.อ.  กําหนด
สําหรับสาขาวิชาที่เสนอขอ  หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญเก่ียวข้องกับผลงานที่เสนอขอ  โดยต้องเป็น 
บุคคลที่มิใช่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้ขอสังกัดและไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของสถาบันอุดมศึกษานั้น  
รวมทั้ งมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํ ากว่าตําแหน่งที่ เสนอขอ  และกําหนดให้ต้องมีการประชุม 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวิชาการ  โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด   
และให้การดําเนนิการอยู่ในชั้นความลับทุกข้ันตอน   

   ในกรณีที่ มีเหตุผลหรือความจําเป็นที่สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถแต่งตั้ง  
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่  ก.พ.อ.  กําหนดได้  ให้ขอความเห็นชอบจาก  ก.พ.อ.   
เป็นราย ๆ  ไป   

   ทั้งนี้  เกณฑ์การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก   
   ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ 

ทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
และรองศาสตราจารย์  ที่มีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่าคุณภาพของผลงานทางวิชาการของผู้ขอกําหนด
ตําแหน่งอยู่ในเกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนดนั้น  สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดยกเว้น
การประชุมไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบัน  โดยให้ถือเอาผลการประเมินดังกล่าวเป็นผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวิชาการก็ได้   
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   ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม  สภาสถาบันอุดมศึกษา 
อาจกําหนดไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา  ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผู้ที่ปฏิบัติงาน
ร่วมกับชุมชนที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ  ทําหน้าที่เป็นกรรมการ  

   ๖.๑.๔ เม่ือคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็นของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ  ๖.๑.๓  แล้ว  ให้นําเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติ
และให้อธิการบดีออกคําสั่งแต่งตั้ง  และแจ้งให้  ก.พ.อ.  ทราบภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ออกคําสั่ง
แต่งตั้ง  พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด  
ทั้งนี้  ก.พ.อ.  จะพิจารณาการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในประกาศนี้  รวมทั้งสาระ 
และความถูกต้องเหมาะสมของการพิจารณาอนุมัติ  และแจ้งผลการพิจารณาให้สภาสถาบันอุดมศึกษา  
ทราบต่อไป  และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตามน้ัน   

   คําสั่งแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการต้องระบุสาขาวิชาของตําแหน่ง 
ทางวิชาการที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอด้วย 

  ๖.๒ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ 
   ๖.๒.๑ ให้นําความในข้อ  ๖.๑.๑  และ  ๖.๑.๓  มาใช้บังคับกับการแต่งตั้ง 

ตามข้อนี้ด้วยโดยอนุโลม  แต่ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมิน 
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุม 
ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด   

   ๖.๒.๒ เม่ือคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็น  
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว  ให้นําเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา   

   ๖.๒.๓ เม่ือสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติแล้ว  ให้เสนอ  ก.พ.อ.   
ให้ความเห็น  เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความ 
กราบบังคมทูล  เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการตามที่  ก.พ.อ.  กําหนด   

ข้อ ๗ การแต่งตั้งอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 
  สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  หรือ  

รองศาสตราจารย์  ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ต่างไปจากที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึนก็ได้  เช่น  การเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง
ยังไม่ครบระยะเวลาที่กําหนดให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์  หรือการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจํา 
ให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์โดยที่ผู้นั้นมิได้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน 
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  การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
  ๗.๑ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีพิเศษ   
   ให้เสนอผลงานทางวิชาการและให้ดําเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้ง

ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม  โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนอย่างน้อยห้าคน  
พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  โดยการตัดสินของที่ประชุม 
ให้ถือเสียงข้างมาก  ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก   

  ๗.๒ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์  โดยวิธีพิเศษ 
   ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่  ๑  เท่านั้น  และให้ดําเนินการ   

ตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม  โดยให้แต่งตั้ง
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจํ านวนอย่างน้อยห้าคน   พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการ  โดยการตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการ   
ต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

  ๗.๓ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์  โดยวิธีพิเศษ 
   ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่  ๑  เท่านั้น  และให้ดําเนินการ   

ตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม  โดยให้แต่งตั้ง
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจํ านวนอย่างน้อยห้าคน   พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการ  โดยการตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียง  
ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเด่น 

ข้อ ๘ แบบคําขอฯ  (แบบ  ก.พ.อ.  ๐๓)  แบบเสนอแต่งตั้งฯ  (แบบ  ก.พ.อ.  ๐๔)   
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  แนวทางในการประเมินผลการสอนของผู้ขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ  ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ  
ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่จําแนกตามระดับคุณภาพ  และอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามที่  
ก.พ.อ.  กําหนด 

ข้อ ๙ กรณีการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในระดับตําแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันกับ   
ที่ได้เคยขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการมาแล้ว  หากมีการนําผลงานทางวิชาการเดิมที่ เคยเสนอ   
เพื่อพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการมาก่อน  มาเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  อีกคร้ังหนึ่ง  
ทั้งนี้  ไม่ว่าโดยผู้ขอคนเดิมหรือผู้ขอคนใหม่  ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  ใช้ผลการพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการเดิมแต่ละชิ้นที่ผ่านการพิจารณามาแล้วนั้น  โดยไม่ต้องพิจารณาผลงาน  ทางวิชาการนั้นใหม่อีก  
เว้นแต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  เห็นว่าเป็นผลงานที่ล้าสมัยหรือมีเหตุสมควรอื่นที่จะไม่ใช้ 
ผลการพิจารณานั้นอีกต่อไป  ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  ต้องระบุเหตุผลทางวิชาการ 
โดยชัดแจ้งด้วย 
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หมวด  ๒ 
การลงโทษ 

 
 

ข้อ ๑๐ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณากําหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษ   
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งอันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้ที่กระทําผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเก่ียวข้อง   
กับผลงานทางวิชาการและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่ง 
ทางวิชาการ  ดังต่อไปนี้ 

  ๑๐.๑ กรณีที่ตรวจพบว่าผู้ขอระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือ
มีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น  หรือนําผลงานทางวิชาการของผู้อื่น  ไปใช้ 
ในการเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการโดยอ้างว่าเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง  หรือนําผลงาน 
ของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ  หรือคัดลอกข้อความใด ๆ   
จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ  ทั้งนี้  ในลักษณะที่จะทําให้เข้าใจผิดว่า
เป็นผลงานใหม่  หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน  เพื่อก่อให้เกิด 
ความเสียหายแก่ผู้อื่น  และกระทําการใด ๆ  ที่เบ่ียงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอผลงานตาม
ความเป็นจริง  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติให้งดการพิจารณาการขอตําแหน่งทางวิชาการในคร้ังนั้น  
และดําเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระทําผิดเป็นกรณี ๆ  ไป  และห้าม
ผู้กระทําผิดนั้นเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการมีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  แต่ไม่เกินสิบปี  นับตั้งแต่วันที่
สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติ 

  ๑๐.๒ กรณีที่ ได้รับการพิจารณาอนุมัติ ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไปแล้ว   
หากภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบว่าผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ   
คร้ังนั้น  เป็นการลอกเลียนผลงานของผู้อื่นหรือนําเอาผลงานของผู้อื่นไปใช้  โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง  
หรือนําผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ  หรือคัดลอก
ข้อความใด ๆ  จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ  ทั้งนี้  ในลักษณะที่จะทํา
ให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่  หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน   
เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น  และกระทําการใด ๆ  ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอ
ผลงานตามความเป็นจริง  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติถอดถอนตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และ 
รองศาสตราจารย์  สําหรับตําแหน่งศาสตราจารย์ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเสนอความเห็นต่อ  ก.พ.อ.  
เพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ถอดถอน  และดําเนินการทางวินัย 
ตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระทําผิดเป็นกรณี ๆ  ไป  และห้ามผู้กระทําผิดนั้นเสนอขอ
ตําแหน่งทางวิชาการมีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  แต่ไม่เกินสิบปี  นับตั้งแต่วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษา 
มีมติให้ถอดถอน  หรือนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ถอดถอน  แล้วแต่กรณี 
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หมวด  ๓ 
การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา 

 
 

ข้อ ๑๑ กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด   
ผู้ขออาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา  และสามารถเสนอขอทบทวน   
ผลการพิจารณาได้ไม่เกินสองครั้ง  โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุน  และการขอทบทวนดังกล่าว  
แต่ละคร้ังให้ยื่นเร่ืองได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับทราบมติ   

ภายใต้บังคับข้อ  ๖.๑.๔  เม่ือสภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเร่ืองการขอทบทวนผลการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการแล้ว  ให้ส่งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณา  เม่ือคณะกรรมการ  
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมีความเห็นประการใดให้เสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาวินิจฉัย  และ   
ให้คําวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่สุด 

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  ดําเนินการดังนี้   
(๑) การทบทวนผลการพิจารณาคร้ังที่หนึ่ง   
 (ก) ในกรณีที่เห็นว่าคําชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการ  จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้ 
 (ข) ในกรณีที่เห็นว่าคําชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการ  ให้มีมติรับไว้พิจารณา   

โดยมอบคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมพิจารณาคําชี้แจงข้อโต้แย้งนั้น 

(๒) การทบทวนผลการพิจารณาคร้ังที่สอง 
 (ก) ในกรณีที่เห็นว่าคําชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการหรือมิได้ชี้แจง  ข้อโต้แย้ง 

โดยมีเหตุผลเพิ่มเติมจากคร้ังที่หนึ่ง  จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้ 
 (ข) ในกรณีที่เห็นว่าคําชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการและได้ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมจาก

การขอทบทวนคร้ังที่หนึ่ง  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม  จากท่ีแต่งตั้งไว้เดิม  จํานวนสองถึงสามคน   
เพื่อพิจารณาคําชี้แจง  ข้อโต้แย้งและผลงานทางวิชาการของผู้ขอ  ทั้งนี้  ให้ประธานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิม
ทําหน้าที่เป็นประธาน 

ข้อ ๑๓ กรณีมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ   
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม  ให้สถาบันอุดมศึกษาจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการ
สําหรับการทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มนั้นด้วย   
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 หน้า   ๕๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๑๔ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาเฉพาะคําชี้แจงข้อโต้แย้งของผลงานทางวิชาการ  
ที่ยื่นไว้เดิมทุกประเภทที่คุณภาพไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนดเท่านั้น  ทั้งนี้  หากผู้ขอมีผลงาน
ทางวิชาการใหม่เพิ่มเติม  หรือมีการแก้ไขผลงานเดิม  กรณีนี้จะต้องดําเนินการเสนอขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการใหม่  และให้ถือว่าวันที่ยื่นผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมหรือวันที่ยื่นขอแก้ไขผลงานเดิมเป็นวัน
เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการใหม่ 

  ภายใต้บังคับข้อ  ๖.๑.๔.  กรณีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามหมวดนี้  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้คําวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่สุด 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๑๕ การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่สภาสถาบันอุดมศึกษา   
ได้รับเร่ืองไว้แล้วและอยู่ระหว่างการดําเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้ดําเนินการพิจารณา
กําหนดตําแหน่ง  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล  ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  (ฉบับที่  ๙)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
และ  (ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ต่อไปจนแล้วเสร็จ  ทั้งนี้  สภาสถาบันอุดมศึกษา  จะแต่งตั้งบุคคล 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ได้ไม่ก่อนวันที่ประกาศ  
ก.พ.อ.  ฉบับนั้น ๆ  มีผลบังคับใช้ 

ข้อ ๑๖ มิให้นําความในข้อ  ๓  (๓.๑)  มาใช้บังคับกับสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งไม่มีกรรมการสภา
สถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์  อยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับจนกว่า 
จะมีการแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 
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ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการ

พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  

และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 



ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารพิจารณาแตง่ตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหนง่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ได้ก าหนดให้ผลงานทางวิชาการ 
ทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเดิม  ส่งผลให้คณาจารย์ 
ไม่สามารถน าผลงานทางวิชาการที่เป็นผลงานก่อนได้รับการแต่งตั้งซึ่งมีการเตรียมผลงานทางวิชาการไว้แล้ว  
มาใช้ในการยื่นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการได้   ดังนั้น  ก.พ.อ.  จึงเห็นควรก าหนดระยะเวลาผ่อนผัน 
ในช่วงเปลี่ยนผ่านเกณฑ์   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  และมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศ  ก.พ.อ  นี้  ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒/๑  แห่งประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา

แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย ์ และศาสตราจารย ์ พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ข้อ ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้  เป็นวรรคสาม  ของข้อ  ๓  แห่งประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์

และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย ์ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

  “ให้สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนาคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ที่สูงขึ้น” 

ข้อ ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้  เป็นข้อ  ๑๗  แห่งประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์   และศาสตราจารย์   
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

  “ข้อ  ๑๗  ในวาระเริ่มแรก  มิให้น าความในวรรคสี่   ของข้อ  ๕.๒.๓  และวรรคสาม   
ของข้อ  ๕.๓.๓  มาใช้บังคับแก่การยื่นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการก่อนวันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔   

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๖๑
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แต่ต้องเสนอผลงานทางวิชาการที่ท าเพ่ิมขึ้นหลังจากได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเดิมด้วย   
ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  พร้อมแสดง  
หลักฐานว่าการเผยแพร่นั้น  ได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ  
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  (peer  review)  ที่มาจากหลากหลายสถาบันตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  
ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์    
รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

  สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดหลักเกณฑ์การน าผลงานทางวิชาการก่อนได้รับ 
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการมายื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นได้   โดยก าหนด
ระยะเวลาหรือเงื่อนไขอื่นที่สูงกว่ามาตรฐานตามวรรคหนึ่งก็ได้” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๔  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๖๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ตุลาคม   ๒๕๖๑

32



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพรผลงาน 

ทางวิชาการ พ.ศ. 2562 



ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

ด้วย  ก.พ.อ.  ได้ออกประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ซึ่งก าหนดให้การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
ในวารสารทางวิชาการจะต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ  
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  ฉบับดังกล่าวเท่านั้น  และ 
โดยที่ประกาศ  ก.พ.อ.  ฉบับดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว  ประกอบกับปัจจุบัน
ฐานข้อมูลรายชื่อวารสารทางวิชาการ  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  บางรายการได้ถูกยุบเลิก
และได้มีฐานข้อมูลรายชื่อวารสารทางวิชาการ  ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติเกิดขึ้นใหม่
อีกเป็นจ านวนมาก  ก.พ.อ.  จึงมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงรายชื่อฐานข้อมูลส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการให้มีความทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาวิชา  และสามารถรองรับการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการได้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.อ.  จึงก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  ทั้งที่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นวารสารออนไลน์  ส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖  และ
เอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.   

ข้อ ๒ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ผลงานทางวิชาการส าหรับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๐  
และประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์  และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ประกาศ  ณ  วันที่  
๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑  จะต้องเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ดังนี้ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๒
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  ๓.๑ ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  ได้แก่  ERIC,  MathSciNet,  Pubmed,  Scopus,  
Web  of  Science  (เฉพาะในฐานข้อมูล  SCIE,  SSCI  และ  AHCI  เท่านั้น),  JSTOR  และ  Project  Muse   

  ๓.๒ ฐานข้อมูลระดับชาติ  ได้แก่  ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  (Thai  Journal  
Citation  Index - TCI)  เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่  ๑  และกลุ่มที่  ๒ 

ข้อ ๔ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ซึ่งได้เผยแพร่  
ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ใช้ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร 
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖  
และเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ. 

ความในวรรค  ๑  ให้ ใช้บังคับแก่การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการซึ่ งมีหนังสือรับรอง   
จากบรรณาธิการวารสารทางวิชาการว่าให้เผยแพร่ได้แล้วด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๒
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ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง การกําหนดชื่อสาขาวิชา

สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแลว 

พ.ศ. 2562 



ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  การก าหนดชื่อสาขาวชิาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   

และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแลว้ 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

ตามที่ได้มีประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  การก าหนดชื่อสาขาวชิาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่ เคยก าหนดไปแล้ว  พ.ศ.  ๒๕๖๑  โดยก าหนดให้ 
สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาขอเพิ่มเติม/แก้ไขสาขาวิชาและอนุสาขาวิชา  อีกครั้งหนึ่งแล้วนั้น  บัดนี้  
สภาสถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.อ.  จึงได้ก าหนดชื่อ
สาขาวิชาและอนุสาขาวิชา  ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  และการเทียบเคียง
สาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ประกาศ  
ณ  วันที่  ๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

ข้อ ๒ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีเหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดสาขาวิชาและ  
อนุสาขาวิชาเพ่ิมขึ้นจากประกาศฉบับนี้   ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาขอความเห็นชอบจาก  ก.พ.อ.   
เป็นกรณีไปได้ 

ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน   ได้รับการก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการ  โดยระบุสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาไว้ก่อนวันที่ประกาศ  ก.พ.อ.  ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ   
หากสภาสถาบันอุดมศึกษาประสงค์จะเทียบเคียงสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่ระบุไว้ในต าแหน่ง  
ทางวิชาการให้เป็นไปตามประกาศ  ก.พ.อ.  ฉบับนี้  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๒
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ข้อ ๕ กรณีที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไว้แล้ว  
และอยู่ระหว่างการพิจารณา  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาก าหนดสาขาวิชาและอนุสาขาวิชา   
ให้เป็นไปตามประกาศ  ก.พ.อ.  ฉบับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๒
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วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
 0101 - คณิตศาสตร์ทั่วไป (General Mathematics) 
   0102 - ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ และพื้นฐาน (Mathematical Logic and Foundation) 
  0103 - ศาสตร์เชิงการจัด (Combinatorics) 
  010301 - ทฤษฎีกรำฟ (Graph Theory) 
 0104 - คณิตศาสตร์ 
   010401 - พีชคณิต (Algebra) 
   010402 - ฟังก์ชันจริง (Real Functions) 
   010403 - ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน (Functions of a Complex Variable) 
   010404 - สมกำรเชิงอนุพันธุ์สำมัญ (Ordinary Differential Equations) 
  010405 - สมกำรเชิงอนุพันธุ์ย่อย (Partial Differential Equations) 
  010406 - ระบบเชิงพลวัต (Dynamical Systems and Ergodic Theory)  
   010407 - สมกำรเชิงผลต่ำง และเชิงฟังก์ชัน (Difference and Functional Equations) 
  010408 - กำรประมำณ และ กำรขยำย (Approximations and Expansions) 
  010409 - สมกำรเชิงปริพันธุ์ (Integral Equations)  
  010410 - กำรวิเครำะห์เชิงฟังก์ชัน (Functional Analysis) 
  010411 - แคลคูลัสกำรแปรผันและกำรควบคุมเหมำะที่สุด (Calculus of Variations  
                 and Optimal Control)  หรือ กำรหำค่ำเหมำะที่สุด (Optimization)  
  010412 - เรขำคณิต (Geometry)  
  010413 - แมนิโฟลด์ควำมน่ำจะเป็น และระบบเชิงสุ่ม (Probability Theory and  
       Stochastic Processes) 
 0105 - โทโพโลยี (Topology)  
 0106 - การวิเคราะห์เชิงตัวเลข (Numerical Analysis)  
 0107 - วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Sciences) 

0108 - การวิจัยดําเนินการ (Operations Research)  หรือ  กําหนดการเชิงคณิตศาสตร์  
   (Mathematical Programming)  
 0109 - ทฤษฎีเกมส์ (Game Theory)  
 0110 - ทฤษฎีระบบ (Systems Theory)  หรือ  ทฤษฎีการควบคุม (Control Theory)  
 0111 - คณิตศาสตร์ศึกษา (Mathematics Studies)  
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 0112 - คณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mathematics)  
  011201 - คณิตศำสตร์กำรเงิน (Financial Mathematics) 
  011202 - คณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial Mathematics) 
  011203 - กำรจ ำลองแบบเชิงคณิตศำสตร์ (Mathematical Modelling) 
  011204 - กำรจ ำลองสถำนกำรณ์ (Simulation Modelling) 
 0131 - เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) 
  013101 - เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ (Natural Products Chemistry) 
  013102 - เคมีสังเครำะห์ (Synthetic Chemistry) 
  013103 - เคมีกำรแพทย์ (Medicinal Chemistry) 
  013104 - เคมีนำโน (Nano Chemistry) 
  013105 - เคมีซุปรำโมเลคิวลำร์ (Supramolecular Chemistry) 
 0132 - เคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry) 
 0133 - เคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry) 
 0134 - เคมีเชิงฟิสิกส์ (Physical Chemistry) 
 0135 - เคมีโลหอินทรีย์ (Organometallic Chemistry) 
 0136 - เคมีสิ่งแวดล้อม (Environmental Chemistry) 
 0137 - เคมีทฤษฎี (Theoretical Chemistry)   
   013701 - เคมีคอมพิวเตอร์ (Computational Chemistry) 
  013702 - เคมีควอนตัม (Quantum Chemistry) 
  013703 - เคมีนิวเคลียร์ (Nuclear Chemistry) 
 0138 - ชีวเคมี (Biochemistry) หรือ เคมีชีววิทยา (Chemical Biology)  
 0139 - เคมีอุตสาหกรรม (Industrial Chemistry) 
 0140 - ปิโตรเคมี (Petrochemistry) 
 0141 - ชีววิทยา (Biology) 
   014101 - ชีววิทยำกำรอนุรักษ์ (Conservation Biology) 
   014102 - กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture) 
 0142 - พฤกษศาสตร์ (Botany) 
 0143 - สัตววิทยา (Zoology) 
 0144 - กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 
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 0145 - เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 
  014501 - วิทยำเชื้อรำ (Mycology) 
  014502 - เทคโนโลยีกำรหมัก (Fermentation Technology) 
  014503 - เทคโนโลยีชีวภำพของแมลง (Insect Biotechnology) 
   014504 - พันธุวิศวกรรมแบคทีเรีย (Bacterial Genetic Engineering) 
   014505 - เทคโนโลยีชีวภำพอำหำร (Food Biotechnology) 
 0146 - จุลชีววิทยา (Microbiology)    
   014601 ไวรัสวิทยำ (Virology) 
        014602 แบคทเีรียวิทยำ (Bacteriology) 
       014603 เห็ดรำวิทยำ (Mycology) 
        014604 ภูมิคุ้มกันวิทยำ (Immunology) 
  0147 - พันธุศาสตร์ (Genetics) 
   014701 - พันธุศำสตร์พืช (Plant Genetics) 
   014702 - พันธุศำสตร์สัตว์ (Animal Genetics) 
   014703 - พันธุศำสตร์จุลินทรีย์ (Microbial Genetics) 
  0148 - ชีววิทยาระบบ (Systems Biology) 
 0151 - ฟิสิกส์ (Physics) 
 0152 - ฟิสิกส์เชิงเคมี (Chemical Physics) 
 0153 - ชีวฟิสิกส์ (Biophysics) 

0154 - ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ (Astrophysics and Space Sciences) 
 0155 - ทัศนศาสตร์ (Optics) 
 0156 - ธรณีฟิสิกส์ (Geophysics) 
   015601 - วิทยำแผ่นดินไหว (Seismology) 
 0157 - ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี (Theoretical Physics) 
  015701 - ฟิสิกส์นิวเคลียร์ (Nuclear Physics) 
  015702 - ฟิสิกส์พลำสมำ (Plasma Physics) 
  015703 - ฟิสิกส์อนุภำค (Particle Physics) 
  015704 - ฟิสิกส์ควอนตัม (Quantum Physics) 
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 0158 - ฟิสิกส์เสียง (Sound Physics) 
0161 - วัสดุศาสตร์ (Material Sciences) 

 0162 - โลหะวิทยา (Metallurgy) 
 0163 - วิทยาการเซรามิกส์ (Ceramics Sciences) 
 0164 - วิทยาการคอมโพสิต (Composites Sciences) 
 0165 - วิทยาการพอลิเมอร์ หรือ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (Polymer Sciences) 
 0166 - วิทยาการและเทคโนโลยีสิ่งทอ (Textile Sciences and Technology) 
  016601 - วิทยำกำรสิ่งทอ (Textile Sciences) 
  016602 - เทคโนโลยีสิ่งทอ (Textile Technology) 
  016603 - กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (Development of Textile Product) 
 0171 - วิทยาศาสตร์โลก หรือ โลกศาสตร์ (Earth Sciences) 
 0172 - ธรณีวิทยา (Geology) 
  017201 - ปฐพีวิทยำ (Pedology) 
 0173 - สมุทรศาสตร์ (Oceanography) 
 0174 - อุทกศาสตร์ (Hydrography) 
 0175 - อุตุนิยมวิทยา (Meteorology) 
 0176 - ดาราศาสตร์ (Astronomy) 
 0181 - ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) 

0182 - นิเวศวิทยา (Ecology) 
 0183 - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ วิทยาการสิ่งแวดล้อม (Environmental Sciences) 
   018301 - กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ (Environment and Disaster Management) 
   018302 - กำรจัดกำรขยะและของเสียอันตรำย (Waste and Hazardous Waste Management) 
   018303 - วิทยำศำสตร์อนำมัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Sciences) 
  0184 - วิทยาศาสตร์การทะเล (Marine Sciences) 
  0185 - มาตรวิทยา (Metrology) 
 0186 - นิติวิทยาศาสตร ์(Forensic Sciences) 
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วิศวกรรมศาสตร์ 
 1101 - วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) 
   110101 - เคมีวิศวกรรม หรือ วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) 
  110102 - เคมีเทคนิค (Chemical Technology) 
  110103 - เคมีอุตสำหกรรม (Industrial Chemistry) 
  110104 - วิศวกรรมกระบวนกำรเคมี (Chemical Process Engineering) 
  110105 - วิศวกรรมปิโตรเคมี (Petrochemical Engineering) 
 1102 - วิศวกรรมชีวภาพ (Biological Engineering) 
   110201 - วิศวกรรมเคมีและชีวภำพ (Chemical and Biological Engineering) 
 1103 - วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) 
   110301 - วิศวกรรมเนื้อเยื่อ (Tissue Engineering) 
  110302 - วิศวกรรมประสำท (Neural Engineering) 
  110303 - วิศวกรรมหัวใจและหลอดเลือด  (Cardiovascular Engineering)  
     110304 - วิศวกรรมอวัยวะประดิษฐ์ (Artificial Organs Engineering) 
 1104 - วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) 
   110401 - ก่อสร้ำง (Construction) 
  110402 - วิศวกรรมโครงสร้ำง (Structural Engineering) 
  110403 - วิศวกรรมโยธำและกำรบริหำรกำรก่อสร้ำง (Civil Engineering and  
       Construction Management) 
  110404 - วิศวกรรมโยธำและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (Civil and Infrastructure Engineering) 
 1105 - วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering) 
   110501 - วิศวกรรมโยธำ - ชลประทำน (Civil Engineering - Irrigation) 
  110502 - วิศวกรรมทรัพยำกรน้ ำ (Water Resources Engineering) 
   110503 - วิศวกรรมกำรจัดกำรของเสีย (Waste Management Engineering) 
 1106 - วิศวกรรมทรัพยากรธรณีและเหมืองแร่ (Georesources and Mining Engineering) 
   110601 - วิศวกรรมทรัพยำกรธรณี (Georesources Engineering) 
  110602 - วิศวกรรมเหมืองแร่ (Mining Engineering) 
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 1107 - วิศวกรรมสํารวจและขนส่ง (Survey and Transportation Engineering) 
   110701 - วิศวกรรมส ำรวจ (Survey Engineering) 
  110702 - วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering) 
  110703 - วิศวกรรมส ำรวจและชนบท (Survey and Rural Engineering) 
  110704 - วิศวกรรมส ำรวจและสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (Survey Engineering and    
       Geographic Information) 
 1108 - วิศวกรรมการผลิต (Production Engineering) 
   110801 - วิศวกรรมและกำรออกแบบกำรผลิต (Manufacturing Design and Engineering) 
 1109 - วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) 
   110901 - วิศวกรรมอุตสำหกำรและระบบ (Industrial and Systems Engineering) 
  110902 - วิศวกรรมอุตสำหกำรและโลจิสติกส์ (Industrial and Logistics Engineering) 
  110903 - วิศวกรรมบรรจุภัณฑ์ (Packaging Engineering) 
  1110 - วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) 
   111001 - วิศวกรรมยำนยนต์ (Automotive Engineering) 
  111002 - วิศวกรรมเครื่องกลและกำรออกแบบ (Mechanical and Design Engineering) 
  111003 - วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (Agricultural Machinery Engineering) 
  1111 - วิศวกรรมการบินและอวกาศ หรือ วิศวกรรมอากาศยาน (Aerospace Engineering) 
   111101 - วิศวกรรมดำวเทียม (Satellite Engineering) 
  1112 - วิศวกรรมการทะเล (Marine Engineering) 
   111201 - วิศวกรรมเรือ (Naval Architecture) หรือ วิศวกรรมต่อเรือ (Marine  
       Engineering) หรือ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ (Naval Engineering) 
 1113 - วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) 
   111301 - วิศวกรรมไฟฟ้ำสื่อสำร (Electrical Communication Engineering) 
   111302 - วิศวกรรมไฟฟ้ำก ำลัง (Electrical Power Engineering) 
   111303 - เทคโนโลยีสมำร์ตกริด (Smart Grid Technology) 
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 1114 - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Engineering) 
  1115 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) 
   111501 - วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) 
   111502 - วิศวกรรมกำรจัดกำรข้อมูล (Data Engineering) 
 1116 - วิศวกรรมโทรคมนาคมและการสื่อสาร (Telecommunication and  
            Communication Engineering) 
   111601 - วิศวกรรมโทรคมนำคม (Telecommunication Engineering) 
   111602 - วิศวกรรมกำรสื่อสำร (Communication Engineering) 
 1117 - วิศวกรรมมาตรวิทยา (Metrology Engineering) 
   111701 - วิศวกรรมเครื่องมือวัด (Instrumentation Engineering) 
  111702 - วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ (Automation Engineering) 
  111703 - วิศวกรรมเครื่องมือ (Tool Engineering) 
  111704 - วิศวกรรมควบคุมและเครื่องมือวัด (Control and Instrumentation Engineering) 
  111705 - วิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering) 
 1118 - วิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร (Agricultural and Agro-Industry Engineering) 
   111801 - วิศวกรรมเกษตร (Agricultural Engineering) 
   111802 - วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (Agricultural Machinery Engineering)  
   111803 - วิศวกรรมหลังกำรเก็บเก่ียวและแปรสภำพ (Post-Harvest and   
       Processing Engineering) 
 1119 - วิศวกรรมอาหาร (Food Engineering) 
   111901 - วิศวกรรมเกษตรและอำหำร (Agricultural and Food Engineering) 
 1120 - วิศวกรรมวัสดุ (Materials Engineering) 
   112001 - วิศวกรรมวัสดุและกระบวนกำรผลิต (Materials and Process Engineering) 
   112002 - วิศวกรรมขนถ่ำยวัสดุ (Materials Handling Engineering)    
   112003 - วิศวกรรมโลหกำร (Metallurgical Engineering) 
  112004 - วิศวกรรมพอลิเมอร์ (Polymer Engineering) 
   112005 - วิศวกรรมเซรำมิก (Ceramic Engineering) 
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 1121 - วิศวกรรมสิ่งทอ (Textile Engineering) 
   112101 - วิศวกรรมเส้นใย (Fiber Engineering) 
 1122 - วิศวกรรมชีวสารสนเทศ (Bio-informatics Engineering) 
 1123 - วิศวกรรมพลังงาน (Energy Engineering) 
  1124 - วิศวกรรมนิวเคลียร์ (Nuclear Engineering) 
  1125 - วิศวกรรมหุ่นยนต์ (Robotics Engineering) หรือ วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics Engineering) 
  112501 - หุ่นยนต์ (Robotics) 
  112502 - หุ่นยนต์ทำงกำรแพทย์ (Medical Robotics) 
  112503 - ระบบอัตโนมัติ (Automation) 
  1126 - วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (Control Systems and Instrumentation 
   Engineering) 
 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 1501 - สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) 
   150101 - สถำปัตยกรรม (Architecture) 
  150102 - สถำปัตยกรรมไทย (Thai Architecture) 
  150103 - สถำปัตยกรรมภำยใน (Interior Architecture) 
  150104 - ภูมิสถำปัตยกรรม (Landscape Architecture) 
  150105 - สถำปัตยกรรมผังเมือง (Urban Architecture) 
  150106 - เคหกำร (Housing Development) 
 1502 - การออกแบบ (Design) 
   150201 - กำรออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design) 
  150202 - กำรออกแบบอุตสำหกรรม (Industrial Design) 
 1503 - การผังเมือง (Urban Planning) 
   150301 - กำรออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design) 
   150302 - นครศึกษำ (Urban Studies)  
  150303 - ภูมิภำคศึกษำ (Regional Studies) *  
 

 *  หมำยถึง  ภูมิภำคภำยในประเทศ 
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เทคโนโลยี 
 1801 - เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)  
 1802 - สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์และเทคโนโลยี (Built Environment and Technology) 
   180201 - สิ่งแวดล้อมสร้ำงสรรค์ (Built Environment)  
  180202 - เทคโนโลยีอำคำร (Building Technology)  
 1803 - เทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) 
   180301 - เทคโนโลยีอุณหภำพ (Thermal Technology)  
  180302 - กำรจัดกำรพลังงำน (Energy Management)  
  180303 - พลังงำนทดแทน (Renewable Energy)  
 1804 - เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Technology) 
   180401 - เทคโนโลยีกำรจัดกำรมลพิษ (Pollution Management Technology) 
  180402 - กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ (Environmental and Disaster Management) 
  180403 - วิศวกรรมสุขำภิบำล (Sanitary Engineering)    
   180404 - เทคโนโลยีสะอำด (Clean Technology)    
 1805 - นิเวศวิทยา (Ecological science) 
   180501 - ระบบนิเวศ (Ecosystem)   
 1806 - เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
   180601 - สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication)  
  180602 - โทรคมนำคมและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ (Telecommunication and  
      Computer Network) 
  180603 - วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (Computer Sciences) 
  180604 - กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ (Software Development) หรือ กำรพัฒนำระบบ   
        (System Development) 
  180605 - วิทยำกำรข้อมูล (Data Sciences) 
  180606 - ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human-Computer Interaction) 
  180607 - ระบบสำรสนเทศ (Information System) 
  180608 - ควำมมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Security) 
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 1807 - เทคโนโลยีการจัดการ (Management Technology) 
   180701 - โลจิสติกส์ (Logistics)  
  180702 - กำรจัดกำรและโลจิสติกส์ (Management and Logistics) 
   180703 - เทคโนโลยีกำรจัดกำรนวัตกรรม (Innovation Management Technology)
 1808 - เทคโนโลยีวัสดุ (Materials Technology) 
   180801 - โลหกำรและวัสดุ (Metallurgical and Materials)  
  180802 - เทคโนโลยีพลำสติก (Plastic Technology)  
  180803 - เทคโนโลยีเซรำมิกส์ (Ceramics Technology)  
  180804 - เหมืองแร่และธรณีวิทยำเหมืองแร่ (Mine and Mining Geology)  
 1809 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (Food Sciences and Technology) 
   180901 - วิทยำศำสตร์กำรอำหำร (Food Sciences)  
  180902 - เทคโนโลยีอำหำร (Food Technology)  

180903 - กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร (Food Product Development) 
   180904 - ควำมปลอดภัยทำงอำหำร (Food Safety) 
  1810 - เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ (Packaging Technology) 
 1811 - นาโนเทคโนโลยี (Nano Technology) 
  181101 - วิทยำศำสตร์นำโน (Nanoscience) 
 1812 - เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ (Imaging and Printing Technology) 
  181201 - เทคโนโลยีกำรพิมพ์ (Printing Technology) 
  1813 - เทคโนโลยีปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Petroleum and Petrochemical Technology) 
  181301 - เทคโนโลยีปิโตรเลยีม (Petroleum Technology) 
  181302 - เทคโนโลยีปิโตรเคมี (Petrochemical Technology) 
  1814 - เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industry Technology) 
 1815 - เทคโนโลยีนิวเคลียร์ (Nuclear Technology) 
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แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 2101 - กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 
   210101 - วิทยำฮีสโต (Histology) 
  210102 - มหกำยวิภำคศำสตร์ (Gross Anatomy) 

2102 - จุลชีววิทยา (Microbiology) 
2103 - ชีววิทยาโมเลกุล หรือ อณูชีววิทยา (Molecular Biology)  
2104 - ประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience) 
2105 - ปรสิตวิทยา (Parasitology) 
2106 - พยาธิวิทยา (Pathology) 

   210601 - พยำธิวิทยำกำยวิภำค (Anatomical Pathology) 
 2107 - พยาธิวิทยาคลินิก (Clinical Pathology) 
   210701 – เวชศำสตร์กำรธนำคำรเลือด (Transfusion Medicine) 
 2108 - พิษวิทยา (Toxicology) 
 2109 - พันธุเวชศาสตร์ (Medical Genetics) 
   210901 - พันธุศำสตร์ หรือ พันธุกรรมศำสตร์ (Genetics) 
 2110 - ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) 

2111 - ระบาดวิทยา (Epidemiology) 
    211101 - ระบำดวิทยำคลินิก (Clinical Epidemiology) 

2112 - วิทยาเอมบริโอ (Embryology) 
2113 - เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine) 

 2114 - เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine) 
   211401 - อนำมัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) 
  211402 - สำธำรณสุขชุมชน (Community - Public Health) 
 2115 - เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก (Clinical Preventive Medicine) 

2116 - ไวรัสวิทยา (Virology) 
2117 - สรีรวิทยา (Physiology) 
2118 - อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Medicine) 
2119 - ชีวเคมี (Biochemistry)  

  2120 - เภสัชวิทยา (Pharmacology)   
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2131 - อายุรศาสตร์ (Internal Medicine) 
2132 - อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology) 
2133 - อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Medicine) 
2134 - อายุรศาสตร์โรคไต หรือ วักกะวิทยา (Nephrology)  
2135 - อายุรศาสตร์โรคติดเช้ือ (Infectious Diseases) 
2136 - ประสาทวิทยา (Neurology) 
2137 - โลหิตวิทยา (Hematology) 
2138 - โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม (Endocrinology and Metabolism) 
2139 - อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง หรือ มะเร็งวิทยา (Oncology) 
2140 - ตจวิทยา (Dermatology) 
2141 - โรคระบบการหายใจ (Pulmonology) 
2142 - โรคข้อและรูมาติสซั่ม (Rheumatology) 
2143 - โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก (Allergy and Clinical Immunology) 
2144 - เวชพันธุศาสตร์ (Medical Genetics) 
2145 - เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Geriatrics) 
  214501 - เวชศำสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสภำพ (Anti-aging Regenerative Medicine) 
2151 - ศัลยศาสตร์ (Surgery) หรือ ศัลยศาสตร์ทั่วไป (General Surgery) 
  215101 - ศัลยศำสตร์ศีรษะ คอ และเต้ำนม (Head, Neck and Breast Surgery) 
 215102 - ศัลยศำสตร์โรคตับและทำงเดินน้ ำดี (Hepatobiliary Surgery) 
 215103 - ศัลยศำสตร์มะเร็งวิทยำ (Surgical Oncology) 
  215104 - ศัลยศำสตร์อุบัติเหตุ (Trauma Surgery) 
 215105 - ศัลยศำสตร์ปลูกถ่ำยอวัยวะ (Transplant surgery) 

 2152 - กุมารศัลยศาสตร์ (Pediatric Surgery) 
 2153 - ประสาทศัลยศาสตร์ (Neurological Surgery)  

2154 - ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic and Reconstructive Surgery) 
2155 - ศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ (Cardiovascular and Thoracic Surgery) 

  215501 - ศัลยศำสตร์ทรวงอก (Thoracic Surgery) 
  215502 - ศัลยศำสตร์หัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular Surgery) 
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 2156 - ศัลยศาสตร์ยูโร (Urology) 
   215601 - ศัลยศำสตร์ระบบทำงเดินปัสสำวะ 
 2157 - ศัลยศาสตร์ลําไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colorectal Surgery) 
 2158 - ศัลยศาสตร์หลอดเลือด (Vascular Surgery) 

2166 - ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedics) หรือ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์(Orthopedics Surgery) 
2167 - เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine) 
2168 - เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine) 
2171 - สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 

 2172 - มะเร็งนรีเวชวิทยา (Gynecologic Oncology) 
2173 - เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (Reproductive Medicine) 

 2174 - เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal and Fetal Medicine) 
2176 - รังสีวินิจฉัย (Diagnostic Radiology) 

   217601 - รังสีวิทยำวินิจฉัย 
2177 - รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Therapeutic Radiology and Nuclear Medicine)  
  217701 - รังสีรักษำ (Radiotherapy) 

217702 - เวชศำสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear Medicine) 
2178 - รังสีร่วมรักษา (Interventional Radiology)  

  2181 - กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) 
2186 - จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry) 
  218601 - จิตเวชศำสตร์เด็กและวัยรุ่น (Child and Adolescent Psychiatry) 
2187 - จักษุวิทยา (Ophthalmology) 
2188 - นิติเวชศาสตร์ (Forensic Medicine) 
2189 - วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology) 
2190 - โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา (Ear Nose Throat and Laryngology) 

   219001 - โสต ศอ นำสิก 
  219002 - โสต นำสิก ลำริงซ์วิทยำ 
 2191 - โภชนศาสตร์ (Nutrition) 
 2195 - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine) 
 2196 - เวชบําบัดวิกฤต (Critical Care Medicine) 
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การแพทย์อ่ืน 
 2501 - แพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine) 
 2502 - แพทย์แผนไทยประยุกต์ (Applied Thai Traditional Medicine) 
 2503 - แพทย์แผนจีน (Chinese Traditional Medicine) 
 2504 - แพทย์แผนตะวันออก (Eastern Traditional Medicine) 

2511 - วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sport Science) 
   251101 - สุขศึกษำ (Health Education) 
  251102 - พลศึกษำ (Physical Education) 
  251103 - นันทนำกำร (Recreation) 

2512 - ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) 
251201 - เวชสำรสนเทศ (Medical Informatics) 

  251202 - ชีวเวชสำรสนเทศ (Biomedical Informatics) 
2513 - ทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) 
2514 - สารสนเทศสุขภาพ (Health Informatics) 
2520 - แพทยศาสตรศึกษา (Medical Education) 

 
ทันตแพทยศาสตร์  
 3101 - ชีววิทยาช่องปาก (Oral Biology) 
 3102 - เวชศาสตร์ช่องปาก (Oral Medicine) 
   310201 - ทันตเวชศำสตร์กำรนอน (Dental Sleep Medicine)  
 3103 - ปริทันตวิทยา (Periodontology) 
 3104 - ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Oral and Maxillofacial Surgery) 
  310401 - ทันตกรรมรำกเทียม (Dental Implantology)   
   310402 - เลเซอร์วิทยำทำงทันตแพทยศำสตร์ (Lasers in Dentistry) 
  3105 - พยาธิวิทยาช่องปาก (Oral Pathology) 
 3106 - ทันตวัสดุศาสตร์ (Dental Material Sciences) 
 3107 – รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Oral and Maxillofacial Radiology) 
 3108 - ทันตกรรมสําหรับเด็ก (Pediatric Dentistry) 
 3109 - ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics) 
   310901 - ทันตเวชศำสตร์กำรนอน (Dental Sleep Medicine)   
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3110 – ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดใบหน้า (Occlusion and Orofacial Pain) 
   311001 - ทันตกรรมบดเคี้ยวและควำมเจ็บปวดช่องปำกใบหน้ำ (Occlusion and  
      Orofacial Pain) 
  311002 - ทันตเวชศำสตร์กำรนอน (Dental Sleep Medicine)  
 3111 - ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics) 
   311101 - ทันตกรรมรำกเทียม (Dental Implantology)   
        311102 - กำรประดิษฐ์ใบหน้ำขำกรรไกร (Maxillofacial Prosthetics) 
        311103 - ทันตกรรมสวยงำม (Esthetic Dentistry)   
 3112 - ทันตกรรมหัตถการ (Operative Dentistry) 
   311201 - ทันตกรรมสวยงำม (Esthetic Dentistry)   
 3113 - วิทยาเอ็นโดดอนต์ (Endodontics) 
 3114 - ทันตสาธารณสุข (Dental Public Health) 
 3115 - ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry) 
  3116 - ทันตแพทยศาสตร์ศึกษา (Dental Education) 
  3117 - นิติทันตวิทยา (Forensic Odontology) 
 
เภสัชศาสตร์ 
 3301 - เภสัชวิทยา (Pharmacology) 
  3302 - เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี (Pharmaceutical Sciences and Technology) 
  330201  - เภสัชกรรม หรือ เภสัชกำร (Pharmaceutics) 
  330202  - เภสัชอุตสำหกรรม (Industrial Pharmacy) 

330203 - เภสัชเคมี (Pharmaceutical Chemistry) 
  330204  - เภสัชเวท หรือ เภสัชวินิจฉยั (Pharmacognosy) 
  330205  - เภสัชพฤกษศำสตร์ (Pharmaceutical Botany) 
  330206 - อำหำรเคมี (Food Chemistry) 

330207 - เภสัชศำสตร์ชีวภำพ (Biopharmaceutical Sciences) 
 3303 - เภสัชกรรมคลินิก (Clinical Pharmacy) 
 3304 - เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร (Social and Administrative Pharmacy) 
     330401 - เภสัชศำสตร์สังคม (Social Pharmacy) 
  330402 - บริหำรเภสัชกิจ (Administrative Pharmacy) 
  330403 - เภสัชเศรษฐศำสตร์ (Pharmaco-economics) 
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สาธารณสุขศาสตร ์
 3501 - สาธารณสุขศาสตร์ (Public Health) 
   350101 - กำรพยำบำลสำธำรณสุข (Public Health Nursing) 
   350102 - บริหำรงำนสำธำรณสุข (Public Health Administration) 
   350103 - ปรสิตวิทยำ (Parasitology) 
   350104 - วิทยำศำสตร์อนำมัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Sciences) 
   350105 - กำรสื่อสำรและส่งเสริมสุขภำพ (Health Communication and Promotion) 
  350106 - อนำมัยชุมชน (Community Health) 
 3502 - เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health Economics) 
   350201 - ระบบสุขภำพและกำรบริหำรจัดกำร (Health System and Management) 
  3503 - โภชนศาสตร์ หรือ โภชนาการ (Nutrition) 
   350301 - โภชนำกำรชุมชน (Community Nutrition) 
   350302 - โภชนำกำรวัยเด็ก (Child Nutrition) 
   350303 - โภชนำกำรผู้สูงอำยุ (Old Age Nutrition) 
   350304 - โภชนำกำรเชิงทดลองและชีวเคมี (Experiment Nutrition and Biochemistry) 
  3504 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety) 
      3505 - อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) 
 
พยาบาลศาสตร์ 
 3701 - พยาบาลศาสตร์ (Nursing) 
    370101 - กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น (Children and Adolescent Nursing) 
    370102 - กำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ (Adult and Gerontological Nursing) 
   370103 - กำรพยำบำลมำรดำ ทำรก และกำรผดุงครรภ์ (Mother-Newborn Nursing  
      and Midwifery) 
    370104 - กำรพยำบำลสุขภำพชุมชน (Community Health Nursing) 
    370105 - กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต (Psychiatric Nursing and Mental Health) 
  370106 - กำรบริหำรกำรพยำบำล (Nursing Administration) 
  3702 - พยาบาลศาสตร์ศึกษา (Nursing Education) 
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สหเวชศาสตร์ / เทคนิคการเเพทย์ 
 3901 - เทคนิคการเเพทย์ (Medical Technology) 
  3902 - รังสีเทคนิค (Radiation Technology) 
  3903 - กายภาพบําบัด (Physical Therapy) 
  3904 - เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (Heart and Lung Technology) 
  3905 - กายอุปกรณ์ (Orthotics) 
  3906 - กิจกรรมบําบัด (Occupational Therapy) 
  3907 - ความผิดปกติของการสื่อความหมาย (Communication Sciences and Disorders) 
   3908 - วิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (Rehabilitation Science for Disabilities) 
 
สัตวแพทยศาสตร์ 
 4101 - กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 
  4102 - สรีรวิทยา (Physiology) 
  410201 - พฤติกรรมสัตว์ (Animal Behavior) 
  4103 - ชีวเคมี (Biochemistry) 
  4104 - ชีวเวชศาสตร์ (Biomedical Sciences) 
  4105 - เภสัชวิทยา (Pharmacology) 
  410501 - พิษวิทยำ (Toxicology) 
   410502 - เภสัชพันธุศำสตร์ (Pharmacogenomics) 
 4106 - พยาธิชีววิทยา (Pathobiology) 
  4107 - พยาธิวิทยา (Pathology) 
  410701 - พยำธิวิทยำคลินิก (Clinical Pathology) 
  410702 - มะเร็งวิทยำ (Oncology) 
   410703 - เภสัชพันธุศำสตร์ (Pharmacogenomics) 
  4108 - จุลชีววิทยา (Microbiology) 
  410801 - แบคทีเรียวิทยำ (Bacteriology) 
  410802 - ไวรัสวิทยำ (Virology) 
  410803 - กิณวิทยำ (Mycology) 
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  4109 - ปรสิตวิทยา (Parasitology) 
  4110 - ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) 
  4121 - เวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์ (Veterinary Clinical Sciences) 
   412101 - เวชศำสตร์คลินิกฉุกเฉิน (Emergency Medicine) 
        412102 - มะเร็งวิทยำ (Oncology) 
        412103 - ตจวิทยำ (Dermatology) 
        412104 - วักกะวิทยำ (Nephrology) 
        412105 - ประสำทวิทยำ (Neurology) 
        412106 - โรคต่อมไร้ท่อและเมตำบอลิสม (Endocrinology and Metabolism) 
        412107 - จักษุวิทยำ (Ophtalmology) 
        412108 -  หทัยวิทยำ (Cardiology) 
 4122 - อายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (Veterinary Medicine) 
  412201 - อำยุรศำสตร์สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน (Companion Animal Medicine) 
  412202 - อำยุรศำสตร์สัตว์เลี้ยงเป็นอำหำร (Food Animal Medicine) 
  412203 - อำยุรศำสตร์สัตว์ป่ำ สัตว์ต่ำงถ่ิน และสัตว์สวนสัตว์ 

(Zoo, Exotics and Wildlife Medicine) 
   412204 - อำยุรศำสตร์สัตว์น้ ำ (Aquatic Animal Medicine) 
  4123 - ศัลยศาสตร์ (Surgery) 
  412301 - วิสัญญีวิทยำ (Anesthesiology) 
  412302 - ภำพวินิจฉัย (Diagnostic Imaging) 
  4124 - วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ (Theriogenology) 
  4125 - สัตวแพทย์สาธารณสุข (Veterinary Public Health) 
   412501 - สุขศำสตร์กำรอำหำรสัตว์ (Veterinary Food Hygiene) 
   412502 - ระบำดวิทยำ (Epidemiology)   
  4126 - สัตวแพทยศาสตร์ศึกษา (Veterinary Medical Education) 
  4127 - สัตวบาล (Animal Husbandry) 
 4128 - เทคโนโลยีการสัตวแพทย์ (Veterinary Technology) 
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เกษตรศาสตร์ 
 5101 - การปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant Breeding) 
  5102 - พืชไร่ (Agronomy) 
   510201 - ระบบกำรปลูกพืช (Cropping Systems) 
   510202 - กำรผลิตพืชไร่ (Field Crop Production) 
   510203 - สรีรวิทยำกำรผลิตพืชไร่ (Crop Production Physiology) 
   510204 - พืชอำหำรสัตว์ (Forage Crops) 
  5103 - พืชศาสตร์ (Plant Sciences) 
   510301 - กำรจัดกำรกำรผลิตพืช (Plant Production Management) 
  5104 - พืชสวน (Horticulture) 
   510401 - กำรปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (Horticultural Crop Improvement) 
  510402 - กำรออกแบบภูมิทัศน์ (Landscape Design) 
  5105 - โรคพืชวิทยา (Plant Pathology) 
   510501 - จุลชีววิทยำกำรเกษตร (Agricultural Microbiology) 
 5106 - กีฏวิทยา (Entomology) 
   510601 - พิษวิทยำของแมลง (Insect Toxicology) 
   510602 - อนุกรมวิธำนของแมลง (Insect Taxonomy) 
   510603 - โรควิทยำของแมลง (Insect Pathology) 
   510604 - กีฎวิทยำสิ่งแวดล้อม (Environmental Entomology) 

5108 - เกษตรเชิงระบบ (Farming Systems) 
5111 - การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Animal Breeding) 
5112 - โภชนศาสตร์สัตว์ (Animal Nutrition) 

  5113 - สัตวบาล (Animal Husbandry) 
 5114 - สัตวศาสตร์ (Animal Sciences) 
   511401 - พฤติกรรมสัตว์ (Animal Behavior) 

5121 - เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (Animal Production Technology) 
5123 - เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (Agricultural Biotechnology) 

  512301 - เทคโนโลยีชีวภำพพืช (Plant Biotechnology) 
  512302 - เทคโนโลยีชีวภำพสัตว์ (Animal Biotechnology) 
 5124 - เกษตรกลวิธาน (Farm Machinery) 

5125 - เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Post - Harvest Technology) 
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 5131 - การส่งเสริมการเกษตร (Agricultural Extension) 
   513101 - นิเทศศำสตร์เกษตร (Agricultural Communication) 
        513102 - พัฒนำกำรเกษตร (Agricultural Development) 

5132 - อุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industry) 
 5133 - นิเวศวิทยาการเกษตร (Agricultural Ecology) 
  5134 - เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางการเกษตร (Agricultural Geo-Information Technology) 
            513401 - เทคโนโลยีสำรสนเทศกำรเกษตร (Agricultural Information Technology) 
 5141 - ธรณีวิทยา (Geology) 
 5142 - ปฐพีวิทยา (Pedology) 

5143 - ปฐพีศาสตร์ (Soil Sciences) 
   514301 - ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน (Soil Fertility) 
  514302 - จุลินทรีย์ดิน (Soil Microbiology) 
  514303 - กำรส ำรวจดิน (Soil Survey) 
  514304 - กำรอนุรักษ์ดิน (Soil Conservation) 
  514305 - ฟิสิกส์ของดิน (Soil Physics) 
  514306 - โภชนำกำรของพืช (Plant Nutrition) 
  514307 - กำรจัดกำรดิน (Soil Management) 
  514308 - เคมีของดิน (Soil Chemistry) 
 
วนศาสตร์ 
 5301 - การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resource and      

Environmental Management) 
  530101 - กำรจัดกำรป่ำไม้ (Forest Management) 
  530102 - กำรจัดกำรลุ่มน้ ำ (Watershed Management) 
   530103 - อุทยำน นันทนำกำรและกำรท่องเที่ยว (Park, Recreation and Tourism) 
   530104 - กำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง (Marine and Coastal Resource  
       Management) 

530105 - กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม (Forest Resource and  
     Environmental Management)  

        530106 - กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม (Environmental Management)  
        530107 - กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ (Natural Resource Management)  
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 5303 - ชีววิทยาป่าไม้ (Forest Biology) 
  530301 - ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (Biodiversity) 
  530302 - นิเวศวิทยำป่ำไม้ (Forest Ecology) 
   530303 - วิทยำศำสตร์ชีวภำพป่ำไม้ (Forest Biological Sciences) 
 5304 - พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology) 
 5305 - วนวัฒนวิทยา (Silviculture) 
 5306 - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ วิทยาการสิ่งแวดล้อม (Environmental Sciences)  
  5307 - วนผลิตภัณฑ์ (Forest Product) 
  5308 - วิศวกรรมป่าไม้ (Forest Engineering) 
 
สิ่งแวดล้อมศึกษา 
 5401 - สิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Studies) 
  540101 - เศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Economics) 
  540102 - สังคมวิทยำสิ่งแวดล้อม (Environmental Sociology) 
  540103 - จิตวิทยำสิ่งแวดล้อม (Environmental Psychology) 
  540104 - กฎหมำยสิ่งแวดล้อม (Environmental Law) 
  540105 - สังคมศำสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Social Science) 
  540106 - กำรเมืองและนโยบำยสิ่งแวดล้อม (Polities and Environmental Policies) 
 
ประมง 
 5501 - การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (Aquaculture) 
  5502 - เทคโนโลยีการประมง (Fishery Technology) 
 5503 - ชีววิทยาประมง (Fishery Biology) 
  550301 - อนุกรมวิธำนสัตว์น้ ำ (Fishery Taxonomy) 
 5504 - เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ํา (Fishery Biotechnology) 
  5505 - วาริชศาสตร์ (Aquatic Sciences) 
 5507 - ผลิตภัณฑ์ประมง (Fishery Products) 
  5508 - การจัดการประมง (Fishery Management) 
       5509 - วิทยาศาสตร์การทะเล (Marine Sciences)  
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สังคมศาสตร์ 
 6101 - รัฐศาสตร์ (Political Science) 
   610101 - กำรเมืองกำรปกครอง (Government) 
  610102 - ปรัชญำและทฤษฎีกำรเมือง (Political Philosophy and Theory) 
  610103 - กำรเมืองกำรปกครองเปรียบเทียบ (Comparative Politics) 
  610104 - กำรปกครองท้องถิ่น (Local Government) 
  610105 - กำรเมืองระหว่ำงประเทศ (International Politics) 
  610106 - ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ (International Relations) 
  610107 - เศรษฐศำสตร์กำรเมือง (Political Economy) 

6102 - รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) 
610201 - กำรบริหำรรัฐกิจ (Public Administration) 
610202 - กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource Management) 
610203 - กำรบริหำรองค์กำร (Organization Management) 
610204 - กำรคลังสำธำรณะ (Public Finance) 
610205 - นโยบำยสำธำรณะ (Public Policies) 
610206 - กำรบริหำรงำนท้องถิ่น (Local Government Administration)  
610207 - กำรบริหำรเปรียบเทียบ (Comparative Administration) 
610208 - บริหำรรัฐกิจและบริหำรธุรกิจ (Public and Business Administration) 
610209 - กำรบริหำรกำรพัฒนำ (Development Administration) 
610210 - กำรบริหำรจัดกำรที่ดี หรือ ธรรมำภิบำล (Governance)   
610211 - อำชญำวิทยำและกำรบริหำรกระบวนกำรยุติธรรม  

   (Criminology and Criminal Justice Administration) 
6103 - เศรษฐศาสตร์ (Economics) 

610301 - เศรษฐศำสตร์ทฤษฎี (Economic Theory) 
610302 - เศรษฐศำสตร์ปริมำณวิเครำะห์ (Quantitative Economics) 
610303 - เศรษฐมิติ (Econometrics) 
610304 - เศรษฐศำสตร์ระหว่ำงประเทศ (International Economics) 
610305 - กำรเงินระหว่ำงประเทศ (International Finance) 
610306 - กำรค้ำระหว่ำงประเทศ (International Trade) 
610307 - กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจ (Economic Integration) 
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610308 - เศรษฐศำสตร์กำรคลัง (Financial Economics) 
610309 - กำรคลังสำธำรณะ (Public Finance) 
610310 - เศรษฐศำสตร์สำธำรณะ (Public Economics) 
610311 - เศรษฐศำสตร์กำรเงิน (Monetary Economics) 
610312 - เศรษฐศำสตร์แรงงำน (Labor Economics) 
610313 - เศรษฐศำสตร์ทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource Economics) 
610314 - เศรษฐศำสตร์กำรศึกษำ (Economics of Education) 
610315 - เศรษฐศำสตร์สำธำรณสุข (Economics of Public Health  หรือ Health Economics) 
610316 - เศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ (Economics of  

     Environment and Natural Resources) 
610317 - เศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อม (Environment Economics) 
610318 - เศรษฐศำสตร์ทรัพยำกรธรรมชำติ (Natural Resources Economics) 
610319 - เศรษฐศำสตร์ที่ดิน (Land Economics) 
610320 - เศรษฐศำสตร์เกษตร (Agricultural Economics) 
610321 - เศรษฐศำสตร์ประชำกร (Demographic Economics) 
610322 - เศรษฐศำสตร์พฤติกรรมและเศรษฐศำสตร์เชิงทดลอง  

     (Behavioral and Experimental Economics) 
610323 - เศรษฐศำสตร์ขนส่ง (Transportation Economics) 
610324 - เศรษฐศำสตร์กำรเมือง (Political Economy) 
610325 - เศรษฐศำสตร์อุตสำหกรรม (Industrial Economics) 
610326 - เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ (Business Economics) 
610327 - เศรษฐศำสตร์สหกรณ์ (Cooperative Economics) 

6104 - จิตวิทยา (Psychology) 
610401 - จิตวิทยำกำรทดลอง (Experimental Psychology) 
610402 - จิตวิทยำกำรศึกษำ (Educational Psychology) 
610403 - จิตวิทยำองค์กำร (Organizational Psychology) 
610404 - จิตวิทยำอุตสำหกรรม (Industrial Psychology) 
610405 - จิตวิทยำกำรเรียนรู้ (Learning Psychology) 
610406 - วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงจิตวิทยำ (Research Methodology in Psychology) 
610407 - จิตวิทยำชุมชน (Community Psychology) 
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610408 - จิตวิทยำเด็กพิเศษ (Psychology for Exceptional Children) 
610409 - จิตวิทยำผู้สูงอำยุ (Aging Psychology) 
610410 - จิตวิทยำพัฒนำกำร (Cognitive Development) 
610411 - จิตวิทยำสังคม (Social Psychology) 
610412 - จิตวิทยำคลินิก (Clinical Psychology) 
610413 - จิตวิทยำกำรปรึกษำ (Counseling Psychology) 
610414 - จิตวิทยำทำงปัญญำ (Cognitive Psychology) 
610415 - จิตวิทยำสุขภำพ (Health Psychology) 
610416 - ประสำทจิตวิทยำ (Neuropsychology) 

6105 - นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) 
610501 - กำรสื่อสำรมวลชน (Mass Communication) 
610502 - กำรสื่อสำร (Communication) 
610503 - วำรสำรศำสตร์ (Journalism) 
610504 - กำรประชำสัมพันธ์ (Public Relations) 
610505 - ภำพยนตร์และภำพถ่ำย (Motion Picture and Photograph) 
610506 - วิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (Radio and Television) 
610507 - วำทวิทยำ (Speech Communication) 
610508 - วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงกำรสื่อสำร (Research Methodology in Communication) 
610509 - กำรสื่อสำรกำรแสดง (Acting Communication) 
610510 - กำรโฆษณำ (Advertising) 
610511 - นิเทศศำสตร์พัฒนำกำร (Communication Development) 
610512 - กำรสื่อสำรสิ่งแวดล้อม (Environmental communication) 
610513 - ภำพยนตร์ศึกษำ (Film Studies/Screen Studies) 
610514 - สื่อใหม่ (New media) 
610515 - กำรสื่อสำรชุมชน (Communication for Community) 
610516 - กำรสื่อสำรกำรเมือง (Political Communication) 
610517 - กำรบริหำรกิจกำรสื่อ (Media Management) 
610518 - กำรสื่อสำรกำรตลำด (Marketing Communication) 
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6106 - พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Sciences) 
610601 - จิตวิทยำกำรศึกษำ (Educational Psychology)  
610602 - ระบำดวิทยำสังคม (Social Epidemiology) 
610603 - วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์ (Research Methodology in  

      Behavioral Sciences) 
610604 - จิตพฤติกรรมศำสตร์ (Behavioral Psychology) 
610605 - พฤติกรรมศำสตร์เพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำ (Behavioral Sciences  

      for Change and Development) 
6107 - ประชากรศาสตร์ (Demography) 

610701 - วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงประชำกรศำสตร์ (Research Methodology in  
    Demography / Population Studies) 
610702 - ประชำกรกับกำรพัฒนำ (Population and Development) 
610703 - เศรษฐศำสตร์ประชำกร (Economic Demography) 
610704 - ประชำกรและสุขภำพ (Population and Health) 
610705 - กำรวิจัยประชำกรและสังคม (Population and Social Research) 
610706 - กำรย้ำยถิ่น (Migration) 
610707 - กำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ (Reproductive Health) 
610708 - ผู้สูงอำยุ (Elderly) 
610709 - กำรสมรส (Nuptiality) 
610710 - กำรเจ็บป่วยและตำย (Morbidity and Mortality) 
610711 - สตรีและเด็ก (Female and Children) 

6108 - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (Social Welfare) 
610801 - สังคมสงเครำะห์ (Social Welfare) 
610802 - สังคมสงเครำะห์ศำสตร์คลินิก (Clinical Social Welfare) 
610803 - สวัสดิกำรสังคม (Social Services) 
610804 - สวัสดิกำรชุมชน (Community Services) 
610805 - กำรบริหำรและนโยบำยสวัสดิกำรสังคม (Social Welfare Administration and Policy) 
610806 - ทฤษฎีกำรสังคมสงเครำะห์ (Social Welfare Theory) 
610807 - สังคมสงเครำะห์ทำงกำรแพทย์ (Medical Social Welfare) 
610808 - สังคมสงเครำะห์ทำงกำรศึกษำ (Educational Social Welfare) 
610809 - แรงงำนและกำรพัฒนำนโยบำยสังคม (Labor and Social Policy Development) 
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6109 - มานุษยวิทยา (Anthropology) 
610901 - มำนุษยวิทยำวัฒนธรรม (Cultural Anthropology) 
610902 - มำนุษยวิทยำกำยภำพ (Physical Anthropology) 
610903 - มำนุษยวิทยำประยุกต์ (Applied Anthropology) 

6110 - สังคมวิทยา (Sociology) 
611001 - มนุษย์กับสังคม (Man and Society) 
611002 - สังคมกับพุทธศำสนำ (Society and Buddhism) 
611003 - กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมวัฒนธรรม (Social and Cultural Changes) 
611004 - ทฤษฎีสังคมวิทยำ (Theory of Sociology) 
611005 - กำรพัฒนำสังคม (Social Development) 
611006 - กำรพัฒนำชุมชน (Community Development) 
611007 - กำรพัฒนำชนบท (Rural Development) 
611008 - เพศสภำพศึกษำ หรือ เพศสถำนะศึกษำ (Gender Studies) 
611009 - สตรีศึกษำ (Women’s Studies) 
611010 - วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงสังคม (Social Research Methodology) 
611011 - นวัตกรรมสังคม (Social Innovation) 
611012 - กำรจัดกำรชุมชน (Community Management) 
611013 - สังคมวิทยำกำรคณนำ (Computational Sociology) 

6111 - ภูมิศาสตร์ (Geography) 
611101 - ภูมิศำสตร์เกษตร (Agricultural Geography) 
611102 - ภูมิศำสตร์เมือง (Urban Geography) 
611103 - ภูมิศำสตร์กำรเมือง (Political Geography) 
611104 - ภูมิศำสตร์กำยภำพ (Physical Geography) 
611105 - ภูมิศำสตร์เศรษฐกิจ (Economic Geography) 
611106 - ภูมิศำสตร์มนุษย์ (Human Geography) 
611107 - สถิติทำงภูมิศำสตร์ (Statistics for Geography) 
611108 - เทคโนโลยีทำงภูมิศำสตร์ (Technical Geography /Technique in Geography) 
611109 - กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณทำงภูมิศำสตร์ (Quantitative Analysis Geography) 
611110 - ภูมิอำกำศวิทยำ (Climatology) 
611111 - สำรสนเทศภูมิศำสตร์ (Geographic Information System) 
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6112 - วิทยาการประกันภัย (Actuarial Sciences) 
611201 - คณิตศำสตร์ประกันภัย (Mathematics of Insurance) 
611202 - กำรจัดกำรกำรเสี่ยงภัยและกำรประกันภัย (Risk Management  

   and Insurance) 
611203 - เศรษฐศำสตร์ประกันภัย (Economics of Insurance) 

6113 - สถิติศาสตร์ (Statistics) 
611301 - สถิติ (Statistics) 
611302 - สถิติประยุกต์ (Applied Statistics) 
611303 - ชีวสถิติ (Biostatistics) 
611304 - คณิตศำสตร์สถิติ (Mathematical Statistics) 
611305 - กำรวิเครำะห์สถิติ (Statistical Analysis) 
611306 - วิทยำกำรข้อมูล (Data Sciences) 
611307 - วิทยำกำรประกันภัย (Actuarial Sciences) 

 
บรรณารักษศาสตร์ 

6301 - บรรณารักษศาสตร์ (Library Science) หรือ สารสนเทศศึกษา (Information Studies) 
   หรือ สารสนเทศศาสตร์ (Information Science) 

630101 - กำรจัดกำรทรัพยำกรห้องสมุดและบริกำร (Library Collection and Service 
    Management)   
630102 - พฤติกรรมสำรสนเทศของมนุษย์ (Human Information Behavior) 
630103 - กำรจัดกำรข้อมูล สำรสนเทศ และควำมรู้ (Data, Information and  

   Knowledge Management) 
630104 - กำรจัดกำรเอกสำรและจดหมำยเหตุ (Records and Archives Management) 
630105 - กำรจัดกำรองค์กรสำรสนเทศ (Management of Information Organizations) 
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ศึกษาศาสตร์   
 6501 - ศึกษาศาสตร์ หรือ การศึกษา หรือ ครุศาสตร์ (Education) 
   650101 - สถิติ วิจัย กำรวัด และกำรประเมินผลทำงกำรศึกษำ (Education Statistics,  
       Research, Measurement and Evaluation) 
  650102 - กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ (Educational Research) 
   650103 - กำรวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำ (Educational Measurement and Evaluation) 

650104 - กำรแนะแนว (Guidance) 
650105 - กำรแนะแนวและให้ค ำปรึกษำ (Guidance and Counseling) 
650106 - จิตวิทยำกำรศึกษำ (Educational Psychology) 
650107 - หลักสูตรและกำรสอน (Curriculum and Instruction) 
650108 - หลักสูตรศึกษำ (Curriculum Studies) 
650109 - กำรพัฒนำหลักสูตร (Curriculum Development) 
650110 - กำรวิจัยและกำรพัฒนำหลักสูตร (Research and Curriculum Development) 
650121 - กำรสอนคณิตศำสตร์ (Teaching Mathematics) 
650122 - กำรสอนวิทยำศำสตร์ (Teaching Sciences) 
650123 - กำรสอนสังคมศึกษำ (Teaching Social Studies) 
650124 - กำรสอนภำษำต่ำงประเทศ (Teaching Foreign Language) 
650125 - กำรสอนภำษำอังกฤษ (Teaching English) 
650126 - กำรสอนภำษำฝรั่งเศส (Teaching French) 
650127 - กำรสอนภำษำไทย (Teaching Thai) 
650141 - สังคมศึกษำ (Social Studies) 
650142 - วิทยำศำสตร์ศึกษำ (Science Education) 
650143 - สิ่งแวดล้อมศึกษำ (Environmental Education) 
650144 - คณิตศำสตร์ศึกษำ (Mathematics Education) 
650145 - คอมพิวเตอร์ศึกษำ (Computer Education) 
650146 - เทคโนโลยีกำรศึกษำ (Educational Technology) 
650147 - ธุรกิจศึกษำ (Business Education) 
650148 - สุขศึกษำ (Health Education) 
650149 - พลศึกษำ (Physical Education) 
650150 - เศรษฐศำสตร์กำรศึกษำ (Economics of Education) 
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650151 - ศิลปศึกษำ (Art Education) 
650152 - ดนตรีศึกษำ (Music Education) 
650153 - นำฏศิลป์ศึกษำ (Dance Education) 
650161 - กำรศึกษำปฐมวัย (Early Childhood Education) 
650162 - กำรประถมศึกษำ (Primary Education หรอื Elementary Education) 
650163 - กำรมัธยมศึกษำ (Secondary Education) 
650164 - กำรอุดมศึกษำ (Higher Education) 
650165 - กำรบริหำรกำรศึกษำ (Educational Administration) 
650166 - กำรนิเทศกำรศึกษำ (Educational Supervision) 
650171 - ครุศำสตร์เกษตร (Agricultural Education) 
650172 - ครุศำสตร์ไฟฟ้ำ (Electrical Education) 
650173 - ครุศำสตร์เครื่องกล (Mechanical Education) 
650174 - ครุศำสตร์อุตสำหกรรม (Industrial Education) 
650175 - ครุศำสตร์เทคโนโลยี (Technology Education) 
650176 - อุตสำหกรรมศึกษำ (Industrial Studies) 
650177 - กำรฝึกหัดครู (Teacher Education) 
650178 - ครุศึกษำ (Teacher Education) 
650179 - กำรอำชีวศึกษำ (Vocational Education) 
650180 - กำรอำชีวศึกษำและเทคนิคศึกษำ (Vocational and Technical Education) 
650181 - กำรศึกษำผู้ใหญ่ (Adult Education) 
650182 - กำรศึกษำนอกระบบ หรือ กำรศึกษำนอกโรงเรียน (Non-Formal Education)  
650183 - กำรศึกษำทำงไกล (Distance Education) 
650184 - กำรศึกษำพิเศษ (Special Education) *   
650185 - พัฒนศึกษำ (Development Education) 
650186 - สำรัตถศึกษำหรือพ้ืนฐำนกำรศึกษำ (Foundation of Education) 
650187 - กำรศึกษำเปรียบเทียบ (Comparative Education) 
650188 - กำรศึกษำต่อเนื่อง (Continuing Education) 
650189 - คหกรรมศึกษำ (Home Economics Education) 
650190 - เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษำ (Agricultural and Environmental Education) 
650191 - กำรออกแบบสื่อกำรเรียนรู้ (Educational Media Design) 

   650192 - นันทนำกำร (Recreation) 

*   หมำยถึง ช่ืออนุสำขำวิชำซึ่งครอบคลุม Gifted Child, Autistic, และกำรศึกษำเด็กพิกำร (Disabilities  
    Education) และกำรศึกษำแบบเรียนรวม (Inclusive Education) 
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นิติศาสตร ์
 6701 - กฎหมายเอกชน (Private Law) 
  670101 - กฎหมำยแพ่ง (Civil Law) 
  670102 - กฎหมำยพำณิชย์ (Commercial Law) 
 6702 - กฎหมายมหาชน (Public Law) 
   670201 - กฎหมำยรัฐธรรมนูญ (Constitutional Law) 
     670202 - กฎหมำยปกครอง (Administrative Law)  
   670203 - กฎหมำยกำรคลังและกำรภำษีอำกร (Public Finance and Taxation) 
  670204 - กฎหมำยสิ่งแวดล้อม (Environment Law) 
  6703 - กฎหมายระหว่างประเทศ (International Law) 
   670301 - กฎหมำยเอกชนระหว่ำงประเทศ (Private International Law) 
   670302 - กฎหมำยมหำชนระหว่ำงประเทศ (Public International Law) 
   670303 - กฎหมำยอำญำระหว่ำงประเทศ (International Criminal Law) 
   670304 - กฎหมำยเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ (International Economic Law) 
 6704 - กฎหมายสังคม (Social Law) 
   670401 - กฎหมำยแรงงำน (Labour Law) 
 6705 - กฎหมายเศรษฐกิจ (Economic Law) 
 6706 - กฎหมายเปรียบเทียบ (Comparative Law) 
  6707 - นิติปรัชญา (Philosophy of Law) 
  670701 - นิติศึกษำ (Legal Studies) 
 6708 - กฎหมายธุรกิจ (Business Law) 
 6709 - กฎหมายอาญา (Criminal Law) 

670901 - กฎหมำยอำญำและกระบวนกำรยุติธรรม (Criminal Law and  
     Justice Administration)           

  670902 - กฎหมำยอำญำและอำชญำวิทยำ (Criminal Law and Criminology) 
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การบัญชีและบริหารธุรกิจ 
 6801 - การบัญชี (Accounting) 

680101 - กำรบัญชีกำรเงิน (Financial Accounting) 
680102 - กำรบัญชีบริหำร (Managerial Accounting) 
680103 - กำรบัญชีต้นทุน (Cost Accounting) 
680104 - ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี (Accounting Information System) 
680105 - กำรสอบบัญชี (Auditing) 
680106 - กำรภำษีอำกร (Taxation) 

6802 - บริหารธุรกิจ (Business Administration) หรือ พาณิชยศาสตร์ (Commerce) 
680201 - กำรจัดกำร (Management) 
680202 - กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource Management) 
680203 - กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 
680204 - กำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ หรือ ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร  

   (Management Information System) 
680205 - กำรจัดกำรกำรด ำเนินงำน (Operations Management) 
680206 - กำรจัดกำรผู้ประกอบกำร (Entrepreneurial Management) 
680207 - กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ (International Business Management) 
680208 - กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนและโลจิสติกส์ (Supply Chain and Logistics  
    Management) 
680209 - ภำวะผู้น ำและพฤติกรรมองค์กร (Leadership and Organizational Behaviors) 
680210- กำรวิเครำะห์ธุรกิจเชิงปริมำณ (Quantitative Business Analysis) 
680211 - กำรจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Management of Technology  
    and Innovation) 
680212 - กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวและบริกำร (Hospitality and Tourism Management) 
680213 - กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) 
680214 - กำรตลำด (Marketing) 
680215 - กำรเงิน (Finance) 
680216 - กำรบริหำรกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ หรือ กำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ 
    (International Transportation Management) 
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680217 - กำรวิจัยธุรกิจและกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ (Business Research and  
    Quantitative Analysis) 
680218 - กำรเงินและตลำดหลักทรัพย์ (Finance and Security Market) 
680219 - กำรจัดกำรกำรผลิต (Production Management) 
680220 - กำรจัดกำรอุตสำหกรรม (Industrial Management) 
680221 - ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ (Property Business) 
680222 - ธุรกิจกำรเกษตร (Agribusiness) 
680223 - บริหำรธุรกิจและบริหำรรัฐกิจ (Business and Public Administration) 
680224 - วิทยำกำรกำรตัดสินใจ (Decision Sciences) 
680225 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) 
680226 - กำรจัดกำรงำนก่อสร้ำง (Construction Management)  
680227 - กำรจัดกำรธุรกิจบันเทิง (Entertainment Business Management)  
680228 - กำรจัดกำรธุรกิจดนตรี (Music Business Management) 
680229 - กำรจัดกำรสหกรณ์ (Co-Operative Management)  
680230 - กำรจัดกำรบริกำร (Service Management) 

  680231 - กำรจัดกำรกำรกีฬำ (Sports Management) 
 
มนุษยศาสตร์ 
 7101 - ภาษาไทย (Thai Language) 
  710101 - กำรศึกษำภำษำไทยในฐำนะภำษำแม่ (Thai Language) 
     - กำรศึกษำภำษำไทยตำมแนวภำษำศำสตร์ (Linguistic Study of Thai) 
    - ไวยำกรณ์ไทย/หลักภำษำไทย (Thai Grammar) 
  710102 - ภำษำถ่ินไทย (Thai Dialects) 

710103 - ภำษำกับสังคม /วัฒนธรรมไทย (Thai Language and Society /Culture) 
710104 - ภำษำไทยในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Thai as a Foreign Language) 
710105 - คติชนวิทยำ (Thai Folklore) 
710106 - กำรอ่ำนจำรึก (Thai Epigraphy) 
  - ภำษำไทยสมัยเก่ำ (Old Thai) 
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7102 - ภาษาเขมร (Cambodian Language) 
710201 - ภำษำเขมรในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Cambodian Language) 
    - ภำษำเขมรตำมแนวภำษำศำสตร์ (Linguistic Study of Khmer) 

  710202 - กำรแปลและล่ำม (Cambodian : Translation and Interpretation) 
710203 - คติชนวิทยำ (Cambodian Folklore) 
710204 - จำรึกภำษำเขมร (Cambodian Inscription) 
710205 - วรรณคดีเขมร (Cambodian Literature) 
710206 - ภำษำกับสังคม/วัฒนธรรมเขมร (Cambodian Language and Society /Culture) 

7103 - ภาษาลาว (Lao Language) 
710301 - ภำษำลำวในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Lao Language) 

  710302 - กำรแปลและล่ำม (Lao : Translation and Interpretation) 
710303 - วรรณคดีลำว (Lao Literature) 
710304 - คติชนวิทยำ (Lao Folklore) 
710305 - ภำษำกับสังคม/วัฒนธรรมลำว (Lao Language and Society /Culture) 

7104 - ภาษาอังกฤษ (English Language) 
710401 - ภำษำอังกฤษในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (English Language) 
710402 - กำรแปลและล่ำม (English : Translation and Interpretation) 
710403 - อังกฤษศึกษำ (English Studies) 

7105 - ภาษาฝรั่งเศส (French Language) 
710501 - ภำษำฝรั่งเศสในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (French Language) 
710502 - กำรแปลและล่ำม (French : Translation and Interpretation) 
710503 - ฝรั่งเศสศึกษำ (French Studies) 

7106 - ภาษาเยอรมัน (German Language) 
710601 - ภำษำเยอรมันในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (German Language) 
710602 - กำรแปลและล่ำม (German : Translation and Interpretation) 
710603 - เยอรมันศึกษำ (German Studies) 
710604 - วรรณคดีเยอรมัน (German Literature) 
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7107 - ภาษาสเปน (Spanish Language) 
 710701 - ภำษำสเปนในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Spanish Language) 

710702 - กำรแปลและล่ำม (Spanish : Translation and Interpretation) 
710703 - วรรณคดีสเปน (Spanish Literature) 
710704 - สเปนและละตินอเมริกันศึกษำ (Spanish and Latin American Studies) 

7108 - ภาษาอิตาเลียน (Italian Language) 
710801 - ภำษำอิตำเลียนในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Italian Language) 
710802 - กำรแปลและล่ำม (Italian : Translation and Interpretation) 
710803 - อิตำเลียนศึกษำ (Italian Studies) 
710804 - วรรณคดีอิตำเลียน (Italian Literature) 

7109 - ภาษารัสเซีย (Russian Language) 
710901 - ภำษำรัสเซียในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Russian Language) 
710902 - กำรแปลและล่ำม (Russian : Translation and Interpretation) 
710903 - รัสเซียศึกษำ (Russian Studies) 
710904 - วรรณคดีรัสเซีย (Russian Literature) 

7110 - ภาษาโปรตุเกส (Portuguese Language) 
711001 - ภำษำโปรตุเกสในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Portuguese Language) 
711002 - กำรแปลและล่ำม (Portuguese : Translation and Interpretation) 
711003 - โปรตุเกสศึกษำ (Portuguese Studies) 
711004 - วรรณคดีโปรตุเกส (Portuguese Literature) 

7111 - ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language) 
711101 - ภำษำญี่ปุ่นในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Japanese Language) 
711102 - กำรแปลและล่ำม (Japanese : Translation and Interpretation) 
711103 - ญี่ปุ่นศึกษำ (Japanese Studies) 

- คติชนวิทยำ (Japanese Folklore) 
711104 - วรรณคดีญี่ปุ่น (Japanese Literature) 

7112 - ภาษาบาลีและสันสกฤต (Pali and Sanskrit Language) 
711201 - ภำษำบำลีและสันสกฤต (Pali and Sanskrit Language) 
711202 - วรรณคดีบำลี-สันสกฤต (Pali and Sanskrit Literature) 
711203 - พุทธศำสน์ศึกษำ (Buddhist Studies) 
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7113 - ภาษาเวียดนาม (Vietnamese Language) 
711301 - เวียดนำมในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Vietnamese Language) 
711302 - กำรแปลและล่ำม (Vietnamese : Translation and Interpretation) 
711303 - เวียดนำมศึกษำ (Vietnamese Studies) 

7114 - ภาษาเกาหลี (Korean Language) 
711401 - ภำษำเกำหลีในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Korean Language) 
711402 - กำรแปลและล่ำม (Korean : Translation and Interpretation) 
711403 - เกำหลีศึกษำ (Korean Studies) 

- คติชนวิทยำ (Korean Folklore) 
  - วรรณคดีเกำหลี (Korean Literature) 
  - ภำษำกับสังคม/วัฒนธรรมเกำหลี (Korean Language and  
    Society /Culture) 

7115 - ภาษาจีน (Chinese Language) 
711501 - ภำษำจีนในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Chinese Language) 
711502 - กำรแปลและล่ำม (Chinese : Translation and Interpretation) 
711503 - จีนศึกษำ (Chinese Studies) 
  - คติชนวิทยำ (Chinese Folklore) 
711504 - วรรณคดีจีน (Chinese Literature) 

7116 - ภาษาอาหรับ (Arabic Language) 
711601 - ภำษำอำหรับในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Arabic Language) 
711602 - กำรแปลและล่ำม (Arabic : Translation and Interpretation) 
711603 - อำหรับศึกษำ (Arabic Studies) 
  - คติชนวิทยำ (Arabic Folklore) 
  - วรรณคดีอำหรับ (Arabic Literature) 

7117 - ภาษามาเลย์ (Malay Language) 
711701 - ภำษำมำเลย์ในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Malay Language) 
711702 - กำรแปลและล่ำม (Malay : Translation and Interpretation) 
711703 - มำเลย์ศึกษำ (Malay Studies) 
  - คติชนวิทยำ (Malay Folklore) 

   - วรรณคดีมำเลย์ (Malay Literature) 
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7118 - ภาษาฮินดี (Hindi Language) 
7201 - วรรณคดีเปรียบเทียบ (Comparative Literature) 

 720101 - วรรณคดีตะวันตก (Western World Literature) 
720102 - เพศสภำพศึกษำ หรือ เพศสถำนะศึกษำ (Gender Studies) 
720103 - วรรณคดีตะวันออก (Eastern World Literature) 
720104 - สตรีศึกษำ (Women’s Studies) 
720105 - วรรณคดีวิจำรณ์ (Literary Critique) หรือ วรรณคดีศึกษำ (Literary Studies) 

7202 - วรรณคดีอังกฤษ (English Literature) 
720201 - วรรณคดีอังกฤษ (Old and Contemporary English Literature) 
720202 - วรรณคดีเปรียบเทียบ (Comparative Literature) 
720203 - วรรณคดีอเมริกัน (American Literature) 

7203 - วรรณคดีฝรั่งเศส (French Literature) 
720301 - วรรณคดีฝรั่งเศส (Old and Contemporary French Literature) 
720302 - วรรณคดีเปรียบเทียบ (Comparative Literature) 

7204 - วรรณคดีไทย (Thai Literature) 
720401 - วรรณคดีร่วมสมัย (Contemporary Thai Literature) 

- วรรณคดีท้องถิ่น (Thai Local Literature)   
  - วรรณคดีกับสังคม/วัฒนธรรมไทย (Thai Literature and Society /Culture) 
  - วรรณคดีและภำษำ (Literature and Language) 
720402 - คติชนวิทยำ (Thai Folklore) 
720403 - วรรณคดีสมัยเก่ำ (Old Thai Literature) 

- วรรณคดีท้องถิ่น (Thai Local Literature)   
  - วรรณคดีกับสังคม/วัฒนธรรมไทย (Thai Literature and Society /Culture) 
  - วรรณคดีและภำษำ (Literature and Language) 

7301 - ไทยศึกษา (Thai Studies) 
730101 - ชำติพันธุ์ศึกษำ (Ethnic Studies) 
730102 - อำณำบริเวณศึกษำ (Area Studies) 
730103 - ชุมชนศึกษำ (Communities Studies) 
730104 - วัฒนธรรมศึกษำ (Culture Studies) 
730105 - ศิลปวัฒนธรรมไทย (Thai Culture Studies) 
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730106 - มำนุษยวิทยำ (Anthropology) 
730107 - คติชนวิทยำ (Thai Folklore) 
730108 - สตรีศึกษำ (Women’s Studies) 
730109 - สยำมคดีศึกษำ (Siamese Studies) 

7302 - ญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies) 
730201 - ชำติพันธุ์ศึกษำ (Ethnic Studies) 
730202 - อำณำบริเวณศึกษำ (Area Studies) 
730203 - ชุมชนศึกษำ (Communities Studies) 

7303 - จีนศึกษา (Chinese Studies) 
730301 - ชำติพันธุ์ศึกษำ (Ethnic Studies) 
730302 - อำณำบริเวณศึกษำ (Area Studies) 
730303 - ชุมชนศึกษำ (Communities Studies) 

7401 - ภาษาศาสตร์ (Linguistics) 
740101 - สัทศำสตร์และสัทวิทยำ (Phonetics and Phonology) 
740102 - วำกยสัมพันธ์และอรรถศำสตร์ (Syntax and Semantics) 
740103 - วัจนปฏิบัติศำสตร์และปริจเฉทวิเครำะห์ หรือ วัจนปฏิบัติศำสตร์และ 
     สัมพันธสำรวิเครำะห์ (Pragmatics and Discourse Analysis)  
740104 - ภำษำศำสตร์เชิงประวัติ (Historical Linguistics) 
740105 - ภำษำศำสตร์สังคม (Sociolinguistics) 
  - ภำษำถ่ิน หรือ ภำษำศำสตร์ภำษำถ่ิน (Dialectology) 
740106 - ภำษำศำสตร์จิตวิทยำและกำรรับรู้ภำษำ (Psycholinguistics and  

      Language Acquisition) 
740107 - ภำษำศำสตร์คลังข้อมูล (Corpus Linguistics) 
740108 - ภำษำศำสตร์คอมพิวเตอร์ (Computational Linguistics) 
  - กำรบันทึกและอนุรักษ์ภำษำ (Language Documentation  

      and Conservation) 
  740109 - ภำษำศำสตร์ชำติพันธุ์ (Ethnolinguistics) 

   - ภำษำและวัฒนธรรมเพื่อกำรพัฒนำ (Languages and Cultures  
     for Development) 
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7501 - ประวัติศาสตร์ (History) 
750101 - ประวัติศำสตร์ไทย (Thai History) 
750102 - ประวัติศำสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Histories) 
750103 - ประวัติศำสตร์จีน (Chinese History) 
750104 - ประวัติศำสตร์ญี่ปุ่น (Japanese History) 
750105 - ประวัติศำสตร์ตะวันออกกลำง (Middle East History) 
750106 - ประวัติศำสตร์โลกมุสลิม (Islamic World History) 
750107 - ประวัติศำสตร์ยุโรป (European History)  

7601 - โบราณคดี (Archaeology) 
7701 - ศิลปะการละคร (Dramatic Arts) 

770101 - กำรเขียน กำรสร้ำงบท กำรแปลบทและกำรดัดแปลงบท (Playwriting) 
770102 - วรรณกรรมและกำรวิจำรณ์ละคร (Drama Literature and Criticism) 
770103 - ละครประยุกต์ ละครเยำวชน ละครในกำรศึกษำ (Contemporary Dramatic Arts) 

7801 - ศาสนา และเทววิทยา (Religion and Theology)  
780101 - พุทธศำสน์ศึกษำ (Buddhist Studies) 
780102 - อิสลำมศึกษำ (Islamic Studies) 
780103 - เทววิทยำ (Theology) 
780104 - ศำสนำศึกษำ (Religious Studies) 
780105 - คริสตศำสน์ศึกษำ (Christian Studies) 

7901 - การแปลและการล่าม (Translation and Interpretation) 
    790101 - กำรแปลศึกษำ (Translation Studies) 

       790102 - กำรล่ำมศึกษำ (Interpreting Studies) 
8001 - ปรัชญา (Philosophy) 

800101 - ปรัชญำตะวันตก (Western Philosophy) 
- จริยศำสตร์ (Ethics) 

   - อภิปรัชญำ (Metaphysics) 
   - ญำณวิทยำ (Epistemology) 
   - สุนทรียศำสตร์ (Aesthetics) 
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800102 - ปรัชญำตะวันออก (Eastern Philosophy) 
- พุทธปรัชญำ (Buddhist Philosophy)  

   - จริยศำสตร์ (Ethics) 
   - อภิปรัชญำ (Metaphysics) 
   - ญำณวิทยำ (Epistemology) 

    - สุนทรียศำสตร์ (Aesthetics) 
 

วิจิตรศิลป์ 
 8101 - ทัศนศิลป์ (Visual Arts) 
  810101 - จิตรกรรม (Painting) 
  810102 - ประติมำกรรม (Sculpture) 
  810103 - ภำพพิมพ์ (Graphic Arts) 
  810104 - ศิลปะไทย (Thai Arts) 
  810105 - ศิลปะสื่อผสม (Multimedia Arts) 
  810106 - ศิลปกำรจัดวำง (Installation Arts) 
  810107 - ศิลปกับสิ่งแวดล้อม (Environment Arts) 
  810108 - ภูมิทัศนศิลป์ (Land Arts) 
  810109 - ดิจิทัลอำร์ต (Digital Arts) 
  810110 - คอมพิวเตอร์อำร์ต (Computer Arts) 
  810111 - ภำพยนตร์ (Cinema Arts) 
  810112 - ภำพถ่ำย (Photo Arts) 

810113 - ศิลปะภำพถ่ำย (Photo Arts) 
810114 - ศิลปะกำรถ่ำยภำพ (Photography Arts) 

   810115 - ศิลปะชุมชน (Community Arts) 
   810116 - ศิลปะวีดิทัศน์ (Video Arts) 
   810117 - ทฤษฎีศิลป์  (Art Theory) 

  8102 - นฤมิตศิลป์ (Creative Arts) 
  810201 - เรขศิลป์ (Graphic Design) 
  810202 - แฟชั่นและสิ่งทอ (Fashion & Textile) 
  810203 - มัณฑณศิลป์ (Decorative Arts) 

810204 - หัตถศิลป์ (Craftsmanship Arts) 
  810205 - นิทรรศกำรศิลป์ (Art Exhibition) 
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  8103 - โสตศิลป์ หรือ คีตศิลป์ หรือ ดุริยางคศิลป์ (Music) 
810301 - คีตศิลป์ไทย (Thai Vocal Music) 

  810302 - ดนตรีไทย หรือ ดุริยำงคศิลป์ไทย (Thai Music) 
  810303 - ดนตรีสำกล หรือ ดุริยำงคศิลป์ตะวันตก (Western Music) 
  810304 - ดนตรีไทยร่วมสมัย (Thai Contemporary Music) 
  810305 - ดนตรีสื่อผสม (Multimedia Music) 
  810306 - ดนตรีพื้นบ้ำน (Folk Music) 
    810307 - ดนตรีวิทยำ (Musicology) 
   810308 - ดนตรีบ ำบัด (Music Therapy) 
        810309 - ดนตรีชำติพันธุ์วิทยำ (Ethnomusicology) 
   810310 - กำรสอนดนตรี (Music Pedagogy) 

 8104 - นาฏศิลป์ (Dance) หรือ ศิลปะการแสดง (Performing Arts) 
  810401 - นำฏศิลป์สำกล หรือ นำฏศิลป์ตะวันตก (Western Dance) 
  810402 - นำฏศิลป์ตะวันออก (Eastern Dance) 

810403 - นำฏศิลป์ไทย (Thai Dance) 
810404 - นำฏศิลป์พื้นบ้ำน (Folk Dance) 

  810405 - ศิลปะกำรแสดงร่วมสมัย (Contemporary Performing Arts) 
  810406 - ศิลปะกำรแสดงข้ำมสื่อ (Transmedia Performing Arts) 
  810407 - ศิลปะกำรแสดงผสมสื่อ (Multimedia Performing Arts)   
   810408 - ศิลปะกำรละคร (Theatre Arts) 
  810409 - กำรออกแบบเพ่ือกำรแสดง (Theatre Design) 
  810410 - กำรแสดงและก ำกับกำรแสดง (Acting and Directing) 
  810411 - เพลงและดนตรีเพื่อกำรแสดง (Music and Sound for Theatre) 
  810412 - กำรแสดงละครประยุกต์ ละครเยำวชน ละครในกำรศึกษำ (Applied Theatre) 
    810413 - นำฏศิลป์ร่วมสมัย (Contemporary Dance) 
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ประยุกต์ศิลป์ 
 8501 - ประยุกต์ศิลป์ (Applied Arts) 
   850101 - แฟชั่นและสิ่งทอ (Fashion and Textile)   
  850102 - เครื่องลงรัก (Lacquer Work)   
   850103 - ศิลป์ประดิษฐ์ (Creative Arts)   
   8502 - ออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Design) 
  850201 - ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) 
  850202 - ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผำ (Ceramic Design) 
  850203. - ออกแบบเซรำมิกส์ (Ceramic Design) 
  850204 - ออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) 

850205 - ออกแบบเครื่องประดับ (Jewelry Design) 
 8503 - ออกแบบพาณิชยศิลป์ (Commercial Design) 
  850301 - ออกแบบนิเทศศิลป์ (Visual Communication Design) 
  850302 - ออกแบบเลขศิลป์ (Graphic Design) 
  850303 - ออกแบบสื่อโฆษณำภำพยนตร์ (Cinema Media Design) 

850304 - ออกแบบสื่อสำร (Communication Design) 
 8504 - ออกแบบตกแต่ง (Design) 
  850401 - ออกแบบตกแต่งภำยใน (Interior Design) 
  850402 - ออกแบบตกแต่งภำยนอก (Exterior Design) 
  850403 - ออกแบบตกแต่งสถำปัตยกรรมภำยใน (Interior Architecture Design) 
  850404 - ออกแบบจัดสวน (Garden Design) 
 8505 - ประวัติศาสตร์ศิลป์ (History of Arts) 
 
ภูมิภาคศึกษา - Regional Studies * 
  9101 - เอเชียศึกษา (Asian Studies) 
 9102 - อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies) 
 9103 - ยุโรปศึกษา (European Studies) 
 9104 - อัฟริกาศึกษา (African Studies) 
 9105 - ลาตินอเมริกาศึกษา (Latin American Studies) 
  9106 - เอเชียตะวันออกศึกษา (East Asian Studies)  
 

 *  หมำยถึง  ภูมิภำคระหว่ำงประเทศ 
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พื้นที่ศึกษา - Area Studies 
 9121 - จีนศึกษา (Chinese Studies) 
 9122 - เกาหลีศึกษา (Korean Studies) 
 9123 - ญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies) 
 9124 - เขมรศึกษา (Khmer Studies) 
 9125 - อเมริกาศึกษา (American Studies) 
  9126 - อินเดียศึกษา (Indian Studies) 
 
ชาติพันธุ์ศึกษา - Ethnic Group Studies  
 9141 - มุสลิมศึกษา (Muslim Studies) 
 9142 - อาหรับศึกษา (Arabian Studies) 
 
อ่ืนๆ 
 9151 - การท่องเที่ยวและการโรงแรม (Hotel and Tourism) 
   915101 - กำรจัดกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว (Hotel and Tourism Management) 
   915102 - กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว (Tourism Management) 
   915103 - กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและกำรขนส่ง (Transportation and Tourism  
      Destination Development) 
   915104 - กำรจัดกำรโรงแรม (Hotel Management) 
 9156 - คหกรรมศาสตร์ (Home Economics) 
   915601 - อำหำรและโภชนำกำร (Food and Nutrition) 
   915602 - กำรออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้ำ (Garment Design and Dressmaking) 
   915603 - ศิลป์ประดิษฐ์ (Creative Arts)    
 9161 - การบริหารงานยุติธรรม (Justice Administration) 
 9162 - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) 
 9163 - สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (Human Rights and Peace Studies) 
        916301 - สันติศึกษำ (Peace Studies) 
        916302 - สิทธิมนุษชน (Human Rights) 
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  9164 - วัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) 
   916401 - พิพิธภัณฑ์ศึกษำและกำรจัดกำรมรดกวัฒนธรรม (Museum Studies and  
      Cultural Heritage Management) 

916402 - ภำพยนตร์ศึกษำและสื่อศึกษำ (Movies and Media Studies) 
        916403 - พหุวัฒนธรรมศึกษำ (Multicultural Studies) 
   916404 - วัฒนธรรมสุขภำพ (Culture and Health)   
        916405 - ภำษำและวัฒนธรรมเพื่อกำรพัฒนำ (Language and Culture for  
      Development)   

916406 - กำรสื่อสำรระหว่ำงวัฒนธรรม (Intercultural Communication)    
916407 - วัฒนธรรมจีน (Chinese Culture)   
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ประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา

แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  

พ.ศ. 2563 



ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารพิจารณาแตง่ตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหนง่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

เพ่ือให้หลักเกณฑ์การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์  เป็นช่องทางในการพัฒนาคุณภาพวิชาการและนวัตกรรมของประเทศ  รวมทั้ง
ครอบคลุมผลงานที่คณาจารย์ได้น าความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ไขปัญหา  
และพัฒนาชุมชน  สังคม  หรือประเทศ  ตลอดจนผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็น
สถาบันอุดมศึกษาชั้นน าระดับนานาชาติและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  และมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ก.พ.อ.  ก าหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับ  ทั้งนี้  สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนด
หลักเกณฑ์เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพันธกิจและนโยบายการพัฒนาอาจารย์ของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษาได้  แต่ต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานกลางที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศ  ก.พ.อ.  และเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  ดังนี้   
  ๑.๑ ประกาศ  ก.พ.อ.  และเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์

และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

  ๑.๒ ประกาศ  ก.พ.อ.  และเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ข้อ ๒ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

หมวด  ๑ 
การแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าให้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

 
 

ข้อ ๓ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ   
จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  
ประกอบด้วย 
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  ๓.๑ ประธานกรรมการ  ซึ่งมาจากกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์   

  ๓.๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งต้องไม่ใช่บุคลากรและไม่เคยเป็นบุคลากรในสังกัด
สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ  โดยครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน  ในสถาบันอุดมศึกษา
จ านวนไม่น้อยกว่าหกคน   

ข้อ ๔ การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์  ให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ผลการสอน  ผลงานทางวิชาการ  และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ตามที่ก าหนดในประกาศนี้และเอกสารแนบท้าย 

การพิจารณาแต่งตัง้ในวรรคแรกกระท าได ้ ๒  วิธี  คือ  การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ  และการแต่งตั้ง  
โดยวิธีพิเศษ 

ข้อ ๕ การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติให้ด าเนินการ  
ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

  ๕.๑ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
   ๕.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง   
    ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ผู้นั้นต้อง

ด ารงต าแหน่งอาจารย์  และท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี  หรือ   
    ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ผู้นั้นต้อง

ด ารงต าแหน่งอาจารย์  และท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี  หรือ   
    ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  ผู้นั้นต้อง

ด ารงต าแหน่งอาจารย์  และท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  และพ้นระยะทดลองการปฏิบัติงาน   
ที่ก าหนดโดยสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ   

    ในกรณีที่ผู้ขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการเคยได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษ  
ในสถาบันอุดมศึกษาที่  ก.พ.อ.  รับรอง  และได้สอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่ง  ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า
สามหน่วยกิตระบบทวิภาค  หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพที่ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งมาแล้ว  อาจน าระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์พิเศษ ในภาคการศึกษาที่สอน   
หรือปฏิบัติงานด้านวิชาชีพนั้นมารวมค านวณเวลาในการสอนให้สามในสี่ส่วนของเวลาที่ท าการสอน 

    ในกรณีที่อาจารย์ผู้ใดได้รับวุฒิเพ่ิม  ให้นับระยะเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์ก่อนได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นและเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอาจารย์หลังจากได้รับ
วุฒิเพ่ิมขึ้นรวมกัน  เพ่ือขอแต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่ก าหนด  
ไว้ในคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

   ๕.๑.๒ ผลการสอน  ต้องประเมินคุณภาพการสอนของผู้ขอที่ครอบคลุมข้อมูล
ที่จ าเป็นทุก ๆ  ด้าน  โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้  
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สามารถประเมินการเรียนรู้ได้ผลถกูตอ้งที่สุด  และสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง  ทั้งในระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  หรือรองศาสตราจารย์  แต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให้สูงขึ้นตามระดับ
ต าแหน่งที่ประเมินได ้

    ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร   
ของสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค  และมีความช านาญในการสอน 
จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน  ส าหรับ  
กรณีที่ผูข้อได้ท าการสอนหลายวชิาหรือสอนวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน  จะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน   
ที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  ในทุกวิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน  แล้วแต่กรณี  ซึ่งรวมกันได้   
ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค  และมีคุณภาพตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด  มีการอ้างอิง
แหล่งที่มาและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว  โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษาตามข้อ  ๕   
แนวทางการประเมินผลการสอนในเอกสารแนบท้าย 

   ๕.๑.๓ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพระดับ  B  
และมีปริมาณอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

    (๑) งานวิจัย  ๒  เรื่อง  หรือ 
    (๒) งานวิจัย  ๑  เรื่อง  และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น   
     ๑  รายการ  หรือ 
    (๓) งานวิจัย  ๑  เรื่อง  และผลงานวิชาการรับใช้สังคม   
     ๑  เรื่อง  หรือ   
    (๔) งานวิจัย  ๑  เรื่อง  และต าราหรือหนังสือ  ๑  เล่ม   
    โดยที่งานวิจัยตาม  (๑) - (๔)  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ผู้ขอต้องเป็น

ผู้ประพันธ์อันดับแรก  (First  author)  หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ  (Corresponding  author)  ทั้งนี้  
ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

    ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์นั้น  ผู้ขออาจใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม   
ที่ได้รับการประเมินให้มีคุณภาพระดับ  B  หรือบทความทางวิชาการที่ได้รับการประเมินให้มีคุณภาพระดับ  B+  
แทนงานวิจัยตาม  (๒) - (๔)  ได้  โดยที่ผลงานอย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  
(First  author)  ทั้งนี้  ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

    การน างานวิจัยหรืองานใด ๆ  ที่ท าเป็นส่วนหนึ่ งของการศึกษา 
เพื่อรับปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือเพื่อส าเร็จการศึกษา  มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ  ตามข้อนี้
จะกระท ามิได้  เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ท าการศึกษาหรือวิจัยเพ่ิมเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม  
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จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด  ในกรณี เช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษา 
หรือวิจัยที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมเท่านั้น 

    ทั้ งนี้   ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องได้รับการเผยแพร่   
ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพ  
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ  หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง  (peer  reviewer)   
ที่มาจากหลากหลายสถาบันตามเอกสารแนบท้าย 

   ๕.๑.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ดังนี้ 

    (๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ  ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น  ไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่  
ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ  รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใด ๆ  จากผลงานเดิมของตน  โดยไม่อ้างอิง
ผลงานเดิมตามหลักวิชาการ  ทั้งนี้  ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

    (๒) ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงาน
ทางวิชาการของตนเองเพ่ือแสดงหลักฐานของการค้นคว้า   

    (๓) ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิ  
ส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน   

    (๔) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการ
เป็นเกณฑ์  ปราศจากอคติ  และเสนอผลงานตามความเป็นจริง  ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัย  
โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว  หรือเพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น  และเสนอผลงานตามความเป็นจริง 
ไม่ขยายข้อค้นพบ  โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ 

    (๕) ต้องน าผลงานทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรม 
และชอบด้วยกฎหมาย 

    (๖) หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการท าการวิจัยในคน  
หรือสัตว์  ผู้ขอจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจั ยของสถาบัน   
ที่มีการด าเนินการ 

  ๕.๒ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
   ๕.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ผู้ขอต้องด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี   
   ๕.๒.๒ ผลการสอน  ให้น าความในข้อ  ๕.๑.๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

แต่ต้องมีความช านาญพิเศษในการสอน   
   ๕.๒.๓ ผลงานทางวิชาการ  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการ  ได้  ๓  วิธี  

ดังนี้   
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    วิธีที่  ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ
ระดับ  B+  และมีปริมาณอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

      (๑) งานวิจัย  ๒  เรื่อง  หรือ 
      (๒) งานวิจัย  ๑  เรื่อง  และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น   
       ๑  รายการ  หรือ   
      (๓) งานวิจัย  ๑  เรื่อง  และผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ๑  เรื่อง 
      และ 
      (๔) ต ารา  หรือ  หนังสือ  ๑  เล่ม 
    โดยที่งานวิจัยตาม  (๑) - (๓)  ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ 

ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  หรือฐานข้อมูล  TCI  กลุ่ม  ๑  และอย่างน้อย  
๑  เรื่อง  ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (First  author)  หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ  (Corresponding  
author)  และต าราหรือหนังสือ  อย่างน้อย  ๑  เล่ม  ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (First  author)  
ทั้งนี้  ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

    วิธีที่  ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ 
และมีปริมาณ  ดังต่อไปนี้   

      (๑) งานวิจัย  อย่างน้อย  ๓  เรื่อง   
       มีคุณภาพระดับ  A  อย่างน้อย  ๒  เรื่อง   
       และมีคุณภาพระดับ  B+  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  หรือ 
      (๒) งานวิจัย  อย่างน้อย  ๒  เรื่อง  มีคุณภาพระดับ  A   
       และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง 
       มีคุณภาพระดับ  B+  หรือ   
      (๓) งานวิจัย  อย่างน้อย  ๒  เรื่อง  มีคุณภาพระดับ  A   
       และผลงานวิชาการรับใช้สังคม  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง 
       มีคุณภาพระดับ  B+   
    โดยที่งานวิจัยตาม  (๑) - (๓)  ต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ 

ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  หรือฐานข้อมูล  TCI  กลุ่ม  ๑  และอย่างน้อย   
๒  เรื่อง  ที่มีคุณภาพระดับ  A  ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (First  author)  หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ   
(Corresponding  author)  ทั้งนี้  ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

   ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์  โดยวิธีที่  ๒  นั้น  ผู้ขออาจใช้ต าราหรือหนังสือ  อย่างน้อย  ๒  เล่ม  ที่มีคุณภาพ
ระดับ  A  ซึ่งผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (First  author)  และอย่างน้อย  ๑  เล่ม  ที่มีคุณภาพ
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ระดับ  B+  แทนผลงานตาม  (๑) - (๓)  ได้  ทั้งนี้  ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
ตามเอกสารแนบท้าย 

    การน างานวิจัยหรืองานใด ๆ  ที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
เพื่อรับปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือเพื่อส าเร็จการศึกษา  มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ  ตามข้อนี้  
จะกระท ามิได้  เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ท าการศึกษาหรือวิจัยเพ่ิมเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม  
จนปรากฏความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด  ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษา  
หรือวิจัยที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมเท่านั้น   

    ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับ 
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเดิม  และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  
พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในสาขาวิชานั้น  ๆ  หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง  (peer  reviewer)  ที่มาจากหลากหลายสถาบัน   
ตามเอกสารแนบท้าย   

    ทั้งนี้  อนุโลมให้ใช้ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  ไม่เกินห้าปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
จ านวน  ๑  ใน  ๓  ของผลงานที่น ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง  โดยผลการตัดสินจะต้องมีผลงานใหม่  
หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวนอย่างน้อย   
๒  เรื่องด้วย   

    วิธีที่  ๓ ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชา
ทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์  แพทยศาสตร์  และสาขาวิชาอื่น  ๆ  ตามที่  ก.พ.อ.  
ก าหนด  ผู้ขอต้องเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 

      (๑) งานวิจัยอย่างน้อย  ๑๐  เรื่อง  ที่ได้รับการเผยแพร่ 
ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล  Quartile1  และ  Quartile2  ของ  Scopus  หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยอย่างน้อย  ๕  เรื่อง  ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก   
(First  author)  หรือเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ  (Corresponding  author)  และ 

      (๒) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก  Scopus  โดยรวม  
(Life-time  Citation)  อย่างน้อย  ๕๐๐  รายการ  โดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง  และ 

      (๓) มีค่า  Life-time  h-index  (Scopus)  ไม่น้อยกว่า  ๘  และ 
      (๔) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย  (Principal  investigator)  

ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน  อย่างน้อย  ๕  โครงการ  (Life-time) 
      ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชา

ทางบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  และสาขาวิชาอื่น ๆ  ตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  ผู้ขอต้องเสนอเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

้หนา   ๒๕
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      (๑) งานวิจัยอย่างน้อย  ๕  เรื่อง  ที่ได้รับการเผยแพร่ 
ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล  Scopus  หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
โดยอย่างน้อย  ๓  เรื่อง  ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (First  author)  หรือเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ  
(Corresponding  author)  และ 

      (๒) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก  Scopus  โดยรวม  
(Life-time  Citation)  อย่างน้อย  ๑๕๐  รายการ  โดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง  และ 

      (๓) มีค่า  Life-time  h-index  (Scopus)  ไม่น้อยกว่า  ๔  และ 
      (๔) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย  (Principal  investigator)  

ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน  อย่างน้อย  ๕  โครงการ  (Life-time) 
    ทั้งนี้  หากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  พิจารณา

เห็นว่าจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๕.๑.๔  และผลงาน 
ทางวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว  ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติ  
โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ   

   ๕.๒.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง  
รองศาสตราจารย์ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๕.๑.๔ 

  ๕.๓ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์   
   ๕.๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  ผู้ขอต้องด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์

และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี   
   ๕.๓.๒ ผลการสอน  ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้  

ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา   
   ๕.๓.๓ ผลงานทางวิชาการ  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้  ๓  วิธี  

ดังนี้ 
    วิธีที่  ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ

ระดับ  A  และมีปริมาณ  ดังต่อไปนี้   
      (๑) งานวิจัย  อย่างน้อย  ๕  เรื่อง  ต้องได้รับการเผยแพร่ใน   
       วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  

       ก.พ.อ.  ก าหนด  หรือ 
      (๒) งานวิจัย  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ต้องได้รับการเผยแพร่ใน 
       วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่  

       ก.พ.อ.  ก าหนด  และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
       ที่ต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  ตามที่  

้หนา   ๒๖
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       ก.พ.อ.  ก าหนด  หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม  
       รวมกันทั้งหมด  อย่างน้อย  ๕  เรื่อง   

      และ   
      (๓) ต ารา  หรือ  หนังสือ  อย่างน้อย  ๑  เล่ม   
    โดยที่ผลงานตาม  (๑) - (๒)  อย่างน้อย  ๒  เรื่อง  ผู้ขอต้องเป็น

ผู้ประพันธ์อันดับแรก  (First  author)  หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ  (Corresponding  author)   
และต าราหรือหนังสือ  อย่างน้อย  ๑  เล่ม  ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (First  author)  ทั้งนี้  
ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

    วิธีที่  ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ  
และมีปริมาณ  ดังต่อไปนี้ 

      (๑) งานวิจัย  อย่างน้อย  ๕  เรื่อง  ต้องได้รับการเผยแพร่
ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  ที่มีคุณภาพระดับ  A+  อย่างน้อย  
๒  เรื่อง  และมีคุณภาพระดับ  A  อย่างน้อย  ๓  เรื่อง  
หรือ   

      (๒) งานวิจัย  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ต้องได้รับการเผยแพร่
ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามที่   ก.พ.อ.  ก าหนด  และผลงานทางวิชาการ 
ในลักษณ ะอื่ นที่ ต้ องได้ รับการเผยแพร่ ในระดับ
นานาชาติตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  หรือผลงานวิชาการ
รับใช้สังคม  รวมกันทั้งหมด  อย่างน้อย  ๕  เรื่อง   
โดยที่ผลงานทางวิชาการ  อย่างน้อย  ๒  เรื่อง  ต้องมี
คุณภาพระดับ  A+  และอีกอย่างน้อย  ๓  เรื่อง   
มีคุณภาพระดับ  A 

      (๓) งานวิจัย  อย่างน้อย  ๑๐  เรื่อง  ต้องได้รับการเผยแพร่
ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  ที่มีคุณภาพระดับ  A  หรือ 

    โดยที่ผลงานตาม  (๑) - (๒)  อย่างน้อย  ๒  เรื่อง  ที่มีคุณภาพระดับ  A+   
และอย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ที่มีคุณภาพระดับ  A  ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (First  author)   
หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ  (Corresponding  author)  ส าหรับผลงานตาม  (๓)  อย่างน้อย  ๖  เรื่อง   
ที่มีคุณภาพระดับ  A  ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (First  author)  หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ  
(Corresponding  author)  ทั้งนี้  ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

้หนา   ๒๗
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   ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ 
และมนุษยศาสตร์นั้น  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้  ดังนี้   

    วิธีที่  ๑ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ
ระดับ  A  และมีปริมาณ  ดังต่อไปนี้   

      (๑) งานวิจัย  อย่างน้อย  ๓  เรื่อง  ต้องได้รับการเผยแพร่  
ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  
ตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  หรือ   

      (๒) งานวิจัย  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ต้องได้รับการเผยแพร่  
ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามที่   ก.พ.อ.  ก าหนด  และผลงานทางวิชาการ 
ในลักษณะอื่น  หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม  รวมกัน
ทั้งหมด  อย่างน้อย  ๓  เรื่อง   

      และ   
      (๓) ต ารา  หรือ  หนังสือ  อย่างน้อย  ๒  เล่ม   
    โดยที่ผลงานตาม  (๑) - (๒)  อย่างน้อย  ๒  เรื่อง  ผู้ขอต้องเป็น

ผู้ประพันธ์อันดับแรก  (First  author)  หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ  (Corresponding  author)   
และต าราหรือหนังสือ  อย่างน้อย  ๑  เล่ม  ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (First  author)  ทั้งนี้  
ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

    วิธีที่  ๒ ผลงานทางวิชาการต้องประกอบด้วยผลงานที่มีคุณภาพ  
และมีปริมาณ  ดังต่อไปนี้   

      (๑) งานวิจัย  อย่างน้อย  ๕  เรื่อง  ต้องได้รับการเผยแพร่  
ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  โดยที่ผลงานวิจัยอย่างน้อย  
๒  เรื่อง  ต้องมีคุณภาพระดับ  A+  และอีกอย่างน้อย  
๓  เรื่อง  มีคุณภาพระดับ  A  หรือ 

      (๒) งานวิจัย  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ต้องได้รับการเผยแพร่
ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามที่   ก.พ.อ.  ก าหนด  และผลงานทางวิชาการ 
ในลักษณะอื่น  หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม  รวมกัน
ทั้งหมด  อย่างน้อย  ๕  เรื่อง  โดยที่ผลงานทางวิชาการ  
อย่ างน้ อย  ๒   เรื่ อง  ต้ องมีคุณ ภาพระดับ   A+   
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และผลงานทางวิชาการอีกอย่ างน้อย  ๓   เรื่อง   
มีคุณภาพระดับ  A  หรือ   

      (๓) ต ารา  หรือ  หนังสือ  อย่างน้อย  ๓  เล่ม  ต้องมีคุณภาพ  
ระดับ  A+  อย่างน้อย  ๑  เล่ม  และอีกอย่างน้อย   
๒  เล่ม  มีคุณภาพระดับ  A 

    โดยที่ผลงานตาม  (๑) - (๒)  มีคุณภาพระดับ  A+  อย่างน้อย   
๒  เรื่อง  และมีคุณภาพระดับ  A  อย่างน้อย  ๑  เรื่อง  ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (First  author)  
หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ  (Corresponding  author)  ส าหรับต าราหรือหนังสือ  มีคุณภาพระดับ  A+  
อย่างน้อย  ๑  เล่ม  และมีคุณภาพระดับ  A  อย่างน้อย  ๒  เล่ม  ผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  
(First  author)  ทั้งนี้  ตามลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 

   การน างานวิจัยหรืองานใด ๆ  ที่ท าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
ประกาศนียบัตร  หรือเพ่ือส าเร็จการศึกษา  มาเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ  ตามข้อนี้จะกระท ามิได้  
เว้นแต่ผู้ขอได้แสดงหลักฐานว่าได้ท าการศึกษาหรือวิจัยเพ่ิมเติมขยายผลต่อจากเรื่องเดิม  จนปรากฏ
ความก้าวหนา้ทางวชิาการอย่างเหน็ได้ชัด  ในกรณีเช่นนี้ให้พิจารณาเฉพาะผลการศึกษาหรือวิจัยที่เพ่ิมขึ้น
จากเดิมเท่านั้น   

   ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเดิม  และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด   
พร้อมแสดงหลักฐานว่าการเผยแพร่นั้นได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
ในสาขาวิชานั้น  ๆ  หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง  (peer  reviewer)  ที่มาจากหลากหลายสถาบัน   
ตามเอกสารแนบท้าย 

   ทั้งนี้  อนุโลมให้ใช้ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ 
ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  ไม่เกินห้าปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  จ านวน  ๑  ใน  ๓  
ของผลงานที่น ามาเสนอขอก าหนดต าแหน่ง  โดยผลการตัดสินจะต้องมีผลงานใหม่หลังจากที่ได้รั บ 
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวนอย่างน้อย  ๓  เรื่องด้วย 

    วิธีที่  ๓ ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชา
ทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์  แพทยศาสตร์  และสาขาวิชาอื่น ๆ  ตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  
ผู้ขอต้องเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 

      (๑) งานวิจัยอย่างน้อย  ๑๐  เรื่อง  ที่ได้รับการเผยแพร่ 
ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล  Quartile1  และ  Quartile2  ของ  Scopus  หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์   โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ ประพันธ์อันดับแรก  (First  author)   
หรือเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ  (Corresponding  author)  และ 
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      (๒) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก  Scopus  โดยรวม  
(Life-time  Citation)  อย่างน้อย  ๑,๐๐๐  รายการ  โดยไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง  และ 

      (๓) มีค่า  Life-time  h-index  (Scopus)  ไม่น้อยกว่า  ๑๘  
และ 

      (๔) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย  (Principal  investigator)  
ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน  อย่างน้อย  ๑๐  โครงการ  (Life-time)   

      ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชา
ทางบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  และสาขาวิชาอื่น ๆ  ตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  ผู้ขอต้องเสนอเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 

      (๑) งานวิจัยอย่างน้อย  ๑๐  เรื่อง  ที่ได้รับการเผยแพร่ 
ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล  Scopus  หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์  
โดยผู้ขอต้องเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก  (First  author)  หรือเป็นผู้ประพันธ์บรรณกิจ  (Corresponding  
author)  และ 

      (๒) มีงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงจาก  Scopus  โดยรวม  
(Life-time  Citation)  ซึ่งไม่นับงานวิจัยที่อ้างอิงตนเอง  ดังต่อไปนี้ 

       - สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ  อย่างน้อย  ๕๐๐  รายการ   
       - สาขาวิชาทางเศรษฐศาสตร์  อย่างน้อย  ๒๐๐  รายการ   
       และ 
      (๓) มีค่า  Life-time  h-index  (Scopus)  ไม่น้อยกว่า  ๘  และ 
      (๔) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย  (Principal  investigator)  

ท่ีได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน  อย่างน้อย  ๑๐  โครงการ  (Life-time) 
     ทั้ งนี้   หากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  

พิจารณาเห็นว่าจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๕.๑.๔  และผลงาน
ทางวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว  ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติ  
โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 

   ๕.๓.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งศาสตราจารย์ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๕.๑.๔ 

ข้อ ๖ วิธีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

  ๖.๑ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และรองศาสตราจารย์   
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   ๖.๑.๑ ให้คณะวิชาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  ตามแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่  ก.พ.อ.  
ก าหนด  พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย   

   ๖.๑.๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอน  
โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม   

   ๖.๑.๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
ในสาขาวิชานั้น ๆ  ซึ่งมีองค์ประกอบ  ดังนี้ 

    (๑) ประธานกรรมการ  ซึ่งต้องแต่งตั้งจากกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ   

    (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนสามถึงห้าคน   
   การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ  

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่  ก.พ.อ.  ก าหนด
ส าหรับสาขาวิชาที่เสนอขอ  หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาและผลงานที่เสนอขอ  
โดยต้องไม่ใช่บุคลากรและไม่เคยเป็นบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษานั้น  ๆ  รวมทั้งมีต าแหน่ง   
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอ  และก าหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทร งคุณวุฒิ 
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  โดยมีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด  และให้การด าเนินการ   
อยู่ในชั้นความลับทุกขั้นตอน   

   ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม  สภาสถาบันอุดมศึกษา 
อาจก าหนดไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา  ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผู้ที่ปฏิบัติงาน
ร่วมกับชุมชนที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ  ท าหน้าที่เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคแรก  เพ่ิมเติมได้ไม่เกินสองคน  โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก  ก.พ.อ.   
ก่อนด าเนินการแต่งตั้ง 

   ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นต้องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยเป็นบุคลากร
ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษานั้น  ให้แต่งตั้งได้ไม่เกิน  ๑  คน  และแจ้งรายละเอียดเหตุผลความจ าเป็น   
ให้  ก.พ.อ.  ทราบ  เมื่ อรายงานผลการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  หรือเสนอขอให้น าความ 
กราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  แล้วแต่กรณี  เพ่ือประกอบ  
การพิจารณาของ  ก.พ.อ.  เป็นราย ๆ  ไป 

   ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นที่สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถแต่งตั้ ง  
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่  ก.พ.อ.  ก าหนดได้  ให้ขอความเห็นชอบจาก  ก.พ.อ.   
เป็นราย ๆ  ไป   
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   ทั้งนี้  การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามประกาศ  ก.พ.อ.  
เรื่อง  มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิ ชาการ   
และผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  
ของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

   ทั้งนี้   เกณฑ์การตัดสิน  ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพ 
ที่แสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น  การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก   

   ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท า
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
และรองศาสตราจารย์  ที่มีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่าคุณภาพของผลงานทางวิชาการขอ งผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งอยู่ในเกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่   ก.พ.อ.  ก าหนดนั้น  สภาสถาบันอุดมศึกษา  
อาจก าหนดยกเว้นการประชุมไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบัน  โดยให้ถือเอาผลการประเมินดังกล่าว  
เป็นผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ  
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการก็ได้   

   ๖.๑.๔ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็น
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ  ๖.๑.๓  แล้ว  ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา  
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ  ส าหรับกรณีที่มีมติอนุมัติให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่ งตั้ง  และแจ้งให้  ก.พ.อ.  ทราบ 
ภายในสามสิบวัน  นับตั้งแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง  พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด  ทั้งนี้  ก.พ.อ.  จะพิจารณาการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ก าหนดในประกาศนี้  รวมทั้งสาระและความถูกต้องเหมาะสมของการพิจารณาอนุมัติ   
และแจ้งผลการพิจารณาให้สภาสถาบันอุดมศึกษาทราบต่อไป  และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตามนั้น   

   ค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต้องระบุสาขาวิชาของต าแหน่ง  
ทางวิชาการที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอด้วย 

  ๖.๒ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
   ๖.๒.๑ ให้น าความในข้อ  ๖.๑.๑  และ  ๖.๑.๓  มาใช้บังคับกับการแต่งตั้ง

ตามข้อนี้ด้วยโดยอนุโลม  แต่ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมิน  
ผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด   

   ๖.๒.๒ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็น
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว  ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ   

   ๖.๒.๓ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติแล้ว  ให้เสนอ  ก.พ.อ.   
ให้ความเห็น  เพ่ือเสนอรัฐมนตรีเพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา
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โปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามที่  
ก.พ.อ.  ก าหนด   

ข้อ ๗ การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 
  สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

หรือรองศาสตราจารย์  ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน  
ก าหนดต าแหน่งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นก็ได้  เช่น  การเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่  
ในต าแหน่งยังไม่ครบระยะเวลาที่ก าหนดให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  หรือการเสนอแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์โดยที่ผู้นั้นมิได้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน  
หรือการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในศาสตร์ที่แตกต่างจากเดิม   

  การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
  ๗.๑ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  โดยวิธีพิเศษ   
   ให้ เสนอผลงานทางวิชาการและให้ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับ 

การแต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม  โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวนอย่างน้อยสามคน  พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
โดยการตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพ
อยู่ในระดับ  B+ 

  ๗.๒ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  โดยวิธีพิเศษ 
   ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่  ๑  เท่านั้น  และให้ด าเนินการ   

ตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม  โดยให้
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อยสามคน  พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการ  โดยการตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  ทั้งนี้  
ผลงานทางวิชาการ  ต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ  A 

  ๗.๓ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  โดยวิธีพิเศษ   
   ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่  ๑  เท่านั้น  และให้ด าเนินการ 

ตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม  โดยให้แต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อยสามคน  พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรม  
และจรรยาบรรณทางวิชาการ  โดยการตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  ทั้งนี้  
ผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ  A+   

ข้อ ๘ แบบค าขอฯ  (แบบ  ก.พ.อ.  ๐๓)  แบบเสนอแต่งตั้งฯ  (แบบ  ก.พ.อ.  ๐๔)   
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  แนวทางในการประเมินผลการสอนขอ ง 
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  ค าจ ากัดความของ
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ผลงานทางวิชาการ  ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่จ าแนกตามระดับคุณภาพ  และอื่น ๆ  
ให้เป็นไปตามที่  ก.พ.อ.  ก าหนด 

ข้อ ๙ กรณีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาเดียวกันและในระดับต าแหน่ง
เดียวกันหรือระดับที่ต่ ากว่าต าแหน่งที่ได้เคยขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้ว  หากมีการน าผลงาน
ทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพื่อพิจารณาก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการมาก่อน  มาเสนอขอก าหนดต าแหนง่
ทางวิชาการอีกครั้งหนึ่ง  จะต้องด าเนินการภายในห้าปีนับตั้งแต่วันที่ สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติ 
เห็นชอบให้ผลงานดังกล่าวมีคุณภาพอยู่/ไม่อยู่ในเกณฑ์  ทั้งนี้  ไม่ว่าโดยผู้ขอคนเดิมหรือผู้ขอคนใหม่   
ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  ใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละชิ้นที่ผ่านการพิจารณา  
มาแล้วนั้น  โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีก  เว้นแต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ   
เห็นว่าผลงานทางวิชาการเดิมที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์นั้นเป็นผลงานที่ล้าสมัยหรือมีเหตุสมควรอื่น  
ที่จะไม่ใช้ผลการพิจารณานั้นอีกต่อไป  ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  ต้องระบุเหตุผล  
ทางวิชาการโดยชัดแจ้งด้วย  หรือในกรณีที่ผลงานทางวิชาการเดิมมีคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์  หากมีข้อพิสูจน์
ภายหลังว่าผลงานนั้นได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์หรือถูกอ้างอิงอย่างแพร่หลาย  ผู้ขอสามารถน าผลงาน  
ทางวิชาการนั้นมาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการครั้งใหม่ได้  แต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
จะต้องพจิารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

หมวด  ๒ 
การลงโทษ 

 
 

ข้อ  ๑๐ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาก าหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษ   
ผู้ขอก าหนดต าแหน่งอันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้ที่กระท าผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้อง   
กับผลงานทางวิชาการและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ  ดังต่อไปนี้ 

  ๑๐.๑  กรณีที่ตรวจพบว่าผู้ขอระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริง 
หรือมีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น  หรือน าผลงานทางวิชาการของผู้อื่น  
ไปใช้ในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการโดยอ้างว่าเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง  หรือน าผลงาน
ของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ  หรือคัดลอกข้อความใด  ๆ  
จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ  ทั้งนี้  ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่า
เป็นผลงานใหม่  หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน  เพ่ือก่อให้เกิด  
ความเสียหายแก่ผู้อื่น  และกระท าการใด ๆ  ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอผลงาน 
ตามความเป็นจริง  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติให้งดการพิจารณาการขอต าแหน่งทางวิชาการในครั้งนั้น  
และด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณี  ๆ  ไป   
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และห้ามผู้กระท าผิดนั้นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  แต่ไม่เกินสิบปี  
นับตั้งแต่วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติ 

  ๑๐.๒  กรณีที่ ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไปแล้ว   
หากภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบว่าผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ   
ครั้งนั้น  เป็นการลอกเลียนผลงานของผู้อื่นหรือน าเอาผลงานของผู้อื่นไปใช้  โดยอ้างว่าเป็นผลงาน  
ของตนเอง  หรือน าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ  
หรือคัดลอกข้อความใด ๆ  จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ  ทั้งนี้   
ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่  หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น  
หรือสิทธิมนุษยชน  เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น  และกระท าการใด ๆ  ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษา
หรือวิจัยและไม่เสนอผลงานตามความเป็นจริง  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติถอดถอนต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  และรองศาสตราจารย์  ส าหรับต าแหน่งศาสตราจารย์ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาเสนอความเห็นต่อ  ก.พ.อ.  เพ่ือน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   
ถอดถอน  และด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณี  ๆ  ไป  
และห้ามผู้กระท าผิดนั้นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  แต่ไม่เกินสิบปี  
นับตั้งแตว่นัที่สภาสถาบนัอดุมศกึษามีมตใิห้ถอดถอน  หรือนับตัง้แต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ถอดถอน  
แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๓ 
การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา 

 
 

ข้อ  ๑๑ กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนด   
ผู้ขออาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา  และสามารถเสนอขอทบทวน   
ผลการพิจารณาได้ไม่เกินสองครั้ง  โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุน  และการขอทบทวนดังกล่าว  
แต่ละครั้งให้ยื่นเรื่องได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับทราบมติ   

ภายใต้บังคับข้อ  ๖.๑.๔  เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการแล้ว  ให้ส่งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการพิจารณา  เมื่อคณะกรรมการ  
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมีความเห็นประการใดให้ เสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาวินิจฉัย   
และให้ค าวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่สุด 

ข้อ  ๑๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด าเนินการ  ดังนี้   
(๑) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่หนึ่ง   
 (ก) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการ  จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้ 
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 (ข) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการ  ให้มีมติรับไว้พิจารณา   
โดยมอบคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม  
และจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมพิจารณาค าชี้แจงข้อโต้แย้งนั้น 

(๒) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่สอง 
 (ก) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการหรือมิได้ชี้แจง  ข้อโต้แย้ ง

โดยมีเหตุผลเพ่ิมเติมจากครั้งที่หนึ่ง  จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้ 
 (ข) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการและได้ชี้แจงเหตุผลเพ่ิมเติม

จากการขอทบทวนครั้งที่หนึ่ง  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงาน  
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพ่ิมเติม  จากที่แต่งตั้งไว้เดิมจ านวนสองถึงสามคน  
เพ่ือพิจารณาค าชี้แจง  ข้อโต้แย้งและผลงานทางวิชาการของผู้ขอ  ทั้งนี้  ให้ประธานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิม
ท าหน้าที่เป็นประธาน 

ข้อ  ๑๓ กรณีมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ  
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพ่ิมเติม  ให้สถาบันอุดมศึกษาจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการ
ส าหรับการทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการที่แต่งตั้งเพ่ิมนั้นด้วย   

ข้อ  ๑๔ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาเฉพาะค าชี้แจงข้อโต้แย้งของผลงานทางวิชาการ  
ที่ยื่นไว้เดิมทุกประเภทที่คุณภาพไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  ก าหนดเท่านั้น  ทั้งนี้  หากผู้ขอมีผลงาน
ทางวิชาการใหม่เพ่ิมเติม  หรือมีการแก้ไขผลงานเดิม  กรณีนี้จะต้องด าเนินการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการใหม่  และให้ถือว่าวันที่ยื่นผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติมหรือวันที่ยื่นขอแก้ไขผลงานเดิม  
เป็นวันเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการใหม่ 

ภายใต้บังคับข้อ  ๖.๑.๔.  กรณีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามหมวดนี้  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ค าวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่สุด 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ  ๑๕ การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่สภาสถาบันอุดมศึกษา  
ได้รับเรื่องไว้แล้วและอยู่ระหว่างการด าเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับให้ด าเนินการ
พิจารณาก าหนดต าแหน่ง  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล  
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ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และแก้ไข
เพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ต่อไปจนแล้วเสร็จ   

ข้อ  ๑๖ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ  ๓  (๓.๒)  ที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนประกาศนี้ 
มีผลใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการขึ้นใหม่ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สุวิทย์  เมษินทรีย ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวตักรรม 

ประธาน  ก.พ.อ. 

้หนา   ๓๗
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ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการ

พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  

และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 



ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารพิจารณาแตง่ตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหนง่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

โดยที่สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งวิชาการ
เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการใช้เกณฑ์พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์มากขึ้น  และเตรียมความพร้อมของผู้ขอเสนอผลงานวิชาการในการจัดเตรียมผลงาน 
ให้สอดคล้องกับประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  และมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ก.พ.อ.  จึงก าหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์   
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศ  ก.พ.อ.  ฉบับนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๕  ของประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ 
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์   
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเรื่องไว้แล้ว
และอยู่ระหว่างการด าเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  ให้พิจารณาก าหนดต าแหน่ง 
ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
ต่อไปจนแล้วเสร็จ    

ในวาระเริ่มแรก  อาจน าประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  หรือหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ฉบับนี้  มาใช้บังคับแก่การยื่นเสนอขอต าแหน่ง 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๖๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๓
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ทางวิชาการที่ยื่นขอระหว่างวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๕  ได้   
แล้วแต่ความประสงค์ของผู้ยื่นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ  และเมื่อพ้นก าหนดดังกล่าวแล้ว   
ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ตามประกาศ  ก.พ.อ.  นี้” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  8  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สุวิทย์  เมษินทรีย ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวตักรรม 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๖๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๓
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ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการ

พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  

และศาสตราจารย (ฉบับที่ 3) 



ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารพิจารณาแตง่ตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหนง่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๓) 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  และมาตรา  ๒๘  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ก.พ.อ. 
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ให้เพ่ิมข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ  ๓  ของประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

“ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไม่มีกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  ให้แต่งตั้งศาสตราจารย์จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่   ก.พ.อ.  ก าหนด 
ซึ่งไม่ใช่กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาประเภทผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการก็ได้” 

ข้อ ๒ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของข้อ  ๑๕  ของประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์
พ.ศ.  ๒๕๖๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

“ให้น าความในวรรคสองของข้อ  ๓  มาใช้กับกรณีตามวรรคสองนี้ด้วย” 
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
เอนก  เหล่าธรรมทัศน ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวตักรรม 
ประธาน  ก.พ.อ. 

้หนา   ๖๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๐๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๓
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ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการ

พิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  

และศาสตราจารย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 



ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารพิจารณาแตง่ตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหนง่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง   
ทางวิชาการ  เพ่ือส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการ   ใช้ผลงานทางวิชาการที่มี 
ความเหมาะสม  และยืดหยุ่นมากขึ้น  แต่ยังคงมีมาตรฐานทางวิชาการ  จึงให้ใช้ผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ   โดยไม่ต้องอยู่ในฐานข้อมูล  TCI  ได้  ทั้งนี้    
วารสารวิชาการระดับชาติตอ้งเป็นวารสารวิชาการที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวชิานัน้ ๆ    
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคณาจารย์ซึ่งได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
และเตรียมเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไว้แล้ว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  และมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ก.พ.อ.  จึงก าหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์   
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกข้อก าหนดการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ต้องได้รับการเผยแพร่ 
ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล  TCI  แห่งประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา 
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ 
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์   
พ.ศ.  ๒๕๖๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ผลงานทางวิชาการต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ   ซึ่งวารสารวิชาการ 
ระดับชาติต้องเป็นวารสารวิชาการที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาวิชานั้น  ๆ   
หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง   โดยวารสารวิชาการนั้นต้องมีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องสม่ า เสมอ   
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย  ๓  ปี  และมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตรวจสอบบทความ  (peer  reviewer)  ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน  อย่างน้อย  ๓  คน   
ทั้งนี้  วารสารวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์   หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ที่มีก าหนด 
การเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน” 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๔
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ข้อ ๓ ในวาระเริ่มแรกการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
และรองศาสตราจารย์อาจน าผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล   
TCI  กลุ่ม  ๑  และ  TCI  กลุ่ม  ๒  มาใช้ในการยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้  ภายในวันที่   
๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๕  โดยอนุโลม   

ส าหรับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์   สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ 
และมนุษยศาสตร์  อาจน าผลงานทางวิชาการที่ได้รับเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล  TCI   
กลุ่ม  ๑  มาใช้ในการยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้  ภายในวันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๕   
โดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  26  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 

เอนก  เหล่าธรรมทัศน ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร ์ วิจัยและนวตักรรม 

ประธาน  ก.พ.อ. 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๔
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ขั้นตอน : การขอแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิประเมิน

คุณภาพตําราหรือหนังสือ (Peer Reviewer)  

เพื่อรับรองคุณภาพกอนการเผยแพร 



ขั้นตอน : การขอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพต าราหรือหนังสือ (Peer Reviewer)  
เพื่อรับรองคุณภาพก่อนการเผยแพร่ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ผู้ขอ 

- บันทึกขอการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
แนบผลงานทางวิชาการ ต ารา/หนังสือ 
  

๒. คณะ/วิทยาลัย 
- คณะ/วิทยาลัย ควรมีคณะกรรมการพิจารณาเสนอบุคคลเพ่ือแต่งตั้ง 
  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer Reviewer) จากบัญชีของส านักงาน 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามที่คณะหรือวิทยาลัย 
  เห็นสมควร ไม่น้อยกว่า ๓ คน 
- เสนอต่ออธิการบดีเ พ่ือพิจารณาแต่งตั้ ง โดยเสนอผ่านงาน 
  บริหารบุคคล โดยแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 (๑)  ผลงานทางวิชาการท่ีเป็นต าราหรือหนังสือ 
 (๒)  บันทึกขอแต่ งตั้ งผู้ ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ 
                ต าราหรือหนังสือ (Peer Reviewer) 
 (๓) ร่างค าสั่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
                (Peer Reviewer) 
 (๔) รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ 
                  (Peer Reviewer) 

 

๓. อธิการบดี 

๔. คณะ/วิทยาลัย 
- จัดส่งเอกสารไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ 
(Peer Reviewer) 

๕. ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) 
- อ่านผลงานทางวิชาการ (หนังสือ/ต ารา) 

๖. ผู้ขอ 
 

-กรณ ีมีแก้ไข 

เห็นชอบ 

  

ไม่เห็นชอบ 
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     บันทกึขอความ 
สวนราชการ คณะ...................................... มหาวทิยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  

ที…่…………………….           วันที ่ ………………………………………… 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิ 

เรียน  คณบดี คณะ..................................... 

ขาพเจา ……………………………................................ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

/พนักงานมหาวทิยาลัย สังกัดมหาวทิยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตําแหนง.................................................

สาขาวชิา................………….……………………… สังกัด คณะ……………………….…………………………………… 

มีความประสงคขอแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพตําราหรือหนังสือ เพ่ือรับรอง

คุณภาพกอนการเผยแพร ในสาขาวิชา / สาขา………………………………………………………. โดยไดเสนอผลงาน

เพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังน้ี 

ตํารา / หนังสือ เร่ือง ……....................................................….. จํานวน.............เลม 

 

         จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

   

   

(………………………………………..) 

ตําแหนง……………….. 
     

 

 

 

 

 

 

 

(ตัวอยาง) 
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คําสั่งมหาวทิยาลัยราชภฏัศรีสะเษ 

ท่ี ............../๒๕๖๔ 

เร่ือง  แตงตัง้คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพตํารา/หนังสอื 

สาขาวิชา........................................ 

---------------------------------------- 

 ตามที่ ผูชวยศาสตราจารย ดร............................................ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท

ประจําเต็มเวลาตามสัญญาจาง สังกัด คณะ/วิทยาลัย ไดย่ืนเอกสารเพื่อขอประเมินคุณภาพตํารา/หนังสือ 

เรื่อง...................... การดําเนินการตามขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ วาดวย หลักเกณฑและวธิกีาร

พิจารณาแตงต้ังบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการพ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๖๐ น้ัน 

 อธิการบด ีอาศัยอํานาจตามขอ ๔ แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง การแตงตั้ง

ผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพตําราหรือหนังสือ (Peer Reviewer) เพื่อรับรองคุณภาพกอนการเผยแพร 

ประกอบกับมติที่ประชุมของ.............................................. ในคราวประชุมครัง้ที่ ...................................... 

เมื่อวันที่ ............................................. จงึแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพตํารา/หนังสือ 

ในสาขาวิชา..................... อนุสาขาวชิา....................... ดังน้ี 

๑.         ประธานกรรมการ  

๒.         กรรมการ  

๓.         กรรมการ 

 ใหผูที่ไดรับการแตงต้ังประเมนิคณุภาพตํารา/หนังสือ เรื่อง.........................................................

ของ ผูชวยศาสตราจารย .......................................................... ซึ่งไดผลติตํารา/หนังสอื เพื่อประกอบการย่ืน

ขอกําหนดตําแหนงทางวชิาการ เปน ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชา....................... อนุสาขาวชิา...................... 

โดยยึดหลักคุณธรรม ความถูกตองครบถวนตามหลักวชิาการ  

 

ส่ัง  ณ  วันที่  ๒๒  พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

(รองศาสตราจารย ดร.ประกาศิต  อานุภาพแสนยากร) 

รักษาราชการแทน 

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 
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แบบตอบรบัการเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิคุณภาพตํารา/หนังสือ 
 
 

วันท่ี.............เดือน.......................พ.ศ............... 
 
เร่ือง ตอบรับการเปนเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิคุณภาพตํารา/หนังสือ 

เรียน คณบดี............................................................ 

อางถึง หนังสือ ท่ี ............................................................................... 

  ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ไดเชิญขาพเจา ตามหนังสือเชิญท่ี ................. 
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิคุณภาพตํารา/หนังสือ ของ ...................................... สาขาวิชา.................... 
สังกัด คณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นั้น 

  ในการนี ้ขาพเจายินดีที ่จะเปนกรรมการผูทรงคุณว ุฒิคุณภาพตํารา/หนังสือ
ดังกลาว และขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษเปนอยางยิ่งท่ีใหเกียรติเชิญขาพเจาครั้งนี้ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
     ลงช่ือ........................................................ 
        (........................................................) 
    ตําแหนง ..................................................................... 
 
 
 

(ตัวอยาง) 
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ท่ี  ………………………………………                                           ท่ีอยู ................................ 

......................................... 

......................................... 

หนังสือรับรองการตรวจสอบคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒ ิ

 หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา ผลงานทางวิชาการประเภท(หนังสือ/ตํารา) เรื่อง .................... 
ของ อาจารย/ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย ............................................................. ไดผานการตรวจสอบ
โดยผูทรงคุณวุฒิแลว โดยผลงานดังกลาวมีคุณภาพอยูในระดับ (ตํ่ากวาดี/ดี/ดีมาก/ดีเดน) 
 
 

(……………………………………………………………..) 
ตําแหนง............................................... 
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ขอเสนอแนะและการแกไขผลงาน ของ .................................... สาขา.................................. 

ผูทรงคุณวุฒิฯ ทานท่ี.......... 
 
 

ลําดับท่ี ขอเสนอแนะ สวนท่ีแกไข 
1   
2   
3   
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แนวปฏิบัติการประเมินผลการสอน 



แนวปฏบิัตกิารประเมินผลการสอน 

มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองการเผยแพรผลงานทางวชิาการ ของผูขอกําหนด

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย คร้ังที่ ๓ / ๒๕๖๐ 

---------------------------------- 

หลักเกณฑ 

1. มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบ โดยกําหนดจุดมุงหมายของการสอนใหชัดเจนและ

คัดเลือกการเรียนการสอนใหเหมาะสม เพ่ือใหผลการสอนเปนไปตามจุดมุงหมายที่วางไว 

2. มคีวามสามารถในการใชเทคนิควิธีสอนตางๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจและติดตามการสอน

ตลอดเวลา เชน ใชภาษาที่เขาใจงาย ยกตัวอยางประกอบ สอดแทรกประสบการณจริง หรือใชคําถาม

เพ่ือใหผูเรียนคดิและตอบคําถามใหเขาใจไดชัดเจน 

3. มีความสามารถที่จะสอนใหผูเรียนสามารถเสาะแสวงหาความรูและพัฒนาองคความรูได 

ดวยตนเอง ดวยความมีวิจารณญาณ รูวาแหลงความรูใดที่ควรเช่ือถือ สามารถเปนผูเรียนรู 

อยางตอเน่ืองตลอดชีวติ (lifelong learner) 

4. มคีวามสามารถสอนใหผูเรียนรูจักคดิวเิคราะหและสังเคราะหความรูอยางมเีหตุผลในวชิาที่สอน 

5. มคีวามสามารถใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของวชิาที่เรียนกับวชิาอื่นที่เกี่ยวของ 

6. มคีวามสามารถจัดใหผูเรียนแสดงความคดิเห็นและแลกเปล่ียนประสบการณตามความเหมาะสม 

7. มีความสามารถในการใชส่ือการสอนและอุปกรณชวยสอนที่ทันสมัยเหมาะสมเปนอยางดี 

สามารถจําลองสถานการณสมมติเพ่ือใหผูเรียนเขารวมอยางกระตือรือรน 

8. มีความสามารถที่จะสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสัมพันธ การรวมงาน (interpersonal skill) 

ความสามารถในการแสดงออก การแกปญหา การปรับ (adaptability) และรับความคดิเห็น 

9. ความสามารถในการประเมนิความรูความเขาใจของผูเรียนในวชิาที่สอน 

10. เปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียนทัง้ดานความรู คุณธรรมและจริยธรรม 

แนวปฏบิัตกิารประเมนิผลการสอน 

  ๑. แบบปกติ คือ มีการเรียนการสอนในรายวิชาที่ย่ืนขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ      

ในระหวางที่มกีารประเมนิผลการสอน (ใหนัดหมายแลวเขาสังเกตการสอนจริง) 

  ๒. แบบพิเศษ คือ ไมมกีารเรียนการสอนในรายวชิาที่ย่ืนขอกําหนดตําแหนงทางวชิาการ

ในระหวางที่มกีารประเมนิผลการสอน (ไมเปดรายวชิาในภาคเรียนน้ัน) 

      ๒.๑ การจําลองการสอน โดยนัดหมายนักศึกษาเพ่ือทําการสอนนอกตาราง 

 ๒.๒ การบันทกึวดีีโอในระหวางการสอน แลวนําเสนอคณะอนุกรรมการภายหลัง 

 ๒.๓ การสาธติโดยอธบิายขัน้ตอนการสอนตอหนาคณะกรรมการอยางละเอยีด 
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แบบประเมินผลการสอน 

 

ชื่อ – สกุล ผูรับการประเมนิ ................................................ตําแหนงปจจุบัน ................................ ขั้น ......................บาท  

ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนง .............................................. เมื่อวันที่ ......................................................................   

สังกัด.............................................  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม    

ชื่อเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน  รายวิชา............................................................................................   

ตอนที่ 1  ผลการสอน 

ที่   รายการประเมนิ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ไดรับ 
หมายเหตุ 

1 มกีารวางแผนการสอนอยางเปนระบบ โดยกําหนดจุดมุงหมายของการสอนใหชัดเจน

และคัดเลือกการเรียนการสอนใหเหมาะสม เพื่อใหผลการสอนเปนไปตามจุดมุงหมาย 

ท่ีวางไว  

10   

2 มีความสามารถในการใชเทคนิควิธีสอนตางๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจและ

ติดตามการสอนตลอดเวลา เชน ใชภาษาท่ีเขาใจงาย ยกตัวอยางประกอบ สอดแทรก

ประสบการณจรงิ หรอืใชคําถามเพื่อใหผูเรยีนคิดและตอบคําถามใหเขาใจไดชัดเจน 

10   

3 มีความสามารถท่ีจะสอนใหผูเรียนสามารถเสาะแสวงหาความรูและพัฒนาองค

ความรูไดดวยตนเอง ดวยความมีวิจารณญาณ รูวาแหลงความรูใดท่ีควรเชื่อถือ 

สามารถเปนผูเรยีนรูอยางตอเนื่องตลอดชวิีต (lifelong learner) 

10   

4 มคีวามสามารถสอนใหผูเรยีนรูจักคิดวิเคราะหและสังเคราะหความรูอยางมีเหตุผล 

ในวิชาท่ีสอน 

10   

5 มคีวามสามารถใหผูเรยีนมองเห็นความสัมพันธของวิชาท่ีเรยีนกับวิชาอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 10   

6 มีความสามารถจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ 

ตามความเหมาะสม 

10   

7 มีความสามารถในการใชสื่อการสอนและอุปกรณชวยสอนท่ีทันสมัยเหมาะสม 

เปนอยางดสีามารถจําลองสถานการณสมมตเิพื่อใหผูเรียนเขารวมอยางกระตือรือรน 

10   

8 มคีวามสามารถท่ีจะสอดแทรกเทคนคิการมีปฏิสัมพันธ การรวมงาน (interpersonal 

skill) ความสามารถในการแสดงออก การแกปญหา การปรับ (adaptability) และรับ

ความคิดเห็น 

10   

9 มคีวามสามารถในการประเมนิความรูความเขาใจของผูเรยีนในวิชาท่ีสอน 10   

10 เปนแบบอยางท่ีดแีกผูเรยีนท้ังดานความรู คุณธรรมและจรยิธรรม 10   

รวม 100   
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ชื่อ – สกุล ผูรับการประเมนิ ................................................ตําแหนงปจจุบัน ................................ ขั้น ......................บาท  

ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนง .............................................. เมื่อวันที่ ......................................................................   

สังกัด.............................................  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม    

ชื่อเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน  รายวชิา............................................................................................   

ตอนที่ 2  สรุปผลการประเมนิผลการสอน 

  

                                               เชี่ยวชาญพเิศษ  ( 91 – 100 )                        

                                               เชี่ยวชาญ  ( 81 – 90 )                        

                                               ชํานาญพเิศษ  ( 71 – 80 ) 

                                               ชํานาญ ( 50 – 70 )   

                                               ไมผานเกณฑ  ( ตํ่ากวา 50 )   เนื่องจาก.......................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................. 

 

            

ลงชื่อ........................................................  

                                                                                          (............................................................) 

 วันท่ี............เดอืน................พ.ศ............... 

 

หมายเหตุ  ผูผานการประเมนิ จะตองไดรับคะแนนตอนท่ี 1 แตละขอไมนอยกวารอยละ 50 และคะแนนรวมจะตองไมนอยกวา

รอยละ 60 และตอนท่ี 2 ไดรับผลการการประเมินการสอน/เอกสารคําสอน ในระดับไมตํ่ากวา ชํานาญ ( ผศ.) ชํานาญพิเศษ 

(รศ.) เชี่ยวชาญ (ศ.)  
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แบบประเมินเอกสารประกอบการสอนหรอืเอกสารคําสอน  

1. ชื่อเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน................................................................................................   

2. ชื่อ-สกุล ผูขอกําหนดตําแหนง........................................  ตําแหนงปจจุบัน...........................ขั้น ..............บาท   

   สังกัด  คณะ ............................................... มหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร  

    วจิัยและนวัตกรรม 

3.  ผลการประเมนิคุณภาพเอกสารประกอบการสอน 

หัวขอการประเมนิ ระดับคุณภาพ 

 
ดเีดน 

(4) 

ดมีาก 

(3) 

ดี 

(2) 

ควรปรับปรุง 

(1) 

1. ความถูกตองของเนื้อหา     

2. ความครอบคลุมรายวิชา       

3. การจัดลําดับเนื้อหา       

4. รูปแบบในการเขียน       

5. การศกึษาคนควาเอกสารประกอบ      

6. ความถูกตองในการใชภาษา     

7. การเสนอแนวคิดของตนเอง     

8. คุณคาของเอกสาร      

9. การบูรณาการ     

10. ปรมิาณของเอกสาร     

 

คะแนนเฉล่ีย  =    ผลบวกของการประเมินขอ 1 –  10    =      

         10    

           ผลการประเมนิเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน               ดเีดน  (3.51 - 4.00) 

                                                                                                       ดมีาก (3.01 – 3.50) 

                                                                                                       ด ี( 2.00– 3.00 ) 

                                                                                                       ควรปรับปรุง (ต่ํากวา 2.00)  เนื่องจาก........................ 

          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

           ขอเสนอแนะในหัวขอที่ควรปรับปรุง 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................. 

 

 

                                                   ลงชื่อ………..……...................………………………ผูประเมนิ 

                                             ( .............................................................) 

                                                                               วันท่ี........................................................ 

112



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 



 
กําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
------------------------------------ 

 
 

ครั้งที่ 
วันสุดท้ายของการรับประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ

เพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการ 
วันประชุม 

1 15 ธันวาคม   ของทุกปี มกราคม   ของทุกปี 
2 15 มีนาคม    ของทุกปี เมษายน    ของทุกปี 
3 15 มิถุนายน  ของทุกปี กรกฎาคม ของทุกปี 
4 15 กันยายน  ของทุกปี ตุลาคม     ของทุกปี 

 
 

หมายเหต ุ
ข้ันตอนการดําเนินงานเบื้องต้นในการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 

ลําดับที ่ ข้ันตอน 
1 ผู้ขอตําแหน่งฯ ส่งประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ ที่คณะ
2 คณะตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ ของประวัติส่วนตัวและผลงานทาง

วิชาการ 
3 คณะ จัดส่งข้อมูลที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  
4 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการสรุปข้อมูลเสนอกรรมการ

พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ทําหน้าที่ประเมินผลงานฯ   

 
 

  
  ฝ่ายบริหารงานบุคล 

20 สิงหาคม 2556 
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ขั้นตอนการดําเนินการ 

เพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  

และศาสตราจารย 



 
 

ขั้นตอนการดําเนินการเพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เสนอขอด้วยตนเอง 
 บันทึกข้อความ 
 ก.พ.อ. 03 
 ผลงานอย่างละ 7 ชุด 

1.  ผูบ้ังคับบัญชาเสนอให ้
 บันทึกข้อความ 
 ก.พ.อ. 04 
 ผลงานอย่างละ 7 ชุด 

2.  คณะ 
 รับเรื่อง 
 การแต่งตัง้  จะถือวันที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลรบัเรื่องไวอ้ย่างเป็นทางการ 

(กรณีไม่มีการแก้ไข) หรือวันที่ผู้ขอกําหนดตําแหน่งได้มีการนําส่งผลงาน
หลังจากมีการแก้ไขผลงานตามข้อเสนอแนะครั้งสุดท้าย 

3.  เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง

4.  คณะกรรมการพจิารณาตําแหนง่ทางวชิาการ

 ประเมินผลการสอน 
 แตง่ตัง้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ  
 

4.2  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(3-5 คน) 

 ประเมินผลงานไม่เกิน 90 วัน  
 

4.1  ประเมินผลการสอน 
 อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

จํานวน 3 คน 
 ไม่เกิน 60 วัน 

ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 พจิารณาตัดสนิผลงานทางวชิาการ

สภาวิชาการ
 ให้ความเห็นชอบ

5.  สภามหาวิทยาลัยพิจารณา กรณ ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์และรองศาสตราจารย ์

6.  สภามหาวิทยาลัยพิจารณา กรณี
ศาสตราจารย ์

อนุมัต ิ ไม่อนุมัต ิ

7.  อธิการบดีออกคําสั่ง แจ้งผู้เสนอขอ 

8.  แจ้งให ้ก.พ.อ ทราบ 
ภายใน 30 วัน 

อนุมัติ ไม่อนุมัติ

7. เสนอ ร.ม.ต. 
กระทรวงผ่าน 

แจ้งผู้เสนอขอ

8.  นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้ 
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ตัวอยาง เอกสารเสนอขอกําหนด 

ตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 

ของ 
 

นายตั้งใจ  ขยันสอน 
 
 
 
 

เพื่อพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

เปนรองศาสตราจารย สาขาวิชาครุศาสตร ๖๕๐๑ 

อนุสาขาวิชาพลศึกษา ๖๕๐๑๔๙ 
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ก.พ.อ. ๐๓ 

ตัวอยางการเขยีน ก.พ.อ. ๐๓ 
 

แบบคําขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ    

สวนท่ี ๑  :   แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ 
เพื่อขอดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย 

โดยวิธีปกติ วิธีท่ี ๑ 
ในสาขาวิชา ครุศาสตร ๖๕๐๑ อนุสาขาวิชาพลศึกษา 

ของ นายต้ังใจ  ขยันสอน 
สังกัด สาขาวิชาพลศึกษา 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
-------------------------------- 

 
๑.  ประวัติสวนตัว 
     ๑.๑ วัน เดือน ปเกิด ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๒๐ 
     ๑.๒ อายุ ๔๔ ป 
     ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (โปรดระบุช่ือเต็ม และเรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ) 
   คุณวุฒ ิ           ป พ.ศ. ท่ีจบ     ช่ือสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด)       พ.ศ. ๒๕๕๖      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประเทศไทย 
 ๑.๓.๒ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม)    พ.ศ. ๒๕๕๓     มหาวิทยาลัยขอนแกน, ประเทศไทย 
 ๑.๓.๓ การศึกษาบัญฑิต (กศ.บ)             พ.ศ. ๒๕๕๑     มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, ประเทศไทย 
 
หัวขอวิทยานิพนธปริญญาเอก 
เร่ือง .....................................................................................................................................................................  
หัวขอวิทยานิพนธปริญญาโท 
เร่ือง ..................................................................................................................................................................... 
 
๒. ประวัติการรับราชการ 
     ๒.๑ ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย   รับเงินเดือน ๒๐,๐๐๐ บาท 
     ๒.๒ ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอาจารย เมื่อวันท่ี ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     ๒.๓ ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาครุศาสตร พลศึกษา 
           เมื่อวันท่ี ๑๔ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

           อายุราชการ ๑๐ ป ๑ เดือน    
     ๒.๔ ตําแหนงอื่น ๆ 
 ๒.๕.๑ รองอธิการบดี (พ.ศ.๒๕๖๔) 
 ๒.๕.๒ ผูชวยอธิการบดี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 
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๓. ภาระงานยอนหลัง ๓ ป (เปนภาระงานท่ีทําโดยความเห็นชอบจากเจาสังกัด) 
    ๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับวาปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา) 

ระดับ รายวิชาท่ีสอน ช.ม./สัปดาห เปดสอนภาค/ป
การศึกษา 

หมายเหตุ 
รหัส ช่ือวิชา 

ปริญญาตร ี ๑๐๒๓๕๖๗ ฟุตบอล ๓(๒-๒-๕) ๒/๒๕๖๓  
ปริญญาตร ี ๒๐๑๒๓๔๕ เทนนิส   ๓(๒-๒-๕) ๑/๒๕๖๓  
ปริญญาตร ี ๑๐๒๓๕๖๗ ฟุตบอล ๓(๒-๒-๕) ๑/๒๕๖๓  
ปริญญาตร ี ๒๐๑๒๓๔๕ เทนนิส ๓(๓-๐-๖) ๑/๒๕๖๓  
ปริญญาตร ี ๑๐๒๓๕๖๗ ฟุตบอล ๓(๒-๒-๕) ๒/๒๕๖๒  
ปริญญาตร ี ๑๐๒๓๕๖๗ ฟุตบอล ๓(๒-๒-๕) ๑/๒๕๖๒  
ปริญญาตร ี ๒๐๑๒๓๔๕ เทนนิส   ๓(๒-๒-๕) ๑/๒๕๖๒  
ปริญญาตร ี ๒๐๑๒๓๔๕ เทนนิส ๓(๓-๐-๖) ๑/๒๕๖๒  
ปริญญาตร ี ๑๐๒๓๕๖๗ ฟุตบอล ๓(๒-๒-๕) ๒/๒๕๖๑  
ปริญญาตร ี ๑๐๒๓๕๖๗ ฟุตบอล ๓(๒-๒-๕) ๑/๒๕๖๑  
ปริญญาตร ี ๒๐๑๒๓๔๕ เทนนิส ๓(๓-๐-๖) ๑/๒๕๖๒  

  
     ๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องท่ีทําการวิจัย และระยะเวลาท่ีใชในแตละโครงการ) 
  - 
     ๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาท่ีใชตอสัปดาห) 
  - 
     ๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารท่ีมีสวนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาท่ีใชตอสัปดาห) 
  - 
     ๓.๕ งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ  (โปรดระบุประเภทของงาน และปริมาณเวลาท่ีใชตอสัปดาห) 
  - 
๔. ผลงานทางวิชาการ 
     ๔.๑ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
 ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย 
          ๔.๑.๑.๑  ต้ังใจ  ขยันสอน.๒๕๕๘.การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา.วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘) : ๓๐-๖๐ 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
มาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

      เคยใช   (เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๙  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ ดี    
     ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

๔.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  -  
 ๔.๑.๓  ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
  - 
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๔.๑.๔ ตํารา หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ 
  -   

     ๔.๒ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตําแหนงรองศาสตราจารย 
 ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑  ต้ังใจ  ขยันสอน.๒๕๖๓.ผลของการฝกดวยตาราง ๖ ชอง ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนพลศึกษา.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๓) : ๖๐-๙๐  
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

  ๔.๒.๑.๒  ต้ังใจ  ขยันสอน.๒๕๖๓.การศึกษาปญหาและแนวทางในการแกปญหาในการเรียน
การสอนวิชาพลศึกษา.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.(พฤษภาคม ๒๕๖๓) : ๑๓๐-๑๖๐ 
   ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/
หรือตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  -   
 ๔.๒.๓ ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
  -  
 ๔.๒.๔ ตํารา 
  ๔.๒.๔.๑ ต้ังใจ  ขยันสอน.๒๕๖๓.ฟุตบอล.ศรีสะเกษ : โรงพิมพ พานทอง. ๓๐๐ หนา 
   ผลงานนี้เคยใชสําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและ/หรือ
ตําแหนงรองศาสตราจารยมาแลวหรือไม 
    ไมเคยใช   

เคยใช  (เมื่อป พ.ศ.......  และผลการพิจารณาคุณภาพอยูในระดับ.......... 
          ตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด) 

 
ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 

 
ลงช่ือ...............................................................เจาของประวัติ 

                                             (นายต้ังใจ  ขยันสอน) 

                                        ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย  

    วันท่ี ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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สวนท่ี ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผูบังคับบัญชา 

แบบประเมินแตงต้ังใหดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย 
ในสาขาวิชา ครุศาสตร ๖๕๐๑ อนุสาขาวิชาพลศึกษา 

โดยวิธีปกติ วิธีท่ี ๑ 
ของ นายต้ังใจ  ขยันสอน 
สังกัด สาขาวิชาพลศึกษา 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
-------------------------------- 

 

      ไดตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง รองศาสตราจารย แลวเห็นวา นายต้ังใจ  ขยันสอน 
เปนผูมีคุณสมบัติ ครบถวน ตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
 
 
 
 

ลงช่ือ................................................... 

(นายอํานาจ  ยุติธรรม) 
ตําแหนง  ประธานสาขาวิชา 

วันท่ี........เดือน.................พ.ศ. ........ 
 
ความเห็นผูบังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเทา 
 

  ไดพิจารณาแลวเห็นวา นายต้ังใจ  ขยันสอน เปนผูมีคุณสมบัติ เขาขาย  ท่ีจะไดรับการแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย 
 
 
 
 

ลงช่ือ................................................... 

(นายอิทธิฤทธิ์  เรืองฤทธิ์) 

ตําแหนง คณบดี คณะครุศาสตร 

วันท่ี........เดือน.................พ.ศ. ........ 

 

 

 

 
 

119



 

 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 



ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 การเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหไดผลงานท่ีมีคุณภาพดีตามเกณฑ

ท่ีกําหนดนั้น  มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทําเอกสารประกอบการสอน เอกสารการสอน งานแตงเรียบเรียง 

ดังนี ้

 ขอเสนอแนะในการเขียนผลงานทางวิชาการ 

1. ขอเสนอแนะโดยรวมในการเขียนผลงาน 

งานแตงเรียบเรียง หนังสือ ตํารา มีขอเสนอแนะ คือ 

1.1 ตําราควรมีความลึกซึ้ง สํานวนภาษาควรจะไหลรื่น วรรคตอนถูกตอง สะกด

ถูกตอง ใชภาษาคงเสนคงวา ไมพิมพผิด ตกหลน มากเกินไปจะทําใหไมรูเรื่อง 

1.2 นิยามของการเขียนผลงานทางวิชาการ ตํารา คือ เอกสารทางวิชาการท่ีเขียนข้ึนเพื่อ

เผยแพรความรูไปสูวงวิชาการและ/หรือผูอานท่ัวไป โดยตองดเปนไปตามขอกําหนด

ของหลักสูตร หรือตองนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง 

1.3 รูปแบบการจัดเลขหนาไมควรใหเกิดความผิดพลาด ท้ังลําดับและการจัด

ตําแหนง ควรใหเปนแนวทางเดียวกันท้ังเลม เชน ตองการใหอยูตําแหนง  

มุมขวา หรือตรงกลาง ตองใหเหมือนกันทุกหนา 

1.4 รูปแบบการต้ังช่ือเรื่องไมจําเปนตองมีคําวา “วิจัย”  

1.5 การจัดทําผลงานวิชาการควรมีความคิดท่ีริเริ่ม สรางสรรค และมีความทันสมัย

และเปนประโยชนตองานวิชาการ แหลงขอมูลท่ีนํามาใชในการศึกษาคนควา 

ควรเปนปจจุบัน 

2. ขอเสนอแนะในการเสนอผลงานวิจัย 

2.1 ตองมีหัวขอ แนวทางกําหนดสมมติฐานในการวิจัย แตท่ีเสนอในกรอบและความ

ชัดเจนของปญหาการวิจัย ความมุงหมายของการวิจัย และสมมติฐานการวิจัย 

ตลอดจนความนาสนใจของปญหาท่ีศึกษา กําหนดขอบเขตของปญหาให

ครบถวน 

2.2 หลักการเขียนเนื้อหาปนสวนท่ีสําคัญ เพราะจะทําใหผูอานเกิดความเขาใจใน

การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยเสมือนเปนผูวิจัยเอง และการอธิบายขยายความ 

และยกตัวอยางตองชัดเจน เพื่อใหเกิดความเขาใจ 

 

2.3 การเขียนรายการอางอิง ตองเขียนรายช่ือใหครบถวน มีการอางอิงแตไมมี

รายช่ือในบรรณานุกรม พ.ศ. ในรายการอางอิงตองตรงกับบรรณานุกรม สวน
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สําคัญการเขียนบรรณานุกรมตองเขียนในรูปแบบระบบเดียวกันท้ังเลม  

และ ควรอางอิงในเชิงอรรถใหครบถวน 

2.4 การเขียนเนื้อหาใหเขียนแบบ “Concept Mapping” ควรมีแนวคิดท่ีทันสมัย  

จะทําใหนาศึกษา เรียนรูไดงาย จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห 

ประเมินผลไดงายข้ึน 

2.5 การพิมพ การนําเสนอการจัดเรียงเนื้อหาใหเปนแบบแผนเดียวกันตลอดเลม 

ตัวอยางเชน การใช dash (-) กํากับตัวอยางในแตละบท มีบางไมมีบาง  

(ซึ่งความจริงไมควรมี) 

3. ขอควรคํานึงในการจัดทําผลงานทางวิชาการ 

3.1 การจัดทําตนฉบับตองคํานึงถึงความถูกตองเปนสําคัญ ท้ังการพิมพ การสะกด

คํา ควรตรวจสอบต้ังแตการทําตนฉบับ  

3.2 การพิมพหัวขอหลัก หัวขอรอง ควรเนนคําเพื่อใหผูอานเขาใจไดงาย มีการใช 

ยอหนาใหตรงกับแนวขอความของหัวขอนั้น ๆ  

3.3 การเขียนวัตถุประสงคของการศึกษาควรใหสอดคลองกับหัวเรื่องยอย ทุกบท

ควรแกไขใหมใชการพิมพ เฃน เพื่ออธิบายการจําแนกประเภทองคความรูได 

เพื่อระบุ ขอบเขต ของงานวิจัย และ เพื่อบอกประโยชนทางการศึกษาของ

งานวิจัย 

3.4 การจัดพิมพเลม กระดาษรูปเลม กรณีอัดสําเนาใหใชกระดาษ A4  สําหรับโรง

พิมพใหใชชนาด 8 หนายก 

4. แนวทางในการเขียนงานแตงเรียบเรียง หนังสือ หรือตํารา 

4.1 การจัดเรียงรูปภาพดะแกรมตองบอกท่ีมา หรือปรับมาจาก เวนแตผูเขียน

ออกแบบเอง 

4.2 การเรียบเรียงขอมูลประมวลในแตละหัวขอ ถาเปนหัวขอและจะนําเสนอเปน

ขอๆ ควรจะมีความนํากอน จึงเสนอขอตอไป 

4.3 การจัดทําเคาโครงควรใชแบบใดแบบหนึ่งเทานั้น และใหใชแบบเดียวกันตลอด

ท้ังเลม 

4.4 แบบฝกหัดควรเนนส่ิงท่ีสอน เชน เมื่อสอนแนวทางการจด note แบบฝกหัด

ควรเปนการฝกการทํา note จากขอความเต็ม ไมใชเปนการฝกใหผูเรียนขยาย

ความเต็มจาก note ยอ เปนตน 

4.5 คําถามทายบท ควรใชคําถามท่ีเปนอัตนัย ทุกบทควรมีปริมาณใกลเคียงกัน 

โดยท่ัวไปจะใชประมาณ 10 – 20 ขอ 

5. การใชภาษาตางประเทศ 
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5.1 วิธีการเขียนบรรณานุกรมท้ังภาษาไทยและอังกฤษ จะตองเขียนใหถูกวิธีดวย  

มิเชนนั้นจะลําบากมากในการท่ีจะขอตําแหนงวิชาการท่ีสูงข้ึน 

5.2 ผูท่ีขอผลงานเปนสาขาวิชาภาษาตางประเทศ ควรจัดทําผลงานใหสอดคลองกับ

สาขาวิชาท่ีขอ เชน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผลงานควรใชเปนภาษาอังกฤษ

เพื่อใหสอดคลองกัน 

5.3 ภาษาท่ีใชในการเขียน ตํารา หรือผลงานทางวิชาการ ควรศึกษาคนควาจาก

ตําราภาษาอังกฤษท่ีเฉพาะเจาะจง เชน การเขียนตําราเรื่องการบัญชี  เงินฝาก

ใชคําวา Cash in Bank ไมใช Cash on Bank 

5.4 ศัพทเทคนิคท่ีแปลจากภาษาอังกฤษ ตองใชตามศัพทราชบัณฑิตยสถานใน

สาขาวิชานั้น ๆ หากไมใชศัพทท่ีคุนเคยท่ัวไป ควรวงเล็บคําภาษาอังกฤษกํากับ

ดวย แตใหทําเพียงครั้งเดียว หากนําคํานั้นไปใชอีก ไมตองวงเล็บภาษาอังกฤษ

คํานั้นอีก 
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คณะผูจัดทํา 

 

ที่ปรึกษา 

          รองศาสตราจารย ดร.ประกาศิต  อานุภาพแสนยากร   อธกิารบดี 

          ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษศักด์ิ   ทองพันช่ัง             รองอธกิารบดี 

คณะผูจัดทํา 

          นายจรัส  โนนกอง   หัวหนางานบริหารบุคคล 

          นางชุดาลักษณ  กติิราช   นักวชิาการคอมพิวเตอร 

          วาที่ ร.ต.หญิงพิชชานันท  สายเนตร บุคลากร 

          นางสาวพรทพิย  พรรษา  นิติกร 

          นางสาวอัจจมิา  แยมบู   นิติกร 

          นางสาวเจริญศรี  ธรรมนิยม  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

          นางสาววนิดา  วรรณทว ี  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

          นางสาวแพรวา  เจริญทรัพย  บุคลากร 

          นายอภชิาติ  เพ็งตา   นักวชิาการศึกษา 

   

ออกแบบปก/เรียบเรียง 

       นายจรัส  โนนกอง 

      นายอภชิาติ  เพ็งตา 

 

 งานบริหารบุคคล  กองกลาง  สํานักงานอธกิารบดี 

 ช้ัน 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

 โทร. 9221 – 23        
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