
 หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ประกาศ  ก.พ.อ. 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๙)   
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

เพื่อให้หลักเกณฑ์การเสนอผลงานทางวิชาการในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ครอบคลุมผลงานที่คณาจารย์ได้นําความรู้  
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน  สังคม  หรือประเทศ  ซ่ึงเป็น
ภาระหน้าที่หนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๓)  และมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.อ.  จึงกําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์  เพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศ  ก.พ.อ.  นี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕.๑.๓  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ  ๒  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๖)  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“๕.๑.๓  ผลงานทางวิชาการ  ประกอบด้วยผลงาน  ต่อไปนี้   
(๑) ผลงานวิจัย  ซ่ึงมีคุณภาพดี  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  ทั้งนี้  ไม่นับ

งานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ   หรือ 
(๒) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ซ่ึงมีคุณภาพดี  โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่

ตามภาระงานซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ.  กําหนด  รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม  โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้
เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ  ตามที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  หรือ   

(๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  ซ่ึงมีคุณภาพดี  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ.  กําหนด  หรือ 

(๔) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ตํารา  หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ  ซ่ึงมีคุณภาพดี   
และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด 
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ทั้งนี้  ผลงานทางวิชาการตามข้อ  ๕.๑.๓  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ต้องเป็นงานที่มีลักษณะ
คุณภาพ  ๓  องค์ประกอบดังนี้ร่วมด้วย  คือ  (๑)  ก่อให้เกิดความรู้ใหม่  (๒)  มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์  
และ  (๓)  สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หรือมีผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชน  สังคม  หรือประเทศ” 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕.๒.๓  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“๕.๒.๓  ผลงานทางวิชาการ  ประกอบด้วยผลงาน  ต่อไปนี้   
(๑) ๑.๑ ผลงานวิจัย  ซ่ึงมีคุณภาพดี  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  

ทั้งนี้  ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ  หรือ 
 ๑.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ซ่ึงมีคุณภาพดี  โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ

หน้าที่ตามภาระงานซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ.  กําหนด  รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม  โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้
เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ  ตามที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  นี้   หรือ 

 ๑.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  ซ่ึงมีคุณภาพดี  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ.  กําหนด  และ 

(๒) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ตํารา  หรือหนังสือ  ซ่ึงมีคุณภาพดี  และได้รับการเผยแพร่ 
ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด 

ผลงานทางวิชาการตามข้อ  ๕.๒.๓  (๑)  และ  (๒)  ต้องไม่ซํ้ากับผลงานที่ได้เคยใช้สําหรับการพิจารณา
แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว  ทั้งนี้  ต้องมีผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น  หลังจากได้รับแต่งตั้ง 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้วย” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕.๓.๓  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“๕.๓.๓  ผลงานทางวิชาการ  ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้  ๒  วิธี  ดังนี้ 
วิธีที่  ๑  ประกอบด้วยผลงาน  ต่อไปนี้ 
(๑) ๑.๑ ผลงานวิจัย  ซ่ึงมีคุณภาพดีมาก  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  

ทั้งนี้  ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ  หรือ   
 ๑.๒ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ซ่ึงมีคุณภาพดีมาก  โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ 

การปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ  และได้รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม  โดยปรากฏผลที่สามารถ
ประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ  ตามที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  หรือ 
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 ๑.๓ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  ซ่ึงมีคุณภาพดีมาก  และได้รับการเผยแพร่ 
ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  และ 

(๒) ผลงานแต่งตํารา  หรือหนังสือ  ซ่ึงมีคุณภาพดีมาก  และได้รับการเผยแพร่  ตามเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ.  กําหนด   

วิธีที่  ๒  ประกอบด้วยผลงาน  ต่อไปนี้ 
(๑) ผลงานวิจัย  ซ่ึงมีคุณภาพดีเด่น  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  ก.พ.อ.  กําหนด  ทั้งนี้  

ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ  หรือ   
(๒) ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ซ่ึงมีคุณภาพดีเด่น  โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่

ตามภาระงานซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ.  กําหนด  รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม  โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้
เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ  ตามที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  นี้  หรือ 

(๓) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  ซ่ึงมีคุณภาพดีเด่น  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ.  กําหนด  หรือ 

(๔) ผลงานแต่งตํารา  หรือหนังสือ  ซ่ึงมีคุณภาพดีเด่น  และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่  
ก.พ.อ.  กําหนด 

ผลงานทางวิชาการตามข้อ  ๕.๓.๓  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ต้องไม่ซํ้ากับผลงานที่ได้เคยใช้
สําหรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์มาแล้ว  ทั้งนี้  ต้องมีผลงาน 
ทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ด้วย” 

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้  เป็นวรรคหก  ในข้อ  ๖.๑.๓  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ  ๓  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๘)  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  ดังนี้ 

“สภาสถาบันอาจกําหนดไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบันให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือ 
ผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน  ที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ  ทําหน้าที่เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคแรก  เพิ่มเติมได้อีก  ๒  คน  ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม  
โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก  ก.พ.อ.  ก่อนดําเนินการแต่งตั้ง”   

ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้  เป็นวรรคเจ็ด  ในข้อ  ๖.๒.๓  ตามประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ดังนี้ 

“สภาสถาบันอาจกําหนดไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบันให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือ   
ผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน  ที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ  ทําหน้าที่เป็น



 หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคแรก  เพิ่มเติมได้อีก  ๒  คน  ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม  
โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก  ก.พ.อ.  ก่อนดําเนินการแต่งตั้ง”   

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกแบบคําขอ ฯ  (แบบ  ก.พ.อ.  ๐๓)  และแบบเสนอแต่งตั้ง ฯ  (แบบ  ก.พ.อ.  ๐๔)  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้แบบคําขอ ฯ  
และแบบเสนอแต่งตั้งฯ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้แทน 

ข้อ ๘ คํานิยาม  รูปแบบ  การเผยแพร่  ลักษณะคุณภาพ  ลักษณะการมีส่วนร่วม  และแนวทาง
การประเมินผลงานวิชาการรับใช้สังคม  ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

พงศ์เทพ  เทพกาญจนา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 


